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سخني بر چاپ فارسي

بدون شـك مضـمون آن در سـطح مكمـل     شود، ولياين اولين اثر نويسنده نيست كه به فارسي ترجمه مي
اي كـه كتـاب چهـارم آن را در    مجموعـه .انـد ي تحرير درآمدهكه در قالب دفاعيات به رشتهست چند اثر قبلي

تـر خواهـد   دست داريد، از چنان محتواي ژرفي برخوردار است كه سخن گفتن در باب آن، از خود متن طويل
.گشت

ي ، بـا سيسـتم جهـاني مدرنيتـه    »عبـداهللا اوجـاالن  «ي آن يكـار نويسـنده  اين اثر سترگ و ارزنـده محصـول پ  
وي در گفتگو با وكـالي خـويش، ايـن كتـاب را حتـي از      . ستي امراليي جزيرهانفراددر زندانكاپيتاليستي،

با آگاهي بـه اينكـه وي مـدت بـيش از سـيزده سـال اسـت در        . تر دانسته استسالمت جسماني خويش نيز مهم
كند، بر برد و همچنان براي پيشبرد دموكراسي، صلح و آزادي مبارزه و مقاومت ميسر ميين شرايط بهترسخت

چنان كتـابي اسـت كـه بـا     . زبان راندن چنين كالمي نشان از ارزش عظيمي است كه براي اين كتاب قائل گشته
سـازي  نهادن در راسـتاي عملـي  خواندنش بتوان دست به دگرگوني بنياديني در نظام دانايي خويش زد و با گام

. پرواز نمود» جهان و حياتي آزاد«هاي آن به سوي آموزه
در ايـن كتـاب   » ـ دموكراتيـك و مبتنـي بـر آزادي جنسـيتي    ي اكولوژيكجامعه«هاي فلسفي پارادايم پايه

ي است در جهت ي تاريخي نيز تالشهمچنين غور در ابعاد متفاوت و گذشته. جانبه تشريح گشتهاي همهگونهبه
هاي پياپي از سـوي نظـام   زنيي نقابواسطهاند، بلكه بهتنها در خفا نگاه داشته شدهنمايانيِ حقايقي كه نهراست

سطر اين كتـاب هويداسـت، گرفتـار    تري كه در سطربهتالش بس عظيم. شدهها ايجاد تمدني، تحريفاتي در آن
گـر تـرويج داده   ـ قدرت نظام سـلطه ي دانشاز سوي شبكهي مرسومي است كه »شيوه«و » روش«نشدن در دام 

مسـيري مسـتلزم شـهامت انديشـيدن بـه سـياقي خـالف        اين پيكار، موازي با ترسيم مسير نويني اسـت؛ . شودمي
در عين حال بازگويي داستان . پيمودن طريقي است دشوار، با تالشي همطراز عشق و بدون چشمداشت! معمول

اجتمـاعي، پيمـودن ايـن طريـق را كمـر      ارز است كه در جستجوي آزادي و آفريدن حقيقتيمبپيشروي انساني
هـاي  سـرود وجـود جهـان   . ساز استاي دور در گوش بشريت زمزمههمت بسته و نوسرود خويش را از جزيره

د؛ آري اين انسان، دهننقاب، و شاهان پوشيده يا عريان نميدار يا بيها تن به انقياد خدايان نقابدگر، كه در آن
زيسـتن را پاسـخي درخـور داده    كند تا پرسشِ چگونـه اش خيانت نميهاي كودكيهموست كه هرگز به خيال

.باشد
و متن فارسي آن؛و اما كالمي چند در باب ترجمه...

عنوان . اي است متشكل از پنج كتابمجموعه» مانيفست تمدن دموكراتيك«ي ي نخست اينكه دفاعيهنكته
و عنوان كتاب سوم آن » ي كاپيتاليستي و روند دموكراسيمسائل گذار از مدرنيته«اب اول و دوم آن كت

بحران تمدن در خاورميانه و رهيافت «عنوان كتاب چهارم نيز . است» شناسي آزاديآزموني در باب جامعه«
.باشدمي» تمدن دموكراتيك
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سفي، سياسي و غيره منحصر به يك حوزه نيست كتاب حاضر برخالف روش مرسوم در علوم اجتماعي، فل
شده در ي مسائل مطرحگستردگي حيطه. ي جامعي را از آن ارائه دهدتا مترجمي از آن حوزه، بتواند ترجمه

در طول ترجمه، . گرداندكتاب و تحليلي بودنشان، نياز به دقت، حوصله و حتي گاه وسواس را مقتضي مي
هاي جانبي را نيز سبب شد كه گيري و ويرايش آن، مسائل و دشواريغلطويژههدقت در تطابق با متن اصلي و ب

ترجمه در شرايط زندگي مبارزاتي در . حل گرديدند» ي كتاب به بهترين شكلارائه«همگي در راه اشتياق به 
ر چنين داشتن ترجمه و ويرايش دكوهستان، دشواريِ دسترسي به منابع مورد نياز، كمبود امكانات و تازگي

به هر . بوديمها نميرويي با آنسطحي، مشكالتي را با خود داشت كه شايد در شرايطي ديگر ناچار از روبه
. داري ترجمه شود و در اختيار خوانندگان قرار گيردمان بر اين بود تا كتاب در نهايت امانتحال سعي

ي ويرايش صورت الحات دشوار، در مرحلهسازي بسياري از اصطيابي و معادلگزيني، مقايسه، معادلواژه
مواردي كه گمان و يا . توان گفت اين تجربه، اولين آزمون بزرگ ما در اين حوزه بودطوري كه ميبه. گرفت

ها توضيح داده شد و امكان مقايسه و پژوهش براي ها وجود داشت، در پانوشتعدم توافق رأي در مورد آن
اگرچه برخي . ي درك بهتر متن، كلماتي را نيز در داخل كروشه آورديمهمچنين برا. اهل نظر فراهم آمد

ها ثقيل، نو و حتي ابداعي به نظر آيند اما سعي بر آن بوده كه بار معنايي متن اصلي را داشته باشند و در واژه
متن براي پذير بودنزيرا هدف غايي ما فهم. ها نيز آورده شودتر آنها به نحوي از انحا فرم سادهپانوشت

دليل نقل قول غير مستقيم و نبود اصل منابع، از آوردن به. ايمهمگان است و تنها قشر خاصي را مد نظر نداشته
توجهي به زحمات معناي بيايم كه قطعاً بهمنابع ياريگر در امر برگردان و پانوشت كتاب خودداري نموده

.پيكارگران راه انديشه نيست
است كه وجود هرگونه ايرادات مضموني و نگارشي بايستي از رهگذر مقايسه با متن در پايان الزم به ذكر

اصلي مورد قضاوت قرار گيرد تا در صورت وجود هرگونه نقص و كمبودي، منسوب به مترجم و ويراستار 
.شود نه شخص نويسنده

هاي عبداهللا اوجاالنمركز نشر آثار و انديشه
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پيشگفتار

بدون درك اين . پردازماين بخش از دفاعياتم، به پژوهش و موشكافي در باب فرهنگ خاورميانه ميدر
انسانيت هميشه نقش كانون را ايفا نموده است، تعريفي كه فرد از خود ارائه ١جهانشمولفرهنگ كه در تاريخ 

ي فرهنگ معاصر و هژمون اروپا بايد متوجه بود كه حت. خواهد داد هم بسيار سطحي و هم فاقد معنا خواهد بود
اي از ي پيشرفتهمرحله] فرهنگ اروپا[رغم اينكهعلي. باشدي فرعي فرهنگ خاورميانه مينيز اساساً يك نسخه

ي كنندهبودن را پديد آورده است، اما فرهنگ خاورميانه هنوز هم در مقابل اين فرهنگ نقش تعيينعلمي
ها ها و تمدنيست كه امروزه وقتي از برخورد و سازش بين فرهنگبيهوده ن. كندسرنوشت آن را بازي مي

نظر به معناي تصديق ها از يك نقطهاين گفته. نمايندرود، بالدرنگ اين دو فرهنگ به ذهن خطور ميسخن مي
.آينداصطالح تمدن مركزي نيز مي

ش خاورميانه نيز تنها در بخ. داشت] تاريخ و فرهنگ[هاي قبلي دفاعياتم، سعي در تعريف جهانشمولبخش
.چارچوب روايت جهانشمول قابل تبيين بود؛ خود آن نيز شاهرگ تاريخ جهانشمول است

هنگام سخن . تواند معنا يابدبودن است كه ميتاريخ و فرهنگ فردي نيز تنها در درون اين جهانشمول
اي وسيع جاي در درون گسترهاست كه از يك شخص گرفته تا يك ملت، ٢هاييگفتن از فرد، منظورم جزئيت

هرچه بر اين تالش . ي يك فرد، در موضوع تعريف خويشتن، تالش بزرگي به خرج دادممثابهبه. گيرندمي
مايه و ابله ليبراليسم، شكي ندارم كه فرد بي. توانم از جهانشمولي بگريزمافزودم، بيشتر متوجه گشتم كه نمي

هاي مبني بر ايده. ي اساطير كهن نيز حاوي معنا باشدند به اندازهتوااست كه حتي نمي٣ايارزشي اسطوره
متولوژيك ] هايي، ايده[اي متفاوتاجتماعي نيز، از زاويه٤هايترين كلكتيويتهفروبلعيدن فرد توسط قاطع

» در فردتحليل تاريخ «همواره پتانسيل : ام را تكرار نمايمي قديميخواهم يك گفتهدر اين رابطه مي. باشندمي
تاريخ است و اگر در قيد حيات باشد، حالت روزآمد ] يا مشخص[فرد، محصول و صورت متعين. ٥وجود دارد

.برمكار ميي تاريخي بهالبته كه به هنگام بحث از تاريخ، آن را در معناي جامعه. آن است
، اين است كه هم از مام از اين تاريخي كه سعي بر تعريف آن نمودي حاصلهترين نتيجهاولين و مهم

منسوب است ـ حتي اگر در سطح ] فرد بدان[اي كه، بدون تحليل و درك جامعهمنظري محدود و هم وسيع

گستر، جامع، عمومي، اعتبار كلّي، جهانشمول، در انگليسي است و به معناي عام، امر كلّي، عالمگير، جهانUniversalمعادل Evrenselي تركي واژه١

كائنات و كيهان،: Evren/ي اشياي قرمز استشود؛ مثالً قرمزي محمول همهخاصيتي كه به تمام افراد نوع معيني نسبت داده مي. جهاني، كيهاني

)Universality(معادل يونيورساليتهEvrensellik/ گراييگرايي؛ عامجهان: Universalism)/ عالم، جهان= Universe(جهان
٢Tikellikler :تبودنجزئيهاها؛ ناتماميها؛ ناكلي /Tikel معادلPartialدر انگليسي است؛ پاره، بخش؛ جزء
٣Mythic :اي، موهومافسانه)mitik(
٤Collectivity :بودنبودن؛ جمعيجمعيدسته
.وتحليل نماييمهميشه اين امكان بالقوه وجود دارد كه بتوانيم در فرد، تاريخ را تجزيه٥



دموكراتیكتمدنرھیافتوخاورمیانھدرتمدنبحران

١٠

اجباري در جامعه هميشه ١سازيامروزه نفي و همگون. توان به حالت انسان درآمديك كالن نيز باشدـ نمي
يا [افراد و اجتماعاتي را كه از اين مراحل. عنازدايي استي مگاه و سرچشمهاين نيز تكيه. ي امور استسرلوحه

به نظر من دشوار است كه . توان فرد و اجتماعات نامطلوب و منفي ناميد و بسگذرند، تنها ميمي] هاپروسه
.ها را انسان عنوان كردبتوان اين

يك شخص، تنها از رهگذار . امري اجتماعي است٢واقعيت،: شودتر ميبه تدريج اعتقادم به اين نكته قوي
به همين دليل گريز از . برسد» دانايي«تواند به واالترين مرزهاي ي اجتماعيِ واقعيت ميمعنادهي به سرچشمه

ي ليبراليسم از جامعه، هم در پيوند با رويكرد سطحي آن به گريز مصرانه. جامعه، گريز از معنا و فرزانگي است
. باشدي بيان ايدئولوژيك آن مرتبط ميدر سرشت كاپيتاليسم و نيز شيوهواقعيت است و هم با واقعيت موجود

آورد و اين امر نيز بر ي تحت هژموني آن به تدريج هرچه بيشتر به تبليغات و دروغ روي ميكاپيتاليسم و جامعه
.نمايدي واقعيت تأكيد ميهمين جنبه

تر ام را روز به روز روشنگرانهي، دفاعيهـ سياسي عمليهم پيشرفت تئوريكم و هم نقش من در توسعه
دانند و يا الزم است كه بدانند شرايط محكوميت من آسان نبوده و محكوميتم به آساني همگان مي. سازدمي

ام اين شرايط را تحمل كنم باز هم اولين پاسخم يك عبارت اگر پرسيده شود كه چگونه توانسته. گذردنمي
كامالً متوجه هستم . باشمكردن محكوميت به واقعيت اجتماعي خويش ميسپريمن تنها در حال: خواهد بود
هاي مينو هم پيشارويم باشد و بخواهم نيز، در بطن اين واقعيت قادر به گذراندن حياتي آزاد نخواهم كه اگر باغ

كنند كه در ا ميبرند و ادعآناني كه در متن همين واقعيت به سر مي: ترين عبارت گفتتوان با سادهمي. بود
البته كه علل تاريخي و . سازندي اشتباه دچار مياند، بايد مطمئن باشند كه خويش را به ورطهحال زيستن

شدن مهم، واصل. باشدديالكتيكي طوالني مي] يا روايت[ي محكوميت اجتماعي، نيازمند يك بازگوييروزانه
ي يك مكان توانيد طي يك زمان و در گسترهاست كه ميشدن به اين معناتنها پس از واصل. به اين معنا است

اي كه فردي باشد، بيروني است و به اندازهاي كه دروني مياين طي طريق، به اندازه. وارد مسير آزادي شويد
.باشداست، اجتماعي مي

اومت، ام، بيشتر از همه چيز سعي نمودم دريابم كه در چارچوب چه نوع مقدر بازخواست مستمر زندگي
توانند معناي آشكار است دفاعياتم جز اينكه حكايت اين زندگي باشند، نمي. امسر بردهگريز و يا پذيرشي به

تر اينكه در عمل نيز همراه با مهم. باشدبه نظر من اين حكايت، بسيار جالب و آموزنده مي. ديگري داشته باشند
پذير نيست و اگر چندان امكان» ي آزاديدفاعيه«از معتقدم كه نوع ديگري . نمايدام، پيشرفت ميجامعه
.خواهد بود» ي آزاديدفاعيه«تر از اي متفاوتپذير باشد نيز دفاعيهامكان

١Assimilation :شدگي؛ نمودنش به چيز ديگري؛ همانندگردي؛ همگوناي به قصد مشابهساختن مقولهو تحليل؛ متحولآسيميالسيون؛ جذب

خواههمگون: آسيميالسيونيست / سازيهمگون
.شكل حقيقت معنا شودتواند بهدر اين پاراگراف مي. در تركي به معناي واقعيت و حقيقت استGerçekي واژه٢
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. ايمكه مهد تمدن مركزي و قلب خاورميانه است، موجوديت يافته١ي فرد و جامعه، در مزوپوتاميامثابهبه
ام را به خويش جلب كرد و روز به جاريست، توجه و عالقه» اتفر«ي سير تمدني كه همانند رودخانهاين خط

آشكار است كه انسان . گردمسوي آن، به ستوه نيامده و دلتنگ نميام بهيابياز سوق. نمايدروز بيشتر جلب مي
اند، ه، نباتات و حيواناتش درآميخته و تماميت يافت٢ژئولوژيك] بافت[اي باالعادهشكل فوقي آن كه بهو جامعه

با اين واقعيات تنها خويش را معنا نخواهم بخشيد، بلكه تمامي . باشندي تمامي واقعيات ميدر حكم سرچشمه
. ها تعريف نموده و درك خواهم كردها و زمانترين موقعيترا در قوي] يا جهانشمول[ها و انسان كيهانيانسان

، موسي«آوري به پيداست كه تقرب و روي. باشدعيت مياين بخش از دفاعياتم، بيشتر در خدمت اين بعد از واق
كردن اند؛ دركنموده و به مقاومت پرداختهها گريخته، بازگشتكه از فراعنه و نمرود٣هايي«عيسي و محمدي

.انگيز و پر شورنداهميت نبوده و بسي هيجانهايي كمها سرگذشتوبرخاست با آنشان و نشستي پيامهجوهر
گريزم و هم در مقابل آن هم از آن مي. هستم و اسير آنمتحت پيگيري عظيمِ همان تمدن مركزيهنوز هم
. ام ابراهيم با نمرود داشت، داراي اهميت استسازي حكايتي كه همشهريامروزين. نمايممقاومت مي

كشي و جنگي كه از نسل. ترين ويژگي قابل احترام دين نيز همين مقاومت در برابر فراعنه و نمرودهاستمهم
٤گراييـ ملت، صنعتدولت. دهدگيرد نيز، وجه ديگر واقعيت را تشكيل ميمقطع اروپايي تمدن سرچشمه مي

گونه مورد استثمار و ي انتحار آورده و اينو كاپيتاليسم، گويي طبيعت و جامعه را در خاورميانه به آستانه
در حاليكه ماهيت . يارويي و پاسخگويي به اين واقعيت نيز هستام ناچار از رودفاعيه. دهدكشي قرار ميبهره

.مسئله باشند٥ايِي ادبي و آرايهتوانند جنبهواقعيت اين است، روايات رويدادي، سياسي و فردي تنها مي
درك اين مسئله داراي . بنگارم، شك كردم٦»تُركي«هاي هميشه از اينكه دفاعياتم را با تكيه بر پديدار

غايت محروم و گسيخته اي بهشيوهخاورميانه ماهيتاً به٧هايي ناسيوناليتهبود كه معيارهاي حقيقت كلّيهاهميت 
هاي خاورميانه فراتر از اينكه تنها ـ ملتهاي دولتبنديشاكله. اندهاي تاريخي، ساخته شدهاز بنيان

اند و بنابراين به معناي شديد تاريخ اجتماعيباشند، تحريف ) اروپا(٨ي هژموني كاپيتاليستيوپرداختهساخته
.باشندكتمان بخش بزرگي از واقعيت نيز مي

ي آمريكاـ امرالي، از آغاز تا به آخر تحت نظارت اياالت متحده] دستگيري و زنداني شدنم در[يمرحله
جرا آورده شده ي اصورت گرفته و به روي صحنه) نمايندگان رسمي و روزآمد تمدن اروپا(ي اروپااتحاديه

١Mesopotamia :نيز ناميده » الرافدينوادي«بي كه در زبان عرالنهرين؛ سرزمين ميان دو رود دجله و فراترودان، بينمزوپوتاميا و يا ميزوبوتاميا؛ ميان

.شودمي
٢Geology :دهند، ي زمين، چگونگي مواد و تركيبات آن و تغييراتي كه در سطح يا در اعماق آن روي ميي ساختمان كرهژئولوژي؛ علمي است كه درباره

.شناختي استدر اينجا منظور ساختار زمين. كندكاوش و بحث مي
٣Muhammedîler
٤Industrialism :اندوسترياليسم
٥Süs زك؛ پيرايهب
٦Türklük fenomenlerine /Phenomenon :گرددفنومن عبارت است از هر شيء يا امري كه در مقابل آگاهي ظاهر . فنومن؛ نمود، پديدار، پديده.
٧Nationality :ي معادل واژهulusallıkتكه در متن تركي آمده است؛ ملي
٨Capitalistرودكار ميدارانه يا كاپيتاليستي بهصورت سرمايهدار؛ در مقام صفت بهسرمايه
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شده نيز در همين چارچوب مورد ارزيابي قرار بگيرد، معنا بخشيده» تُركي«هاي اگر نقشي كه به پديدار. است
ي محاكمه«دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور حكم به . گونه عمل نمايمخواهد يافت؛ من نيز سعي دارم بدين

پديدار قضائي تُرك نيز ] فنومن يا. [پذيردطور ضمني مي، واقعيتي كه سعي بر تعريف آن داشتم را به»مجدد
ي اروپا عودت ي مجدد را نشان نداد و پرونده را به هيأت وزيران اتحاديههنگامي كه شهامت اقدام به محاكمه

ام را ي دعوي، پرونده]اروپا[اكنون هيأت وزيرانهم. داد، طي رويكردي مشابه، اعترافي ضمني به واقعيت نمود
و يا در خأل افتاده ١ام به تعليق انداخته شدهبنابراين پرونده. دداً به دادگاه حقوق بشر اروپا عودت داده استمج

رم و نه ٢كردند نه در دادگاه جزائي و يا استينافحدود ده سال است كه برخالف آنچه در آغاز فكر مي. است
مورد . ام نمايندتوانند محاكمهيسته است نميطور كه بادر دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ، آن

كه از پايمالي تمامي حقوق ملي و ٣يي»پروتو گوانتانامو«بودن روند رغم حاكمتر اين است كه عليوخيم
گيرد، ـ كنيا سرچشمه ميو ربودنم به آفريقا٤)دولت سيميتيس(ي اروپا توسط دولت يونانحقوق اتحاديه

. تواند برگزار گرددها و اقدامات آن ادامه دارد نيز به هيچ نحوي از انحاء نميدادگاه آتن كه هنوز پروسه
ام كه دادگاه استيناف آتن، حكم داده بود كه ورود من به مرزهاي يونان جرم نبوده و از حقي استفاده نموده

باشم؛ ق آن ميمطابق اين حكم من هنوز در درون مرزهاي يونان و در چارچوب حقو. منشأ آن پناهندگي است
ناتو بوده و نتيجتاً در سلول انفرادي زندان ٥»گالديوي«اما واقعيت اين است كه تحت پيگيري عظيم سازمان 

رژيمي مغاير با قانون اساسي، همچنين مغاير با . ي امرالي قرار دارمـ گوانتانامويِ جزيرهي پروتوبسيار ويژه
گردد، عليه من پديد آمده و هدايت كومان و زندانيان تركيه اجرا مياي كه در مورد تمامي محنامهقانون و آيين

٦.شودمي

ـ اجتماعي و بنابراين تاريخي و اقتصاديِ موجـود در  سياسيواقعياتبه همين دليل ناچار از تشريح و تبيين
ورد چه در شـخص مـن مـ   بار ديگر بايد درك شده باشد كه آن. باشمپس اين ماجراي غريب حقوقيِ عصر مي

تمدن رسـمي  . و به همان اندازه تاريخي جهانشمول است٧ـعنوان جزءگيرد، هم يك خلق ـ به محاكمه قرار مي
ي تاريخ جهانشمول است، بايد شهامت نشان دهد تا در دادگاه خويش، مرا به شكلي برندهاروپا كه نيروي پيش

اش بپـردازد و حكـم   داري از ايـن وظيفـه  به پاسدادگاه حقوق بشر اروپا بايد . متكي بر واقعيات محاكمه نمايد
.مربوط به مرا بيش از اين به تأخير نياندازد

١rölantiye alınmışرودكندي پيش ميام بسيار بهمنظور اين است كه روند رسيدگي به پرونده.
ين ناراضي بوده و نسبت به آن حكم اعتراض كرده درخواست تجديد رسيدگي به دعوايي كه حكم آن از سوي دادگاهي داده شده اما يكي از طرف: استيناف ٢

.باشد؛ پژوهش؛ وارسي
٣Proto-Guantanamo :ي شدن پروژهبا مطرح. گوانتانامو نام زنداني است واقع در خليج گوانتاناموي كوبا كه در تصرف ارتش آمريكاست. گوانتاناموشبه

.هاي راديكال نظير القاعده گرديدمحلي براي نگهداري افراد متهم به عضويت در گروهاصطالح جنگ با تروريسم از سوي آمريكا، اين زندان به به
٤Simitis
٥Gladio :ها نقش داردي ناتو كه در بسياري از كودتاها و جاسوسيسازمان مخفي بسيار گسترده.
روند اين پرونده نيز . ود و مراحل قانوني آن همچنان باقي مانده استقابل ذكر است كه دادگاه يونان برگزار شد و حكم صادر گرديد؛ اما اين آخرين حكم نب٦

!روداي و جهاني از مسير حقوقي دور گشته و در ارتباط با توازنات سياسي پيش ميوابسته به تحوالت سياسي منطقه
٧bir tikel halk olmak
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مقدمه

صورت يك اثر نمونه جهت رهاسازي را به» كاپيتال«درصدد برآمد تا كتاب ١دانيم كه كارل ماركسمي
به همين جهت . تحرير درآورديهايش به رشتهاز حالت باژگون و استوارسازي آن بر روي پايه٢ي هگلفلسفه

» تكامل«ي ابتدا خواسته است تا با استفاده از نظريه. ي آن دوران پرداخته استگيري دوجانبه از انديشهبه بهره
اين، اولين شاهرگ از ميان . را طرح نمايد٤ـ مستقيمي خطيانگارانهي اجتماعيِ پيشروييك نظريه٣داروين،
از هگل نيز تحت عنوان . باشدي پوزيتيويستي بر آن متكي ميي ماترياليستيِ فلسفههايي است كه شاخهشاهرگ
مرد «٦ي دولت هموژنترين نظريه، ديالكتيكي را اخذ نموده كه راهگشاي مكمل٥»بودنمتعارف«مفهوم 

ي ارباب هدهـ برده، بر عي اربابنقشي كه در دوگانه. موجود در تاريخ گرديده است٧»بازنيرومند و حقّه
] كرده وسرراست[ي وي راداده و بدين ترتيب تصور نموده كه فلسفه) كارگر(گذاشته شده بود را به برده

گرايانه تحت عنوان چپ٨»هگليسم«بدين شكل با يك . هايش قرار داده استاصطالح بر روي پايهبه
گذاري نموده را پايه» علم اجتماعي«گشته، ، صادقانه باور كرده كه وارد مسير حقيقت»ماترياليسم ديالكتيكي«

گيري از سوسياليسم فرانسوي و اقتصاد سياسي بهره. و حداقل سرآغازي جدي را براي اين امر رقم زده است
ي رويدادهاي ديالكتيكي بعدي روشن ساختند كه پديده. انگليسي نيز نقشي درجه دوم را ايفا نموده است

ي اقتصاد سياسي انگليسي نيز گرايي الئيك عظيم است و پديدهيك جمهوريتسوسياليسم فرانسوي به معناي 
.باشدبه معناي فردگرايي ليبرالِ كاپيتاليستي مي

حقيقتاً نيز . نمايدي هگل داراي اهميت بوده و هنوز هم حيث روزآمد و تازگي خويش را حفظ ميفلسفه
. اين كالم آخر نظام است. باشدي اوج مييستي، در مرحلهي مربوط به شكل نيرو و انباشت كاپيتالاز نظر فلسفه

هاي ريزي براي فعاليترو انجام گرفتند، از برنامهرو و چپي راستمواردي كه بعدها تحت نام فلسفه
در همين ٩هاي ماركسيسم، ليبراليسم و كنسرواتيسمنوع ايدئولوژيهمه. روندو تبليغات فراتر نميپرجزئيات

قيامي » فرياد«به اعتقاد شخصي من، نيچه . فيلسوف، مكتبي جداگانه دارد١٠يفردريش نيچه. ندچارچوب هست

١Carl Marks
٢Hegel Georg Wilhelm Fredrich
٣Darwin
٤düz çizgisel ilerlemeci /ilerlemecilik :انگاريگرايي؛ پيشرويگرايشي كه قائل به پيشروندگي است؛ پيشرفت
٥Tanınmaشده بودنبودن؛ شناختهبلندآوازگي؛ متداول
٦Homogene :ي اجزاي دروني آن از يك جنس باشندجور، يكدست؛ متشابه، همگن؛ جسمي كه همه، متجانس، يكهمجنس.
٧güçlü ve kurnaz adam /Kurnaz :گر، موذي، رند، ناقالباز؛ حيلهنيرنگ.
گراييهگل٨
٩Conservatism :كاريمحافظه

١٠Nietzsche
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دور ي نظامي آزاد، از رسيدن به نتيجه بهمثابهبه] هايشانديشه. [راستين در مقابل كابوس نظام كاپيتاليستي است
موده، اما موفقيتش محدود باقي پس از جنگ جهاني دوم، مكتب فلسفي فرانسه انجام اين وظيفه را آز. است

.مانده است
ضمن . ي ايدئولوژيك بنيادين و روزآمد استحساب با هگليسم، يك وظيفهنمودن هگل و تصفيهدرك

هگل سعي نموده است تا . تري نياز هستهاي فلسفي خالقانهگيري از مكتب نيچه و فرانسه، به فعاليتبهره
. ي بيان نمايد كه قدرت در شخص ناپلئون بدان رسيده است»ـ ملتدولت«شكل معناي پايان تاريخ سياسي را به

ـ ملت با هويتي ناپلئوني به روي زمين هبوط ي دولتمثابهخدا به: خواسته است تا با سخناني سرپوشيده بگويد
) شدنني انساواسطهبه(نموده است، بدين ترتيب هم به هيأت انسان درآمده و يا عبارت از انسان گشته و هم

.هستند كه با اهتمام صورت گيردنيازمند بازتفسيري. اندهايي مهماين ادعاها، ايده. مرده است
مادي ١هايها و بياناي كه وي انجام داده اين بوده است كه گفتمانكاري كه هگل كرده و فعاليت اساسي

ها پديد آورده موده و سنتزي را از آنرا گردآوري ن) اعم از دين، هنر، علم و فلسفه(دوران خويشو معنوي
ـ ي دولتميالدي بيانگر اتمام كليات آثار مربوط به اين فعاليتي است كه سنگ بناي فلسفه١٨٠٠تاريخ . است

دارانه قطعي گشته اين تاريخ در عين حال تاريخي است كه هژموني غربي سرمايه. ملت را تشكيل داده است
حدود دويست سال از . شود نيز مهر همين تاريخ را بر خويش داردي ناميده ميپديداري كه انقالب صنعت. است

كه سومين موج بزرگ ٢شود تا عصر فينانسهژموني تمدن اروپا آماده مي. تاريخ آن گذشته است
هاي بيانگر ديگر بايستي در حوزه. است را از طريق يك بحران حاد گلوبال پشت سر بگذارد٣شدنگلوباليزه
گرايي كاپيتاليستي كه در درون خود ، از هژموني)دين، هنر، فلسفه و علم(مادي و معنوي مدنظر هگلفرهنگ

، كاپيتاليسم صنعتي و )١٥ـ١٨قرون (صورت كاپيتاليسم تجاري و استعمارگريبندي گرديده و بهمرحله
. گذار صورت گيردشود،گذاري مينام) ٢٠قرن (و كاپيتاليسم مالي و گلوباليسم) ١٩قرن (امپرياليسم

. باشدمعناي ورشكستگي ساختارين كاپيتاليسم ميبه) ٢٠٠٠هاي سال(ي ماليهاي اخير ناشي از سرمايهبحران
ي سياسي عملي ـ هگليست و مبارزههاي فلسفيِ آنتيماند، فعاليتآنچه براي چنين رخدادي كم و ناقص مي

.است
ي گذشته، در برابر فرهنگ مادي و معنوي تمدن ويست سالهوجه نقد و كُنشي را كه طي تاريخ دهيچبه 

هاي سوسياليستي، آنارشيستي و نوع مقاومتهمه. شمارمي مركزي صورت گرفته، كوچك نميهزار سالهپنج

در Söylemي مانند واژهه، نمود، ابراز نظر، تبيين، تقرير، گفته، شرح؛ گاه)حالت، جلوه، اظهار، تعبير= Expression(آمده؛ بيانifadeي در متن واژه١

: باشدميي موضوعي معين است و داراي سه پايهي استداللي مبتني بر تحليل تناقضات دروني سازندهامنطق و شيوهDialectic./ رودكار ميگفتمان بهمعناي 

) انضمام(و طبيعت) انتزاع(كي هگل، انديشهآليسم ديالكتيبر اساس ايده). نهاد، وضع مجامع يا تركيبهم (؛ سنتز)برابر نهاد، وضع مقابل(تز؛ آنتي)نهاد، وضع(تز

رسند به وحدت مي) ي ذهن يا روح مطلقجلوه(و نهايتاً در محصوالت هنري، مذهبي و فلسفي) اذهان متناهي(با هم متضادند و در تاريخ و نهادهاي اجتماعي

كتيك هگل از آن در جهت رهيافت تطور مادي و ماترياليسم نمودن ديالماركس با ادعاي سرراست. پذير استيعني جهان طي فرايندي دوري و ابدي فهم

.تاريخي خود سود جست
٢Finance :ها موجود است و جهت دريافت وجه نقد؛ تدارك پولي؛ پول نقدي كه در بانكي نقدي و نظاير آن؛ ي پولي، سرمايهي مالي، سرمايهسرمايه

.ي مديريت آنشود؛ فرم يك دارايي و شيوهي آن وام داده ميبهره
گلوبال، جهاني: Global/ ي؛ گلوباليزاسيون يكپارچگيِ جهان: Globalization/ آمده استKüreselleşmeي در متن واژه٣
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هايي هستند كه جريانات اكولوژيكي و فمينيستي دوران اخير، جنبش. اندفرهنگي نيز در همين چارچوب
ها اما چون هنوز هم رژيم چپاول و غارتي كه از طريق كاغذپاره. ها اشاره كردنه بدانطور جداگابايستي به

ها و حتي اتمسفر را نيز دچار خطر نموده ـ همان كه در هيچ تحقق يافته و تمامي نباتات، حيوانات، انسان
نمايد، اين وضعيت وجود نفس، بر حيات حكمراني ميآسا و با اعتمادبهـ بختَكاي رؤيت نشدهي تاريخيدوره

در هيچ مقطعي از تاريخ، انسانيت اينچنين . نمايدي مقابل را اثبات ميها و اشتباهاتي جدي در جبههكاستي
.دچار حالت خوگرفتگي به ظلم و استثمار نگشته است

ته ي اخير تمدن اروپا قرار گرفي دويست سالهتدريج پيشروندهفرهنگ خاورميانه كه تحت هژمونيِ به
اين يك اغراق نيست؛ بلكه واقعيتي .سير انتحاري قرار گرفته استاست، فراتر از ورشكستگي، در يك خط

ي تأثير اين فرهنگ، از هندوستان، چين و افغانستان گرفته تا سواحل اقيانوس اطلس، است كه روزانه در حوزه
ها و عملكردها، تنها تحليل ني كُنشفراتر از كمي و يا فزو. گيرندهر روز عملكردهاي انتحاري صورت مي

اديان (تشريحات فرهنگيِ سنّتي. تواند رويدادها را توضيح دهدهاي آن است كه ميفرهنگ موجود در بنيان
اين . ي بحران و انتحار را ندارندو تفاسير اوريانتاليستيِ تمدن غربي توان توضيح اين پديده) توحيديِ ابراهيمي

شوند و بخشي از آن و انتحار ظاهر مينقش هم اسباب و علل و هم نتايج بحراندر حاليست كه خودشان در
.باشندمي

١١١١مرگ وي در سال (به بعد١كه به نظر يك عبارت تبليغاتي است، از دوران امام غزالي» جهان اسالم«
و بدين ترتيب تا متمركز گرديده ٢در عوض اين، در دولت استبدادي. فلسفه را فراموش نموده است) باشدمي

شكل دستيازي بر جوامع، ي اجتماعي، بههاي افزونههايي جهت غصب ارزشبه روزگار ما از طريق جنگ
.شماري را تشكيل داده استهاي بي]يا فنومن[شان، پديدارها و مديريتنابودي آن

اي كه از محورانهرتـ قدهاي سياسيها و ساختاربنديي دولت خويش، انديشههگل به هنگام طرح فلسفه
جهت طرح . ي كار خويش قرار داده استاند را شالودهناپلئون تبلور يافته» ـ ملتدولت«شهر يونان تا دولت
ي شروع قرار دهيم، از شهر اوروك را نقطهشهر يونان دولتجاي دولتي دولت در خاورميانه، اگر بهفلسفه

هاي س بسيار محدود نيز كافي بود تا مفتون افسونگري داستانحتي يك اقتبا. باشدتر مينظر متديك صحيح
كه در ٤و ارسطو٣ي سقراطهافلسفه. ايزدبانوي شهر اوروك، اينانا و اولين خداـ شاه آن يعني گلگاميش گردم

هاي قدرت و هيرارشي كفايت ]يا فنومن[شهر يونان بودند، جهت توضيح پديدارراستاي رهايي دولت
. ـ ملت شده است و بسآوردن دولتاش، تنها قادر به پديدآميزيرغم سحرات آثار هگل عليكلي. كنندنمي

باشند، شروع كردند به اينكه ـ ملت ميها كه هم فرزندان تني و هم اربابان اصليِ دولتاينكه حتي كاپيتاليست

خود با نام غزالي در كتاب. او در رد فلسفه و دوركردن مسلمانان از گرايشات فلسفي تأثير فراوان داشته است. امام محمد غزالي اهل طوس خراسان بوده است١

.بودن عقل پرداخته استهاي حسي و حجتبودن اخالق، عدم باور به يافتهتهافت الفالسفه به نفي عليت، اعتباري
٢Despotic :يك؛ خودرأيانهدسپوت
٣Socrates
٤Aristotalis
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ار نمود بنگرند و در اين راه عنوان مانعي كه بايد از آن گذرا به) بندي سنتي آنحداقل شاكله(ـ ملتدولت
.دست به كارهايي نيز بزنند، اثباتي بر نقص مذكور است

حقوق (ي هگل در امر توضيح حقوقهاي موجود در انديشهكارل ماركس از همان ابتدا متوجه كاستي
كه اما پاسخي. باشدوي گشته و بدون شك اين مسئله حائز اهميت است و مثبت ميي دولتو فلسفه) دولتي

دارد و بايد ها بوده و اين نيز موردي اساسي است كه انسان را به تفكر ميبه اين امر داده به شكل كاستيِ كاستي
در ديالكتيك . باشدوي مي] يانديشه[پاسخ، گذار از هگل نيست بلكه مبتني بر تداوم. از آن درس فرا گرفت

حل اين راه! نمايدعنوان سوسياليسم و كمونيسم ارزيابي ميشدنش را بهاربابشدن برده و بيـ برده، اربابارباب
ي عاري از استثمار طبقه و به تبع آن جامعهي بيرسد كه گويا در راستاي جامعهدر ظاهر چنان به نظر مي

تواند از يك كاپيتاليسم دولتيِ هاي آن را جويا شويم، جواب نميباشد، اما هنگامي كه كيفيت ابزارهدفمند مي
تر و ماندهبسيار عقب] يا كلكتيو[اين، به يك كاپيتاليسم جمعي. فراتر رود١ترتر و عقالنيشدهريزيرنامهب

رغم اينكه چه مدافعان ماركسيسم و چه منتقدان آن علي. شودتر از سوسياليسم فرعوني مبدل ميكنندهتباه
هاي خويش گوييو پريشانهاشرم، هذياندهند، هنوز هم بدون احساس هاي بزرگي جلوه ميخويش را عالّمه

.دهندرا گستاخانه ادامه مي
هاي سوسياليسم رئال شوروي و به دو دليل مهمي كه از نظر پراكتيكي ـ و در رأس آن در حين آزمون

اولي، برساخت پوزيتيويستيِ تئوري . باشدرو گشتن با اين نتايج قابل درك ميـ نيز تصديق يافتند، روبهچين
چنين . شودي يك كارگر، معيار ارزش واقعي كار او قرار داده ميزمان فعاليت روزانه. باشدمي٢ـ كاررزشا

تحقق صورت«شود، انسان ناميده مي» كارگر«پديداري كه . كارگري، از نظر تاريخي و اجتماعي وجود ندارد
صورت تحقق ) يفي كه در كاپيتال آمدهتعر(شودتر، برخالف آنچه گفته ميبه عبارت صحيح. اي نيست»يافته

وجه نظير اگر فرد اجتماعي باشد، كارگر به هيچ.٣ـ فردي ممكن نيستيابي چنين انسانتحقق. پيدا نكرده است
ـ كار ماركس بتواند بيانگر واقعيت باشد، براي آنكه تئوري ارزش. آيدآمده، پديد نمي» كاپيتال«آنچه كه در 

اي كه تاكنون صورت شناسانههاي جامعهتمامي پژوهش. الت اجتماعي بيرون آيدابتدا بايستي فرد از ح
.تواند بدون جامعه تحقق پيدا كندوجه نمياند كه فرد به هيچاند بيش از پيش اثبات نمودهگرفته

اگر فرد اجتماعي است و به . دهداز تكرارنمودن اين واقعيت ساده احساس خشمي عظيم به من دست مي
دستمزد، سود، رانت، (كار از طريق يك معيارباشد، پس سنجيدن ارزشبودنش نيز تاريخي ميجتماعيسبب ا

ها و با در كدام تاريخ] يا سوسياليته[بودنتوان سنجيد كه اجتماعيزيرا نمي. ناممكن است) بهره و نظاير آن
وقوف بر كميت و كيفيت كار به همين سبب. چه كساني برساخته شده است] يا كموالتيو[ايهاي تودهكار

بدون . گرددتر سنجيدن آن، غيرممكن ميسازي گرديده و به عبارت صحيحكه در جامعه دروني٤ايسازنده

١Rational :عقلي، معقول، مبتني بر خرد
٢Emek-değer معادلvalue ـLabor :ي واژه/ ارزشِ كارemek معادل هم كار و هم رنج و زحمت است كه در جاهاي مختلف، در تناسب با كاربرد

. آن برگردانده خواهد شد
. »ـ فردي، وجود ندارديابي چنين انسانتحقق«تر به متن به عبارت نزديك٣
٤inşa edici :كننده؛ آفرينندهانشاء
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وجه قابل سنجش نيست ها به هيچشدن مستمر كارهاي فردي كه شمار و كيفيت آنشك، جامعه از اجتماعي
را به هر فرد خويش ـ مثالً به يك ١شدهيافته و نهادينهكمتشكيل گرديده و خود نيز بخشي از اين كارِ ترا

در ] جنين[نه نهاد خانواده، نه كار و رنج حمل. آوردگونه او را به هيأت انسان درميدهد و اينـ ميكارگرش
كار «اينگذاري بر روي ي تاريخ نوشتاري، كفاف قيمترحم مادر، نه كار پرورش كودك و نه حتي مرحله

ي كار باشيم، بايستي تمامي سرگذشت اجتماعي اگر خواهان يك معيار سنجش عادالنه. را ندارند٢»فتهياقالب
.نوع انسان را بر ارزش بيافزاييم

همه فيلسوفان و مبارزان راه كار و چگونه شد كه اين: مانم اين استاي كه من از آن در شگفت ميمسئله
دهند، اين واقعيت ساده را موضوع تأمل و رفدار كار نشان ميها ماركس كه خويش را طرنج و در رأس آن

ي ي عادالنهتفكر قرار ندادند؛ و اگر گاه و بيگاه در مورد آن به انديشه پرداختند نيز، نتوانستند يك نتيجه
ي يك توان اثبات كرد كه كار يك مادر، ارزشمندتر از دسترنج و مزد چهل سالهدار را كسب نمايند؟ ميريشه

توان سهم دستمزد تاريخ، فلسفه، دين، هنر و علمي كه آن فرد كارگر را به دنيا آورده، چگونه مي. كارگر است
گونه شانه اند و بدينشان مردهتوانيم بگوييم كه به هرحال صاحبانحساب نمود و عوض آن را پرداخت؟ نمي

ول سوسياليسم اين است كه صاحبان رنج ترين اصفكر كنم يكي از بنيادي. از زير بار اين امر خالي كنيم
تواند از يك روايت ي كارگر و دستمزدش، حتي در پرتو اين تعريف كوتاه نيز نميبنابراين مسئله! اندجاودانه

.فراتر رود] اييا اسطوره[متولوژيك
ـ به آن٤گرايِحالت ماترياليستي پديده٣تريني پوزيتيويستي ـ با خشنبه همين دليل اگر فلسفه

اقدام به انتقاد و . باشدتر ميمحتواترين متافيزيك تعبير گردد، سخني است كه به حقيقت نزديكبي
پوزيتيويستيِ ماركسيستي، ناگزير بايد در همين چارچوب و ٥»شناسيجامعه«اي در خصوص خودانتقادي ريشه

. شودگر مينيز در برابرمان جلوهدر همين رابطه است كه نقش بنيادين اخالق اجتماعي . صورت گيرد٦مقوله
نيك و بد قابل سنجش ٧اي كه همواره با هنجارهاياخالق، عبارت است از ترازوي عدالتي براي كار اجتماعي

ي موقعيت محدود ماركسيسم در تئوري اخالق، با نگرش آن در زمينه. مورد صحيح نيز همين است. نيست
به همين دليل، اينكه محروميت از بنيان اخالقي در امر فروپاشي . ردـ كار و دستمزد ارتباط تنگاتنگي داارزش

مهم نقد و عناصركننده ايفا كرده، هم بهتر قابل فهم است و هم در رأس آسان سوسياليسم رئال نقشي تعيين

١yoğunlaşmış ve kurumlaşmış emek
٢Donmuş emekكار راكد، حالت منجمد گرفته
٣kaba :،وسخت؛ نخراشيده و نتراشيدهزمخت؛ كلي؛ سفتخشن؛ فاقد ظرافت؛ محض
٤Olgucu :فنومناليستي
.االجتماعآمده؛ علمToplumbilimدر متن ٥
٦Category :مقوله، رده، طبقه.
٧Norms :هانُرم
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ترين موردي كه بايد بازگفت اين است كه راه رهايي جامعه از كاپيتاليسم، نه از مهم. آيدانتقاد مي
.گذردي اخالقي و سياسي ميبلكه از جامعه٢و تحزب دولتي١يكاليسمسند

ي و هم نظام كاپيتاليسم، عدم برقراري رابطهكاپيتالدومين خطا و اشتباه مربوط به تعاريف هم كتاب 
تمامي مشاهدات . باشدديالكتيكي صحيح بين قدرت، هيرارشي و به تبع آن زور و انباشت ارزش افزونه مي

ي هاي افزونهغير از نيازهاي اجباري، در تمامي انباشتدهند كه بهي تاريخي نشان ميه جامعهمربوط ب
اي وجود ندارد كه حاوي ي اجتماعيهيچ انباشت و افزونه. نمايدكننده ايفا مي، زور نقشي تعيين٣اجتماعي

ها، غصب ها و قدرتشيدر پس تمامي توجيهات مربوط به برساخت هيرار. نباشد] ي جبريهيا قوه[زور
طور مستقيم و يا غيرمستقيم در ارتباط با تمامي اَشكال برساخت قدرت، به. هاي اجتماعي نهفته استانباشت

ها، كار ها و هيرارشيتر بيان نماييم، اكثريت قريب به اتفاق قدرتاي انتزاعيگونهاگر به. باشندانباشت مي
از . شده، ممكن نيستيافته و نهادينهجردسازي قدرت از كار اجتماعيِ تراكمم. باشندي اجتماعي مييافتهتراكم

هاي اجتماعات كالني و در رأس سو، از ارزش تالشهمان دوران شكارگري و گردآوري گياهان بدين
تماعيهاي اجكردن افزونهبدان چشم طمع دوخته بودـ گرفته تا قبضه» زباحقّهمرد نيرومند و «كه زنان ـ] كار[آن

ها شود، هيچ يك از انباشتـ ملت ايجاد ميبندي سازمان زورمدار كاپيتاليستي يعني دولتكه با تكيه بر شاكله
هزار ساله، انباشتي اجتماعي ي تمدن مركزي پنجخود مرحله. اي مجرد از قدرت تحقق يابدگونهتواند بهنمي

ها هاي وحشيانه و نهادهاي نيرومند و دولتاز طريق جنگاست كه تراكم يافته و نهادينه گشته است؛ عمدتاً 
.شودمديريت مي

ي توليدي كه اولين شيوه«: كنندهاي سوسياليست، كاپيتاليسم را بر اين مبنا تعريف ميبرخي آكادميسين
فته ـ كارگر و خارج از دولت تحقق ياي كارفرماداوطلبانه٤ي همراهيِواسطهصورت متكي بر بازار و بهبه

برعكس، . ي توليدي وجود نداردچنين شيوه. باشداين تعريف، يك تبليغات دروغين بزرگ مي. »است
ي جبر و ترين قوهشدهترين و نهادينهي پيشرفتهكاپيتاليسم سيستمي است كه بيش از هر سيستم ديگري، بر پايه

از : شوديرد چنين امري مشاهده مياگر كل تاريخ مورد موشكافي قرار گ. زور طول تاريخ پديد آمده است
هاي اجتماعي متكي بر هاي اجتماعيِ متكي بر كشاورزي سومريان و مصريان گرفته تا انباشتاولين افزونه

ها هميشه مصداق داشته »قدرت و هيرارشي«تجارت و صنايع، هميشه يك مديريت نظارتي و اجرايي شديد 
هايي كه در محيط: تواند تشخيص داده شودآساني ميبهاين يك واقعيت اجتماعي است كه بسيار. است

تاريخ را در . تواند پديد آيدخواري يعني كسب پول از راه پول نيز نميهاي زور مطرح نيستند، نزولدستگاه
اي با هر الينقطع، برخوردار از اندوخته و داراي پيوندهاي زنجيره«عنوان واقعيتي توان بهاين خصوص مي

١syndicalism :هدف آن واگذاردن . در فرانسه آغاز گرديد١٩٨٠ي يك جنبش مبارز كارگري است كه در دههچارچوب سنديكاها؛ اعتقاد به مبارزه در

در .اين جنبش از آنارشيسم و تأكيد ماركسيسم بر عمل سياسي تأثير پذيرفته بود. ها بودهاي توليد نه به دولت بلكه به اتحاديهكنترل و مالكيت ابزار

البته از منظر . هاي كارگري گرديداين گرايش، مرجعي براي اتحاديه. آيدشمار ميغايت مؤثر بهطبقاتي نوعي عمل صنعتي و بهيسنديكاليسم، مبارزه

.سنديكاليسم كارگري همچون گداييِ دستمزد در برابر كاپيتاليسم استي كتاب حاضر، نويسنده
٢devlet particilikلتيگرايي دوطرفداري از احزاب دولت؛ حزب
٣toplumsal artıkların birikimi
٤Birliktelik :بودن؛ توأمانيباهماني؛ باهم
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ترين واقعيت شدهرغم اينكه تاريخ كاپيتاليسم در اين زمينه بيانگر شناختهعلي. تعريف نمود» جتماعيي احوزه
توانند از روايات و تبليغات ي كاپيتال نميشده دربارهاست، اما اكثريت قريب به اتفاق گفتارهاي مطرح

. اند، فراتر رونداي كه با تحريفاتي آگاهانه پوشيده شدهاسطوره
شان يعني ]نظري[هاياما برساخت.ها شكي به دل راه دادتوان از نيت پاك ماركس و ماركسيستنمي

ي نوعي كاپيتاليسم دولتي، بيشتر از كاپيتاليسم ليبرال به نظام خدمت مثابه، به»ـ كارارزش«و » ـ قدرتدولت«
گرا هگليسم راست. كافي هستندي شوروي جهت اثبات اين واقعيتهاي چين و روسيهتنها آزمون. نموده است

ي هاي روسيهـ ملتگرا نيز دولتاروپا و آلمان گرديده و هگليسم چپ١هايـ ملتسبب پديد آمدن دولت
ـ دولت«نيز با ٢نتيجتاً از آنجا كه هر دو. استهاي اطراف آن را پديد آورده ـ ملتشوروي، چين و دولت

ي هگليِ موجود در ها با فلسفهآنتوان پيونداند، پس نميي شدهگراييِ كاپيتاليسم درآميخته و يك»ملت
هاي بسياري شده باشد، اما هنوز ها و ناتوازنيولت هگل هرچند دچار لرزشي دفلسفه. بنيانشان را كتمان نمود

.دهدهم روزانه به حياتش ادامه مي
شود، نقد و انتقادهاي فمينيستي، داري تعريف ميي سرمايهصورت مدرنيتهدر برابر اين نظامي كه به

اند از حالت ها نتوانستهاما بايد درك شود كه اين. باشندويژه آنارشيستي داراي اهميت مياكولوژيستي و به
.بردـ فراتر روندسر ميكه هنوز هم در بحران بهي متوسط شهري ـادهايي گذارنموده از طبقهانتق

دهم تا به اشتباهات جامعه در خاورميانه، اهتمام بسياري به خرج ميبه هنگام كار بر روي بحران دولت و
ي اخير دچار هزار ساله و خاصه پانصد ساله و دويست سالههاي عموماً پنجموجود در انتقادات و مقاومت

براي در اين زمينه، نه براي زندگي در راه آينده بلكه بيشتر. دادن چنين اهتمامي هستيمناچار از نشان. نگردم
اي است كه بيش از هر چيز براي ، علم و فلسفه»تاريخ«. شومزندگي در راه سنّت گذشته ارزش بزرگي قائل مي

پردازد اما براي حياتي انساني روايت تاريخ، به روايت مردگان مي. اين امر، بايسته و الزم است
تاريخي هستند، نخواهد توانست بايد به خوبي دانست كه حيات اجتماعي آناني كه فاقد آگاهي . كندمي

اين نكته نبايد فراموش شود كه هر اندازه آگاهي تاريخي وجود داشته باشد، به همان ميزان . بيانگر معنايي باشد
توان گفت اگر تاريخ بهاندازه هم نيست؛ ميتنها همين. تواند ابراز وجود كنديك حيات اجتماعي بامعنا مي

توان از ارزشمندبودن هاي مادي نيز زيسته شود، آنگاه ميي ساختارها و فرهنگمنزلههي معنايي، بي جنبهاندازه
.حيات اجتماعي بحث نمود

بدون شك گذار از هگل و ماركس، و بدين ترتيب تحليل فرهنگ خاورميانه و بحران امروزين دولت و 
دارانه، انتقادات و ني سرمايهي اخير هژمودر برابر آزمون دويست ساله. ي آن، كاري دشوار استجامعه

شان به ها، نرسيدني مشترك اين مقاومتجنبه. هاي بسياري از داخل و خارج در منطقه انجام گرفتندمقاومت
گرايان و از ها گرفته تا مليگرايان، از كمونيستگرايان راديكال گرفته تا اعتدالاز اسالم. پيروزي است

ي تحليل تاريخ و وضعيت ن، نيروهاي گوناگون از كسب موفقيت در زمينهكاراها گرفته تا محافظهليبرال
يا [هاي اوريانتاليستيبنابراين از طريق فعاليت. باشنددور ميامروزين منطقه و اقدام به ساخت نظام، به

١ulus-devletçilikleri»تر تشخيص داده شدـ ملت مناسبدر اين جمله به شكل دولت/ ـ ملتگرايي؛ گرايش به دولت»ـ ملتدولت.
.ـ چين استرايي روسيهگ»ـ ملتدولت«ـ آلمان و گرايي اروپا»ـ ملتدولت«منظور ٢
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قشر و هر١اي كه از تمدن اروپا اقتباس گرديده و با توسل به مواردي كه مطابق منفعت و مشرب]شناسانهشرق
اند و نه يك طرح و رشد اند، نه قادر به ايجاد يك سنتز فلسفي گشتهجماعتي در طول تاريخ اقتباس شده

.سياسي آزاد و پيروزمندانه
ها، خود را تمدن دموكراتيك در چارچوب معناي اين انتقادات و مقاومت٢پيشبرد نظام] يگزينه[

به نظرم سه جلد قبلي دفاعياتم مسير الزمه را نشان . سازدميي راه صحيح حقيقت اجتماعي متبلور منزلهبه
چيزي كه در كتاب حاضر انجام خواهم داد، اين است كه هرچه بيشتر بر روي وضعيت محسوس . اندداده

به همين دليل بود كه لزوم تأمل بيشتر . حل تاريخي اهميت بدهمويژه به بعد راهخاورميانه به تفكر بپردازم و به
جهت درك منطقه، رهيافت جهانشمول امري . را احساس نمودم» بودن تاريخضرورت جهانشمول«وي بر ر

ي تمدن مركزي از طريق يك عصر هزار سالهي تاريخ جهانشمول و تاريخ پنجبسا تغذيهچه. گريزناپذير است
يت منطقه را هرچه بيشتر ـ اهميت و موقعكه حداقل اهميتي در همان سطح را داراستـ٣ي نوسنگيهزار سالهده

ي اروپا قادر به حل مسائل اي است كه حداقل به اندازهخاورميانه داراي چنان وزنه. نمايدجذاب و گيرا مي
ي خاورميانه كه ي كافي آشكار گشته كه پروژهبه اندازه. باشدگلوبال و ايجاد سنتزهاي نوين تمدني مي

طرفه قادر به صورت يكسو تسريع بخشيده، بهبدين٢٠٠٠ال ي آمريكا آن را از سهژموني اياالت متحده
درآميزند؛ ولي ] جهاني[ـ جنوب شرقي و آمريكاي جنوبي با نظامشايد آسياي شرقي. كاركرديابي نخواهد بود

اي كه نقش تمدن مركزيِ تاريخي را ايفا نموده است، به آساني با نظام درآميخته و با آن رود منطقهانتظار نمي
صورت اين نوع درآميختگي يا اي بهويژگي. باشدگسست كامل از نظام نيز محتمل نمي. ارچه گردديكپ

تواند هاي نظام جهت برساخت ديگرباره نيز نميتالش. باشدها نيز بسيار محدود ميتمدن٤يجانبهگسست همه
.نمايدايفا ٥ي گروئنلنددر جزيره] بنيادسست[هاي چوبينقشي فراتر از ساخت كلبه

اي است ي سنتي تاريخي و هم در شرايط ژرفايابي بحران امروزين، گزينهمنزلهتمدن دموكراتيك هم به
ي اي كه در گسترههاي ديگربارهبرساخت. گرداندكه هر روز بيش از پيش اهميت خويش را محسوس مي

فرهنگ . بخشندشتر تعميق ميگيرند، داراي چنان خصلتي هستند كه بحران را هرچه بيـ ملت صورت ميدولت
ـ ملت است و اين تناقض ي مادي و هم معنوي، داراي تناقضي ديالكتيكي با دولتهامنطقه هم در حوزه

ـ هاي كاپيتاليستي و چه دولتچه شركت. اند، فعال گرديده استهايي كه فعال شدهژرفايابنده بسان آتشفشان

آبشخور؛ ذوق و ميل١
.است) سيستماتيك(منديآمده كه در اصل به معناي نظامsistematikي در متن واژه٢
٣Neolithic :و ي انسان از سنگ ناصاف، صيقليچگونگي استفاده«سنگي و نوسنگي طبق معيارِ ميانسنگي،اصطالحات پارينه. نئولتيك؛ عصر نوسنگي

.اندوضع شده» گيري تمدنهاي كهن و پيش از شكلدر دورانختن ابزارآالت سنگيسا
ي ي آن واژهريشه/ بودني همه؛ عمدهشمول؛ مشمول عام؛ دربرگيرندهفروش است؛ همهآمده كه در اصل به معناي عمدهToptancıي در متن واژه٤

Toptanن، يكيخگير، از بمعناي كل، عمده، همه با هم، همهبهجا استقلم و يكوب.
٥Grönland Adasındaki[sistem] inşasi :هاي چوبي بسيار عموماً كلبه. ي گروئنلند وابسته به دانمارك است و ميان ايسلند و كانادا قرار داردجزيره

هاي مجددي است كه احتمال امتحان آن از برساختبنياد بودن مقصود از عبارت فوق، سست. اندبنيادي جهت ماهيگيري و تفريح در آن ساخته شدهسست

.رودطرف نظام مي
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هاي بومي كه هزاران سال در تاريخ تداوم داشته و هزاران نمونه ننشيي بيگ، حتي به اندازه١هاي كوچكملت
تنها پاسخي جهت مسائل اجتماعي ندارند ها نهاين. ساز ايفا كنندتوانند نقشي چارهاند، نميوجود آمدهاز آنان به

افزايند و هم شدت وبلكه با عملكردهاي ايدئولوژيك و پراكتيك خويش، هم بر شمار آن مسائل مي
ي را داشته باشد، ابتدا بايد مسئله] مسائل[نمودنهر نظامي كه در خاورميانه شانس حل. بخشندشان ميحدت

اي گونهگراييِ پوزيتيويستي را بهگرايي و علمگرايي، دينگرايي، جنسيتخواهي ايدئولوژيك از مليحساب
ي ملي نيز بايد با غناي تمام به فعاليت جامعهي سياست عدر صحنه. آميز مطرح سازد و آن را اجرا نمايدموفقيت

بايد . گويمي مدني سخن نميمحتواي جامعههاي بياز فعاليت. دموكراتيك كه كانون دولتي ندارد، جاي دهد
. ي نان، آب و هوا تلقي نمود و آن را توسعه دادفرهنگ دموكراسي بومي راستين را همچون نيازي به اندازه

كه همانند مغناطيس همه چيز را به خود ـيافته به فرهنگ قدرت و دولت د گرايشفر] شخصيت[رهايي از
ترين مانع اين سنت هزاران ساله، مهم. بايست در آن موفق شداي است كه ميـ اولين وظيفهنمايدجذب مي

تواند به اي نميهيچ فعاليت اجتماعي: شعار اساسي ما بايستي اين باشد. پيشارويِ فرهنگ دموكراتيك است
.ي دموكراتيك، آرزومند داشته و ارزشمند باشدهاي جامعهي فعاليتاندازه

و » تاريخ جهانشمول«ي اين كتاب از مجموعه دفاعياتم خواهد آمد، كه بعد از مقدمه٢بخش اولدر 
تلط بررسي طور مخو اجتماعي منطقه به٤شناختي، زيست٣شناختيواقعيات زمين. گردندمقايسه مي» خاورميانه«

سعي بر . شودبر روي معناي تاريخ جهانشمول و بسط و انطباق آن بر منطقه كار مي٥طور شماتيكبه. گردندمي
، »نقش هژمونيك تمدن مركزي در منطقه«و » عصر نوسنگي و گذار به تمدن«ي ميان اين است كه رابطه

گردد سر برد، تعريف ميتواند بهها نميها و قدرت كه تمدن بدون آنسرشت جنگ. معنايابي و تشريح گردد
ي مقايسه ميان رويكردي تطبيقي و بر پايه. شوندهاي دولت مورد ارزيابي واقع ميبنديو در همين رابطه شاكله

.گرددها ارائه ميتمدن مركزي و ساير تمدن
. گيرديي خاورميانه و پيشرفت آن، كار صورت مدر جامعه٦، بر روي منبع مسائلبخش دومدر 

عنوان دليل بهاندـي اجتماعي پيوستگي و تعالي يافتهطلبانه ـ كه بر روي افزونههاي جنگها و كُنشايدئولوژي
ي بحران انعكاس داده اند و مراحل ژرفايافتهها گشتهبنيادين مسائل نشان داده شده و تخريباتي كه منجر بدان

.ـ ملت نيز برگردانددولتـ ملت و به زبان عاميانه نيمچهدولتشكل مينيتوان بهكار رفته؛ ميبهUlus-Devletçikدر متن ١
به همين دليل در جايي كه . ايمبرگردان مقدمه را بخش حساب نكردهعنوان مقدمه بر بخش اول نهاده شده؛ اما ما در توجه شود كه در متن تركي كتاب،٢

.ايم و الي آخرنام نهاده» بخش دوم«ياد كرده آن را » بخش سوم«ايم و هر گاه از ناميده» بخش اول«كند ما آن را بحث مي» بخش دوم«نويسنده از 
٣Geologic :دهند، چگونگي مواد و تركيبات آن و تغييراتي كه در سطح يا در اعماق آن روي ميي زمين،ي ساختمان كرهژئولوژي علمي است كه درباره

.كندكاوش و بحث مي
٤Biologic :مندبيولوژيك؛ زيستي؛ زيست
٥Schematic :ما/ ي نظام عمومي يك ابژه يا ارگان و نظاير آندهندهيافته به خطوط اصلي؛ نشانوار، تقليلطرحش)Schema (نقشه، جدول؛ يعني طرح ،

وارهطرح
٦Problem :آمده استپروبلم، مسئله؛ معضل؛ در متن تركي نيز همين واژه.
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هايش اش را از دست داده و پايهويژهكه نقش١ي قدرت هژمونيكجاياي ناشي از جابهنتايج منطقه. شوندمي
.گيردتضعيف گرديده نيز در اين بخش مورد ارزيابي قرار مي

طلب به بحث ياب و نيروهاي مقاومتبخش و چارههاي رهايينيز نقش ايدئولوژيبخش سومدر 
گردد و استعداد د ارزيابي واقع ميمور] خدايييا تك[نقش نظام قبايل و اديان توحيدي. شودگذاشته مي

هاي داليل عدم موفقيت ايدئولوژي. شودكردن، به كندوكاو و واپرسي نهاده ميهاي تمدن در امر آسيميلهنظام
ها را تشكيل ها و واكاويها، بحثطلب، موضوع اساسي تمامي ارزيابيبخش و نيروهاي مقاومترهايي

گردد فروپاشي سعي مي. گردنداي در همين چارچوب ارائه ميعشيرهشدن و تشكالت اَشكال ديني. دهدمي
آمده از ي ضربات محكم واردواسطهنمايد و اين فروپاشي بهنظامي كه مسائل را در بطن خويش حل نمي

.هاي جديد هژموني به عنوان موضوعي ديگر توضيح داده شودگيرد؛ همچنين پيداييِ حوزهخارج شكل مي
ي نيروي هژمونيك جديد در منزلهي كاپيتاليستي بهنقش تاريخي انباشت ظفرمندانهبخش چهارمدر 

ماندن ماندگي تمدن خاورميانه و در سطح بحرانيعقب. گيردسواحل غربي اروپا، مورد موشكافي قرار مي
روي برانگيز برترقي هژمونيك اروپا، تأثيري شوك. گرددهميشگيِ معضل اجتماعي، مورد بحث واقع مي

هاي ي جنبشرابطه. نهدنمايند، بر جاي مياقشاري كه خود را تحت عنوان جوامع اسالمي ارزيابي مي
و كه خود نيز يك نظام سودكاپيتاليسم ـ. باشدي كاپيتاليستي نيز يك موضوع بحث مهم مينواسالمي با مدرنيته

جاي آنكه منبع حل تشكلي اقتصادي، بهي هم دولت و هممنزلهشده است ـ بهگرفته و مزمنبحران شدت
مسائل باشد، به منبع معضالت تبديل گشته و اين امر در منطقه راه بر پيداييِ بحران مختلط دولت و جامعه 

.انتحارهاي ايدئولوژيك و عملياتي، بايد در همين چارچوب مورد ارزيابي قرار گيرند. گشوده است
ي ي گزينهمثابهدر تاريخ و روزگار كنوني دارد بهنقشي كه تمدن دموكراتيك بخش پنجمدر 

اش، در دستاوردهاي دموكراتيك تمدن اروپا با ميراث فرهنگ تاريخي. گرددياب، مورد بحث واقع ميچاره
كنفدراليسم «. گرددي تمدن دموكراتيك مورد استفاده واقع ميامر برساخت ايدئولوژيك و عمليِ ديگرباره

ي نهادهاي مهم منزله، به»محورنظم اقتصادي اكولوژيك و زن«و » ي اخالقي و سياسيجامعه«، »دموكراتيك
.گردندساز، ارائه ميچاره

. نمايدي مختصر، نقش يك پل را ميان اين كتاب و موضوع بعدي ايفا ميبا يك چكيدهنتيجهبخش

١Hegemonic power
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بخش اول

خاورميانهوتاريخ جهانشمول

هاي ي انساني، بلكه در تمامي تشكلتنها براي جامعهق تمامي علوم است كه تاريخ نهاين حقيقت مورد تواف
اين يك راز است گويي . است٢زمان، پديدآورنده. كندايفا مي١بخشموجوديتنقشي ] يا جهانشمول[كيهاني

اگر . ناميممان ميرا ز٤سرعت تشكل. »نمايدرا ايفا مي٣شده به خداياندادهزمان، نقش آفرينندگيِ نسبت«كه 
گونه در شعور انسان بازتاب اش، اينكيفيت رازگونگي. خواهد بود» نيست«تشكل نباشد، زمان نيز در بعد 

ي زمان وابسته دانسته شود، تعريف صحيحي را براي اين اگر سالخوردگي و پيري به تأثير كُشنده. يابدمي
بنابراين . باشدكُشنده ندارد، اين تعريف فاقد ارزش ميبه سبب اينكه زمان تأثيري . دهدوضعيت ارائه نمي

احساسي . شده استي انسانيِ ساختهشناختي، مرگ يك خاطرهاز حيث جامعه. مرگ وجود ندارد
تر، تأثيري هشداردهنده به عبارت صحيح. ي بسيار ارزشمند براي زندگي استست؛ اما يك خاطرهساختگي

كنم كه هگل از اين طريق اما درك مي. باشم٥»روح«هگل در جستجوي بينم كه همانندلزومي نمي. دارد
عمر كيهان را تخمين ٦»بنگبيگ«خواهند با تئوري مي] دانشمندان[هرچند. خواست چه كاري را انجام دهدمي

اي و تاريخش را بنويسند نيز، اين مورد به احتمال قوي تنها يك روايت اسطوره) ميليارد سال٨/١٣حدود (بزنند

١var kılıcıي وجودكننده؛ ماندگاركنندهي موجوديت؛ هستپايداركننده
٢Oluşturucuوجودآورندهعامل تكوين؛ به
٣İlahlarهااله
٤Formation :معادل (، تكوين، تشكل؛ پيدايشفرماسيونoluşumدر تركي(
ي روح يا ذهن دست مثابهاز منظر هگل، روح مطلق يا مثال از سه راه به شناخت خود به. است و به معناي روحSpiritآمده كه معادل Tinي در متن واژه٥

دوم از راه طبيعت و سوم از رهگذر اذهان متناهي كه در . كندرا تعقل ميدهد و خويشتن اول خود را بدون واسطه در معرض آگاهي دروني قرار مي. يابدمي

بدين شكل روح مطلق در فرايندي ديالكتيكي سه مرحله را طي . شناساندعنوان مظهر ذهن مطلق بازميشوند و در هنر، دين و فلسفه خود را بهتاريخ متبلور مي

روح كه خودش اين جهان را ايجاد كرده است، جهان . واسطگي، بيگانگي و نفي نفياند از بيمرحله اعمرسد كه اين سه كند و به شناخت كامل از خود ميمي

ي خود تأمل كرده و به اين شناخت سپس در اين تجربه. كندعنوان روح با طبيعت يا همان ضدروح مقابله ميگيرد و خود بهرا نسبت به خود امري خارجي مي

كند و داند، نفي ميدارد كه روح خود را در جهاني كه نسبت به خويش خارجي ميهگل اين مسئله را چنين بيان مي. اوسترسد كه طبيعت محصول خودمي

و يا عبارت از فعاليت ) Spiritual(از منظر هگل واقعيت، ماهيتاً روحاني./ كنديابد كه جهان نمايش روح است، آن نفي را نفي ميسپس هنگامي كه درمي

./ يابدي محصول خويش، به خودآگاهي و خرسندي كامل دست ميمثابهنمايد و در روند آگاهي از اين جهان بهاست كه جهاني منسجم ايجاد ميذهن يا روح

.نامدهگل دولت را روح عيني مي
٦Big Bang :هبانگبيگعد طول، (ل جهاناي است كه طبق آن كنظريه. شودنيز ناميده مي) يعني انفجار بزرگ(بنگ؛ به فارسي ماعم از زمان و هر سه ب

از اين . تر از ذرات بنيادين بود و به آن تكينگي گويند، آغاز گرديده استالعاده متراكم و با حجم ناچيز كه كوچكي فوقاز انفجار يك توده) عرض و ارتفاع

صورت اين انفجار باعث انبساط جهان به. وع به دورشدن از مركز آن نمودندي ذرات بنيادين از اين ذره پديد آمدند و شرتکينگی، انفجاري پديد آمد و همه

ـ انبساط دائم ١: ـ زمان نسبيتي سه حالت را پديد آوردهاي فضارود كه انبساط و كندشدن سرعت آن در اثر نيروي جاذبه و خميدگياحتمال مي. بادكنكي شد

از انبساطـ انقباض بعد٣ـ رسيدن به يك حالت ثابت و پايدار ٢
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هاي آفرينشي است كه بودنش، داراي نقشي اجتماعي مشابه داستاني علميرغم همهبه. جديد تمدن اروپاست
تنها . گيرداما به صرف اينكه اين امر چنين است، زمان مورد انكار و نفي قرار نمي. انددر كتب مقدس آمده

ي انساني را اكتشاف نسبي آن در جامعهشخصاً، امكان.كندشود كه از خصلت رمزآلودش حفاظت ميادعا مي
.نمايمعنوان شانسي بزرگ ارزيابي ميبه

مدت پيدايش و تنها در اين مقاطع كوتاه. غايت مهم استآوردن انسان، بهنقش تاريخ اجتماعي در پديد
ي كمتر از ي انسانتوان پديدآوردن فرد توسط جامعه. توانيم گره از راز زمان بگشاييمگيري است كه ميشكل

اش توان با فعاليت و تأملي بيشتر بر روي آن، به ژرفاي معناييمي. رود درك شده استميزاني كه تصور مي
به همين جهت علم اجتماعي را در . توانيم نيروي زمان را كشف كنيمدر هيچ پديدار ديگري نمي. دست يافت
دهي مهم عنوان يك نظر و تشخيصهمچنين به. نمايميمادر تمامي علوم ارزيابي م٢و يا ايزدبانوي١مقام شهبانو

راهي كه مستقيم . از تمامي علومي كه بر علم اجتماعي متكي نباشند، شك و گمان به دل دارم: بايستي بگويم
ي تنها به تناسب توسعه. رود، از وضع علوم اجتماعي توسط ما خواهد گذشتسوي تمامي ديگر علوم ميبه

كه ادعا ٣هاي زيراتمي ماده تا كيهان كوسميكي ذرهتوان به شناخت دربارهه ميعلوم اجتماعي است ك
. شود هنوز هم در حال توسعه است، دست يافتمي

را به آرزوي » آفرينش«تنها هگل بلكه خداي موجود در كتاب مقدس نيز شروع سرگذشت اينكه نه
اي انديشه. باشدند داده است، تشخيص مهمي ميپيو» خودانديشي آغاز كردن انديشه«، يعني به »شدندرك«

اين نيز وضعيتي است كه هنوز تا جايي كه . داردي حقيقت را عرضه ميكه سعي بر خودانديشي دارد، جوهره
خودانديشي آغازكردن انسان، بنيان تمامي . ايمي انساني نگشتهدانيم، شاهد تحقق آن در خارج از جامعهمي

، پرسش بسيار »ي اتم، انديشه وجود دارد؟آيا در كيهان كوسميك نيز به اندازه«ينكه ا. هاي اوستآفرينش
ام كه تصور كنم هم كيهان بايد بگويم جرأت اين را به خود نداده. مهمي است كه ارزش پرسيدن را دارد

كار گرديده كه ي كافي آشبه اندازه. اي فاقد انديشه تحقق يافته باشندگونهبه٥و هم كيهان ماكرو٤ميكرو
شناختي محتواي جامعهايم، يك اصطالح بسيار پوچ و بيكه بدان عادت داده شده» جاني بيماده«اصطالح 

ي انديشه با رابطه. امگرايي روي آوردهدرنگ چنين تصور شود كه گويا به هگلنبايد از اين گفته بي. است
كل مسئله . باشداثبات شده كه چيزي همانند انرژي ميامواج موجود در مغز انسان شناسايي شده است؛ تقريباً

شده را بر طبيعت خارج از انسان بازتاب اين است كه تا چه حد جسارت خواهيم ورزيد تا اين واقعيت اثبات
.دهيم

مان پاشيده، گرايي منفي بر چشماناي كه جامعه»غبار مرده«مجبور به حمل : خواهم به اين نكته برسممي
اي كه پيوسته در حال آزادشدن است، يگانه بستر حقيقت گرايي مثبت، به عبارت ديگر جامعهجامعه.نيستيم

١kraliçe
.ايمكار بردهصورت الهه بهرا نيز بهİlaheي واژه. ايمبرگردانده» ايزدبانو«صورت آمده به) اندالنوع؛ خداياني كه از جنس زنربه(= Tanrıçaيهرجا واژه٢
همچنين منظور از / شناخت كيهان استك؛ كسمولوژي علم كسمولوژي: Cosmologicآمده؛ kozmik evrenin bilgisineصورت در متن به٣

.زيراتمي همان كوانتوم است
٤Micro :خُرد
٥Macro :كَالن
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عبارت است از سيري اجتماعي كه بستر حقيقت ] يا كيهاني[ترين تعريف تاريخ جهانشمولساده. ماست
ناي واقعي كلمه نيز تاريخ ي انساني در چنين معنا و مفهومي تنها تاريخ انسان نيست، بلكه به معجامعه. باشدمي

به . شود نيز، تاريخ كيهان استميليارد سال تعبير مي٨/١٣زماني كه با سادگي به با احتساب مدت. كيهان است
.ي انساني و تاريخ انسان اهميت بسياري قائل گشتهمين جهت بايد براي انسان، جامعه

قبل، يك مقطع مهم در سير تاريخ اجتماعي ـ پايان آخرين عصر يخبندان در حدود بيست هزار سال الف
هاي كوهي سلسلهويژه دامنهگردد، بهدر تاريخ خاورميانه كه همزمان با تاريخ مذكور آغاز مي. باشدمي

العاده را در فوق» وفور غذائي، امنيت و تسهيل زاد و ولد«اش، يك ـ توروس و مناطق بياباني همسايهزاگرس
تركيب اين سه عامل، جهت هر نوع موجود زنده يك شانس . دهدوع انسان ارائه ميسرآغاز اين تاريخ جهت ن

در سرگذشت نوع انسان كه از شرق آفريقا برخاسته و حدود هفت . گرددمحسوب ميي حياتالعادهفوق
كه سرتاسر شرق ١)ي بزرگشكاف مابين دو قاره(شود، ريفيميليون سال جهت تكاملش در نظر گرفته مي

رسد، هاي توروس ميي شرقي تا كوههاي كوهستاني مديترانهنوردد و از درياي احمر و دامنهقا را درميآفري
تا جايي كه تشخيص داده شده، اثبات گرديده كه حداقل مدت . نمايديك خط پراكنش طبيعي را ترسيم مي

ـ قوس زاگرس. د داشته استسوي آسيا و اروپا وجوها بهانسان] كوچ[يك ميليون سال است كه هميشه جريان
بدين ترتيب اهميت ژئولوژي را بهتر . نمايدتوروس همواره نقش ايستگاه مركزي را در اين سير و سفر ايفا مي

هاي ي اين دامنههاي همسايه نيز كه در مقايسه با دوران خويش حداقل به اندازهبيابان. نماييمدرك مي
يافتن آخرين عصر يخبندان و رسيدن به پايان. اندشابهي را ايفا كردهاند، نقش مكوهستاني داراي اهميت بوده

گرداند، منجر به يك انفجار در تاريخ نوع انسان شده ها ممكن ميشرايطي كه ماندگاري را در اين ايستگاه
و شناختيشناختي، زيستمنطقه، اهميت زمين. ناميمي جغرافيايي را خاورميانه ميامروزه اين منطقه. است

خاورميانه ديگر يك بخش جغرافياييِ . نمايداجتماعي خويش را از همين واقعيت اخير تاريخي كسب مي
.ي آن رقم زده خواهد شددهد كه تاريخ جهانشمول بر صحنهمعمولي نيست؛ بلكه مكاني را تشكيل مي

هايي به ي سازماندهيهي يخبندان، از مرحلدهند كه تا بعد از آخرين دورهباورهاي مشترك علمي نشان مي
تحقير و . اندبودند، گذار نكرده] نفر[٥٠الي ٢٥شكل كالن كه متشكل از جمعيتي انساني در حدود 

است كه بعدها پديد » تمدني٢شوونيسم«ي واحدهاي كمونال ابتدايي، يك مثابهي كالن بهناچيزانگاري جامعه
كالن، نقش سلول بنيادين را در . ين نوع جامعه زيسته استدرصد از تاريخ خود را با ا٩٨انسانيت، . آمده است

گيري موجودات زنده، سلول بنيادين با تالشي افزون بر گونه كه در امر شكلهمان. نمايدتشكيل جامعه ايفا مي
ي كالن نيز ي جامعهميلياردها سال به فرماسيون انواع نباتي و حيواني گذار نمود، سرگذشت چندميليون ساله

ترين مراحل ، از بنيادي»ي داراي فراوانيانقالب جامعه«. را ممكن گردانده است٣ي هتروژنر به جامعهگذا
، اين مرحله طي گشته »ايزبان اشاره«جاي به» زبان نمادين«شدن اساساً با جايگزين. تاريخ جهانشمول است

١Reef :باشند و مكان مناسبي براي جانداران مهرگان دريايي ميها و صدف بيها، اسفنجها، جلبكمناطق پست و ساحلي كه متشكل از بقاياي مرجان

.رودميطول مسيرهاي ساحلي موزامبيك، جيبوتي، اريتره تا درياي سرخ و سوريه در خاورميانه پيشخط ريف آفريقا در. گردندمحسوب مي
٢Chauvinism :هرنوع گرايش افراطي و خودمحورانه
٣heterogen :باشداي است كه داراي تنوع و كثرت ميجامعهي هتروژن، منظور از جامعه. جوراجور، ناهمگون، نامتجانس.
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همين . باشدتانسيل عظيم توسعه مياش داراي يك پزبان نمادين انسان، به سبب ساختار بدن و حنجره. است
.گرداندامكان و ظرفيت زبان نمادين است كه انقالب فكري را نيز ميسر مي

آفريقا طي زمان ١ژئوبيولوژيكگيري زبان نمادين در ساختار نويسان از احتمال شكلرغم اينكه تاريخعلي
عقيده هستند كه يند نيز، اما همم سخن بگو.ق١٠٠٠٠٠تخميني قبل از آخرين عصر يخبندان يعني حدود 

م در پيوند با ساختار .ق٢٠٠٠٠انقالب اصلي زبان نمادين پس از آخرين عصر يخبندان، يعني حدود 
٣و اتنيكي٢شناختيمشاهدات تاريخي و معلومات انسان. خاورميانه انفجار صورت داده استژئوبيولوژيك

آفريقا صحراي بزرگگردند، از عنوان مي» سامي«ي كه دهند اجتماعاتتري وجود دارند كه نشان ميروشن
نظام «هاي عربستان و ايران، ـ تا بيابانهزار سال قبل داراي يك ساختار غني گياهي بودهـ كه تا حدود شش

اي بسيار غني آفريقا به هاي اشارهگذار از زبان. اندي زباني سامي، تشكيل دادهوسيعي را پيرامون ريشه» قبايلي
بعدها اين . ايِ متكي بر ساختار زبان نمادين سامي، يكي از مراحل بنيادين تاريخ جهانشمول استام قبيلهنظ

نقش ) مدنيت، تمدن(ـ دامپروري نوسنگي و چه انقالب شهريگروه زباني و فرهنگي چه در انقالب زراعي
.بزرگي را ايفا نمود

اند كه تري اثبات كردهطور واضحو اتنولوژيك بهشناختي هاي انسانهمچنين مشاهدات تاريخي و فعاليت
ـ هاي زاگرسموجود در سلسله كوهژئوبيولوژيكدومين انقالب بزرگ زبان نمادين، با اتكا بر ساختار 

شوند، كه گروه هندواروپايي نيز ناميده مي» آريايي«اي هاي موجود در نظام قبيلهتوروس و از طرف گروه
هاي ي مهم اين واقعيت اثبات شده، ايفاي نقش اصلي توسط اين گروه در انقالبيك ويژگ. تشكيل شده است

ايفا نموده ٤ي يكجانشينحوزهژئوبيولوژيكاين نقش را اساساً در ارتباط با ساختار . باشدزراعي و شهري مي
.است

هاي طرف نظامشود، از نيز ناميده مي» ـ آلتاياورال«سومين گروه زبان نمادين بزرگ كه گروه زباني 
ها كه مشاركت اين گروه. زيند شكل گرفته استاند و در جنوب آن ميهاي سيبري متكياي كه بر جنگلقبيله

تا فنالند پراكنده شدند اگرچه در ايجاد تاريخ جهانشمول ٥تركستانپس از عصر يخبندان از چين، مغولستان و 
. هاي شهري مهم بوده استنقالب نوسنگي و هم انقالبي دو گروه اولي نيست، اما هم در بروز ابه اندازه

هاي دهند برخي گروهاي وجود دارند كه نشان ميشناختي و اتنيكيمشاهدات تاريخي و معلومات انسان
اند، هم در انقالب زبان نمادين و هم قفقازي، آمريكايي و نظير آن كه حتي در انزواي بيشتري قرار داشته

.اندـ داشتهتريايشهر نقش ـ هرچند حاشيههاي زراعي و انقالب
شناختي اثبات شناختي و زمينشناختي، باستانشناختي، انسانشناختي، قومهاي علمي زبانتمامي فعاليت

كه در تاريخ هاي زاگرس و توروس ــ زراعت اساساً در قوس داخلي سلسله كوهاند كه انقالب روستاكرده

ساختار هر مكان جغرافيايي تأثير خاص خود را بر نوع . شناختي زمين هر منطقه استمنظور از ژئوبيولوژيك، ساختار زيست. شناسيزمينـزيست: لوژيژئوبيو١

.نهدي آنجا ميزندگي و موجودات زنده
٢Anthropologic:آنتروپولوژيك
٣etnik ve antropolojik bilgilerاست) اتنولوژيك(شناختيناختي و قومشمنظور معلومات انسان.
٤yerleşim
٥Türkistan
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اين . صورت گرفته استژئوبيولوژيكها و ساختار شودـ و در ارتباط با گونهه مينيز ناميد» هالل حاصلخيز«
بار ديگر بايد بگويم كه مقصودم از انقالب، . مقطع انقالبي در تاريخ جهانشمول انسانيت، مقطعي اساسي است

معه از اينكه، جااول. اهميت اين انقالب، چند بعدي است. باشدهاي كيفي ميبروز تحول و دگرديسي
ي به مرحله) هاي هموژن كوچكي كه به همديگر شباهت دارندگروه(ي بلندمدت كالني جامعهمرحله

اي كه متكي بر هاي قبيلهنظام. گذار نموده است) هاي متفاوتداراي كثرت(هتروژن» ايهاي قبيلهنظام«
ها تبادالتي ن سكني گزيده، بين آنيكجانشيـ نيمهنشينكوچهاي نيمههاي مشترك زباني بوده، در حوزهريشه

هاي بندياند، شاكلههاي دفن مردگان و معابد مشتركي را پديد آوردهنظير هديه در جريان بوده و مكان
شناختي هاي باستانبرجسته كه در حفاريهاي سنگيِ نقشمعابد متشكل از ستون. اندمدت بودهاجتماعيِ بلند

٢عنوان سوپرنواسازي تاريخ انسانيت، بهاند ـ كه از نظر روشنكشف شدهدر حوالي اورفا١»تپهگوبكلي«

ي يك كشف بسيار مهم تاريخي نشان منزلهگردد، بهم برمي.ق١٠٠٠٠ها به گرددـ و قدمت آنارزيابي مي
ه وجگرديد به هيچايِ پيش از انقالب زراعي برخالف آنچه كه تاكنون تصور ميهاي قبيلهدهد كه نظاممي

هاي اين معابد متشكل از ستون. انداي بودههاي اجتماعي بسيار پيشرفتهموقعيتي ابتدايي نداشته و ساختاربندي
دهند كه يك جهان بزرگ انديشه و اند، آشكارا نشان ميوار رديف شدهاي كه دايرهخوردهسنگي تراش

جهت ) تر، مزوپوتامياي عليادر سطح وسيع(اورفاژئوبيولوژيبايد به تأكيد گفت كه . احساس مطرح بوده است
شكي وجود ندارد كه هرچه اين فرهنگ . آل را عرضه داشته استاي، موقعيتي ايدههاي قبيلهي اين نظامتوسعه

شناسانه قطعاً بايد بر روي آن تعمق يابندـ تحليل گردد، تاريخ جهانشمول هاي تاريخكه فعاليتاي ـو نظام قبيله
.ف و روشن خواهد گرديدهرچه بهتر شفا

يكي از . گيري روستاها تاكنون در ارتباط با انقالب زراعي مورد ارزيابي واقع گرديده است؛ شكلدوم
اي ـ اورفا اثبات نموده اين است كه در نظام قبيلهتپههاي اجتماعي مهم كه معبد گوبكليديگر واقعيت

قبالً ميالد شهر و دولت را به معابد كاهن . گرفته استهاي روستا گذار صورت نشين، به فرماسيونكوچنيمه
به تأكيد بايد بگويم كه دقيقاً به همان شكل و اين بار مديريت روستا و كمون، . سومري مرتبط ساخته بودم

هاي معابد مشترك قبايل نيز پيرامون نظام) ابتدايي در معناي اصالت يا اورژيناليته(يعني اولين دموكراسي ابتدايي

١Göbeklitepe)م .ق١١٠٠٠ترين مراكز يكجانشيني دوران نئولتيك كه توسط انسان در حوالي شهر اورفا ساخته شده و قدمتش به از كهن) داري شكمتپه

مطالعه و تحقيق در باب معماري، . درك گرديد١٩٩٤شناسان در سال از طرف باستانسو كشف گرديده اما اهميت آن بدين١٩٦٠رغم اينكه از علي. رسدمي

. ي جديدي گشته و هنوز هم ادامه داردتپه وارد مرحلههنر و فرهنگ آن دوران از طريق گوبكلي
ي نفجاري است كه پيش از رسيدن به مرحلهي در حال اسوپرنوا ستاره. سوپرنوا، اصطالحي در اخترشناسي است. آمده استSupernovaي در متن واژه٢

ابر بزرگ متشكل از گردوغبار و گاز را به انفجار، يك. تواند ميلياردها بار بيشتر از درخشش خورشيد شودمحوشدن تدريجي از ديد، درخشندگي آن مي

بعد . توانند پشت انواع اشياء آسمانی گم شونداها همچنين ميسوپرنو. شده ممكن است ده برابر جرم خورشيد باشدجرم مواد پرتاب. كندداخل فضا پرتاب مي

اي به نام پولسار تشكيل ها و يا شايد ذرات اوليهي متراكم كوچك باقي بماند كه اصوالً از نوتروناز چند انفجار سوپرنوايي ممكن است در نهايت يك ستاره

ای که به سرعت در حال گردش و به مقدار زيادي مغناطيسي هستند، پولسار ستارگان نوتروني. شودي نوتروني ناميده مياي، ستارهچنين ستاره. شده است

ي نيرومندي دارد كه حتي نور نيز يك سياهچاله چنان نيروي جاذبه. بعد از انفجارهاي ديگر ممکن است شيئي به نام سياهچاله به وجود بيايد. شوندناميده مي

ي زمين اين است يكي از احتماالت در مورد سياره. مانداي از انفجار سوپرنوا نميضي از موارد هم، اصالً هيچ شيئ و باقيماندهدر بع. تواند از آن فرار كندنمي

.ها و ميلياردها سال استمعيار زماني در خصوص چنين مواردي ميليون. وجود آمده استكه در دوراني بسيار بسيار كهن در اثر يكي از اين سوپرنواها به
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ي هاي يكجانشيني، داد و ستد ابتدايي و انقالب احساس و انديشههر معبد مشترك، بنيان. اندكيل داده شدهتش
.دهدرا نيز تشكيل مي) هنر(مشترك

و ١گونه كه شكل بدويتوان گفت كه داد و ستدهاي هديهمورد ميسومينعنوان بنابراين به
چهارم اينكه . اندها در معابد مشترك صورت گرفتهآييدهمباشند، طي گربازرگاني مي] يا اصيل[برآمدگاهي

اند و عناصر بنيادين فرهنگ اين دو كاتاگوري يا رده، در سرآغاز توأمان بوده(در منشأ پيدايش دين و هنر
ونگارهاي نقش. شوندشده در معابد مشترك يافت ميهاي انجامنيز عبادت) آيندشمار ميمعنوي به

چنان . يابي سطح انديشه و احساساند، اثباتي است بر كمالكه بسيار به خط نزديك شده)تپهگوبكلي(معبد
هاي توان خوانشمي. دهدهاي سومر و مصر را پيشاپيش مژده مينبشتههنري مطرح است كه گويي ميالد خط

.عمل آوردديگري كه مشابه اين مواردند را به
نشين خويش، كوچت كه اين فرهنگ به سبب كيفيت نيمهمورد مهم ديگري كه بايد بيان نمود اين اس

سازي اينكه نشاندست. اي بسيار منعطف و سريع پراكنده گشته استگونهداراي چنان خصوصيتي بود كه به
ويژه در سطح م در سطحي جهانشمول و به.ق١٠٠٠٠م الي .ق١٥٠٠٠هاي اين فرهنگ در طول تاريخ بين سال

اعتقاد . هاي تاريخي ايفا خواهد نموداست، نقشي بسيار روشنگرانه را جهت بازگوييخاورميانه پراكنده شده
ام بر اين است كه اين فرهنگ تمامي آسيا، آفريقا، اروپا، امريكا و حتي استراليا را فتح نموده شخصي

).فتح، در معناي پراكنش فرهنگي(است
اي انقالب زراعي با تكيه بر نظام قبيلهنگاران و خود حيات اين است كه ـ قضاوت مشترك تاريخب

وسيع ژئوبيولوژيكي اينكه حوزه. پرورانديكجانشين صورت گرفته و معنايي انقالبي را در خويش مينيمه
ي مركزي بلندمدت انقالب عنوان حوزهي هالل حاصلخيز است، بهاورفا كه حاصلخيزترين منطقه

ارزيابي گردد، روايتي تاريخي است كه بيشترين ) م.ق٥٠٠٠م تا.ق١٠٠٠٠ي طور تخميني دورهبه(زراعي
ها از سازي گوسفند، بز و گاوسانان، اين حوزهي كشت نباتات و هم اهليهم در زمينه. قرابت را با واقعيت دارد

از نظر ساختار اراضي، حاصلخيزي خاك، شرايط اقليمي، . باشندآل مينظر حاصلخيزي و تنوع در حد ايده
ترين موقعيت آل، در مقايسه با آن دوران از ايده٢)پوشش گياهي و انواع جانوري(نباتي و حيوانيانواع 

هايـ فرات و شاخهدجله] رودهاي[همچنين پيرامون. شرايطي مشابه آبياري طبيعي را داراست. برخوردار است
منطقه، هر روز بيش از پيش هاي موجود در پژوهش. اندهاي وسيع جهت زراعت هميشه وجود داشتهآن، حوزه

. نماينداين نقشش را آشكار مي
توان موارد مشابهي را نيز در رابطه با اين مقطع كه يكي از مراحل اساسي جهت تاريخ جهانشمول است، مي

هاي فرهنگ. ي كمي و كيفي پديد آمده استگيري معبد و روستا، توسعهاول اينكه، در امر شكل. بيان داشت
از توابع شهر » نَواال چوري«از توابع شهر اَرغَني، » اونوچاي«از توابع شهر بِسمل، » خاالنچمي«و » پهتكورتيك«

primitiveآمده كه به معناي بدوي، پيشين، قديمي، كهنه، اصلي و اوليه است؛ با امالي انگليسي primitifي فرانسوي در متن واژه١
. اند و به همان معنا كه آورديمهايي انگليسيآمده كه واژه(flora ve fauna)در متن ٢
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ي در اين دوره. دهندي اورفا را نشان مي»تپهگوبكلي«همگي توان پراكنش و يكجانشينيِ فرهنگ ١سيورك
ي تمامي مواردي كه بر زبان گردد، در زمينهيي فاقد سفالينه ارزيابي معنوان دورهم كه به.ق٧٠٠٠تا ١٠٠٠٠

پراكنش اين مقطع در سطح جهانشمول و ٢يبايد گفت كه در خصيصه. وجود آمدرانده شد، پيشرفت به
.وجود آمده استويژه جغرافياي خاورميانه، پيشرفت بهبه

ي باالترـ در دوران اعنوان مرحلهي شهرها ـ بهساختن نوعي رشد تا آستانهدومين مورد مهم، ممكن
شناختي اين واقعيت را هاي باستانتمامي حفاري. م رخ داد.ق٧٠٠٠باشد كه پس از سفالينه مي] داراي[نوسنگي

م .ق٥٠٠٠ويژه از ي مركزي، بهتوان گفت يك پراكنش فرهنگي كه از همان حوزهمي. نمايندتصديق مي
ويژه در مصر، سومر در و بهژئوبيولوژيكي وسيع سو هرچه بيشتر شتاب گرفته است، در يك حوزهبدين

هاي آمو دريا و سير در مرزهاي هندوستان و پاكستان امروزين، همچنين دره) پنجاو(مزوپوتامياي سفلي، پنجاب
ـ يك نظام مركز. ـ شهر نيز رسيده استي پروتوراهگشاي چنان پيشرفتي گرديده كه تا آستانه٣درياي تركستان

گفتن اين . اسب با آن دوران، نوعي نظام گلوبال را تشكيل داده كه براي اولين بار ديده شده استپيرامون متن
ي نكته كه فرهنگ مذكور از چين تا اروپا يعني بين دو اقيانوس، نقشي سرآمد ايفا نموده و دومين حلقه

. اهميت فراواني استوجود آورده، از نظر تاريخ جهانشمول حائز م را به.ق٢٠٠٠الي ٤٠٠٠پراكنش از 
ترين و شايد هم مهم. ي نيست كه تنها در روزگار ما زيسته شده باشد]يا فنومن[گلوباليزاسيون، پديدار

، در )زننداستثناها قاعده را برهم نمي(گرگلوباليزاسيون غيراستثماري و ناسركوب] شدن ياجهاني[ترينبلندمدت
يك . ردي است كه بايستي از تاريخ جهانشمول درك شوداين همان مو. همين دوران جريان داشته است

تشكل فرهنگيِ هم مادي و هم معنويِ مشترك و پراكنش گلوبال آن، بنيان الزمه جهت يك روايت تاريخي 
موردي كه تمامي جوامع بدان : چيزي كه بايد از تاريخ جهانشمول درك نمود اين است. باشدمعنادار مي

و ٤»ميكرو تاريخ«هايتمامي روايت. باشندي مشابه مي»ـ ابژهسوژه«هاي اند، حلقهاش ساختهانديشيده و عملي
در رأس آن تاريخ ملل، اگر در چارچوب تاريخ جهانشمول قرار داده نشوند نهايتاً تنها ارزش يك حكايت را 

.خواهند داشت و بس
ميكرو «يغاتيِ انحصارات كاپيتاليستي، نياز تبل. وجود ندارد» ميكرو تاريخ«درواقع نوعي از روايت به نام 

نوع . تاريخ بسيار اهميت دارد٦ي فهمدرك اين مورد، جهت توانايي در زمينه. ٥وجود آورده استرا به» تاريخ

همگي از مناطق شمال Bismil-Kortiktepe, Çemê Hallan, Ergani-Çayönü, Siverek-Nevala Çori: اندصورت آمدهدر متن بدين١

. هايي هستند بين اورفا و دياربكراكنون شهرستانبِسمل، سيورك و اَرغني هم. باشندمي) جنوب شرق تركيه(كُردستان
٢Character :ويژهكاراكتر؛ صفت اختصاصي يا مميز؛ خصال
.ريزندي آرال ميدو رود پرآب هستند كه به درياچه) سيحون(و سير دريا) جيحون(آمو دريا٣
تاريختاريخ در مقياس خُرد؛ خُرده٤
هاي ماند؛ براي اين ادعا ويژگينمايد آخرين نظام است و هميشه پايا ميكاپيتاليسم ادعا مي«: ي كتاب در جلد اول همين مجموعه چنين آورده استنويسنده٥

پردازند كه توأم با جزئيات فراواني گستر نيرومندي ميهنگامي كه مكان و زمان در كار نباشد، به تحليالت دامن. باشنداراي اهميت ميمكاني دزماني و بيبي

ددند بگويند ـ مكان، انگار درصساختن در زمانهمچنين با فشرده. شماري دارندهاي بيي ماجراوار، فعاليتو رويدادهاي روزانه» ميكرو تاريخ«در مورد . است

.»اندتأثير زمان و مكان را از ميان برداشته
ْتوانِش، امكان فهميدن، دريافتفهمت. آمده استanlayabilmekي در متن واژه٦
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گردد، چيزي كه در انسان از نو ساختاربندي مي. ١خود نيست بلكه تاريخ تمامي كيهان است] تاريخ[انسان، تنها
ـ انرژي ي كيهاني و كليت مادهذره«هيچ . باشدـ انرژي ميهاي مادهتمام جريان٢ايِرههاي فازي يا دوكليت

ي وجود ندارد كه در انسان مجدداً جمع نگردد، ساختاربندي نشود و به صورت احساس و »انخارج از انس
چيزي كه . ت استنخست اينكه، اگر از تاريخ جهانشمول بحث نماييم، مقصود همين واقعي. انديشه درنيايد

در بحث از تاريخ جهانشمول، دومين نوع روايت . نيز سعي دارد بدان پي ببرد، همين واقعيت است٣ايسمپانته
. شودكه بايد درك شود، پيشرفت فرهنگيِ مادي و معنوي طبيعت اجتماعي است كه طبيعت دوم نيز ناميده مي

ها ـ كه به نوعي مادر جوامع نيز ارزيابي كرد كه از كالنيهاي رودخانهشكل جريانتوان اين تاريخ را بهمي
در اين روايت تاريخي، اصطالح . يابدباشندـ آغاز شده و تا روزگار كنوني ادامه ميسلول بنيادين جامعه مي

، مجموع »انسانتاريخ كيهان غير«كردن گونه كه جهت روايتهمان. باشدي مادر داراي اهميت ميرودخانه
منطق و (٤ـ انرژي الزم نيست و تنها بازگويي و يا درك سازوكار گذارهاي فازمندهكل مادMoment =]
كافي است، جهت ) شناسيفيزيك، شيمي و زيست(هاي اصلي آنو حلقه) ي هگلدر انديشه٥ها]سازمايه

ريخ جامعه، شك مقصود از تابي. باشدروايت تاريخ طبيعت دوم يعني جامعه نيز روايتي مشابه الزم مي
هاي تاريخي نيز اقتضاي هژموني ايدئولوژيك شناسي و روايتاي از جامعهجداگانه] نوع. [است» شناسيجامعه«

.نمايدانحصارگري كاپيتاليستي است كه هميشه كليت معنا را ازهم تجزيه مي
بدون شك بدان معنا . دهدبنابراين در هر دو معنا و مفهوم نيز تاريخ جهانشمول، يك كليت را تشكيل مي

برعكس، فرد،پديده و رويدادها تنها هنگامي . نيست كه فرد، پديده و رويدادها در اين روايت جايي ندارند
ميكرو تاريخ تنها در چارچوب پيوند . توانند معنا بيابند كه در اين روايت جهانشمول ايفاي نقش كنندمي

شناسي، هاي جامعهروايت. تواند جايي براي خويش بيابدمي) تاريخ جهانشمول(ديالكتيكي با ماكرو تاريخ
آيد كه اين نيز در نهايت به فلسفگي ميكه تنها و سرخود باشند، به معناي بيادبيات و تاريخ ميكرو

.هاي پوزيتيويستي منجر خواهد گرديدگوييگزافه٦تريننخراشيده
ي عناصر فرهنگ م كليه.ق٤٠٠٠الي ٦٠٠٠ينگاران بزرگ اين است كه در دورهيك نظر مشترك تاريخ

شناختي و اتنيكي، تحقيقات باستان. اندمادي و معنوي جهت گذار به تمدن، در هالل حاصلخيز پديد آمده
سازي ابزارهاي فرهنگ از طريق صنعتي. همچنين مشاهدات بسياري جهت پشتيباني از اين نظر وجود دارند

هاي اجتماعي را افزونه. اند به سطح توليد برسندتغذيه و مسكن، توانستهي پوشاك،مادي و در رأس آن حوزه
. ي بازرگاني ريخته شده استشالوده. اندسالي و بالياي مختلف انباشتههاي خشكجهت استفاده در دوره

١İnsan türü sadece kendisi değildir, tüm evren tarihidir.
دوره، مقطع، برهه؛ صفحهآمده است؛ به معناي فاز، مرحله، )Faz)Phaseي فرانسوي در متن واژه٢
٣Pantheism :ي اشراقيهـ خدا؛ فلسفه، وحدت طبيعتاعتقادي مبتني بر وحدت وجود.
٤fazlı geçişlerin mekanizmalarınıسازوكار گذارهاي داراي فاز
ان با مدتي نامعلوم يا ناقطعيِ موقعيت جغرافيايي جهتي مبهم در زم: توان چنين معنايش كردمي.اي آلماني استدر اصل واژهآمده، momentدر متن اصلي ٥

از منظر . توان آن را لحظه، هنگام، موقع و گشتاور معنا كردمثالً در ارتباط با زمان مي. سازه، بخشي از ساختار، سازمايه، عنصر، پاربن و سازهيا مكان؛ مؤلفه، بن

.است) انقالب(ها مراتب تجلّي يك كل فراگيرندهMomentهگل 
٦Kabaنتراشيده؛ زمخت؛ محض
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بسياري از عناصر . عنوان فرهنگ هديه انجام گرفته استهاي متقابل، بهتبادل محصوالت جهت نيازمندي
هاي بزرگي در نخستين حالت اصيل دين، خدا، هنر، علم و پيشرفت. اندفرهنگ معنوي نيز كسب گرديده

از . كارگيري شده استچرخ، به. از معدن، به فناوري گذار صورت گرفته است. استوجود آمدهفناوري به
رود، صورت آنچه تصور ميشك بسيار بيشتر از اكتشافات، بي. برداري صورت گرفته استتبديل انرژي، بهره

تنها . باشدزيست نمياند و در چالش با محيطتر اينكه حياتي مطرح است كه زنان آن را آغازيدهمهم. اندگرفته
به . كندي اين دوران در مقايسه با روزگار كنوني، كفايت ميهمين مورد نيز جهت توضيح برتري جامعه

نمايد ـ زيست و زنان را سركوب ميي تمدن روزگار كنوني محيطازهاي را كه به اندتوان جامعهوجه نميهيچ
اگر بخواهيم از . گيردـ برتر و پيشرفته محسوب نمودرغم اينكه تبليغات بسياري براي آن صورت ميعلي

) نه در معناي بورژوايي آن(سالمت و برتري يك جامعه سخن بگوييم، بايد معيارهاي اكولوژيكي و فمينيستي
.نظر، جوامع روزگار ما حقيقتاً جوامعي بيمارنداز اين نقطه. قرار داده شوندشالوده 
هاي فرهنگ مادي و معنوي ي متمدن متكي بر آن، از طريق جهش كيفي ارزشـ گذار به شهر و جامعهج

اصر هنگامي كه اين عن. اند، تحقق يافتي هالل حاصلخيز انباشته شدهي هزاران سالههاي جامعهكه در سنت
دجله، فرات، نيل و ٢شده در دلتاهايانباشته١آبرفتيهاي فرهنگي با برخي از ديگر عناصر و در رأس آن حوزه

اين سنتز به معناي يك افزايش . گردددهند، ميالد شهر ناگزير ميسنتزي را تشكيل مي٣)آبپنج(پنجاب
ه جريانات انساني، صدها هزار سال از طريق خوبي دانست كبايد اين مورد را نيز به. العاده استمحصول فوق

توانستند تنها نميجوهري خويش نه٤هايها هيچگاه با ديناميكاما اين. هاي آبرفتي صورت گرفتندهمان حوزه
جهت گذار اين مناطق به تمدن . ي كالني را نيز نداشتندشهر بسازند، بلكه حتي استعداد سازماندهي جامعه

پيشرفته است كه پيوندي ] يا نوسنگي[ي نئولتيكيدار، وجود يك جامعهلويتشهري، شرط الزم و او
. بعدها در چين نيز يك فرماسيون مشابه بر مبناي چنين ديالكتيكي ايجاد گرديد. ديالكتيكي با آن داشته باشند

در ي آبرفتي واقع مورخان در اين موضوع توافق رأي دارند كه اوروك نخستين شهري است كه در پهنه
ي ي سرآغاز تمدن، دورهاز لحاظ تشكيل نقطه. ـ فرات با دريا ساخته شده استي تالقي دجلهنقطه

.جهت تاريخ جهانشمول حائز اهميت است) م.ق٣٠٠٠الي ٣٥٠٠(اوروك
باشدـ و اولين كه بازتاب فرهنگ اوروك ميي شهر ـي اينانا ايزدبانوهايي كه دربارهدر خصوص حماسه

هاي روايتتوان گفت اين است كه چكيدهاي كه مياند، نخستين نكتهيعني گلگاميش نوشته شدهشاه قهرمان
گونه است، همانهاي اصيل كه صورت نوشتاري آنان به روزگار كنوني رسيدهاين حماسه. انددوران خويش

د، حسرت جاودانگي دهنها، باورها و آرزوهايش بازتاب ميكه انسانيت ماقبل خويش را همراه با انديشه
در ! اين است تاريخ جهانشمول. گردانندمعطوف به آينده را نيز همانند يك خاطره در ما زنده و محسوس مي

١Alluvion :هاي جاري؛ رسوبات خاكيشده در مجراي آبنشينمواد سنگي و خاكي ته
٢Delta :چهارمين حرف يوناني ) (مانند كه به شكل حرف دلتاگوشه و جزيرهزميني سهقعطه. ي رودخانه واقع گرديده استزميني آبرفتي كه در دهانه

.گرددشدن رود تشكيل ميي رسوب مواد سيالبي و دو شعبهواسطهريزدـ بهـ يعني جايي كه رود به دريا مياست و در مصب رود
. باشدمي) آبپنج(آو همان پنجابپنج. ، به معناي آب است»آو«الخط فارسي و يا با رسم» ئاو«در زبان كُردي . آمده استPencavصورت در متن به٣
٤Dynamic :،اييپويتحرك
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و از ١رسيده١٠٤شود كه شمارشان به هايي بحث ميها و مقررات اجتماعي و فناوريي اينانا، از نهادحماسه
باز ي حقه»خدايان مرد گشته«كند كه روايت مي. اندايجاد گشتهي زنانطريق كار خالّقانه و مولّد هزاران ساله

، چگونه به نيرنگ و زورگويي ]ـ مادريعني ايزدبانوان زن[هاو نيرومند، جهت قاپيدن اين موارد از دست آن
پردازد كه چگونه گلگاميش در اثر مرگ يار و ياور خويش همچنين به روايت اين ماجرا مي. انددست زده

آيد و اي كه مفتون آن گرديده، گرفتار ميو، براي نخستين بار به غم و اندوه از دست دادن حيات شاهانهانكيد
.بنددبخش، كمر همت به جستجو ميدر پي يافتن گياه جاودانگي

ي زنان و ظهور تضاد ديالكتيكيِ تمدن، عبارت است از بردگي به تدريج ژرفايافتهاولين عمده
ـ ارباب نيز از همين تضاد بنيادين بعدها تضاد برده. ـ شاهان كه به حالت بيماري درآمدهي خدامدارانهقدرت

شان اين داستان، تا كارگران و بيكاران امروزين و بردگاني از هر تبار كه دچار محروميت. گيردسرچشمه مي
ي تمدنيِ تاريخ جهانشمول و لهنمودن مرحكامل. اند، تعميق يافته، ترويج شده و ادامه پيدا كرده استگردانيده

شهرها كه نياز تجاري . باشدالعاده ميداراي اهميتي فوق٢ي اصلي]هاMoment=ها يا مؤلفه[هاتعيين سازمايه
] اين نيازها[ي طرح و فناوري تأمينها بر پايهبستند و احداث آنكار ميخوبي بهرا به] يا دهات[مناطق غيرشهري

برعكس، ضمن سازگاري و همكاري با . كردندتر بود، در ابتدا نقش نامطلوبي ايفا نميزدهاز طريق توليدي پربا
اي كه هاي اجتماعيولي جنگ و جدال بر سر افزونه. ي اجتماعي را تسريع بخشيدندمناطق غيرشهري، توسعه

دولتي مبتني گردند، همچنين مراحل تكوين طبقاتي وي بزرگي محسوب ميها گشته و اندوختهراهگشاي آن
صورت يك خطر اي بههاي قبيلهتدريج براي زحمتكشان شهري و غيرشهري و تمامي نظامبر شهر، به

ي تمدني تاريخ مرحله. شودـ برده ميبه قول هگل، جامعه تابع رابطه و تضاد عمومي ارباب. آينددرمي
هايي كه با اين دولتبنديچنين شاكلههاي ناشي از اين تضاد هماي مملو از جنگگونهجهانشمول، هميشه به

. ٣»كشتارگاه انسان«نظر، تاريخ عبارت است از از اين نقطه. ها ايجاد گشتند، سپري شدجنگ
، يك مورد مهم ديگر »بازتوليد قدرت و دولت توسط هيرارشي موجود در جوامع متمدن«تحليل صحيح 

، از نظر كيفي تفاوت بسياري با جوامع ٤قدرتحبي صامقطع زمانيِ جامعه. جهت روايت صحيح تاريخ است
يابي و شيوع نهاد اربابي يا قدرت، در سرتاسر تاريخ تمدن داراي ويژگي توسعه، شدت. ماقبل خويش دارد

نهاد . تواند ماندگار بمانديابي نميماند؛ بدون شيوع و شدتبه بيماري سرطان مي. استمستمر در جامعه
لحاظ ماهوي، هر دو از به. باشديماري سود و انباشت مستمر انحصارات كاپيتاليستي ميقدرت، دقيقاً همانند ب

ي ي تكوين طبقاتي، از راه افزونهپديده. دهندشده به حيات خويش ادامه ميي اجتماعي انبوهطريق افزونه
ي كاهش يابد، بحران جامعهبه تناسبي كه اين افزونه قطع گردد و يا. تواند پيشروي و استمرار يابداجتماعي مي

نمايد و طور پيوسته خويش را بازتوليد ميجنگي كه به: نتيجه اين است. شودگريزناپذير ميامري٥داردولت

.بحث شده است) Me(مه١٠٤ي اينانا از در حماسه١
.هاي اصليتوان گفت برهههاي اصلي؛ عناصر اصلي؛ در ارتباط با زمان ميآمده؛ مؤلفهana momentlerدر متن اصلي ٢
٣insan mezbahasıقولي است از هگلمذبح انسان؛ نقل.
٤İktidarlı
٥Devletliها پرهيز كار بردن آنبخت و توانگر هم هست از بهمند در فارسي به معناي نيكدولت و دولتهاي صاحبن واژهمند؛ چو؛ دولتدولتصاحب

.نموديم
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قدرت، همانند ] يا اليت[نهادها و اقشار سرآمد. گشتن به بخشي از دولت و قدرت جديدتالش جهت تبديل
ي اين مقوله تعريف يافتهعنوان اَشكال مشروعيتها نيز بايد بهدولت. هستند كه در پي شكار استشكارگري

.گردند
كار ها بهبخشيدن به دولتگمان، نياز به مديريت عمومي جوامع نيز همانند نقابي كامل جهت مشروعيتبي

قاب اند تا خويش را با اين ندر طول تاريخ اهتمام فراواني به خرج داده١تمامي زمامداران دولتي. رودمي
هاي اجتماعي نظير امنيت، امور بزرگ آبياري و صنعتي و كارهاي مربوط به توان برخي مديريتمي. بشناسانند

مدار، اين هاي دولتي و قدرتاما در مديريت. عنوان يك نياز ضروري، مشروع ديدعدالت و دادپروري را به
. يابندبخشي به خويش كاربست ميمشروعيتيمانند و بر پايهي دوم باقي ميامور اجتماعي هميشه در درجه

كه در كتب مقدس » ـ رمگيشبان«در ارتباط با فرمانبران، مناسبات . قدرت، جوامعي مردساالرندجوامع صاحب
ي اين مناسبات در مسير رو به روزگار كنوني، شكلي متمايل به توسعه. شود، مصداق داردنيز بسيار ديده مي

قدرت، اين ٣بودني مردانهخصيصه. گيردزيست و زحمتكشان را به خود مييطعمومي مح٢»شدگيضعيفه«
طور اساسي در راستاي زاد و اند بههايي كه اكثراً زنانهي نئولتيك، مديريتدر جامعه. بخشدامر را تحقق مي

استثمار مدار در راستاي جنگ وهاي قدرتولد، توليد و امنيت هدفمند بوده و در جوامع تمدني، مديريت
. شوداول بدان اعطا ميبنابراين در تكنولوژي قدرت و جنگ، اهميتي درجه. داخلي و خارجي هدفمندند

.كنندي استثمار قلمداد ميعنوان يك حوزهزيست را پيوسته بههمچنين محيط
ها سازيتوان با اين انتزاعيمي» شدگي قدرت در فرهنگ خاورميانهملموس«ترين حاالت مختلف در غني

جهت درك نظام تمدن، . ي قاعده و هنجار مسئله نيز هستتنها ممكن است بلكه الزمهمواجه گشت؛ اين امر نه
[بيند، يك شرط استمند ميدر پي گرفتن رويكردي كه نظام مذكور را مركزي و كليت انقطاع و ] وجود. 

قدرت، خأل «عبارت . پذير نيستهاي طوالني، امكانزمانمجزاشده طي مدتفواصل خألمانند ازهم
.باشدنظر صحيح مي، از اين نقطه»تابدبرنمي

انقطاع جريان يافته و پيش آمده، داراي منشأ مادري هزار سال است بدوندـ تمدن مركزي كه بيش از پنج
ترين يعنوان بنيادمزپوتامياست كه ستون فقرات تاريخ جهانشمول را تشكيل داده؛ اگر اين تمدن مركزي به

در اين . اي استداراي اهميتي پايه٤شناختياز حيث روشواحد تاريخ مورد تحقيق و واكاوي قرار گيرد،
ي نظرانههاي مبتني بر رويكردهاي تنگاز روش: دورندي كليت تاريخي بهها از ارائهموضوع، برخي روش

ت ملي و نظام توليدي در پي گرفته گرفته تا رويكردهايي كه بر محور حقوق، دول٥طبقاتي اقتصادگرا
عام كامل يابند، گويي نقش قتلتدريج اشاعه ميهاي ميكرو تاريخيِ پوزيتيويستي كه بهويژه روشبه. شوندمي

و در رأس آن عناصر ١گرايانهتقليل٦سازي تاريخ از طريق عناصر منفردتحليل و روايي. اندمعنا را برعهده گرفته

١devlet yöneticileriمديران دولتي
٢Karılaşmaبه هيأت زن درآمدن /Karıبه معناي زن، همسر، زوجه، زنيكه در عوام.
٣Erkeklik،تمردانگيرجولي
٤Methodology :متدولوژي
٥Economistic :اكونوميستي
ي مفرد؛ منفرداست؛ مفرد، استثنايي و صيغه) وجودي(ي شخصيهدر انگليسي و به معناي قضيهSingularمعادل Tekilي تركي واژه٦
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. گرددي واقعيت و كُشتن آن ميداني، ملي، دولتي، طبقاتي و اقتصادي، سبب تجزيهفردي، رويدادي، خان
كه تحت هژموني ايدئولوژيك انحصارات كاپيتاليستي ] Mythic[=ايهاي اسطورههاي اين روايتبيشتر جنبه

اما بدون . دبدون شك روايات منفرد، الزم و مهم هستن. نماينداند، نقشي تبليغاتي را بازي ميايجاد گشته
. رسانندمند از واقعيت ياري نميتنيدگي با جريانات تاريخ جهانشمول، به دركي كليتشدن و درهميكي

هاي صحيح، مستلزم صرف نيرو پردازيروايت. باشددار ميروايت تاريخ در روزگار ما، موضوعي بسيار مسئله
قدرت، همانند سرمايه پيوسته در پي سود . ن عمليمقصودم، هم تالش فكري است و هم توا. اندو تالشي عظيم

درواقع تا هنگامي كه . توان جوامع تمدني را تحليل نموداست؛ تا وقتي كه اين ويژگي قدرت درك نشود نمي
اي نه انگاره. توان موفق به درك كامل آن شديافته قلمداد نشود، نميي سازمانسرمايه٢ترينقدرت، پاالييده

) استگونهها اينها و ليبرالدر رابطه با ماركسيست(داند صحيح استاي كامالً اقتصادي ميمقولهكه سرمايه را 
اگر بدين شكل درك و ). گراـ ملترويكرد دولت(شماردرا كامالً سياسي مياي كه سرمايهو نه انگاره

اند؛ همانند متولد نمودههمديگر را: آوردبار ميتر به واقعيت بهپردازي شوند، نتايجي نزديكمفهوم
.سر بردتواند بهاند كه بدون يكي، ديگري نميهاييدوقلو

ـ اجتماعي بيش از صورت يك نظام تاريخيتوان نظام تمدن مركزي را در چارچوب اين تعاريف بهمي
. نمود٤ديبنطرح٣ي اصلي و چندين زيرمجموعهشكل سه نسخهتوان آن را بهمي. هزار ساله ارزيابي كردپنج

شهرهايي گشته هاي اوروك، راهگشاي ايجاد دستهتكثير و ازدياد نمونه. اولي، نوپيدايش اصيل سومري است
شهر اوروك ي مركزي، مزوپوتامياي سفلي بوده و نيروي هژمون، دولتحوزه. نمايندآسا رشد ميكه بهمن

هايي را و كولوني٥هاـ پيرامونيان برسد، نيمهحدود پانصد سال ادامه داشته و در هر جايي كه توانسته بد. است
صورت مركز و پيرامون سازماندهي كرده توانيم بگوييم كه تمامي هالل حاصلخيز را بهمي. تشكيل داده است

م نيروي .ق٣٠٠٠نظام دچار آن گرديد، حدود كه٦]Conjunctural[=ي بحران الحاقي در نتيجه. است
. صورت منقطع هزار سال ادامه داشته استهاي مختلف، بهعصر اور با بحران. تادهژمونيك به دست شهر اور اف

ي نقش مركز و پيرامون كليه. عنوان عصر اور ارزيابي نمودم را به.ق٢٠٠٠الي ٣٠٠٠ي بين توان دورهمي

١İndirgemeci :گرايانهكاهش /Reductionism :گرايي؛ معادل فروكاستİndirgemecilik هومي است مرتبط با تقليل و فروكاهي مفدر تركي؛

گرايي اقتصادي يعني گرايش مبتني بر فروكاستن به اقتصاد، و تقليل./ هاي بنيادينشاني پديدارها به مجموع اصول و مؤلفهسرشت و كليت اشياء و رفتار پيچيده

.گرايي دولتي يعني گرايش مبتني بر تقليل به دولتفروكاست
٢Refine :يافتهشده؛ پااليشفپالوده؛ صا
٣alt kümeler
٤Şemalaştırmakدرآوردن) طرح، جدول(به حالت شماتيك.
٥yarı-çevreler /و . بندي اجتماعي در سيستم جهاني استـ پيرامون نوعي شكلمركز اين مفهوم از سوي برخي انديشمندان نظير والرشتاين، سميرامين 

مرکزی باشد و در چارچوب ييابیِ توليدشان در خدمت انباشت سرمايهگيرند که سازمانامونی طوری شکل میمناطق پير. سايرين مورد توجه بوده است

بندیِ تقابل مرکزـ پيرامون، حول دو مفصل.گيرند که حقيقتاً جهانی شده و بيانگر خصلت سراسری آفرينش ارزش افزونه استسيستمی توليدی قرار مي

های بندیهای مصرفی مطرح است اما در شکلخودـ مرکز، توليد ابزارهای توليدي و توليد فرآوردهيدارانهادهای سرمايهدر اقتص: گيردتوليدی شکل می

.اجتماعی پيرامونی، صدور محصوالت اوليه و مصرف تجملی
٦Conjunctural : باشد و در ست؛ در اقتصاد به معناي تالطم اقتصادي ميمعناي همزماني و تالقي پيشامدهاكُنژنكتور به.فرآيندهاي الحاقياقتراني، الحاقي؛

)نزديكي و پيوستگي(= يعني اقترانConjunctur/ادبيات سياسي نيز به معناي وضعيت، سطح و تعادل سياسي موجود كاربرد دارد
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ها در ينيشهرنش. اوروك را برعهده گرفته، آن را وسعت بيشتري بخشيده و بر تعداد شهرهاي آن افزوده است
شاهد شمار ] در اين دوره. [ي اوروك توسعه نشان داده استي مركز و پيرامون، بسيار فراتر از دورههاحوزه

. منديِ افقي و هم عمودي در جامعه افزايش يافته استهم سازمان. هاي فراوان هستيمبسياري شهر و شهرنشيني
. به نوعي يك شهر دانشگاهي است١نيپور. خط، پيشرفت نموده؛ علم و آموزش نهادينه گشته است

ي نزديك است و اكه همسايه٢عيالم] يواقع در منطقه[شوش] شهر: [اند اعم ازهاي بسياري ساخته شدهكولوني
، حلب و اَبال در غرب، شهرهايي نظير ماري و كازاز كه در شمال و بر ساحل فرات در شرق جاي گرفته

.اندواقع
هاي ي زيرمجموعهمنزلهتوان بهـ نيل و پنجاب احداث گرديده را ميهاي مصرشهرهايي كه در دره

. ٣هاي نيل و پنجاب، بيشتر به كولوني شباهت دارند تا شهرهاي خودگرداندره. پيرامونيِ دورتر ارزيابي نمود
» فرعوندربار، مزار و معبد«ي بردگان شباهت دارد كه از مثلث شدهتمدن مصر، به يك كمون مكانيكي

گري نظير آنچه در تمدن سومر وجود داشت را قادر نگشته تا شهرهاي خودگردان و رقابت. تشكيل شده است
به سبب همين كيفيت . كندرا تداعي مييافته] يا كلكتيو[يك روستاي بزرگ كه حالت جمعي. ايجاد نمايد

در پنجاب نيز بيشتر ٤»موهنجودارو«و » اهاراپ«مراكز يكجانشيني . شوداست كه سوسياليسم فرعوني ناميده مي
تمدن چين كه . اين احتمال نيز وجود دارد كه كولوني سومر باشند. نماينديك كولوني را تداعي مي

ي مصر دومي شباهت دارد كه در دلتاهاي رود زرد قد كشيده پديد آمد، بسيار به نمونه) م.ق١٥٠٠(بعدها
.است

بينيم كه مي. نمايندتر جلوه ميدر مزوپوتامياي شمالي متفاوتشدهها و شهرهاي احداثشهرنشيني
ي شهرنشيني گشته م به بعد وارد مرحله.ق٣٠٠٠هاي جوهري اجتماعات موجود در اين عرصه از ديناميك

ي در دوره٦يابي فرهنگ العبيددر مقابل اشاعه(اوروك و اور٥هايخويش را در مقابل كولونيزاسيون] نظام[و
تأسيس كرده و طي مدتي كوتاه اين نيروهاي كولونيزاسيون را در درون خويش ذوب ) م.ق٣٥٠٠لي ا٣٥٠٠
شبيه به . اي و ساختار روستاييِ زراعي بسيار قوي منطقه، اين امر را ميسر گردانيده استنظام قبيله. اندنموده

مركز «عه و يا پيرامون، به نقش موقعيتش بيشتر از يك زيرمجمو. ي آمريكااروپاست در برابر اياالت متحده
.باشدتر مينزديك» دوم

١Nippur :شهري مركزي بوده و هم از لحاظ رودان، هم دولتندر سرزمين ميا. شودكه امروزه نيفريا يا نوفار ناميده مي) قادسيه(شهري باستاني در عراق

هر پادشاهي كه بر سر . گويند كه انسان را در همين شهر آفريده استزيسته و ميدر اين شهر مي) ايزد(ي سومر، انليلدر افسانه. ديني نقشي عظيم داشته است

يافت، شهر نيپور و قداست معبد انليل را پاس نمود و هر خانداني كه حاكميت ميآمد، براي دستيابي به نيروي مقدس انليل، مراسم تقديس برگزار ميكار مي

.داشتمي
.شهر شوش در خوزستان امروزي واقع است٢
نظامي است كه . كننده؛ خودآيين؛ خودفرمان؛ خودگردان و مختاربه معناي اتونوم؛ خودمديريتAutonomousآمده؛ معادل Özerkدر متن اصطالح ٣

.اي را داراستگذاري جداگانهمديريت خويش از طريق قانوناختيار
٤Harappa ve Mohanjodaro
٥Colonization :سازيمستعمره
٦El Ubeyd
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در داخل و ) در رأس آن بابل و نينوا(هاي شهريي رقابتواسطههاي هژمونيك اوروك و اور بهنظام
ها طور مشخص گوتيبه(تباران شمال شرقاالصل و آرياييساميهاي تدافعي و هجومي قبايل آموريتجنگ

نيروهاي هژمونيك جديد، بابل . م قوايشان را از دست دادند.ق٢٠٠٠هاي در اواخر سالاز خارج، ) هاو آكادي
م در اولين دوران خويش، ظهور بسيار باشكوهي را رقم .ق١٦٠٠الي ٢٩٥٠هاي بابل در سال. و آشور بودند

كه با شراكتم است .ق١٣٠٠الي ١٦٠٠هاي بين مقطع دوم سال. مشهور سمبل اين مقطع است» حمورابيِ«. زد
آخرين دوره، ). ها بيانگر اين مسئله استها و هوريپيماني هيتيتهم(هاي شمالي و شرقي طي شده استقبيله
با مادها، هژموني آشوريان را ١ي ائتالفم است كه طي آن در نتيجه.ق٥٤٠الي ٦٠٠هاي ي پس از سالدوره

بابل در تمامي ادوار . باشدن بود، نماد اين مقطع ميالنصر كه عامل اولين تبعيد يهوديابخت. فروپاشيدند
مركز . نمايدشهرهاي لندن و نيويورك دوران هژموني كاپيتاليستي را تداعي مي. خويش، مركز هژموني بود

جاي از بابل به» هفتاد و دو ملت«عبارت . باشد؛ زيرا پرآوازه و نامدار استصنعت، تجارت، دين، هنر و علم مي
براي يونانيان آن دوران، حكم پاريس و لندن را . ريباً قبيله و تباري نمانده كه جذب خود نكرده باشدمانده؛ تق

هژمونيك ٢شهرِخالصه اينكه جهان. اندمكتب بابل را سپري كرده] آموزش در[اولين فيلسوفان، . داشته است
.آن دوران است

هاي تجاري وابسته به بابل در ي كولونيدوره. دتوان دوران هژموني آشور را نيز به سه دوره مجزا كرمي
م و آخرين دوره نيز .ق١٠٠٠الي ١٣٠٠هاي م، دوره هژموني كامل بين سال.ق١٦٠٠الي ٢٠٠٠هاي بين سال

توانسته در يك جغرافياي وسيع از زاگرس تا درياي مديترانه و از آناطولي . باشدم مي.ق٦٠٠الي ٩٠٠ي دوره
از راه تجارت و صنعت توانسته به پيشرفت . مان، نيروي هژمونيك خويش را برقرار نمايدداخلي تا مصر و ع

. شهرهاي خويش انتقال داده استاقدام به فروش كاالهاي مصنوع نموده و مواد خام را به كالن. دست يابد
را ايجاد ) و پول٣ياموري نظير حسابداري، توزين، معيار و مقياس، اعتبار مال(بسياري از خصوصيات كاپيتاليسم

ترين رقيب در مقابلش عنوان جدياگرچه در آخرين دوره به٤»وان«ها با مركزيت اورارتويي. نموده است
اما اينكه تنها نيرويي بودند كه توانستند . اند همان پيروزي را به دست آورندمطرح شده باشند نيز، قادر نگشته

هاي هاي هژموني، كولونيآشوريان در تمامي دوره. ائز اهميت استدر مقابل آشور پابرجا و استوار بمانند، ح
اند توانسته. آيندمي) آژانس(٥»كاروم«ي اصطالحات سود و كارخانه، از ريشه. اندنيرومندي را تشكيل داده

طق هاي بسياري را تا حد منانشينها را در غرب و بيگايها در شرق، مصر، اسرائيل و فينيقيهمادها و پارس
. آناطولي داخلي، تحت كنترل درآورده و به حالت كولوني درآورند

اند بازهم همان موفقيتي را كه در اند كه توانستهنيروهاي هوري و هيتيت متشكل از قبايلي آريايي بوده
ر هاي اوروك، اور و بابل از خود نشان داده بودند، در برابگرايي دورهي ايستادگي در برابر هژمونيزمينه

١Coalition :كواليسيون
٢dünya kenti
٣Credit :دادن؛ وام يا اعتبار بانكي و تجارينسيه.
شهري در شمال كُردستان٤
Karumي ي واژهاز ريشهKâr, kârhaneيعني واژگان ). كار، كارخانه، كاروم(آمده استKâr, kârhane, Karum (acente)صورت در متن به٥

.باشندمي
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١٥٩٦اش در سال ، همراه با متفقان هوري١»مورشيل اول«دانيم كه شاه هيتيت مي. هژموني آشور نيز تكرار كنند
هوريان، توانسته است در » ميتانيِ«ي شاخه. م كل مركز هژمونيك و ازجمله بابل را ساقط نموده است.ق

اي وسيع از كركوك تا درياي مديترانه هامپراتوري را در منطقم نيرويي شبه.ق١٢٥٠الي ١٥٠٠ي بين دوره
هايي كه ساليان درازي را ي مقاومتآيند، در نتيجهاورارتوها و مادهايي كه از همان ريشه مي. تشكيل دهد

اما اگر شكست آشور صرفاً به . م منجر به شكست استراتژيك آشور گشتند.ق٦١٢دربرگرفت، در سال 
ها ديگر از حالت دليل اساسي اين است كه جنگ. ردي ناقص استهاي خارجي پيوند داده شود، رويكجنگ

باشد، بست و بحران ميدليل بنسرمايهي نهادهتنزلگونه كه سود روبههمان. سودآوري خارج گشته بودند
.ها شده استنيز منجر به بحران و شكستجنگي نهادهتنزلقانون سود روبه

پيماني مادـ پارس يانه امپراطوري پارسي است كه متكي بر همپس از آشور، نيروي هژمون جديد خاورم
كردند، موفق م نقش هژمون جهان را بازي مي.ق٣٣٠الي ٥٥٠ي بين امپراطوران پارس كه در دوره. باشدمي

شان از سواحل اژه تا پنجاب وسعت داشت و ي قدرتحوزه. ترين نظام گلوبال گشتندبه برقراري وسيع
ـ را تحت همان نيروي هژمونيك يكپارچه جز چينهاي تمدنيِ جهان آن دوران ـ بهحوزهتوانستند تمامي

نظام، . كننده در اين موفقيت داشته استي فرهنگ معنوي، سهمي تعيينمنزلهبه٢آيين زرتشتي. سازند
كه در » ـ ايوناژه«هاي متمادي نيروهاي تمدن مصر كه قدمت بيشتري داشت و تمدن ي عصيانواسطهبه

گر ميراث مزوپوتامياي بابل نيز كه تداوم. برد، دچار فرسودگي گردانده شدسر ميي نويني از تمدن بهمرحله
هاي آن دوران با جنگ٣در شمال، قبايل اسكيت همانند گريالهاي. نمودكهن بود، پي در پي شورش مي

برتري . ترين فرسايش نمودندمحور خويش، نيروهايي بودند كه نظام را دچار بيشهجومي و مقاومت
كار اما تحت تأثير فرهنگ ، شاه بسيار جوان مقدونيه كه تازه)شاگرد ارسطو(ايدئولوژيك و تاكتيكي اسكندر

بدين ترتيب تمدن جديد يونان با موفقيت، . يونان به سرعت رشد كرده بود، به هژموني پارسيان پايان داد
.موجوديت خويش را اثبات نمود

هژمونيك جديد، به دست تمدن هلن كه برتري خويش را اثبات نمود و نمايندگان آن يعني هـ ـ نيروي
ـ روم كه تمدن يونان. جايي جدي نيرو از شرق به سوي غرب استاين، اولين جابه. ـ روم افتادنيروهاي يونان

دومين موج عظيم راهگشاي) م.ب٥٠٠م الي .ق٦٠٠از (متكي بر فرهنگ شهري ايون واقع در سواحل اژه بود
هاي اساسي اين نيروي تمدن شهري شايد سرچشمه. در تاريخ جهانشمول گرديد٤ي شهريشهرنشيني و توسعه

هاي فرهنگ مادي و معنوي مصر، بابل، هيتيت، كرت و مادـ پارسي باشد كه با جذب و پذيرشي هم اندوخته
٥)سولون، طالس، فيثاغورث(ي ايونيفرزانگان پرآوازهتقريباً هيچ يك از. اند، آن را تحويل گرفتههزاران ساله

١I. Murşil
ي گرايصورت زرتشتزرتشتيسم بهZerdüştizmهمچنين . صورت آيين زرتشتي برگردانده شدبه معناي زرتشتيت آمده، بهZerdüştlükدر متن هرگاه ٢

.آورده شد
٣Guerilla :به نفرات . گيرددهنده صورت مياي است كه توسط واحدهايي خودفرمانهاي پراكندهمعناي آن جنگ. اي است اسپانياييچريك؛ گريال واژه

.شودكنند، گريال گفته ميچريكي كه از اصول جنگ گرياليي پيروي مي
٤kentleşme
٥Pythagoras ـThales ـSolon
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شان نشده گر فرهنگطور كامل نظارهاند كه از دربارهاي مصر، بابل و پارس ديدن نكرده و بهباقي نمانده
ي مهم، مسئله. اي در پيشرفت تمدن داشته استجانبهـ روم نيز مشاركت همهبدون شك يونان. باشند

ي هاي قدرت كه تصاحب افزونهگيمحور و نهادينهي قدرتهاجنگ. باشدها مير تمدنتأثيرگذاري زنجيروا
به همديگر انتقال ] تمدن را[طور مستمركند، همانند ميراثي سنتي بهها ايفاي نقش مياجتماعي در بنيان آن

. آوردشمار ميبه] دنتم[ترينكه قدرت را بيش از سايرين افزايش و ازدياد بخشد، خويش را موفقآن. دهندمي
.اين نيز با رشددهي و تصاحب ارزش افزونه در ارتباط است

١٣الي ٩هاي هاي فرهنگيِ مادي و معنوي كه تمدن اروپا طي سدهـ روم، موردي مشابه انتقالتمدن يونان
ي يونان، و يرهجزدر شبه١ـ هالسي ميكنم از طريق نمونه.ق١٦٠٠هاي شرق انجام داده را، پيش از از تمدن

يا [انتقال فرهنگ نوسنگي. ي ايتاليا تحقق بخشيده استجزيرهم در شبه.ق١٠٠٠ها در توسط اتروسك
در تاريخ جهانشمول، انتقال . م هميشه ادامه داده است.ق٤٠٠٠الي ٧٠٠٠ي را نيز طي دوره] نئولتيك
هاي در دوره. ت گرفته و پيش آمده استي وابستگي متقابل هميشه صورطرفه نبوده و بر پايهها يكفرهنگ

تاريخ نيز همه چيز نيست؛ . رودهاي متكي بر سلطه، محدودتر از آن چيزي است كه تصور ميتمدن، پراكنش
هايي تمدني كه پراكنش. عنوان تاريخ بپذيريمهاي رسمي را بهتاريخ] گرفته در موردانجام[توانيم تبليغاتنمي

] ي مسئله[چيزي كه در ژرفنا. دهدمحدودي از تاريخ جهانشمول را تشكيل ميريشه در قدرت دارند، بخش
دشوار است كه بتوان تاريخ . ها برآمده استست كه از ميان قبايل و خلقكند، تاريخي اجتماعيايفاي نقش مي

را به ما نشان ي تاريخ جهانشمولپيگيري تاريخ اصلي در متني اجتماعي، جوهره. ها را حتي تاريخ ناميدقدرت
.گيرندبار ديگر بايد بگويم كه اين مسائل هنوز هم با اهميت تمام مورد گفتگو قرار مي. خواهد داد

و جنبش فرهنگي و ) م.ق٥٠٠م تا .ق٧٠٠(گرفته در هر دو ساحل اژهي شهريِ صورتشهرنشيني و توسعه
و سنتز نوين ] Moment= يا مؤلفه[ايهنظر تاريخ جهانشمول بيانگر يك سازمتمدني متكي بر آن، از نقطه

گيري تمدن اروپاي غربي را گامي اصيل و برآمدگاهي در امر شكلتوان اين سنتز و سازمايهمي. باشدمي
باره، تمدن در اين. گرددعنوان سرآغاز تلقي ميهاي مربوط به جهان، بهدر تمامي ديدگاه. ارزيابي نمود

دهد و به اش، عمدتاً رويكردي متولوژيك نشان ميهاي علمي و حتي فلسفيي ايدهرغم همهمركزي اروپا به
.زندهنگام انجام اين امر نيز دست به تحريفات بزرگي در مورد تاريخ جهانشمول مي

شده در سواحل اژه، سنتز پذير است كه فرهنگ ايجادغايت فهمهاي تاكنوني نيز اين نكته بهاز روايت
اي هايي تشكيل گرديده كه ريشهي فرهنگي انتقال صدها و حتي هزاران سالهنتيجهبسيار مهمي است كه در

ـ هلن در تنها سنتز ناشي از مناسبات ميان پارس. فرارفتن به ادوار بسيار دورتر، لزومي ندارد. اي دارندخاورميانه
پيش ) هاا احتساب ساسانيب(م.ب٥٠٠كه تا فروپاشي امپراطوري روم غربي يعني ) با احتساب مادها(م.ق٦٠٠
حتي يك نظرافكني . نمايديافته است و واقعيت مذكور را اثبات ميي مناسبات جريانرود، نمايانگر نتيجهمي

.جهت درك اين واقعيت كافي است٣يامانخدايان در كوه نمرود واقع در آدي٢به پانتئونساده

١Miken-Hellas
٢Pantheon :ايزدستان
٣Adıyamanمسورشهري است در شمال كُردستان با نام كُردي س)Semsûr(
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در محيطي فرهنگي كه راهگشاي . اي برتر استلهآميز و مرحجنبش شهرنشيني يونانيان، سنتزي موفقيت
ـ را درك و تحليل كرده و در تر استي متولوژيك آن سنگينكه كفههاي ديني ـآن گشته، ايدئولوژي

گذاري علم و نقش اين مشاركت در امر پايه. يابي فلسفه و علم، مشاركتي بسيار جدي نموده استاهميت
[طور چشمگيري به تاريخ جهانشمول شتاب بخشيده استنابراين بهب. كننده بوده استفلسفه، تعيين در اين . 

ي جامعه و تاريخ نيز به هاي فلسفهشناسي گشوده شده و بنيانپيشاروي علوم فيزيك، شيمي و زيست] دوره
ويژه معماري شهري، پيكرتراشي، تئاتر و هاي هنر و بهدر زمينه. تري دست يافته استمعيارهاي علمي

هاي بزرگ اسكندر، بدون شك در پس پيروزي. هاي باشكوهي را به نمايش نهاده استسرايي، نمونهسهحما
همچنين همين برتري فرهنگي است كه هژموني نظامي و سياسي روم را . باشدهمين برتري فرهنگي نهفته مي

هاي سياسي يونان به عرصهفرهنگ ي جمهوري و هم امپراطوري، بيانگر انتقالروم هم در مرحله. پديد آورده
هم ) م.ب٤٩٥م تا .ق٥٠٨(ي رومهژمونيك حدوداً هزار ساله] يدوره[سرگذشت. باشدو نظامي مي

ي توان آن را سنتز و يا نسخهبنابراين نمي. يابي و هم تحقق چيزي است كه آتن نيت انجام آن را داشتمصداق
در (في بيشتر بزرگ شده، سعي كرده تا از نظر كمي نيزبدون شك هرچه از لحاظ كي. اُرژينال مجزايي شمرد

هاي ، نمونه١هاي حقوق، معماري و خطابتدر حوزه. به حالتي مكمل نزديك شود) هژموني نظامي و سياسي
. اين را در معرض نمايش نهاده است

از اين . شودرود تا تاريخي جهانشمولبودن بسيار نزديك شده و تاريخ آن ميهژموني روم، به جهانشمول
ي فرهنگ حيث نقش مهمي را بر عهده داشته، اما نبايد فراموش نمود كه اين نقش را عمدتاً در حوزه

. نمايدطور آشكار اين واقعيت را بيان ميبه) امپراطوري بيزانس(ي روم شرقينمونه. خاورميانه ايفا نموده است
ها، نتوانسته از ساختن برخي طي اين تالش. درآيدتالش به خرج داده تا غربي شود و به حالت تمدن اروپا 

اين امري . فراتر رود) قبايل ژرمن(هادر مقابل گُتها و باروهاي حفاظتي جهت لشكركشيها، قلعهراه
دجله و فرات به (استاش در آن حاكم بودهست كه جهانشموليتي را به خود ديده كه جوانب شرقيقطعي

ي هم در حوزه. هاي يوناني، شرقي شده استبيشتر از نمونه). دادندا تشكيل ميمدتي طوالني مرزهاي شرق ر
شك، يك بي. گونه بوده و هم در كميت و كيفيت بيانگر چنين سنتزي استفرهنگ مادي و معنوي اين

.باشدآزمايي و مقطع تاريخي در تشكيل تمدن اروپا ميپيش
اند، گشته) خاندان هخامنشي(هااساني كه جايگزين پارسهاي پارت و سي هژموني روم، خانداندر دوره

مقصودم از نمايندگي، . برعهده بگيرند) م.ب٦٥٠م تا .ق٢٥٠از (اند نمايندگي فرهنگ شرق راسعي كرده
هلني نقشي ٢فرهنگگونه كه جهاندر اين نمايندگي، همان. هاي سياسي و نظامي فرهنگ قدرت استرگه

هاي ـ رومِ بعد از اسكندر ايفا نمود، فرهنگ زرتشتي نيز كه پيرامون شعلهيوناناساسي را در پس هژموني 
ـ هاي هژمونيك عمدتاً مادهاي زاگرس پيدايش يافته، در پس قدرتواقع در دامنه٣هاي)مغ(فروزان آتشگاه

.پردازيآمده؛ كالم زيبا، خطابت، بالغت؛ گفتمان بليغ؛ عبارت) رتوريك(Retorikفرانسوييدر متن كلمه١
٢kültür dünyası
هاي روحاني زرتشي مغ نامي است كه معموالً بر مقام). هاهاي آتش يا آتشكدهاجاق(هاآمده يعني مغMağ’lar (ateş ocakları)صورت در متن به٣

در زبان كُردي به معناي خاكستر اخگرمانندي است كه در اجاق آتش » مغ«ي كلمه: شود و در عين حال نويسنده در جايي از همين كتاب آوردهاطالق مي
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حدود هزار سال طلبانه ميان دو نيروي هژمونيك كه به موازات جنگ برتري. كننده داردپارس تأثيري تعيين
نقش اين درگيري در سنتز فرهنگ . ادامه يافت، يك نبرد ايدئولوژيك مشابه نيز ميان دو فرهنگ ادامه يافت

. كننده استغرب، تعيين
ـ توروس، هيچگاه هاي زاگرسبايد به تأكيد اين مورد را بر زبان برانم كه فرهنگ اجتماعيِ متكي بر دامنه

هاي نظامي، سياسي و حتي كاهنيِ در مقابل هژمون. تمامي از دست ندادخويش را به] ييا اُرژيناليته[اصالت
. ي يك تاريخ اجتماعي باقي مانده استمثابهديني كه از ميان خود آن سر برآورد نيز تسليم نگشته و هميشه به

تداوم موجوديت در برابر امواج استيالگري كه در طول تاريخ از هر چهار طرف دچار آن گرديده، موفق به 
م تا روزگار .ق١٥٠٠٠(هاي عميق بودهاي آن كه داراي ريشهنقش نظام قبيله. اجتماعي خويش گشته است

در اين فرهنگ گويي دو عالَم وجود . كننده بوده استاش تعيين، همچنين اقتصاد زراعي و دامپروري)كنوني
ها، ، جهان دولتدومي. ك و تاريخ مدفون استها كه در اعماق خا، جهان اجتماعي قبايل و خلقاولي. دارد

محور هژمونيكي است كه مربوط به نيروهاي استيالگر، استعمارگر،هاي بيشمار قدرتها و ستيزهجنگ
اي است چيزي كه سعي بر بازگويي آن دارم، خط قرمز پيشرفت ديالكتيكي. باشنداستثمارگر و نابودكننده مي

فرهنگ منطقه حداقل از حيث . روزگار ما ميان آن دو جهان ادامه يافته استكه از نظر تاريخ جهانشمول تا
وجه نپذيرفته كه پيراموني باشد؛ حتي نخواسته اين را به ذهن خويش نيز خطور دهد و هميشه به هيچ١سوژگي

ي نموده ـ و باقي ماندن در موقعيت مركز پافشاركه گاه حكاياتي كُميك و تراژيك داشته استبر مركزبودن ـ
نگريم، در امر مشاهده و درك هزار و هنگامي كه از اين ديدگاه جهانشمول به ميكرو تاريخ خويش مي. است

فطرتي، هم تلخي و هم شور و شعف، هم كمدي و هم تراژدي دچار ي هم شرافتمندي و هم پستيك نمونه
يولوژيكي كه با طبيعت و طبيعت فيزيكي، شيميايي و ب(طبيعت اجتماعي خويش. سختي نخواهيم گشت

را هرچه بيشتر درك خواهيم كرد و در مسير كسب ) ناپذيرنددهند و از هم گسستاجتماعي كليتي تشكيل مي
.ها، به پيش خواهيم تاختراندن نامطلوبياراده و عمل جهت واپس

اسالمي شكل و سنتز تمدن ] Moment= [وـ آخرين گام جهانشمول تمدن مركزي خاورميانه، در سازمايه
شود يك ايدئولوژي چيزي كه مورد بحث است، بالعكس آنچه كه تحت نام اسالم تصور مي. گرفته است

ايدئولوژيك است كه تا آن دوران وجود ٢هايي ديني نيست بلكه سنتزي از تمامي انواع نسخهيافتهپااليش
يه در تمدن و جريان فرهنگ جهانشمول ؛ بلكه يك دوره و سازما٣اُرژينال نيست] اينسخه[اسالم. اندداشته

بختي در اينجاست كه وقتي نگون. باشددر عين حال يك سنتز ايدئولوژيك بسيار پيچيده مي. خاورميانه است
اروپاي غربي به بازتحليل سنتز مسيحيت پرداخته و منجر به گامي تاريخي و جهانشمول در علم و فلسفه گشته 

ي كامل منجر شود، كه در سنتز اسالم آغاز گشت، قبل از اينكه به نتيجهي علميهاي فلسفهاست، رهيافت

پرشورترين . گذراندندها ميخويش را پيرامون اين مغزندگي هاي سرد زاگرس، بخش بزرگي از دانيم كه قبايل ماد در زمستانمي. روي هم انباشه شده باشد

صورت همچنين در جاي ديگري از كتاب به. ناميدندبه همين جهت است كه واعظان را مغ مي. شدندها ايراد ميها نيز در اطراف همين مغها و موعظهصحبت

Mağ’ların (Zagros rahipleri)باشندها همان كاهنان زاگرس ميآمده يعني مغ.
اي داشتن؛ حالت فاعلي داشتن؛ سوبژكتيويته حالت سوژه. آمده استöznesellikي در متن واژه١
٢Variation :ي در ساير جاها كلمه. يابي، مشتقاي فرانسوي به معناي تغيير، تنوعوارياسيون؛ واژهversiyonصورت نسخه برگردانده شده استبه.
٣İslam bir orijinalite değilاسالم يك اُرژيناليته نيست.
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ترين داليل را سوي اروپا يكي از مهمي لغزيدن تمدن مركزيِ خاورميانه بهسركوب گرديد و اين نيز در زمينه
.تشكيل داده است

مدتي بسيار بخشي كه در سرآغازش وجود داشت، طيرهايي١رغم تمامي مضامينتمدن اسالمي، علي
ـ ساساني كشمكش بيزانس. ، به يك تمدن هژمونيك تبديل گشت)٧٥٠الي ٦٥٠در زمان خاندان اموي، (كوتاه

هاي شدت فاسد گشته بود، حاصلي دربر نداشت و خلقكه صدها سال ادامه داشت، در آخرين دورانش به
عنوان يك رهيافت و راه ، در اصل بههاي اجتماعي را دچار فرسايش بسيار نموده بود؛ اسالممنطقه و بافت

گونه كه از نامش پيداست، اين پيامِ همان. كور ناشي از همين كشمكش ارائه گشتبست و گرهرفت از بنبرون
سال به سال دريغ از «اما به مصداق مثَل . ؛ يعني دين صلح است)ي سالم دارداسالم ريشه در واژه(سالم است

ـدر كشمكش معاويه. يافتادامه٦٥٠الي ٦٢٠ي محمد از مدينه٣ميثاق(اموي، همگام با خاندان٢»پارسال
هاي تمدني در خاورميانه هرچه بيشتر ، جنگ)علي، خاندان اموي از ميان قريش طرف پيروز از كار درآمد

شد و ها را بارها دچار شكست نمود، قسطنطنيه مورد محاصره قرار داده بيزانس و ساساني. شدت و حدت يافت
از هندوستان . توانستند آن را متوقف نمايند) ٧٥٠(تنها در مرزهاي چين. كل شهرهاي ساساني فتح گرديد

ي شمالي، با گرويدن قبايل ترك به اسالم، در نيمكره. و پيرامون آفريقا مستقر شد٤»ايبر«ي جزيرهگرفته تا شبه
ـ تمدن، ـ دولتهاي قدرتدر حوزه. اعه يافته استاز اروپاي مركزي تا تمامي سيبري جنوبي و آسياي ميانه اش

.ي عظيمي كسب نموده استتوسعه
اصطالح امپراطوري . ي اوج هژموني چنگ زده شدبر نقطه) ١٢٥٠الي ٧٥٠(ي خاندان عباسيدر دوره

يونان، هند فرهنگ ] آثار[اند تا با ترجمه و تأليف سريعدر پي آن برآمده. جهاني مكرراً بر زبان رانده شده است
ي تاريخ ترين مرحلهكاپيتاليسم تجاري به پيشرفته. و حتي چين، يك برتري فرهنگي را براي اسالم بيافرينند

تواند اروپا را تحت كنترل و حتي از چنان نيرويي برخوردار است كه در صورت تمايل مي. دست يافته است
چون فتح . قابل آن دچار شكستي هژمونيك گرديدبعدها در م] اسالم[اشغال خويش درآورد؛ همان اروپايي كه

كاره باقي گذاشتن اشغال اروپا برعكس آنچه علت نيمه. اروپا سودمند نبود، به فتح محدود آن كفايت نمود
داد، به سبب ي روم انجام ميهايي كه نمونهشود، مقاومت متقابل نبود؛ بلكه همانند اشغالتصور مي

كاره باقي نيز به داليلي مشابه نيمه» چنگيز خان«و » هون«هاي ي استيالگريهمچنين ط. غيرمفيدبودنش بود
ي مفيد و سودآوري درنيامده بود صورت چنان حوزههنوز به١٥ي شانس اروپا اين بود كه تا سده. گذاشته شد

از (سيد نيزهنگامي كه به اين وضعيت ر. را تحريك نمايد) ايي خاورميانهبا ريشه(كه اشتهاي نيروهاي بزرگ
.توانست با يك ضدحمله، هژموني خويش را برقرار و مانا گرداند) به بعد١٩ي سده

شود، اشغال و نظر تمدني به تحليل فروپاشي هژمونيك اسالم پرداخته ميهنگامي كه از نقطه
نشان همچون سبب اساسي هاي مذهبي داخلي،خان مغول از خارج و درگيريهاي خاندان چنگيزاستيالگري

١Thema :تم
٢gelenin gideni aratmasıترتر گندههرچه پس.
نامهمقاوله، عهد و قول؛ پيمان= Sözleşme =Mukavele/ آمده -Medine Mukavelesi -Sözleşmesiدر متن ٣
. باشدي ايبر متشكل از اسپانيا و پرتغال امروزين ميجزيرهشبه٤
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اند گونه كه بيان گرديد، دليل اصلي اين است كه نتوانستههمان. اين، يك روايت ناقص است. شوندداده مي
دانستند كه تنها با نيك مي. ي عباسي متوجه اين واقعيت هستنددر دوره. رنسانس فرهنگي را تحقق بخشند

اهند توانست امپراطوري را پابرجا نگه دينيِ اسالم يعني پيام رهايي و صلح، نخو] Function[=ويژهنقش
. شودهاي شديدي نزديك به رنسانس اسالمي نشان داده ميحقيقتاً هم تالش١٢٠٠الي ٨٠٠ي در دوره. دارند

در طب، بيولوژي، رياضيات، فيزيك، شيمي، تاريخ و . يابندهايي جدي تحقق ميدر علم و فلسفه، گشايش
در موضوعات حكمت، تصوف، منطق، الهيات و عدالت در فلسفه، . علوم اجتماعي از اروپا جلوترند

ها منجمد ي دگماتيسم ديني، اين فعاليتشدن كفهاما نتيجتاً با سنگين. اندهايي بسيار جدي مطرحگشايش
.انداند، حتي نفرين شده و از دور خارج گردانده شدهگشته

ـ روم دست يابد، از طرف ديگر نيز توانسته بع يوناناروپا نيز برعكس، از طرفي سعي دارد مستقيماً به منا
ي به حوزه[اند، در اين دورانبرداريهاي اسالمي ايجاد گشته و قابل بهرهاست تمامي منابعي را كه در سرزمين

. رنسانس كه در خاورميانه دچار انقطاع گشته بود، در اروپا گامي رو به جلو برداشت. انتقال دهد] خويش
شانس اروپا اين بود كه توانست رنسانس خويش را . باشندهاي رنسانس اروپا مي، سده١٥و ١٤هاي سده

توانست از ١٨و ١٧، ١٦هاي در سده. رغم دگماتيسم مسيحيت ادامه دهد و در سرتاسر اروپا اشاعه بخشدبه
ي حقق بخشد و مرحلهو انقالب فلسفي و علمي، روشنگري الزمه را ت) ايپيراييِ ريشهدين(طريق رفرماسيون

فرا رسيد، پيروزي انقالب ١٩ي نتيجتاً هنگامي كه اوايل سده. مذكور را با موفقيت پشت سر بگذارد
رفتن هژموني تمدن اسالمي ي ازدستاين پيروزي انقالب فرهنگي، در زمينه. قطعي گشته بود) ذهنيتي(فرهنگي

.ايفا نموده استكنندهاش به سمت اروپا، نقشي تعيينو لغزيدن هژموني
آميز كاپيتاليسم جايي هژموني به شمار آيد، انتقال موفقيتي جابهبايست در زمينهدومين عاملي كه مي
اي كه شهرهاي ايتاليا و ي بزرگ تجاريحمله. شكل مشابهي صورت گرفته استتجاري به اروپاست كه به

هاي صليبي بدان دست زدند، تنها با هدف همراه با جنگي يازدهم به بعد ويژه ونيز، جنُوا و فلورانس از سدهبه
كشاورزي، تجارت، پول (هاي كاپيتاليستيتوانست در كنار سود، تمامي پيشرفت] اروپا. [سود صورت نگرفت

. ي يك فرهنگ انتقال دهدمنزلهرا كه طي هزاران سال در جهان خاورميانه تشكيل شده بودند، به) و صنعت
بايد مواردي كه از تمدن چين . كاالها را نيز انتقال دادهاي توليدي آنمامي اصول و فناوريهمراه با كاالها، ت
ويژه در به. ها افزودرا نيز بر اين) هاي مشابهاعم از كاغذ، باروت، چاپخانه، توپ و فناوري(انتقال داده شدند

خود خوديِاروپا، به. مطرح است» هاراه مغول«رديف سوم، انتقال انديشه و فناوري سياسي و نظامي از 
اي اي كه در پس آن است را ايجاد نكرده؛ بلكه به ميزان گستردههاي قدرت و دولت و همچنين انديشهفناوري

] ي اين موارددر توسعه[به بعد مشاركت خود را١٦ي نهايتاً از سده. عنوان ميراث كسب نموده استها را بهآن
شهرهاي ايتاليا و دولت اسالمي دولت. و ادبيات را در چهارمين رديف قرار دادبايد انتقال هنر. آغاز نمود

.اندي انتقال اين موارد نقش اصلي را ايفا نمودهدر زمينه١اندلُس

١Andalucía:اندلس امروزه يكي از مناطق خودمختار اسپانياست و مركز آن شهر سويل است. الطارق در آن واقع استدر جنوب اسپانيا قرار دارد و جبل .

.سال بر آن حكومت كردند٧٨٠مسلمانان 
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اين . توان مسيحيت را همچون ابزار اساسي انتقال معنوي و روحي ارزيابي نمودعنوان مورد آخر ميبه
ي نوين تر اينكه، مرحلهمهم. روم، اروپا را از نظر روحي به قيام واداشتمسيحيت بود كه پس از فروپاشي

ي يازدهم به هاي نوين شهرنشيني كه از سدهجنبش. هاي مسيحي توسعه يافتشهرسازي، اكثراً پيرامون صومعه
د، از حيث بعد در ايتاليا و سواحل اروپاي غربي تسريع يافتند، پس از گامي كه توسط سومر و ايون برداشته ش

هاي ي اين گامبدون شك چندين زيرمجموعه. باشدآساي اصلي ميبودن، سومين گام حملهجهانشمول
شان متفاوت است ها و هم اَشكال ساختاريافتهتاريخي نيز وجود دارد، كه هم فرهنگ پشتيبان آن١آسايحمله

.اما ابعاد مشابه بسياري نيز دارند
. باشدشهري نيز مي] هاييا وارياسيون[، در عين حال داستان پيشرفت مشتقاتي تمدنهزار سالهداستان پنج

جاييِ هم فرهنگ مادي و هم فرهنگ معنوي، نقشي مستمر و ماندگار در ترين نوع جابهعنوان سالمشهرها به
گونه نتيجه ي شهري اروپا كه هنوز هم ادامه دارد چي شهرنشيني و توسعهاينكه مرحله. اندتاريخ ايفا نموده

اند، موضوع واري كه بدان دچار گشتههاي حاد و بيماريهاي ناشي از رشد سرطانخواهد داد، همچنين بحران
ي انتقال ها، در زمينهمسيحيت از اين جنبه. اندهاي نويني را تشكيل دادهحلمباحثي بزرگ و جستجوي راه

هاي اگر در ريشه. تيكي را بازي نموده استعناصر فرهنگ مادي و معنوي، نقش رهبريِ راهبردي و تاك
به بعد به تمدني نوين ١٦ي نظر شود، بهتر درك خواهد شد كه اروپايي كه از سدهايِ مسيحيت دقتخاورميانه

ـ روم بود با انتقال اين مانده از تمدن يوناناي ناتمامتمدن اروپا كه نمونه. گذار نمود، چگونه متولد گرديد
ي گرديد، به يك سنتز فرهنگي قوي دست يافت و با انجام تحوالتي راديكال در شيوهوسازيموارد جديد، ن

.ـ انباشت، توانست هژموني خويش را برقرار نمايدتوليد
هايي اسپانيا در راستاي فتح مجدد و شهرهاي ايتاليا، تحركات پادشاهيي برقراري هژموني، دولتدر مقوله

ي دوم باقي فرانسه و آلمان با اين مورد، در درجهرقي هلند و انگلستان و رقابتهاي امپراطوري آن، تآزمون
آفرينيِ استراتژيك عناصر مادي و معنوي فرهنگ يهودي در اين ترقي بايد به تأكيد گفت كه نقش. مانندمي

ي انتقال تمامي به طور قطع يهوديان در زمينه. باشدي مسيحيت حائز اهميت ميكم به اندازههژمونيك، دست
ي شيوه[ي ياددادن تجارت وهمواره در زمينه. اندعناصر فرهنگي از جهان اسالم، نقش پيشاهنگي را ايفا نموده

در هر جنبش فكري، علمي و فلسفي، رد پاي ماندگار يهوديان . اندپول به اروپا، نقش اصلي را داشته] كاربست
ها، هميشه موجوديت خويش را ملموس كتيكي در كل انقالببا اقدام به رهبريِ تئوريك و تا. وجود دارد

و حداقل سهم اصلي را در ناپذير است كه در نقش خون و مغز تمدن نوين ظاهر شدهاين نكته كتمان. اندساخته
.رشد و بالندگي آن دارند

آغازيد و بر شهرهاي يونان نتيجه اينكه؛ بسيار آشكار است كه تاريخ جهانشمول هگل كه آن را از دولت
. شود، نيستسازي مياش گفتمانگونه كه دربارهوجه بدانـ ملت ناپلئون پايانش دهد، به هيچآن بود تا با دولت

مشابهي » پايان تاريخ«ي ليبرال كه در ضديت با هگل بود نيز همزمان با فروپاشي اتحاد جماهير شوروي، فلسفه
پايان نيست، بلكه پايان تاريخ جهانشمولود دارد اما اين وج» پايان«در اينجا يك . گويي كردرا پيش

ـ ملت با رخنه در دولت. استهاي قدرت و دولت آنبنديتاريخ تمدن مركزي و شاكله

.آساآمده است؛ گام، نهضت؛ گام حمله) ملهح(hamleي در متن واژه١
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بنابراين اگر . هنگام و به همان شكل مسائل قدرت و دولت را نيز پايان بخشيدترين منافذ جامعه، هممحرم
، بسيار )گونه كه ماركس انجام دادنه آن(هايش قرار داده شودروي پايهي هگل به اين شكل بر فلسفه

در لشكركشي به خاورميانه، سر ٢٠٠٠ي آمريكا پس از سال هنگامي كه اياالت متحده. تر خواهد بودآموزنده
ـ ملت را اعالن نمود؟ صدام را از تن جدا كرد، هميشه از خويش پرسيدم آيا متوجه است كه پايان دولت

اي كه جدا كردن به اندازه: چنين تشبيهي هم نموده بودم. جواب چندان هم مهم نيست، خود واقعيت مهم است
ـ ملت اهميت داشت، جدا كردن سر از تن صدام سر از تنِ لوئي شانزدهم در انقالب فرانسه جهت ايجاد دولت

آناني كه . باشدحائز اهميت ميايـ ملت خاورميانهكم به همان اندازه جهت پايان دولتحسين نيز دست
اكنون از هايي كه از همطور صحيح و ژرف به تاريخ جهانشمول بنگرند، در شكستگيدانند چگونه بهمي

هاي بسياري را در ارتباط با اين اند، سرنخوجود آمدهـ ملت بههاي دولتدر حلقه١افغانستان گرفته تا مراكش
.يابي خواهند يافتپايان

ي هگلي آن، پايان تاريخ جهانشمول نيست ـ تمدن به شيوهـ دولتقدرت٢يابي و افول پديدارهاياناما پاي
هايي است تاريخ اجتماعي كه يكي از شاهرگ. پارادايمي ديگر، به معناي سرآغازي نوين است] منظر[بلكه از

ال تپش بوده است، پس از ي تاريخ جهانشمول قرار داشته ولي هميشه در حترين اليهكه هميشه در پايين
در تزهاي تمدن . نمايداش، خود را آماده ميفواصلي طوالني، مجدداً سر برآورده و جهت ايفاي نقش تاريخي

هميشه . شودهاي چنداني مطرح نميها ايدهها و نه فروپاشي آنگذاري دولتدموكراتيك، نه در مورد بنيان
تمدن هيرارشيك و «و » تمدن دموكراتيك«يكي ميان هاي استراتژيك و تاكتشود خط فاصلسعي مي

اند؛ اكنون نيز وجود اين دو تمدن، هميشه در تاريخ جهانشمول وجود داشته. واضح و روشن شوند» داردولت
هاي ايدئولوژيك و سياسي، اصول و ابزارهاي راهبردي و تاكتيكي ي ما اين است كه تمامي برنامهوظيفه. دارند

گرا، بلكه از راه به نقد ي كارل ماركس و از طريق هگليسم چپخويش را نه به شيوهتمدن دموكراتيك 
. ي تمدن دموكراتيك جوهري خويش، توسعه بخشيمي او و گذار از آن و ايجاد فلسفهكشيدن فلسفه

١Fas
)Phenomenon(هافنومن٢
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بخش دوم

ي خاورميانهها و مسائل در جامعهبحران

گردد كه قادر به تداوم خويش ه نظام دچار چنان وضعيتي ميبحران اجتماعي، بيانگر مقاطعي است ك
ها بيشتر خصلتي »بحران«. تر استبه نسبت اصطالح خويش، داراي معنا و مفهومي عمومي،١»مسئله«. نيست
هايي بحران. آيندطور روزانه پيش ميها، مناسبات و نهادها به، در رويدادها، پديده»مسائل«اي داشته ولي دوره
گردند؛ بحران خود نظام نيز بيان مي» ]Conjuncturalيا [الحاقي«دهند با اصطالحدرون نظام روي ميدر كه 

ها از برخي از آن. اي دارندهاي اجتماعي، داليل چندجانبهبحران. شودبيان مي٢»ساختارين«با اصطالح 
[ژئوبيولوژيكوارد گيرند و برخي نيز از مسرچشمه مي٣هاي سياسي، اقتصادي و جمعيتيحوزه اكثر ] در. 

يك . باشندميژئوبيولوژيكي، ها توسعه نيافتهدر آن) عموماً نهادهاي قدرت(جوامعي كه هيرارشي و دولت
خوردن و همبر. هاي اجتماعي جدي گرددسالي طبيعي ممكن است منجر به ايجاد بحرانزلزله و يا خشك

ي آن دشوار شده هم جمعيتي كه تغذيه. آوردبار ميه را بهزيست، پيامدي مشابي محيطآشفتگي غيرمنتظره
.توانند از عوامل بحران باشنديافته، ميباشد و هم جمعيتي بسيار كاهش

آيند؛ تفاوتي ندارد هايي كه ريشه در قدرت دارند نيز به سبب كاهش مستمر ميزان سودشان پيش ميبحران
هنگامي كه . د و يا از طريق ابزارهاي مالي، تجاري و صنعتيها كسب گردكه اين سود از طريق فناوري جنگ

از طريق ساير ابزارها، بحران سازي آنها از سودشان فراتر رود، در صورت عدم برطرفي جنگهزينه
هنگامي كه ميزان سود انحصارات مالي، تجاري و صنعتي برقرارشده بر . اجتماعي امري گريزناپذير خواهد بود

هايي نوين جايگزين طور پيوسته كاهش يابد و تا زماني كه اين ميزان سود از طريق جنگهروي بازارها ب
يا هاي ناشي از فرآيندهاي الحاقياگر آن دسته از بحران. گردندهاي داخلي نظام ناگزير مينگردد، بحران

Conjunctural)سال تغيير ١٠٠الي ٥زمانشان عموماً بين هاي كاپيتاليستي مدتهايي كه در نظامبحران
ي تحت حاكميت ناپذيريِ جامعهاز آن پس، تداوم. شوندتر شوند، مبدل به بحران سيستمانه ميطوالني) كندمي

جهت ايجاد ساختارهاي ] يا آشفته[پاشد و محيطي كائوتيكميساختار نظام ازهم. گرددنظام مطرح مي
ي تداركات ايدئولوژيك و ساختارين اجتماعي كه بر پايهآن دسته از نيروهاي. آيدي تازه پديد ميسيستمانه

ي ساختن آفريني اساسي در زمينهتري را در خويش بپرورانند، رسالت يا شانس نقشهاي پيشرفتهخود، پاسخ
. نظام نوين را كسب خواهند نمود

معضل، مشكل، پروبلم١
٢Structural :يمعادل واژهyapısalدر تركي
٣Demographic :شناختيدموگرافيك، جمعيت



دموكراتیكتمدنرھیافتوخاورمیانھدرتمدنبحران

٤٦

ي و ناهنجار در نگرش هايي انحرافگذاريي فروپاشي هر نظام و برقراري نظامي نوين، منجر به عنوانمسئله
ويژه تالش جهت تعيين اَشكال جامعه از طريق نگرش به. مبتني بر علم پوزيتيويستي گرديده است

نشأت گرفته، نتايجي بسيار نامطلوب ١»هاي قائل به پيشرفت خطيِ تاريخنگرش«اي كه از ي تازهتقديرگرايانه
اي ي طبيعت بسيار پيچيدههاي مهندسي در زمينهعاليتشكل انجام فهايي بهطرح پروژه. بار آورده استرا به

تر نموده ها را هرچه عميقها نگشته بلكه بحرانتنها در طول تاريخ رهيافتي جهت حل بحرانهمچون جامعه، نه
ملت، (و هم رويكردهاي پوزيتيويستي) اسالمي، مسيحي، هندو و نظاير آن(هم رويكردهاي متافيزيكي. است

هاي ي فاشيسم ديده شد، روشگونه كه در پديدهحتي همان. اند، به يك نتيجه ختم گشته)اقتصاد و حقوق
توان مي. روندهاي اجتماعي پيش ميكشيآورند كه تا نسلبار ميپوزيتيويستي از بحران فراتر رفته و نتايجي به

طبيعت اجتماعي، مباحث ي هاي علمي و فلسفيِ پس از جنگ جهاني دوم، در زمينهي انقالبگفت در نتيجه
ي طبيعت اجتماعي هاي اكولوژي، فمينيسم، فرهنگ و دموكراسي، در زمينهگفتمان. تري صورت گرفتندژرف

يابي را افزايش طور صحيح تعيين نموده و شانس چارهها را بهحلي راهاند و امكان ارائهگشتهتر روشنگرانه
.اندداده

ركسيسم آن را ارائه داد، اگرچه پديده را ترسيم نمود اما در طول تئوري بحران كاپيتاليستي كه ما
ـ نزديك نشده، بلكه دورتر نيز حل مورد انتظار ـ سوسياليسم و يا كمونيسمشود، به راهزماني كه سپري ميمدت

ان اي كه با شناخت ناقص و اشتباه از طبيعت جامعه در ارتباط است، به هماين وضعيت به اندازه. گرددمي
تر اينكه وخيم. بودن ندارنديابيِ پيشنهادي، معنايي فراتر از اتوپيكهاي چارهاندازه بدان سبب است كه مدل

. اندطور ناخواسته، به تواناترشدن كاپيتاليسم خدمت نمودهسازي پيشنهادي، هرچند بهها و ابزارهاي عمليروش
ترين پيامد مسائلي مهم. پايان استي بيتقالهاي نوميدانههاي خيالي ودر اين زمينه، تاريخ ماالمال از رهيافت

عمل «اند، ژرفايافتن هرچه بيشتر هاي اجتماعي روي دادهحلها و راهي بحرانكه در طول تاريخ در زمينه
از اين لحاظ، علم و فلسفه و حتي دين و هنر در ارتباطي تنگاتنگ با . باشدو احساس نياز به اين امر مي» شناخت

.اندهاي حاد اجتماعي توسعه يافتهنياز پاسخگويي به بحران
گيري از قدرت و استثمار، داراي جوانب شك از لحاظ نشأتبي. خصلت مسائل اجتماعي متفاوت است

اي همچنين مقوله. باشدشان ميها نيز يكي از جوانب متفاوتي آنباشند؛ اما بروز مستمر و روزانهمشتركي مي
اين مورد جهت . باشدحل ميها مسئله و معضل است، براي برخي ديگر راهاز افراد و گروهكه براي بعضي

گردند؛ اما برخي از ها متأثر ميطور منفي از بحرانكل اقشار اجتماعي به. ها عموميت بيشتري داردبحران
مسائل اجتماعي اگر . ن آيندمند از مرحله بيرواي بهرهگونهي جامعه ممكن است بهشدهراندهحاشيهدشمنان به
زن از كانون . گيرندهاي قدرت سرچشمه مياي خارجي نداشته باشند، اساساً از فشار و استثمار كانونسرچشمه

و هيرارشي مرد، برده از صاحبش، دهقان از اربابش، مأمور از مافوق خود، كارگر از كارفرماي خويش، و 
ضررمند . شونداي منفي متأثر ميگونهار انحصارات قدرت بههاي فشار و استثمتمامي جامعه از دستگاه

چيزي كه . گردندنتيجتاً، همگي گرفتار مسائل اجتماعي مي. شوندگردند؛ دچار استثمار، فشار و شكنجه ميمي
هاي اسثتمارگرانه و اَشكال قدرتي هستند دهند نيز روشحل ارائه ميعنوان راهانحصارات قدرت و استثمار به

١düz çizgisel tarih anlayışlarارندانگهايي كه تاريخ را پيشرفتي در خطي مستقيم مينگرش
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پاسخ اين . كنندطور پيوسته پيشرفت ميبه همين دليل است كه اَشكال دولت و استثمار به. اندتر شدهمتراكمكه
طور مداوم گرفتار منطق به سبب اينكه به. باشدهاي متقابل ميهاي مستمر و جنگها و عصياننيز، مقاومت

ين حياتي بوده كه تحت فشار و استثمار ناشي از ترحيثيتاند، نتيجه هميشه بيي استثمار گرديدهقدرت و جاذبه
، از يك لحاظ تاريخ نوسازي و داردولتتاريخ تمدن . صورت يك تقدير درآمده استمسائل و معضالت، به

هاي مبتني بر آزادي و »فلسفه و كُنش«هاي فشار و استثمار و از سوي ديگر تاريخ بالندگيِ پيشبرد مستمر روش
.طلبان استمتبرابري در ميان مقاو

ها و مسائل و اند كه در طول تاريخ بيشتر از همگان دچار بحرانجوامع خاورميانه، بخشي از انسانيت
هزار سال، هميشه از پنجگمان اين است كه در طول مدت بيش از دليل اساسي اين امر بي. اندمعضالت شده

يك از مناطق ديگر جهان، اَشكال فشار و در هيچ. اندسوي تمدن مركزي دچار فشار و استثمار كامل شده
.شوندمدت و شديد ديده نمياستثماري اين همه طوالني

ي خاورميانه ي زن در جامعهـ مسئله١
ـ ي حائز اهميت اين است كه مسائل زن در جامعه، پيش از هر چيز در چارچوب ابعاد تاريخينكته

بينيم كه پيش از گذار به مي. باشدت كه منبع تمامي مسائل ميي زن، معضلي اسمسئله. اجتماعي ارزيابي گردند
. خشن عليه زنان نهادينه گشته است) پدرساالر(يمند؛ يك هيرارشي مردساالرانهدار و طبقهي دولتجامعه

ي اينانا حماسه. اي و ديني بسياري توسل جسته شده استهاي اسطورهجهت توجيه مردساالري، به گفتمان
ي مادر، حسرت عظيمي ْايزدبانوبراي طبيعت گذشته و كهن. ي اوروك، بازتاب همين مرحله استايزدبانو

بازي و زورگويي مرد حاكم موجود در نظم هيرارشيك و دولتيِ مردساالرانه از نيرنگ، حقه. گردداحساس مي
زاع ماردوك خداي نيرومند ن(ي بابلچنين واقعيتي در حماسه. مويدنالد و ميكه در درون آن گرفتار گشته، مي

شود كه هاي سومر گفته ميدر اسطوره. شوداي بسيار گيرا و آشكارتر ديده ميگونهبه) بابل با ايزدبانو تيامات
خدايي، اين رويكرد ادامه در اديان تك. اين بياني نمادين است. ي مرد آفريده شده استزن از استخوان دنده

ي معبد از آن خارج گردند، همچون فاحشههاي سومري ميدبانو وارد زيگوراتعنوان ايززنان كه به. يابدمي
زن از فاحشگي در معبد به سطح كنيزي در . ١شودخانه، در شهرهاي سومري افتتاح مياولين فاحشه. شوندمي

ر تمدن د. توان از آن چشم پوشيدست برده، كه در بازارهاي تجارت نميايابژه. شوددربار ترفيع داده مي
اي جنسي است در تمدن اروپا، ابژه. اي جهت امور منزل است و جايي در سياست نداردـ روم، صرفاً بردهيونان

. باشد كه عمومي گشته استاي جهاني ميدر تمدن كاپيتاليستي، فاحشه. گرددكه با قراردادي به مرد وابسته مي
تاريخ، ديگر . گرايانه را كسب نموده استالً جنسيتي مرد حاكم يك ساختار و معناي كامواسطهتاريخ، به

.رودصورت مردانه پيش ميبه
هاي مرد نيز كه تحت بالفاصله پس از آن در ابژه) شدن زن استكه به معناي برده(شدگي زنضعيفه

ت سياسي، در حالي كه جناح فرادس. شودطور كامل بازتاب داده مياند، بهاستثمار و فشار جامعه قرار داده شده
شونده نيز شود، قشر فرودست مديريتنظامي و كاهني جامعه، به موقعيت جنسيت برتر و حاكم رسانده مي

.اندناميده شده» مسقطين«هاي آن دوران خانهآورده كه فاحشه» سوي تمدن دموكراتيكاز دولت كاهني سومر به«نويسنده در كتاب ١
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ـ روم، مرد از جواني به بعد با يك برخورد شديداً ي يوناندر جامعه. شودصورت ضعيفه درآورده ميتدريجاً به
گرايانه در ي برخوردهاي جنسيتمدن، در نتيجهدر طول تمامي اعصار ت. شودگرايانه پرورش داده ميجنسيت

ي مرد نيز به ، برده»زن، برده است«اي كه ديگر به اندازه. يابندطور شايع رواج ميقبال زن، انحرافات جنسي به
.همان اندازه زن و يا ضعيفه است

تاليستي امروزي نيز بر هاي فشار و استثمار كاپي، مسائل ناشي از دستگاهي خاورميانههنگامي كه در جامعه
بودن، زن. گرددوار براي زنان گريزناپذير ميشوند، حياتي واقعاً كابوسدار تاريخي افزوده مياين مسائل ريشه

ترين فشار و استثمار خشن كه چنداليه. بردسر ميشايد هم مترادف انساني است كه در دشوارترين شرايط به
شود كه زن نيز به تازگي پي برده مي. يابدنج و كار زنان تحقق ميجامعه دچار آن است، بر روي جسم و ر

گراي قاطع به جايي رسيده كه ديگر ناچار است جايگاه خويش را به ي جنسيتشرفانهبرخورد بي. انسان است
بايد . شودالاقل بر روي اين مقوله بحث مي. نمايدجستجوكردن دوست و رفيقي بدهد كه بدان احساس نياز مي

گرفتن حياتي بامعنا نيز ممكن نخواهد در جامعه تحقق نيابد، درپي» زيستن با زناندرست«دانيم تا زماني كه ب
تمامي به دست آورده خواهيم توانست بايست با علم بر اينكه با زن آزادي كه شرافت خويش را بهمي. بود

. خود را پيشبرد بخشيمپرمعناترين و زيباترين زندگي را تحقق بخشيم، گفتارها و كردارهاي

و قوم، اتنيسيتهـ مسائل قبيله٢
ي خاورميانه آيد كه از بدو تاريخ تاكنون در جامعه، اتنيسيته و ملت در رأس مسائلي مي)عشيره(مسائل قبيله

ه و دار بسط و توسعه پيدا كرده، مسائل اينچنيني نيز هم شايع گشتهرچه تمدن دولت. آيندطور پياپي پيش ميبه
وجود آمدن تمدن، يك حيات آزاد بسيار طبيعي، دقيقاً مانند آنچه براي زن صدق پيش از به. اندهم شدت يافته

فرد، حاضر به هر نوع جانفشاني در راه قبيله بود . اخالق قبيله بسيار برتر بود. كرد، در قبيله نيز وجود داشتمي
هنگامي كه . گرايي راستيني مطرح بودفرد و جامعه. د انجام دهدو قبيله آماده بود تا هر نوع فداكاري را براي فر

ترين و ي وسيعها را برده نمايند، به مرحلهساختارهاي تمدني در پي آن برآمدند تا در قبايل دخالت كرده و آن
در اي كه قبيلهوي ميان دولتتضاد اساسي عبارت است از رابطه. شديدترين مقاومت نيز گذار صورت گرفت

دفاع، شرط . دادندها، محيط مقاومت را تشكيل ميها و بيابانكوهستان. شدن به مقاومت پرداختهمقابل برده
نمودن زنان، ي تاريخ، پس از بردهترين چهرهخوبي دانست كه وحشيبايد به. ناپذير تغذيه و توليد استاغماض

شدن به عشيره، مقاومت خويش برآمدند تا با تبديلقبايل در پي آن. باشدگردآوري بردگان از ميان قبايل مي
اما عمدتاً فناوري تسليحاتي و سازماندهي نيروهاي . را هرچه بيشتر توسعه دهند تا از اين مسئله رهايي يابند

.آمدتمدن برتر از كار درمي
ي قرون شيرهقبيله و ع١هايرفت، با ارگانيزاسيونـ قوم پيش ميمندي كه تا سطح مليتنوعي سازمان

سوي ناسيوناليته برداشته شده؛ ايدئولوژي و سازماندهي قومي نيز بر گام ديگري به. وسطي همراهي نموده است
خدايي چين، هندوستان و خاورميانه اديان تك. اي افزوده شده استاي و عشيرهايدئولوژي و سازماندهي قبيله

اقوام . گرفتندطور متداخل درميهاي ديني و قومي بهجنگ. اندبه نوعي مفهوم اديان قومي را نيز كسب كرده

١Organization :نهاد /Organ :اُرگان، عضو و دستگاه .
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برخي . گزيدنديوناني، ارمني، آشوري، عرب، فارس و كُرد، دين خويش را مطابق منافع قومي خويش برمي
عنوان سنتزي از دين و قوم شكل پذيرفته قوم يهود از همان ابتدا به. شدندمسيحي گشته و برخي نيز مسلمان مي

يهوديت، . اي و نه اديان قومي، قابليت حل مسائل موجود را نداشتنداي و عشيرههاي قبيلهه ايدئولوژياما ن. بود
بودند هاييهاي آشوري، ارمني و هلن كه اولين خلقخلق. وجود آمده بوداي بود كه از همان بدو امر بهمسئله

، برادري و اتحادي را كه در مسيحيت توانستند صلحبه هيچ روي نميپرستي كشيده بودند، كه دست از بت
اين وضعيت منجر به رويدادهاي بدشگوني گرديد كه طي . ي ظهور برسانندطور كامل به منصهجستند بهمي

.ها گرفتار آمدندصدها سال در راه مسيحيت بدان
بايل و عشاير پرستي پا گرفته بود، هرچند صلح، اتحاد و برتري را جهت قاسالم كه بر مبناي مخالفت با بت

دين در حاليكه سعي . زماني كوتاه خود را درگير با يهوديان و مسيحيان يافتعرب به همراه آورد اما طي مدت
ويژه به. نمود رهيافتي براي حل برخي مشكالت باشد، كالف بزرگي از مسائل را نيز با خود به همراه آوردمي

هاي عنوان قربانيِ پيشرفتگرفتار آمده بودند ـ تا حدي بهاقوام ارمني، هلن، آشوري و يهودي كه در آناطولي
اي ها و كُردهايي كه با اسالم آشنا شده بودند، وارد مرحلهها، فارسـ در برابر اعراب، تركزودهنگام خويش

ده ناشدني بين خودشان نيز بر مسائلي كه داشتند افزوهاي مذهبيِ تمامهنگامي كه ستيزه. بسيار دشوار گرديدند
هايي كه مسلمانان نظير همان پاكسازي. گرديدتدريج منجر به پاكسازي و نابودي آنان ميشد، معضالت بهمي

هايي مشابه در آناطولي بر سر مسيحيان ها مواجه شدند، طي همان دوران و با روشي اسپانيا با آنجزيرهدر شبه
.آمد

ـ مسائل ديني و مذهبي٣
هاي وعده. كه اقوام در درون خويش داشتند، مسائل مذهبي نيز افزوده گشتاي بعدها بر مسائل ديني

روند . دادند، در برابر منافع مادي داراي تأثيري محدود بودبرادري، يكپارچگي و صلحي كه اديان مي
ئله و زمان بسياري بود كه همان اقوام را به حالت كالفي از مسبودني كه در جامعه پديد آمده بود، مدتطبقاتي

اي همچون يهود و در زماني كه هنوز موسي در ي بسيار كوچك و درخودفروبستهدر قبيله. ستيزه درآورده بود
هاي بين كشمكش. ترين خويشاوندان او شده بودهاي بسيار شديدي بين نزديكقيد حيات بود، منجر به ستيزه

عيسي ابتدا موسويان محروم را مورد . برادر و خواهر موسي، يعني هارون و مريم، امري جالب توجه است
ي خانداني عليه اهل بيت جويي و منازعهمعاويه حتي پيش از وفات محمد آغاز به برتري. دادخطاب قرار مي

در اسالم، بعدها خوارج جهت رهانيدن خالفت دو رأسي و حتي سه رأسي از دست علي، معاويه و . نموده بود
ترين اوالد اهل بيت را در صحراي سپس يزيد ابن معاويه، برگزيده. گرفتند]هاآن[عمروعاص، تصميم به كشتن
گرويد، هم در درون خويش و هم بين خود و ديگران، هر خلقي كه به اسالم مي. كربال با قساوت تمام سر بريد

ع، به شكست دار ايران درصدد برآمد تا با ايجاد مذهب تشيتمدن ريشه. آوردآسا را به همراه ميمسائلي بهمن
شان را در سنت تبار، منافعهاي سلجوقي و عثماني تُركهاي سلسلهبيگ. در برابر اعراب اسالمي پاسخ دهد

. ي قشري محروم، اكثراً تشيع و علويت را برگزيدندمثابهها بهتركمن. ي اسالمي يعني تسنن يافتنداستياليافته
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جهت قدرت، به تسنن گرويدند و مزدوريهاي صاحبيگب. انشعاب مشابهي در ميان كُردها نيز پديد آمد
.سالطين عرب و ترك را سرلوحه قرار دادند، قشر محروم و شرافتمند نيز علوي گشته و زرتشتي باقي ماندند

طبقات و اقوام ناچار بودند منافع خويش را . سيصد سال ابتداي مسيحيت نيز مملو از انشعابات مذهبي بود
ها از طريق مذهب التين. جهت هر قوم، يك مذهب تشكيل شده بود. اوم بخشندتحت پوشش مذاهب تد

ها از ها از طريق مذهب گريگوري، آشوريكاتوليك، يونانيان و اسالوها از طريق مذهب ارتدوكس، ارمني
سر همچنين بر . طريق نسطوريت و به همين نحو اقوام مختلف از راه مذاهب متفرق بسياري، در پي رهايي بودند

يهوديت از منظري . اينكه به دين امپراطوري تبديل شوند يا نه، با مسائل جدي انشعاب دست به گريبان بودند
عمومي تنها به اين بسنده ننمود كه اديان مسيحيت و اسالم را از بطن خود پديد آورد؛ بلكه در بطن خويش تا 

ها و شكل طرفداران فارسفي نبود كه بهكا١انگار انشعاب يهوديه و اسرائيليه. سطح قبايل منشعب گشت
دچار انشعابي متفاوت ) سفاراد و اَشكناز(عنوان يهوديان شرق و غرببعدها به. يونانيان نيز منشعب گرديدند

.در عصر تمدن كاپيتاليستي، روشنفكران سكوالريست و الئيك نيز از ميان آن سر برآوردند. گشتند
پروتستانيسم ظهور كرد و كليساهاي ملي . ي بزرگ گذار نموددر اين دوره، مسيحيت از رفرماسيون

هاي ديني و مذهبي هاي خاور دور و در رأس آن در هندوستان و چين، انشعابدر تمدن. گيري يافتندشكل
هاي مادي تمام اين مسائل هنگامي كه بنيان. مشابهي بسط پيدا كردند و مسائل نويني را با خود به همراه آوردند

هاي فشار و استثماري كه شيوع دهيم، به آساني خواهيم ديد كه دستگاهو ديني را مورد تحقيق قرار ميمذهبي
اند كه هاي استثماري و فشارآوري مطرحجنگ. نماينداند، نقش اساسي را ايفا ميپيدا كرده و تراكم يافته

هاي از همان دوران دولت. اندازندميي مادي و ايدئولوژيك، در برابر جامعه به راه تنيدهانحصارات درهم
پس ٢بودا. تر نمودندها را هرچه بزرگها، آنسو اين مسائل پديد آمدند و با جنگكاهني سومر و مصر بدين

قدرت به . آوردو با اين سخن واقعيتي بزرگ را بر زبان » آتش را با آتش نتوان كُشت«از آزموني بزرگ گفت 
سود «جنگيد، زيرا پيدايش بنابراين قدرت تنها با قدرت مي. ه معناي استثمارمعناي جنگ بود و جنگ نيز ب

!راه ديگري نداشت» شيرين و پر حالوت
طور روزانه ي تمدن، از يك لحاظ عبارت از تاريخي بود كه بههزار سالهترتيب تاريخ بيش از پنجبدين

شدند نيز تنها مسائل را شيوع حل مسائل مطرح ميهايي خيالي كه تحت نام ابزار حلنمود؛ راهمسئله توليد مي
ي خدايان شكوهمند كاهنان سومري، نه پيامبران و خداي اديان نه اسطوره. بخشيدندداده و حدت مي

اي توانستند راه چارهخدايي كه از همان سرچشمه بودند و نه انشعابات مذهبيِ چند رأسي، هيچكدام نميتك
هنگامي . هاي مادي را نداشتندحلشدن به راههاي خيالي، قابليت مبدلحلراه. شندژرفايابنده باجهت بردگي

كه انحصارات قدرت و استثمار به برقراري حاكميت خويش در ميان تمامي اقوام كفايت ننمود و بر مبناي 
شكل » امي جامعهشيوع مسائل در تم«هاي جامعه رخنه نمود، تابلوي با تصوير ترين سلولـ ملت تا بنياديدولت

هزار ساله مسائل را ي ديگري در جامعه نمانده كه انحصارات ظلم و استثمار پنجبا توجه به اينكه روزنه. گرفت

٧٠٠تا ١٠٠٠(دوران شاهان يهودي و اسرائيلي. رائيل مبدل گشتو بخش شمالي به پادشاهي اس) Judaea(بخش جنوبي سرزمين اسرائيل به پادشاهي يهوديه١

.يابدپايان مي) گري آشورياناشغال(دوراني است كه با شائول، داوود، سليمان آغاز شده و با حزقيل) قبل از ميالد
٢Buda
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ها شان فرا رسيده و يا فصل ختام آندر آن رخنه دهند و به تبع آن سودشان را افزايش بخشند، حقيقتاً نيز پايان
شود پايان تاريخ فرا رسيده است، شايد هم بيش از اين حيث گفته ميهنگامي كه از. شدن استدر حال نمايان

!هر زماني به حقيقت نزديك هستيم

زيستي شهر و محيطـ مسئله٤
در . ي خاورميانه آغاز به پيدايش نمودندزيست در جامعهاز ابتداي تمدن به بعد، مسائل شهر و محيط

شود كه چگونه يك محيط مملو از مسائل مري، درك ميوساز شهرهاي سونگاهي به حكايات نخستين ساخت
شهرنشيني، در بطن خود . مسائل مذكور ناشي از بردگي بودند. شوددر درون شهر و در ميان شهرها ايجاد مي

ي اقتصادي را نيز با خود به همراه دايرشدن بازار، مسئله. نمايدشدن را نيز حمل ميشدگي و بنابراين دولتيبرده
داد؟ در اين زمينه، سازش و توافق ها، چه كسي بايد حكم ميهاي مبادله يعني قيمتر مورد نسبتد. آورد
ي شدههاي تشكيلجناح. نگهداري و دفاع از شهر به تنهايي يك مسئله بود. توانست آسان باشدنمي

انقالب و طور مستمر بين خويش در كشمكش بوده و منجر به مسائل به) كاهن، مدير و فرمانده(قدرت
.رو بودندي رشد و توسعه نيز روبههمچنين شهرها با مسئله. گشتندضدانقالب مي

غير قابل اغماضِ تمامي ] يا فنومن[صورت پديداردولت و مديريت شهري كه همگام با شهر رشد نمود، به
. باشددرت ميترين شكل قترين و شايعشهر، قديميدولت. اعصار تمدن درآمده و تا روزگار ما آمده است

شود، اي كه در تاريخ ديده ميعمده] قدرت[شكل. اندوجود آوردهها را بعدها بهـ ملتامپراطوري و دولت
رقابت شديد بين شهرها هميشه . ي نزديك به شهر محدود بوده استشهر و مديريت شهر يا حومهغالباً به دولت

اي كه يافتند، اصطالح چاره. دادكانات شهرها را به هدر ميها، اماين نزاع. گرديدمنجر به نزاع و درگيري مي
ي اين شهرهاي هژمون اوروك، اور، بابل، آشور، پرسپوليس، آتن و رم از جمله. بود١شهر هژمون و متروپول

. ايفاي نقش نمودندعنوان مراكز امپراطوريبودند كه بعدها به
سارگون تنها به اين بسنده . شناسيمولين امپراطوري تاريخ ميعنوان اسارگون، بنيانگذار خاندان آكاد را به

هاي تمدني نكرده كه شهرهاي سومر را تحت هژموني آگاد و خويش درآورد، بلكه اين را در تمامي حوزه
در اين وضعيت، امپراطوري به معناي برقراري نظارت شهر . مربوط به دورانش تعميم داده است

چون تجارت، . آيدشان ميهاي اجتماعيگيري از افزونهها و سهمهرها و حومهبر ساير ش) شهركالن(هژمون
. شد، سود بسياري را در پي داشتتري مديريت ميكشاورزي و صنعت از طريق بازار و امكانات مادي وسيع

وانيم بهتاين ميل را مي. گشتشكل امپراطوري وسيع، بسيار مفيد و سودآور ميبنابراين سازماندهي قدرتي به
ي تجارت ويژه امپراطوري آشور در زمينهبه. راحتي در امپراطوري سارگون، بابل و آشور مشاهده نماييم

ي سود به شكلي قوي، منجر اشتياق به حفظ سرچشمه. ي مصنوع به مهارت دست يافته بودي خام و مادهماده
ي برپايي آشوريان، با افتخار درباره. راز نورزدها جهت قدرت احتترين صحنهبدان گشته تا از نمايش وحشيانه

!گفتندها سخن ميي انساناز كلهديوار و بارو

١Metropolis :شهركالن
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در اين امر . گيري نمايندتر نتيجهتر و اخالقيهاي منعطفها، در همان راستا بر آن بودند تا با روشپارس
دار، مسئول و باشكوهي بود كه هفتاد و هشهر مسئل. اين دوران، بابل بود١»اَبرشهر«. موفقيت نيز كسب نمودند

ـ جريان شهريِ يونان. كردندشهرهاي پارسي از بابل الگوبرداري مي. نمودنددو ملت در آن با هم معاشرت مي
ي مديريت، نگهداري و دفاع دست به تري بود اما با همان مسائل و ازجمله مسئلهحل پيشرفتهها، راهرومي

هاي در اين زمينه، شاهد سازه. ي پيشرو در معماري شهري بودادر خاورميانه، مرحلهسنتز هلني . گريبان بود
مسائل چندبعدي منجر بهاما دشوار نيست تشخيص دهيم كه حتي معبد يك شهر به تنهايي. شكوهمندي هستيم

صر، سازي جامعه توسط يك هرم فرعون مدر اين رابطه، ارزيابي چگونگي فرسوده. گردددر جامعه مي
.شهرهايي، تا خرخره در مسائل اجتماعي فرو رفته بودندي كالنمنزلهآتن و روم نيز به. تر استجالب

ي هلني بسيار ي اسالمي توسعه يافته بودند، اما از نظر معماري از دورهدر دورههرچند شهرهاي خاورميانه
دادند، هم در درون خود و هم ست ميخويش را از د] يا هويت[به تدريج كه شخصيت. تر بودندماندهعقب

شان را حادتر عدم گذارشان به انقالب صنعتي، مسائل. شدندي معضل مبدل ميزيست به سرچشمهبراي محيط
.نمودمي

ي تجارت و بازار جريان شهريِ تمدن اروپاي غربي، منجر به ظهور شهرهايي اقتصادي گرديد كه بر پايه
ي همواره در حوزه. را بر خود داشتند] يا سرمايه[ز همان بدو امر مهر كاپيتالاين جريان، ا. گشتندايجاد مي

اين وضعيت، مبارزات . كار بوده استغيرشهري و در درون شهر، در پي برقراري هژموني بر روي قشر صنعت
يش به شهري ابتدا سبب تحريك گراشهري و بينرقابت درون. طبقاتي شديدي را با خود به همراه آورده است

ـ ملت شدن در برابر دولتناچار از تسليم] ، شهر[امپراطوري و پادشاهي گشته و همگام با انقالب صنعتي
اند كه شهرهاي آلمان و ايتاليا در طول تاريخ، توانايي حفظ اين موقعيت را از خود نشان داده. گرديده است

ـ ملت در برابر دولت) ي نوزدهمتا سده(گر شهرهاتر از دياز سايرين وانهند و ديرهنگاماتونومي شهري را پس
دادن به شهرها و مرگ حل نبوده بلكه سرآغازي بوده براي پايانبه نظر من، انقالب صنعتي راه. تسليم شوند

آسا رشد داده و اين رشد اي بهمنگونهشهرها را به١٩ي گرايي و بروكراسي همزمان با سدهصنعت. هاآن
شهر تنها . زيست منتج گشته استچ معنايي دربر ندارد، به يك بالي كامل براي محيطشكل كه هيسرطاني

ي تاريخ، نيروي هزار سالهواقعيت پانزده(ي غيرشهريزيست و به تبع آن جامعهكُشد؛ بلكه محيطخويش را نمي
ن است كه معضالتي نتيجه اي. ميراندرا نيز مستهلك نموده و مي) اشمولّد آن، منبع فرهنگ مادي و معنوي

اي كه شهر خاورميانه. گرددشوند؛ و شهر به مركز مولّد فقر و بيكاري مبدل ميگير جامعه ميپيكر گريبانغول
ترين و مردن و كشتن مستمر شهر ـ يعني يكي از مهم٢»بودنناشهري«اش را از دست داده، به مركز هژموني

.ـ تبديل شده استبودنابزارهاي اجتماعي
ي مثابههاي تمدني بهبه سبب اينكه ارزش. زيست استريخ تمدن خاورميانه، تاريخ تخريب و نفي محيطتا

شكل گرفتند، تاريخ ) نمودن از نظر ديالكتيكينفي(ي نئولتيكهاي جامعهفرهنگ مادي و معنوي، با نفي ارزش
از لحاظ هر دو ارزش فرهنگي نيز ]يا نئولتيك[ي نوسنگيآنكه جامعهحال . چنين جريان و روندي پيدا كرد

١süper kent
٢kentsizlikت بودن؛ از حالت شهر خارجودنبفاقد مدني.
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ترين ارزش، تقديس ي زنده و متعاليمنزلهزيست بهدر جهان معنوي و دين آن، محيط. باشداكولوژيك مي
طبيعت و زن در درون . باشدگيرند، سرآغاز اقتصاد ميامكانات تغذيه كه پيرامون زن شكل مي. شودمي

بخش . شودبر يك دين طبيعي و زنده، با ايزدبانوي مادر نمادين مينگرش مبتني. برندسر مياتحادي سازگار به
. فرهنگ خوراك و پوشاك نيز مهر زن را بر خود دارد. باشندبزرگي از ابزارهاي توليد مادي، ابداع زن مي

د ها مورد انكار واقع گشته و تحت هژموني مرد به ابزار فشار و سوبعدها، همگام با تمدن، تمامي اين ارزش
زنان، «: گويندكتب مقدس خطاب به مردان مي. شودي تحقير نگريسته ميخاك مادر، با ديده. شوندتبديل مي

طور مستمر خاك و تر اينكه شهرهاي سومري، بهوخيم» !ي شما هستند؛ به دلخواه خويش شخم زنيدمزرعه
شدن خاك گشته و خطر بيابانيكار بستند و به همين دليل منجر به شورشدناراضي را با هدف سودبري به

شدن شدن، نقشي بسيار منفي در بيابانيمتمدن. شدن مصنوعي تغذيه كرده و بزرگ كردندطبيعي را با بياباني
.مزوپوتاميا دارد

اين رويكرد، در اصل . شودهميشه حقير ديده مي» زيست و خاكطبيعت، محيط«در جهان معنوي تمدن، 
ـ روستايي است كه برضد آن ي زراعيجهت تحقير و مديريت آسان جامعه.يك رويكرد ايدئولوژيك است

] جهان،[از جهان آفريده كه گويي١]اييا تصوير ذهني[نظر ايدئولوژيك چنان ايماژتمدن، از نقطه. ايجاد گشته
آنجا تنها محل «همچنين در كتب مقدس آمده . دادن استدشمن انسانيت است و وجود آن جهت حساب پس

وجه به ادياني اند و به هيچداران بهشت خويش را در همين دنيا آفريدهاز طرف ديگر، دولت» .حان شماستامت
از طرف ديگر هرچه . خوبي واقفنداند، به زيرا بر ديني كه خود را آن ساخته. انداند ايمان نياوردهكه ساخته

طور ، بالندگي اجتماعي كه به)ده استدرواقع بايد گفت مستمراً پسرفت كر(نمودهتاريخ تمدن پيشرفت 
رخ نمايانده، از حيث ايدئولوژيك ناگزير از انكار اين ماهيت خود گرديد و با ژئوبيولوژيكمختلط با محيط 

.ي خيالي و انتزاعي جهان ديگر، به ضد خويش متحول گشت]يا تصويرهاي ذهن[ايماژها
توانيم درك كنيم كه با تمامي بنابراين مي.ي اكولوژيك در همين واقعيت نهفته استجوهر مسئله

گونه ناگزير از انكار ماهيت خويش اي كه بديندر جامعه. ي كامالً اجتماعي استوخامتش يك مسئله
منطق سود مربوط به انحصارات . مدت را ايجاد نمودتوان قابليت استمراربخشي به حيات بلندگرديده، نمي

ضداكولوژيك، «اندازند، راه مياي كه جهت اين مورد بهولوژيك و نظاميهاي ايدئو استثمار و جنگقدرت
هژموني كاپيتاليستي در ] مربوط به[بحراني كه امروزه در عصر فينانس. باشدمي» ضدبيولوژيك و ضداجتماعي

جريان است، گويي تمامي اين واقعيات را بر ديده و ذهن كل انسانيت حك نموده و آشكارا به همگان نشان 
اي در هيچ دوره. ، ديگر عبارت از تومارهايي كاغذين استاي كه اين هژموني ساختهدهد كه جهان تقلبيمي

ي خاورميانه هم به سبب جامعه. بيگانه نشده است» طبيعت، زندگي و جامعه«همه از از تاريخ، انسانيت اين
ن مركزي، و هم به سبب اينكه ي تمدكننده و غارتگرانهترين نوع زندگي زير بارهاي مغلوبطوالني

شدن آيد كه بيش از تمامي مناطق به بيابانيآن به داليل طبيعي و مصنوعي در رأس مناطقي ميژئوبيولوژي
تر ناچارش شويد و به عبارت صحيحگشته، تنها دچار مسئله نيست، بلكه چنان از حيات دست مينزديك

!بيندار ميحل را در انتحكنند تا دست بشويد، كه راهمي

١Image :ايماژ؛ تصور، تصوير ذهني، خيال؛ تصوير ذهني نمادين
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ي طبقه، هيرارشي، خانواده، قدرت و دولتـ مسئله٥
تر از سايرين در تاريخ جهانشمول با مسائل طبقه، هيرارشي و اي است كه پيشي خاورميانه، جامعهجامعه

دانيم كه اولين سازوكار هيرارشيِ قبل از قدرت، بر روي جوانان و زنان برقرار مي. قدرت آشنا گشته است
مردان كهنسال و مجرب، پروتوتيپ تمامي + شامان و كاهن + باز پيماني مرد زورگو و حقههم. ستگشته ا

زهدان مادريِ تمامي مسائل اجتماعي . هايي است كه بعدها ايجاد گشتندها و دولتها و نيز قدرتهيرارشي
) م.ق٣٥٠٠تا ٥٠٠٠(لعبيدي هيرارشيك اقبل از هژموني شهر اوروك در مزوپوتامياي سفلي، شاهد دوره. است

نظامي است كه پيرامون خانه و . نوعي هيرارشي مطرح است كه در تمامي مزوپوتاميا شيوع يافته. هستيم
و پراكتيك دنيايي تشكيل ] يا تصوير ذهني[ايماژ. اي بزرگ تنيده شده؛ سرآغاز نظام خانداني استخانواده

اي قرار داده و ي فرادست هيرارشيك را تحت بردگي سيستمانهشده كه زنان، جوانان و افراد خارج از طبقه
همچنين مزوپوتاميا از موقعيت رهبريِ گلوبال . ي اجتماعي نهاده شده استبنابراين براي نخستين بار بنيان مسئله

هر دو نيرومندبودن فراوان. باشدگرايي نيز ميمنشأ ايدئولوژي خانداني و خانواده. باشداين نظام برخوردار مي
ترين اين كهن. نهاد مذكور در خاورميانه كه تا به امروز ادامه دارد، ارتباط تنگاتنگي با همين دليل تاريخي دارد

در . اندنهادهاي جامعه كه داراي رهبري و زعامتي مردانه هستند، در طول تاريخ هميشه پيشرفت نشان داده
گرايي نيز به سلول بنيادين م دولت دگرگوني يافت، خانوادهحاليكه نظام خانداني به كانون بنيادين قدرت و فر

اي كه در طول تاريخ جهت تأسيس و فروپاشي مدارانههاي قدرتجنگ. رسميِ تمامي جوامع مبدل گشت
ها تنها به منبع مسئله و جوامع، با اين جنگ. اند، حد و حسابي ندارندراه انداخته شدهها بهها و خانوادهخاندان
.شوندشوند؛ بلكه از درون دچار استهالك گردانيده ميتبديل نميمعضل 

. صورت كليتي درك گردد كه ايدئولوژي و ساختاربندي در آن مختلط گشته استنظام خانداني بايد به
ي زمامدار ي خانوادهي هستهمثابهباشد و بهاي ايجاد گشته، به معناي نفي آن ميضمن اينكه از درون نظام قبيله

. است» ي حاكمطبقه«پيشا. باشدداراي يك هيرارشي بسيار قاطعانه مي. ي فوقاني شكل گرفته استطبقه
داشتن پسران بسيار، جهت قدرت حائز . باشدمتكي بر مرد و اوالد ذكور مي. پروتوتيپ قدرت و دولت است

. گشته است] پروري[نيززني، زندگي حرمسرايي و نظام كاين مسئله راهگشاي ازدواج چندين . اهميت است
قدرت و . باشدها زن و صدها فرزند هستند، با ايدئولوژي خانداني در پيوند مياينكه برخي مردان صاحب ده

ي خويش و تر اينكه، خاندان نهادي است كه ابتدا قبيله و عشيرهمهم. آينددولت، ابتدا در بطن خاندان پديد مي
در تمدن خاورميانه، . دهدشدن و بردگي عادت ميلين روند طبقاتيرا به اوايهاي قبيلهسپس ساير نظام

بودن واقعيت خاندان و اياين امر ناشي از ريشه. خاندان، تقريباً غيرممكن استبرخوردن به قدرت و دولتي بي
.باشدـ قدرت ميي تداركاتي جهت دولتبرخورداري آن از موقعيت مدرسه

ئولوژي رسمي، مهر خويش را بر ساختار خانواده نيز زده و راهگشاي يك گرايي به ايديافتن خاندانتحول
طي سرتاسر تاريخ و . اندها از هم متفاوتخانواده. شده است» گراييخانواده«شكل ايدئولوژي زيرمجموعه به

ي يپ خانوادهويژه تبه. ـ مرد وجود داشته استبودن و همزيستي زندر پيشاتاريخ، اَشكال بسيار متفاوتي از باهم
چندان » ـ شوهرمرد«در اين نوع خانواده، . ي بيشتري در آن داراست، بسيار شايع بودكالني كه زن وزنه

، نوعي ]خانواده[تيپ ديگر. باشندبيشتري ميدائي و فرزندان، حائز اهميت. دادني و متعارف نيستتشخيص
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شود، اين تيپ برعكس آنچه تصور مي. برندسر ميطرازي بهـ مرد در همسنگي و هماست كه در آن، جفت زن
نظامي كه مرد در آن رياست خانواده را برعهده دارد، بسيار بعد و . نيز در تاريخ بسيار وجود داشته است

هدف اساسي آن پرورش زنان و . ـ دولت ايجاد شده استـ قدرتخانداني] نظام[يگانهعنوان ترسيم سهبه
هاي تابع و وابسته اندان، قدرت و دولت طبقات فرادست و آفريدن شخصيتجهت منافع خشان كودكان

وجه ضرورت نداشته و منجر به كه به هيچي چندهمسري و چندفرزنديخانواده] تيپ[در بنيان. باشدمي
هر رئيس خانواده كه از رئيس . معضالت حاد اجتماعي گرديده است، همين منفعت قدرت و دولت پنهان است

ذهنيت . نمايدنمايد، چندهمسري و تعدد فرزندان را همچون ضمانت حيات و نيرو تلقي ميتقليد ميخاندان 
يابي، دروازه را جاي چارهاين در حالي است كه به. نمايدطور مداوم اين جنبه را تشويق ميحاكم بر جامعه، به

جتماعي اين است كه بدانيم ت درك مسائل امورد حائز اهميت جه. گشايدبر روي كل مسائل اجتماعي مي
وضعيت مذكور اقتضاي ايدئولوژي رسمي است و از حيث ديني نيز از آن پشتيباني گرديده و خواهان 

اي امروزين ي خاورميانهگرايي كه در جامعهگرايي و خانوادهفرهنگ خاندان. بخشيدن به آن هستنداستحكام
گيري از قدرت و و ولع سهمراه بر پيدايش آن گشودهكههنوز هم نيرومند است، به سبب جمعيتي افراطي

كل مسائلي اعم از تحقير زنان و اعمال نابرابري . دهدهاي اساسي مسائل را تشكيل ميدولت، يكي از سرچشمه
. باشدگرايي در پيوند ميي ناموس با خانوادههاي خانوادگي و مسئلهماندن كودكان، نزاعپرورشعليه آنان، بي

تحليل خانواده، . ر ماكت كوچكي از مسائل داخلي قدرت و دولت، در درون خانواده ايجاد گشته استانگا
.شودـ طبقه و جامعه يك شرط محسوب ميـ دولتجهت تحليل و واكاوي قدرت

با مركزيت قدرت ايجاد شده باشند، قابل درك است كه چرا خانواده و خاندان ] خانواده و خاندان[اگر
دليل بروز . باشندگرايي در جامعه ميگرايي و دولتين موضوعات ايدئولوژي و پراكتيك قدرتتربرگزيده

گيرند، با اي كه بر بستر آن اوج ميمداوم مسائل قدرت و دولت در خاورميانه اين است كه جامعه
همديگر را تغذيه طور متقابلها مسائلي هستند كه بهاين. گرايي فروپوشيده شده استگرايي و خاندانخانواده

ي خاورميانه ذهنيت جامعه. ي ايدئولوژيك مسائل حائز اهميت فراوان استدر اين زمينه، درك جنبه. كنندمي
عنوان ابزار حل مسئله در نظر گرفته شده نيروي دولت و قدرت كه به: دور استهنوز هم از درك اين مقوله به

به همين . ناتوانمندانه، فاقد خالقيت و مملو از بردگي را آفريده استبار آورده و حياتياي باژگونه بهبود، نتيجه
نماييم؛ اين نكته تشخيصي بسيار مهم تعبير مي» منبع اصلي مسائل«دليل است كه كالف مناسبات مذكور را به 

و ، گفتگو هاايدئولوژي، سازماندهي«به سبب اين وضعيتي كه بسيار زودهنگام ملتفت آن گشتم، به . است
حل آموزاند كه راهزندگي، هر روز بيش از روز قبل به من مي. دموكراتيك توجه وافري نشان دادم» اقدامات

.گذرداينجا ميمسائل اجتماعي از هم
برعكس، . آورندشود، قدرت و دولت را پديد نميهمچنين طبقات نيز بالعكس آنچه انگاشته مي

اند، برقرار گشته) هاي هيرارشيكشالوده(گراييرايي و خانوادهگهاي قدرت و دولت كه بر روي خاندانتشكل
. گراي هيرارشيك استاولويت، ازآن ايدئولوژي و پراكتيك دولت. اندراه را بر تكوين طبقاتي گشوده

ميل به . طور بسيار شايعي جريان داشته استتوان تشخيص داد كه در تاريخ تمدن خاورميانه، اين مرحله بهمي
جاي مناسبات دولتي و تر اينكه بهمهم. طبقات، نه از پايين به باال بلكه از باال به پايين نيرومندتر استتكوين 
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» ـ قدرت و دولتطبقه«] يا فنومن[طبقاتيِ خارج از يكديگر، از حيث ايدئولوژيك و پراكتيك، يك پديدار
آنچنان كه به . گردداي طي ميدهصورت بسيار مستور و پوشياي است كه بهاين مرحله. مختلط رايج است

گرا، طوري رفتار شده كه گويي طبقه گرا و دولتگرا، خاندانگرا، خانوادهسبب ايماژهاي ايدئولوژيك قبيله
به هنگام . بدين ترتيب سعي بر ممانعت و بازدارندگي از رشد آگاهي طبقاتي گرديده است. قابل رؤيت نيست

بايد مطابق با چگونگي . كردي ملموس، حائز اهميت استگرفتن رويتحليالت طبقاتي، درپي
شدن جامعه رخ در خاورميانه وقتي طبقاتي. ١در تاريخ، رويكردي را در پيش گرفت] طبقات[گيريشكل

بردگي، تنها . شدن مختلط استي رسمي، خاندان، تكوين قدرت و دولتيبا خانواده] شدناين طبقاتي[دهد، مي
بدون ايجاد بردگي . گرددها برقرار ميابتدا بر روي ذهنيت، عواطف و بدن. گرددرار نميبر روي كار مادي برق

هاي جهت تشخيص مسائلي كه از ويژگي. ايدئولوژيك، برقراري بردگي بر روي كار مادي ممكن نيست
.ودتر خواهد باي آموزندهكنندهدادن چنين رويكرد كاملگيرند، نشانطبقاتي بسيار شايع نشأت مي

ي يك مثابهاند بهي خاورميانه صورت گرفتهمدارانه كه بر روي جامعههاي دولتي و قدرتاگر برساخت
شدن هرچه بيشتر به واقعيت خواهد نگريسته شوند، موجب نزديك) سودآفريني با توسل به نيرو(رانت سياسي

هاي قدرت و دولت متحقق كانونشكل تصاحبـ برده، بههاي اجتماعي، بيشتر از روابط اربابانباشت. شد
. تواند شديداً رواج داشته باشدقدرت، بدون دولت نيز مي. تر از دولتايست شايعقدرت، پديده. شوندمي

تا زماني كه . ارزيابي شود) سرمايه(هاي قدرت، بايستي همانند نوعي انحصارات كاپيتالبنابراين تشكيل كانون
اين يك تحريف . باشدها، سود ميگيري قدرتهدف اساسي شكل. اردسود نباشد، داشتن قدرت معنايي ند

شناسي غربي اين موضوع مهمي است كه جامعه. است كه قدرت، يك نهاد متفاوت و جدا از سود انگاشته شود
در . گردندي سرمايه ايجاد نميمثابهانحصارات، تنها با نظام كاپيتاليستي و به. گريزدسازي آن مياز روشن

انديشيدن به . شوندريزي ميهاي قدرت پايهي انحصارات و گروهمنزلهشان بهيخ، اكثريت قريب به اتفاقتار
حتي هنگامي كه . اين تشخيص جهت تمدن اروپا نيز مصداق دارد. سود بدون قدرت، غيرممكن است

بهتر خواهيم توانست تاريخ را تر بيانگاريم، تر و كالسيكي ابزارهاي سود پاالييدهمثابهانحصارات قدرت را به
.تفسير نماييم

صورت يك دولت نيز بر قدرت اتكا دارد، اما به. اي است كه با قدرت تفاوت دارددولت، پديده
شدن و قدرت ديدند كه احتمال دارد با يكپارچهدر ابتداي امر، هنگامي كه چندين كانون. بندي جداگانهشاكله

دولت، هميشه . عنوان هدف برگزيدندآورند، تشكيل دولت را با اشتياقي وافر بهاتحاد، سود بيشتري را به دست 
سودي كه در بنابراين به دليل سهم. گرددهاي متفاوت قدرت تأسيس ميي سازمان سود مشترك كانونمثابهبه

ن به همچني. دهندهاي داخلي روي ميها، منازعات و حتي جنگساختار دروني آن دارند، هميشه كشمكش
هميشه از دولت ] هاي قدرتكانون[نمايد، تر و مشروع ميسبب اينكه داراي سنتي است كه آن را پاالييده

ها هنگامي كه دولت براي منافع آنليكن. كنندي نمود منافع عمومي كل انحصارات سود، طرفداري ميمنزلهبه
. شودنوين دولت و قدرت مطرح ميي دولت و جستجوي اَشكالآيد، تجزيهحالت ضرري عمده درميبه

.باشدشماري از اين دست ميهاي بيتمدن خاورميانه، در طول تاريخ خويش، داراي آزمون

١Tarihte nasıl oluşmuşsa öyle yaklaşmak gerekir.گرفته باشد، به همان نحو بايستي برخورد نموددر تاريخ چگونه شكل.
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هزار ساله صورت گيرند، ي زمانيِ تمدن بيش از پنجهاي مربوط به قدرت و دولت، در حيطهاگر تحليل
هايي ي تحليلي تمدن اروپا جهت ارائهپانصد سالهتاريخ . تري انجام پذيرندگرايانهشكل واقعتوانند بهمي

ي دولت و قدرت، به همين دليل در زمينه. ، مكان و زماني ناكافي است»قدرت و دولت«ي تاريخي درباره
ي كاملي از جهالت را به نمايش نهاده و ماركسيسم، در اين خصوص نمونه. شوندتحليالتي قوي ارائه داده نمي

كار، واقعيت امر را بهتر نيروهاي محافظه. تري را در پيش گرفته استي ظريفكنندهضع گمراهليبراليسم نيز موا
اي را ترجيح داده و ـ اسطورهزبان ايدئولوژيك. دانندكنند اما بيان آن را با منافع خويش سازگار نميدرك مي

ت و قدرت موجود در جامعه را اينكه مسائل دول. نمايندتر ميكننده را عميقروايت يا بازگويي گمراه
هنگامي كه يك تفسير . شان وجود داردنمايند، در ارتباط با ميزان سودي است كه در ماهيتغيرواقعي مي

اندـ ارائه شود، كه در طول تاريخ تمدن ايجاد گشتهـي اصطالحات دين و خدا شناختي راستين دربارهجامعه
ـ چه دولت. باشندمي» ـ شاهخدا«دادن ايدئولوژيك پراكتيك ند؛ تعاليااز دولت١ايوارهطرحخواهيم ديد كه

عنوان همان سازماني ملت امروزين را به خدايي تعبير كنيم كه بر زمين هبوط كرده، و چه با بياني الئيك به
ن موضوع هگل در اي. ٢خدا گشته است، از نظر ماهوي تفاوتي با همديگر نخواهند داشتارزيابي نماييم كه بي

.نمايدتري از تاريخ ميدر مقايسه با ماركس، خوانش عميق
اند كه امروزه بيشتر از هر زماني »خانواده، خاندان، طبقه، قدرت و دولت«ي خاورميانه، مسائل مسائل جامعه

. طور شايع و حاد وجود دارندبه

ي خاورميانهي اخالق، سياست و دموكراسي در جامعهـ مسئله٦
ي مفاهيم اخالق، سياست و ي تمدن مركزي، بر پايههزار سالهو واشكافي روند بيش از پنجتحليل 

طبيعت اجتماعي، : در بخش قبلي بر روي اين موضوع كار كرده بودم. دموكراسي، بسيار آموزنده خواهد بود
نمايم كه بدون اخالق و وار، بايد تكرارهرچند خالصه. هاي اخالقي و سياسي توسعه يافته استي پديدهمثابهبه

ي جز يك تودهاگر وجود داشته باشد نيز، به. تواند وجود داشته باشدسياست، جامعه نمي
حتي اگر چنين جوامعي وجود داشته باشند نيز، تنها . بيانگر معناي ديگري نيست٣)Amorphous(شكلبي
.هايي ابزاري جهت ساير جوامع تبديل شوندتوانند به ابژهمي

اخالق، عبارت است از كليت رفتارها و مواضعي كه جامعه : توان بدين صورت تعريف نمودق را مياخال
هايي است كه اين نيز كليت تدابير، كارها و كُنش. در حين نخستين برساخت خويش اتخاذ كرده است

ها به ميزان كليتاين . دهداتخاذ كرده و انجام ميحفاظتيخودوتوليدمثلي ابتدايي جهت تغذيه، جامعه
ي بدون توليدمثل، خودحفاظتي و ي اينكه جامعهبر پايه. گردنديافته محسوب ميشدن، اخالقِ تشكلسنّتي

سياست، مفهومي . ناپذير استي بدون اخالق نيز امكانگويم كه جامعهتغذيه قابل تداوم نيست، بنابراين مي
تفاوتش با اخالق در اين است . وند تنگاتنگي با اخالق داردباشد، اما پيتر مياست كه اگرچه اندكي متفاوت

١Schema
.پيمايي نموده استشكل ناپلئون اقدام به رههـ ملت به روي زمين هبوط كرده و بخداي جديد در مقام دولتاز منظر هگل، ٢
٣Amorphous :شكلدر متن بهamorf (şekilsiz)آمده؛ نامتناسب و فاقد معيار
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ايفاي نقشآيد وكار ميهاي استاندارد بهشكل قالبـ بهي سنّتمثابهبهاخالق ـ. است١كه كُنشي روزانه
آمده در جامعه ي مسائل پيشطور روزانه در زمينه، سياست نيز به معناي كليت تصميماتي است كه بهكندمي

هاي اخالقي يكي گشته و خود كليت اين تصميمات به ميزاني كه سنّتي شوند، با سنت. شوندخاذ ميات
اخالق . كنندطور متقابل تغذيه مياخالق و سياست، همديگر را به. آيندصورت هنجارهاي اخالقي درميبه
ي انجام نوين خويش در زمينهدهد، و سياست نيز با تصميمات طور سنّتي چارچوبي را براي سياست ارائه ميبه

بنابراين ممكن نيست بتوان اين دو مفهوم و . بخشدكارها، اين چارچوب را پيوسته توسعه داده و تعميق مي
.تمامي از يكديگر تفكيك نمودپديده را به

حيث، از اين. ي سومين پديده و مفهوم مهم، بايد بر دو پديده و مفهوم قبلي افزوده شودمثابهدموكراسي به
ي ابزارين اجتماعيحتي اگر انديشيده شود نيز، نوعي ابژه. توان انديشيدي فاقد دموكراسي نيز نميبه جامعه

. نمايدعنوان مجموع ابزارهاي كاربستيِ ساير جوامع عمل ميتنها به. نيست٢خواهد بود كه قادر به ابراز وجود
ي ي نيروي سازماندهي و ابراز وجود كل جامعهمثابهبهي دموكراسي اين است كه ويژهدر اين وضعيت، نقش

ي خويش، از سياست در جوهره. باشدميگيريپردازي و تصميمربط، بيانگر مشاركت در روند سياستذي
سياست نادموكراتيك، . باشدسياست راستين، سياستي است كه دموكراتيك . باشداين لحاظ دموكراتيك مي

. است كه بعدها پيشبرد يافتند٣كردنمدار هيرارشيك جهت ادارههاي دولتي و قدرتي نيروتصميمات يكطرفه
.گرددعنوان مي» مقررات اداره«شود، بلكه اين نيروها سياست ناميده نمي» كردنتصميمات مبني بر اداره«

هايي ارگانكليت همه(سياست راستين، سياستي است كه قطعاً از طريق مشاركت و گفتگوي دموس
سياست، پديده و مفهومي نيست كه بدون خلق، . يابدتحقق مي٤)ي قبيله، خانواده، عشيره، قوم و ملتجامعه

بودن است، ناگزير است بنابراين، از آنجا كه سياست ناچار از دموكراتيك. وجود بيايدجامعه و مشاركت به
تواند اخالقي ي فاقد سياست نيز نميو جامعهتواند سياسي باشد،ي فاقد دموكراسي نميجامعه. اخالقي نيز باشد

.گردانندناپذير الزامي ميشكلي اغماض، همديگر را به٥»ي مفهوميجلوه«و » پديده«اين سه . باشد
پيشبرد ي بنيادين جامعهي مفهومي و پديدهتمدن مركزي خاورميانه، در چالش و ضديت با اين سه جلوه

ـ شهرـ طبقه(ي تمدنيبه ميزاني كه جامعه. ها وجود داردكي بنيادين بين آني ديالكتييك رابطه. يافته است
در عين حال، به همان . گرددقدر دچار پسرفت ميرشد نمايد، اخالق، سياست و دموكراسي نيز همان) قدرت

ويژه ا بهتوان اين روند رهاي سومري ميدر حماسه. آيدوجود ميشان بهاندازه نوعي كشاكش و مبارزه در بين

)Güncel(روزروزمره، روزآمد، به١
٢ifade؛ ابراز نظر
كردن، الپوشاني) ١داراي اين معاني نيز هست idareاما. معناستهم) مديريت(= yönetmeبا idareدر حالت عادي . آمده استİdareي در متن واژه٣

توسط نيروهاي » مديريت«گرا و توسط نيروهاي قدرت» كردناداره«نويسنده بين /دادن اموربا تحاكم سامان) ٢مدارا، كارها را با اهمال و تغافل سروسامان دادن 

ها مديريت كنند؛ اما دموكراسيها حكمفرمايي ميدولت: ورده استشناسي آزادي آوي در كتاب جامعه. گردددموكراتيك تفاوت قائل مي

.)iryönetdemokrasiler,ederidareDevletler(كنندمي
٤Demos :شودي مردم نيز معنا ميشكل جمهور و تودهخلق؛ به.
٥Bu üçlü olgu ve kavramsal ifadeاين سه بيان مفهومي و پديده
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ي سومري واقعيت اين كشاكش و مبارزه را و چوپان مشاهده نمود؛ حماسه١در اظهارات راجع به زن، برزگر
هاي بنيادين ستون(گانهوجود آمدند، صداي اين سهدر متون ديني و حماسي كه بعدها به. آوردبر زبان مي

هاي قبايل در عوض اين، حماسه. اندكست خوردهتوانيم بشنويم؛ پيداست كه در مبارزه شرا چندان نمي) جامعه
پيداست كه سنّت اخالق، سياست و دموكراسي را . انداند و به روزگار ما نيز رسيدهو عشاير هنوز هم سرزنده

سازي، از فرعون و نمرود بسيار سخن ي يك فراـ مجردمثابهخدايي بهاديان تك. اندتمامي از دست ندادهبه
. باشندهاي اخالقي، سياسي و دموكراتيك ميكم همچون سرآغاز، داراي گاماست كه دستپيد. رانندمي

. باشندبنيان و بورژوايي ميهاي اخالق، سياست و دموكراسي متكي بر تمدن اروپا، بسيار ناقص، بيروايت
ياست و اخالق، س«هاي مفهوميِ ها و جلوهامكان اينكه پيشرفت تاريخي و به تبع آن واقعيت پديده

ترين طبقه يعني بورژوازي، در درون يك كليت درك شود، وجود ي ديد خودپرست، از زاويه»دموكراسي
.اي در قبال اين نوع علم غربي الزم استرويكرد بسيار منتقدانه. ندارد

طور بهاند،كه خارج از نظام تمدن مركزي باقي ماندههايي]بودنيا اجتماعي[سوسياليتهبايد گفت در تمامي
تر اين است كه جماعات گرايانهواقع. باشدي اخالق، سياست و دموكراسي نيرومندتر ميپديده٢قاطع
كه در اين چارچوب به مقاومت پرداخته و به نشين و بيكار اعم از تمامي قبايل، عشاير و مذاهب ـكوچنيمه
عنوان نيروهاي ي غيرشهري را بهر واقع در حوزهاندـ و اجتماعات برزگر و دامداها پناه بردهها و بيابانكوه

اند را عناصري كه عميقاً به بردگي كشيده شده. تر به آزادي و برابري ارزيابي نماييمگر و نزديكمقاومت
چيزي كه براي آزادي و برابري . در اين پروژه ارزيابي نمود٣اي عينيمقولهيمثابهي دوم و بهتوان در درجهمي

نيست؛ بلكه جواب ] يا عيني[اين براي مسائل اخالق، سياست و دموكراسي اهميت دارد، بردگي ابژكتيوو بنابر
نمايد، تا چه حد تا چه ميزاني تسليم نشده است، چقدر مقاومت مي«: باشدهايي از اين دست مهم ميپرسش

»جنگد؟نشين است و چقدر در راه اعتقاداتش ميكوچ
به اقتضاي روند . ي، سياسي و دموكراتيك در جوامع خاورميانه وجود دارندالبته كه مسائل جدي اخالق
اما دانستن اين امر مهم است كه حقوق، سياست و . اندجانبهگستر و همهتمدن، اين مسائل بسيار دامن

ي جامعه» اخالق، سياست و دموكراسيِ«ي دموكراسيِ تمدن اروپا بيش از حد بورژوايي بوده و پديده
شود، آنچه دموكراسي بورژوايي خوانده مي. دهدكند و بازتاب نميول تاريخي را بازنمايي نميجهانشم

تري اگر اين نكته بدين شكل بيان شود، رويكرد صحيح. ي دولتي استاداره] يشيوه[دموكراسي نيست؛ بلكه
طور نشوند اما بهتمامي يكسان انگاشتهگيرند، اگرچه بهمواردي كه تحت نام دموكراسي صورت مي: است

همان . كنندرا بازي مي٤»ي عيوبموي پوشانندهبرگ«ي دولتي و اداره] يشيوه[سازيعمده نقش مخفي
تمامي جاي اخالق را ويژه اين يك واقعيت است كه حقوق بهبه. معيارها جهت حقوق بشر نيز مصداق دارند

١Çiftçi :دارهكشاورز، مزرع
٢Categorical :كاتاگوريك، مقولي، صريح، قاطع، آشكار.
آمده است؛ ملموس) objektif=)Objectivي در متن واژه٣
٤ayıbı örten asma yaprağıشان ي بهشت تناول كردند، برهنگيي ممنوعهوقتي آدم و حوا از ميوه/ است» آدم و حوا«شده از داستان اين مثل برگرفته

. نمودندپس شرمناك و ناگزير با برگ انگور، عورت خويش را پنهان . ديدآشكار گر
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تواند جاي اخالق باشد و هيچگاه نميلت و قدرت ميحقوق، انبوهي از قراردادهاي مربوط به دو. گرفته است
ي دولتي جهت امور داخلي و ها و اقداماتي را كه ادارهبايد دانست كه تصميمات، فعاليت. زنده را بگيرد

را بر آن اطالق كرد، اما » سياست دولتي«شايد بتوان عنوان . توان سياست ناميددهد، نمياش انجام ميخارجي
هاي نمايندگي گيرند، فراتر از صحناقداماتي كه تحت نام دموكراسي انجام مي. ت جامعه ناميدتوان سياسنمي

.ي چنداني ندارندويژهكه بسي خارج از جامعه قرار دارند، نقش
ي خاورميانه يك پتانسيل قوي توان گفت كه در جامعهراحتي ميوار، بهي اين نقد خالصهبر پايه

وجود مسائل جدي اخالقي، سياسي و دموكراتيك، نيروي . ت وجود دارددموكراسي، اخالق و سياس
گرايانه نيرومند هستند، و قدرت] مدارانه[اينكه هنوز هم تمايالت دولت. دهدآن را نشان مي] ييا بالقوه[پتانسيل

ادر را به ذهن متب» اخالقي، سياسي و دموكراتيك«در روي ديگر خويش مسائل، نياز و حتي موجوديت قويِ 
.تواند بيان گرددها، واقعيت تنها به اين شكل ميبه اقتضاي تضاد ديالكتيكيِ ميان آن. نمايندمي

ي خاورميانهي اقتصادي و ايدئولوژيك در جامعهـ مسئله٧
ي گيرند، با جنبهي مسائل و مشكالت قرار ميي رواياتي كه در گسترهواقع سعي گرديد تا كليهبه

از منظري محدود، جهت آنكه مسائلي از اين دست . تصادي خود نيز بازتاب داده شوندايدئولوژيك و اق
. ي خويش را مناسب ديدموارهدهي به طرحپذيرتر شوند، ادامهي عناصر فرهنگ مادي و معنوي رؤيتمثابهبه

.عناوين مهم آن را خواهم آورد
ها كه در ارتباط با جامعه در ساير شاخهاي را هاي علميگوييغرب، انحرافات و پيشاقتصاد سياسي

و ميزان ١انباشت سرمايه. به اين امر نياز دارد. دهددار در دستور كارش قرار مياي اولويتگونهايجاد نموده، به
علم اقتصاد سياسي بيشتر از توضيح اين واقعيت، به وساطت جهت . تري مطرح استسود متفاوت اما پيشرفته

.اي ارزيابي نمودي معاصر روايت اسطورهعنوان نسخهتوان آن را بهمي. پردازدسازي آن ميپنهان
ي آن چيزهايي خود اقتصاد نيز مشتمل بر همه. گرددي اقتصادي، اساساً با طرد زن از اقتصاد آغاز ميمسئله

سود، ) ل ماركسكاركاپيتالو ازجمله (اما به نظر اقتصاد سياسي. دهنداست كه موضوع تغذيه را تشكيل مي
آيند، موضوع اصلي اقتصاد را ي توليد به دست ميرانت، بهره و دستمزدي كه بر حسب بازارها و بر پايه

تمامي مطابق با حيات بورژوازي، كه بر روي سود است به٢اين علم نيست؛ بلكه ديسيپليني. دهندتشكيل مي
ي ترين اليهظيم گشته، معضلي است كه در عميقي سود تناي كه بر پايهحيات اقتصادي. برقرار گشته است

٣»بيوقدرت«مفهوم . ترين قدرت استي سود، به معناي وحشيانهتنظيم حيات انسان بر پايه. جامعه قرار دارد

هاي كااليي و پولي كه ي جوامع در طول تاريخ هميشه به انباشتكليه. اندكي نيز بيانگر همين واقعيت است
ي شك و گمان نگريسته و در اولين اند، با ديدهساني و با هدف ثروتمندشدن صورت گرفتهخارج از نيازهاي ان

بيهوده نيست كه همواره . اندشان دوري نجستهها در ميان صاحباناند از توزيع اين اندوختهفرصتي كه يافته

١Capital accumulation
٢Discipline :ي علمييا رشتهحوزه) ٢انضباط ) ١
٣Biyo-iktidar :ـ قدرتزيست
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ها صورت شخصيتها و هايي كه نه با هدف مقابله با باليا بلكه جهت ثروتمندشدن برخي گروهانباشت
ي مثابهگرو گرفتن حيات انساني ـ به. اندشكل يك اخالق زشت و ناپسند مورد قضاوت قرار گرفتهاند، بهگرفته

اي اين پديده. اخالقي به شمار رفته استترين بيكنندگان، بزرگارزشي كه بايد تقديس شودـ توسط انباشت
حقوقي و اعمال نيرو، خواهان ار و يك دستگاهي كاپيتاليستي غرب از طريق هزاست كه مدرنيته

. اي است به همين پديدهكه در كتاب مقدس آمده، ماهيتاً اشاره١لوياتان. باشدبخشي بدان ميمشروعيت
هايي كه اقتصاد نبوده بلكه برعكس دشمن انبوه پديده. شده استصورت هيواليي در برابر جامعه نمادينهبه

تالش نه چندان اندك . گردنداشند، تحت نام اقتصاد سياسي، همچون علم ارائه ميبستان اقتصاد ميجان
. اقتصاد سياسي انگليسي، بيانگر اقتصاد نبوده بلكه بيانگر اقتصادستيزي است٢سازيِماركس در امر عقالني

تواند گري نميي ديي سوسياليستي بلكه در هيچ جامعهتنها در جامعهاطالق عنوان اقتصاد بر اين مقوله، نه
خالصه اينكه، ٤!هنگامي كه خواسته است هگل را روي پا بايستاند، خود سرنگون شده است. باشد٣اخالقي
اي گيرند، بنيان معضالت اقتصاديهاي مربوط به سود كه در بازار صورت ميهاي سرمايه و عملياتانباشت

.باشند كه همتايشان در تاريخ ديده نشده استمي
ها اعم از تغذيه، پوشاك، نيازهاي ضروري انسان] تأمين[تا زماني كه بازار در خدمت: بايد بگويمبار ديگر 

ي معقول كاال، هيچ جنبه٥پرستيدنوارهعنوان ابزار بتونقل و مسكن باشد، مخالفت با آن و ارزيابي آن بهحمل
موردي كه با آن مخالفت . تصادي استنظر، بازار يك ابزار الزم و مطلوب اقاز اين نقطه.و منسجمي ندارد
ها و از سوي ديگر به سبب فواصل كه از يك سو از طريق بازي با قيمتبا نظام سود افراطي ـ. داريم، اين نيست

بودن، به معناي ضدكاپيتاليست. شود، مخالفت مي»كاپيتاليسم«ـ يعني با شوددور، بر روي بازارها تشكيل مي
واقعيت بازار، . دارددالبته مخالفت با هر چيزي است كه اين نظام را سر پا نگه ميمخالفت با اين نظام و ص
ها و بدين ترتيب برعكس، انحصارات سرمايه به سبب بازي مستمر با قيمت. باشدخارج از اين گستره مي

عمل ت بهي سالم و عادالنه در بازارها ممانعگيري يك مبادلههاي سودآور، از شكلداشتن فرصتنگهزنده
بود، آيا ممكن نميگونه اگر اين. باشديعني كاپيتاليسم تنها اقتصادستيز نيست، بلكه بازارستيز هم مي. آورندمي

با ، حيات اجتماعي را زير و رو نمايد؟ آيا]ي مالييا سرمايه[هاي فينانسها و بازيطور مستمر با بحرانبود به
ها افزايش افراطي دهند و در رأس آنانسانيت را مورد تهديد قرار ميهمه علم و فناوري، مسائلي كهوجود اين

توانستند تا بدين حد رشد نمايند؟زيست، امروزه ميجمعيت، بيكاري، شيوع فقر و تخريب محيط
آورد و به تغذيه و زيرا بچه به دنيا مي. باشدآفريني زن در مركز اقتصاد، موردي قابل درك مينقش

به دليل ! آورد؟اگر زن از اقتصاد سر درنياورد، پس چه كسي سر درمي] با اين وجود،. [پردازداش ميينگهدار

١Leviathan :عنوان هيواليي كه از دريا نين در انجيل و تورات نيز بهجانوري است كه سمبل شرارت است؛ همچايهاي فينيقيههيوالي دريايي؛ در اسطوره

.كار برده استي يك اصطالح در ادبيات سياسي بهمثابهبراي نخستين بار آن را به) HobbesThomas(توماس هابز.آيد از آن ياد شده استمي
٢Rationalize :كردن؛ موافق داليل عقلي نمودن؛ راسيونالراسيوناليزه
٣Ethics :ي اخالقاتيك؛ اخالقي؛ فلسفه
.ايست به اينكه ماركس ادعا داشت ديالكتيك هگل را سرراست كنداشاره٤
٥Fetishism :به كاال نگريسته شود) فتيشيستي(پرستانهوارهپرستيِ كاال يعني اينكه با ديدي بتوارهبت/ پرستيفتيشيسم؛ شيءواره.
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بيشتر ١مردهاي كاپيتاليستي طرد گرديد، اقتصادي كه گُندهاينكه زن عموماً در تاريخ تمدن و خاصه در مدرنيته
ن دسيسه، هيچ پيوند اُرگانيكي با اي. از هرچيزي آن را به بازي گرفتند، به كالفي از معضالت تبديل گرديد

يابي به سود و نيروي افراطي جهت تحت كنترل درآوردن تمامي ي طمع دستواسطهاقتصاد نداشته و تنها به
شدن به رشد ، اين دسيسه به دليل منجردر نتيجه. نيروهاي اقتصادي و در رأس آن زنان به صحنه آمده است

ناپذير و اي تداومي جامعه، به مرحلهمدار و دولتي بر بدنه، قدرتنوع نيروهاي هيرارشيكآساي همهغده
.اجراناشدني رسيده است

كاران و تاجران آناني كه بعد از زنان به اقتصاد واقعي مشغول بودند و ازجمله برزگران، دامداران، صنعت
ه و بدين ترتيب يك هاي انحصار قدرت و سرمايه از اقتصاد طرد گرديدكوچك، گام به گام توسط دستگاه

رو هستيم كه بيش از هر موضوع ديگري مستلزم با موضوعي روبه. محيط كامل جهت غنيمت ايجاد شده است
اند، هاي حيات اقتصاديها و ابژهمراحل تمدني كه از يك لحاظ به معناي غارت حوزه. سازي استروشن

نيروهايي كه اقتصاد را پاكسازي و نابود كردند، چگونه مشروعيت يافته و تا به روزگار ما تداوم داده شدند؟ 
ي سومري ايجاد عنوان فاكتورهاي بنيادين اقتصادي ارائه گشتند؟ اگر بگوييم خداياني كه در جامعهچگونه به

ي اين انتقادات، كارل ماركس با وجود همه. تر بودند، دچار اشتباه نخواهيم شدگرايانهها واقعگشتند از اينمي
اما صحيح اين خواهد بود كه . گرددود كه چه دهشت و فالكتي تحت نام اقتصاد كاپيتاليستي ارائه ميمتوجه ب

ي كاپيتاليستي تا حد ممكن هژموني خويش را برقرار نموده است، تحليل و عمل بگوييم در دوراني كه مدرنيته
.توانست در همين سطح باشد و بسانقالبي تنها مي

واقع به. باشدي اقتصادي توسط دولت ميهاي خاورميانه، چاپيدن افزونهجامعهمندي مهم در يك تفاوت
، آنگاه مشاهده »سود بدون دولت، يك خيال است«اگر اين نكته مدنظر قرار داده شود كه در تمدن اروپا نيز 

صاحب و خويش را . باشدي اجتماعي ميهاشود كه دولت در آخرين تحليل، يگانه صاحبِ مشروع افزونهمي
تواند بحث از سود خارج از دولت، نمي. خودي خود دليلي كافي براي اين امر استخداوندگار ملك ديدن، به

تمامي معضالت اقتصادي در . نتيجه آنكه تاريخ تمدن، تاريخي ضداقتصادي است. از يك فريبكاري فراتر رود
حاكم دست از اقتصاد بشويند، به عبارت ديگر هر اندازه طبقه، شهر و دولت. آيندي اين تضاد پديد مينتيجه

اش واگذارند، مسائل اقتصادي به همان ميزان وارد مسير هر اندازه كوچك گشته و اقتصاد را به مسئوالن واقعي
ي مشخص كه جهت اقتصاد گلوبال مصداق دارد، جهت حيات اقتصادي خاورميانه اين نكته. شوندحل مي

.بيش از پيش صحت دارد
. باشدپذير نمي، امكاني عاري از نيروي فرهنگ معنويي فاقد ايدئولوژي، يعني جامعهجامعه] دوجو[

توان از ذهنيت حيوانات، حتي مي. باشد، اما مفهومي متفاوت استهرچند ايدئولوژي با ذهنيت در ارتباط مي
اش، ي اساسيوظيفه. ني استي انساها نيز بحث كرد؛ اما ايدئولوژي يك امر مختص به جامعهنباتات و اتم

تواند پابرجا و تنظيمات، جامعه نمي] بخشي[بدون وجود اين معنا. دهي و معنابخشي به زندگي استسامان
برانگيز اي بسيار شايان توجه و دقتبه همين دليل، ايدئولوژي مسئله. شودبماند؛ دچار دهشت و سرگشتگي مي

ي منطق افكارش، همچون طبيعتي بسيار واسطهي انساني بهجامعه. استاز نظر لغوي به معناي منطق افكار. است

١kocaman erkeklerin /kocamanالجثهگُنده، خيلي بزرگ، عظيميعني
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شدن نيز ي اين خصوصيت خود، جهت بردهواسطهاما به. پذيري و آزادشدن مساعد استمنعطف، جهت شاكله
.ي مسئله، با ساختاربندي آن در پيوند استاينكه هم حالل مسئله است و هم سرچشمه. باشدمساعد مي

خود تمدن موارد بسياري را مديون . اندهاي خاورميانه ايفا نمودهها نقش بزرگي در تمدنايدئولوژي
. پانتئون خداياني كه ساخته شده، بر تمامي اديان تأثير نهاده است. ايِ كاهنان سومري استهاي اسطورهآفرينش

اي كه پادشاهي و خاندانينيروي. اي مختلط با تمدن مادي ساخته شده استگونههميشه يك تمدن معنوي به
اي گونهاش را چنين تعيين نموده كه خود را تحت نام خدا بهي اساسي ايدئولوژيدر زمين ترقي يافته، وظيفه

ها بازتاب پيدا صورت ايماژهاي خدايي در آسمانانعكاس پادشاه زميني، به. نمادين تعالي بخشد و عرضه بدارد
چيزي كه . اندفلسفه، علم، هنر و اديان هميشه در پي يافتن اين خدايان بودهسو از آن دوران بدين. كرده است

.انداند، از يك طرف جهان واقعيات است و از طرف ديگر جهاني خيالي كه در آن واقعيات تحريف شدهيافته
ي تحول ايدئولوژي ي نحوهچيزي كه جهت جهان ايدئولوژيك خاورميانه اهميت دارد، مشاهده

اي به ايدئولوژي ديني، ايدئولوژي ديني به ايدئولوژي فلسفي و در نهايت ايدئولوژي فلسفي به اسطوره
. اندي اين امر است كه پاسخي براي كدامين جهان مسائل ماديهاي علمي، همچنين دريافت و مشاهدهتئوري

شده در تحريفصورت واقعي يا مسائل حيات اقتصادي و اجتماعي، قطعاً معادل و پاسخ خويش را به
اي بسيار تيپيك خود را در جهان ايدئولوژي گونههاي قدرت، دولت و خاندان بهتشكل. يابندايدئولوژي مي

ها تحليالتي ايدئولوژيك صورت گيرند، آگاهي اگر از اين جنبه. دارندها برساخته و عرضه ميشكل الوهيتبه
جهان تمامي اديان و خدايان اعصار اوليه و قرون . گرددي جامعه ميسر ميتري دربارهو روشنگري صحيح
داران ها و سرمايهها، دولتها، قدرتها و خانداني جهان هيرارشييافتهشده و مشروعيتوسطي، اثر منعكس

دهد، عيناً در ردپاها و اثر آنان ها رخ ميمسائل و منازعاتي كه در بين خود آن. نمايندمترقي را با خود حمل مي
ي ايدئولوژيك جهت درك نيكوي مسائل مادي الزم باشد، عكس آن اي كه حوزهبه اندازه. آيندپيش مينيز 

شان را نيز ـ بايد پيوندهاي بيني متمايزسازي هر دو بعد ـ يا هر دو روبه اندازه. نيز به همان ميزان مصداق دارد
.هميشه جست و مشاهده كرد

) خيالي(نيروهاي مؤسس كامالً متوجه و ملتفت خصلت ايماژينتمدن، ١هاي]Moment=[در برهه
كردند، هنگامي كه اين جهان خيالي را تحت عنوان واقعيات به جهان بردگان عرضه مي. ايدئولوژي بودند

كه جهان ديگر ] اييا تصور ذهني[كردند و هم بر آرزوهايشان لگام زده و با ايماژآموز ميبردگان را هم دست
داري بنابراين اين وضعيت، جهان ايدئولوژيكي بسيار مسئله. كردندشود، دلخوش ساخته و اميدوار مييناميده م

ي اديان و خدايان عرضه شده است، ارتباط اينكه تاريخ تمدن همواره در سايه. كردبود كه حالتي سنّتي پيدا مي
.تنگاتنگي با همين واقعيت دارد

شايد مورد مزبور به سبب . گردنده چنين مسائل ايدئولوژيكي متحول ميامروزه نيز مسائل حاد اجتماعي ب
احياي ايدئولوژي اسالمي، وجود مسائل . ها را حل نمودتوان آنتر ميآسانآن است كه معتقدند بدين شيوه

ناشي از هاي مدرنيته به ابزار حل مسائل تبديل نشدند،اينكه ايدئولوژي. دهدي اجتماعي را بازتاب ميفزاينده

، در اينجا مؤلفه يا ي متنبا توجه به توضيحات قبلي و اشاره. ي سازمايه يا مؤلفه معادل گرفته شدآمده است كه اكثراً با واژهmomentي در متن واژه١

.تر تشخيص داده شددر مقام معادل مناسب» برهه«ي ي زماني مطرح است لذا واژهسازمايه
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هاي شكستي كه هم در ايدئولوژي. گرايانه با مسائل اجتماعي برقرار نماينداين است كه نتوانستند پيوندي واقع
روي داد، با عدم بازتاب صحيح مسائل ) گرايي، سوسياليسم و نظاير آنليبراليسم، ملي(و هم مدرن) ديني(سنّتي

ي تحول تدريجي و انقالبي، رويكرد صحيح را هم هابه شيوهيابي چاره. اجتماعي از سوي آنان در ارتباط است
.گردانددر گفتمان و هم در كردمان اجباري مي

ي خاورميانهي انقالب در جامعهـ مسئله٨
ها واره يا شماي آني طرحخوردگي مسائل اجتماعي كلّي ـ كه در اين گستره سعي بر ارائهالبته كه گره

. نمايمي تعريفي متفاوت از انقالب ميسعي بر ارائه. باشدالب، امري قابل درك ميي انقـ در مسئلهنموديم
ضدانقالب در برابر چه . توانيم تاريخ تمدن خاورميانه را از يك لحاظ به تاريخ ضدانقالب تعبير كنيممي

بي در برابر زنان، ضدانقال. انداي كه از نظام تمدن طرد شدهچيزي؟ ضدانقالبي در برابر تمام عناصر اجتماعي
، پيروان مذاهب و اعتقادات سري و آناني كه به نشينـ روستايي، قبايل و عشاير كوچي زراعيجوانان، جامعه

رسان خويش، انقالب يا نظمي نوين است، تمدن در حالي كه براي نيروهاي منفعت. اندبردگي كشيده شده
ي معناي انقالب از نظر من اين است كه جامعه. دباشجهت نيروهاي مخالف نيز تخريب و ضدانقالب مي

اش را محدود ساخته، ي عملكردها و حوزهطور مستمر دايرهاخالقي، سياسي و دموكراتيكي كه نظام تمدني به
انقالب در بينش يك سوسياليست . تر كسب نمايديافتهاي گسترشگونهاين خصوصيات خويش را مجدداً و به

ي جامعه«براي يك شخص انقالبيِ مسلمان، انقالب يعني . »ي سوسياليستيجامعه«از ماركسيست، عبارت است 
.است» ي ليبرالجامعه«از منظر بورژوا نيز انقالب همان . »اسالمي

گونه كه در قرون وسطي نيز همان: باشندگذاري ميها نوعي نامدر اصل چنين جوامعي وجود ندارند؛ اين
مثالً پس از فروپاشي . يابدشان تغيير نمياتيكت ايدئولوژيك بر جوامع، كيفيتبا چسبانيدن يك. چنين بود

اتحاد جماهير شوروي، به قدر كافي درك گرديد كه بين انسان سوسياليست شوروي و انسان ليبرال اروپايي، 
مده از هاي برآي زندگي يك مسيحي با زندگي يك مسلمان، تفاوتدر مقايسه. اي وجود نداردتفاوتي ريشه

ي تواند بر پايهاگر تمايزي كيفي بين جوامع ايجاد شود، اين امر تنها مي. دين تأثيراتي بسيار بسيار جزئي دارند
از طريق اين . ي اخالقي، سياسي و دموكراتيكي انجام گيرد كه سعي بر تعريف آن نموديمتوصيف جامعه

توانند تعيين تر ميگرايانهاي واقعگونههاي بنيادين بهمندياند، تفاوتهايي كه بازتاب دادهمفاهيم و پديده
تر هستند، بيشتر از سايرين داراي فرصت تر و دموكراتيكتر، سياسيبدون شك جوامعي كه اخالقي. شوند

.ي سوسياليستي نيز بنامدتواند اين را جامعهاگر كسي بخواهد مي. زندگي آزادانه و برابرند
، در تشخيص كيفيات اخالقي، سياسي ]باشد[ي خاورميانهتري از جامعهگرايانهاقعتفسير و] كسي كه داراي[

هاي سنتي وضعيت تمامي ايدئولوژي. گرددالوقوع، دچار زحمت نميي الزم»انقالب«و دموكراتيك مربوط به 
اند، درك رآوردهدارتري دها را به حالت مسئلهتواند از رويدادهايي كه آناند، ميو مدرنيستي كه آزموده شده

ي بنيادين مربوط به مسئله. نمايدناپذير بودن دموكراسيِ اخالقي و سياسي را اثبات مياين نتايج، اغماض. گردد
. باشدي فاقد سياست دموكراتيك و به تبع آن محروم از اخالق، كسب همين خصوصيات ميانقالب در جامعه

ـ هاي راهبرديگيريي سياسي، موضعتوان برنامهود، ميي انقالب بر اين مبنا مطرح شهنگامي كه مسئله
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ي انقالب، بسيار يك نگرش اينچنيني درباره. هاي صحيح عملي را نيز مطابق آن تعيين نمودتاكتيكي و گام
اين رويكردها در درون . به انقالب است» گرايانهاسالمي، سوسياليستي و ملي«تر از رويكردهاي متفاوت
ي كاپيتاليستي نيز ابزار حل مسئله مدرنيته. مانندـ ملت بازنميشدن به دولتتاليستي، نهايتاً از منتجي كاپيمدرنيته

.ها در سرتاسر جامعه استنمايي مسائل و بسط آننيست؛ بلكه ابزار بزرگ
ي ي اخالقي، سياسي و دموكراتيك پيش رود، از مدرنيتهبرعكس، انقالب هرچه اقداماتش در حوزه

در ارتباط . يابدي دموكراتيك نموده و توسعه ميگرداني مدرنيتهگردد و آغاز به محسوساليستي دور ميكاپيت
به . باشدي كُنش و حيات حائز اهميت ميي شيوهمندي ديگر نيز در زمينهي انقالب، تعيين يك تفاوتبا مسئله

ـ پراكتيك نيز منجر به ايش انفكاك تئوريكداراي خطا باشند، افز١»ـ مستقيمخطي«اي كه رويكردهاي اندازه
، اَشكال خوبي دانسته شود كه براي قبل و بعد از انقالببايد به. آميز خواهد گشتها و عملكردهاي اشتباهكُنش
اهل عمل بودن، همگام با . گونه استانقالبي بدين] شخصيت[ويژه براي يكبه. متفاوت وجود نداردحيات

كسي كه طي زندگي روزانه خصوصيات اخالقي، سياسي و دموكراتيك را در . نماياندتجهيز تئوريك رخ مي
داشته ٢ايتوانند حيات انقالبيِ پيكارجويانهها نمياين. شودگفتار و كردار انعكاس نبخشد، انقالبي عنوان نمي

اگر . شد] هل عمليا ا[توان كُنشگرطلبي نميجامعه و مقاومت٣همچنين تنها از طريق دفاع ذاتي. باشند
ي اخالقي، سياسي و دموكراتيك جامعهطلبي را نتوان با برساختهاي خودتدافعي و همه نوع مقاومتجنگ
گونه كه مسائل جامعه همان. تواند وجود داشته باشدتنيد و تماميت بخشيد، شانس پيروزي ماندگار نميدرهم

ي برنامه٤يش»هاها و كُنشگفتمان«يز بايد در تمامي انقالبي ن] شخصيت[داراي يك كليت هستند، انقالب و
حيات، يك كل ] يا جريان[سياليت. طور مختلط اجرا نمايدريزي راهبردي و تاكتيكي را بهسياسي و برنامه

اگر بخواهيم از . توانيم زندگي را سپري كنيمگسيخته مينبايد چنين تصور كرد كه با مراحل ازهم. ٥است
اين . اندهاي زرتشت، موسي، عيسي و محمد بسيار بسيار آموزندهتاريخي درس بگيريم، نمونههايبرخي نمونه

ها و انقالبيون جوامع خاورميانه چگونه بايد داراي كنند كه انقالبها از هزاران سال قبل به ما يادآوري مينمونه
هاي خاورميانه در صورت انقالب. مندي و پراكتيك باشندباال، اصول٦مند، آهنگ كاريِرويكردي كليت

توانند موفقيت مي» با علم امروزين] يا تركيب[يابي و همجوشيتماميت«و » هاي تاريخي خويشتطابق با ارزش«
.ي كاپيتاليستيهاي مدرنيتهي قالبكسب نمايند، نه بر پايه

مقطع . سه مقطع خالصه نمودي خاورميانه را در ها و مسائل موجود در جامعهتوان بحراننتيجه اينكه، مي
ي خاندان، شدهبرجستهخوبيهاي بهم پيرامون پديده.ق٣٥٠٠اول ترقي نظام تمدن مركزي است كه در 

سعي شده . ي مسائل اجتماعي استاين نظام، سرچشمه. تشكل يافته بودهيرارشي، شهر، قدرت، دولت و طبقه

١Düz çizgisel yaklaşımlarرويكردهاي قائل به پيشرفت مسائل بر خطي مستقيم
٢Militancaآسا، مبارزوارگونه؛ رزمندهميليتان
٣Öz savunma :ي كتاب حاضر، جهت دفاع از جامعه در مقابل خطرات و تهديدات در پارادايم نويسنده. دفاع از خود؛ خودتدافعي، دفاع نفسي

.گيردهاي بومي صورت ميفاع ذاتي امري اجباري بوده و به صورت اتونوم در حوزهستيز، دجامعه
٤söylem ve eylemگفتار و كردار؛ گفتمان و كردمان
٥Yaşam akışkanlığı bir bütündür.
٦Tempo :شتاب؛ ضرباهنگ، رويه
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هاي دينيِ ابراهيمي و زرتشتي، با اين مرحله به تقابل پرداخته نظاماي و از داخل نيز باتا از خارج با نظام قبيله
كه از طريق تمدن اسالمي آخرين گام خويش را مقطع دوم، به سبب اينكه نظام تمدن مركزي ـ. شود
شده كامالً موفق ي اقدام به رنسانس در برابر مسائل انباشتهدر زمينه١٢٠٠هاي نزديك به ـ طي سالداشتبرمي

ورود به ] مقطع[ي ايتاليا وانهاد، جزيرهشهري در شبههاي تمدنگشت و موقعيت پيشاهنگي را براي گامن
.ي تعميق بحران و مسائل استمرحله

به بعد و همگام با كسب ١٨٠٠جريان يافته، از » ي شرقمسئله«مقطع سوم كه در دوران اخير تحت عنوان 
جستجوي . يابي به منطقه، آغاز بر سر برآوردن نموده استتمايلهژموني توسط نظام تمدن مركزي اروپا و

اند نيز منتج به حادترشدن ي كاپيتاليستي ايجاد گشتهاي كه با اتكا بر مدرنيتههاي سنتي و مدرنيستيحلراه
.اندرسيدهكشي و خودكشيي بحران، نسلاند كه به آستانهاند؛ راه بر مواردي منفي گشودهمسائل گشته
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بخش سوم 

هاي تاريخي و مقاومت

ي خاورميانهها در جامعهحلجستجوي راه

ـ روم پيشبرد داده تمدن يونان٢انگاريي اصيلبر پايه١ست،ها تمدن اروپاآنعلوم اجتماعي كه مركزيت
خود . سطحي باال دچار تحريف نموده استهاي تاريخ جهانشمول را درو خوانشهااند و اين امر نگارششده

، آلبدون شك هر عصر و يا تمدن داراي ايده. نمايندعلوم اجتماعي، تأثير عميق اين تحريفات را حمل مي
تمدن مركزي اروپا بازهم در اين موضوع، . انگاري خويش استو اصيل» خودـ مركزشماري«مملو از اشتياق به 

پيشبرد جريان انتقادي، . را نشان داده است» به خويشرويكردي خودانتقادانه«فضيلت در پي گرفتن زودهنگام 
تحقيقات اينچنيني . نموده است) نزديك به حقيقت(ترگرايانههاي تاريخ جهانشمول را واقعها و خوانشنگارش

همانند ساير علوم هاي گوناگون،اما تقسيم افراطيِ علوم اجتماعي به رشته. اندعلوم اجتماعي، ژرفا پيدا كرده
واقعيت، يك «قضاوت هگل اين است كه . گشوده است» كليت واقعيت«گسيختگي راه بر خطر واپاشي و ازهم

طور خالصه وضعيت را ، اين امر به٥»واقعيت، يك كل نيست«دهد كه واكنش نشان مي٤آدورنوو ٣»كل است
در » هاي مليتاريخ«ها و در رأس آن و تاريخسوي ميكرگيري افراطي بهآشكار است كه سمت. دهدنشان مي

. واكنش به ماكرو تاريخ جهانشمول، كليت حقيقت را برهم زده و موارد نامطلوب را افزايش داده است
صورت ] گرا[كه از طرف رويكرد كلي» رويداد، پديده و رابطه«انگاري افراطي در قبال ميكرو مراحلِ سهل

مورد صحيح اما دشوار اين است كه بتوان رويكردهاي . ايفاي نقش نموده استگرفته است، در بروز اين پيامد 
طور مختلط تحليل گونه كه در واقعيت روي داده است، بهرا همان) ماكرو و ميكرو](گرا[و جزئي] گرا[كلي

ويكرد دقت ، به اين ر»خواندن، نوشتن و ارائه«هايم در راستاي حين تالش. كردنمود و با روش سنتزسازي ارائه
.دهمو اهتمام نشان مي

» ي تاريخفلسفه«سازي متكي. آوردبار ميبهي اصطالح، پيشرفتمثابهي تاريخ جهانشمول هگل، بهفلسفه
ي متافيزيكي در آن راهگشاي انتقاداتي بودن بيش از حد كفهـ روم از جانب هگل، و سنگينبر تمدن يونان

هاي در برابر ايده. انددريش نيچه بر هگل وارد ساخته، آموزندهانتقاداتي كه فر. سخت گرديده است

١Avrupa uygarlık merkezli sosyal bilimlerin ِمحور»اتمدن اروپ«علوم اجتماعي
)orijinal kabul etme /orijinal sayma(شمردنارژينال محسوب كردن؛ برآمدگاهي٢
٣Gerçek bütündürواقعيت، كل است.
٤AdornoTheodor
٥Gerçek bütün değildirواقعيت، كل نيست.
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بر آن است . نمايدپافشاري مي٢]و ملموس[تر بر زندگي متعينتمام، با وضوح و توان هرچه ١)Geist(مجردش
پوشي ي مجرد چشمكند، از تاريخ جهانشمول و مقولههنگامي كه چنين مي. »واقعيت، متعين است«كه بگويد 

هاي دور تا به زرتشت به گذشته. نمايدگذار مي٣ـ روميونان] انگارياصيل[از گرايش مبتني بر. كندنمي
. دهدمورد تحقيق قرار مي٤محور»خداييدين تك«وي را در برابر متافيزيك ي اخالقيرود؛ در آنجا فلسفهمي

.٥ي درد و اشتياق استدر پي تفلسف درباره
ماركس هر اندازه خويش را . ي كارل ماركس اشاره نموديمگرايانهيسم چپطور خالصه به هگلبه

٦گريِشناسيجامعه. توان گفت كه از متافيزيك پوزيتيويستي گذار كرده استماترياليست نشان دهد نيز، نمي

گرايي «ملتـدولت«انقالب فرانسه و . باشدمي٨محوركلي ميكروبه٧)نگاريِ ملي»ميكرو تاريخ«بنيان (فرانسوي
مكتب تاريخي انگليس نيز كه بر . سزايي در بروز اين امر داشته استخواهي افراطي آن سهم بهو جمهوري

تمامي هدفش اين . باشدمي٩]يا پراگماتيست[گرانهايت عملوجود آمد، بيي اقتصاد سياسي انگليسي بهپايه
هايي تاريخي بيابد و وني اين امپراطوري، پشتيباني انگليس و هژماست كه جهت امپراطوري رو به ترقي نهاده

به سبب اينكه پيوند فراواني با عمل و پراكتيك دارد، از جريانات . اي ايدئولوژيك براي آن ايجاد كندپايه
آميز خواهد بود؛ اما اين به اش نيز موفقيتنظامي كه موفق باشد، فلسفه. باشدتر ميآلماني و فرانسوي موفق

باشد، هر شكستي نيز گونه كه هر موفقيتي به معناي حقيقت نميهمان. آن نيست١٠بودنگراقتمعناي حقي
طور صحيح در مسير حقيقت پيش توانيم بهخوبي واقف نباشيم، نمياگر بر اين واقعيت به. بودن نيستبر اشتباه

.رويم
از سومريان، به نفع تاريخ جهانشمول، در گرفتهي نظام تمدن مركزيِ نشأتهزار سالهپيشروي بيش از پنج

استعدادي و يا هگل از اين استدالل بهره نبرده و اين به سبب بي. آيدآن مي١١ترين استدالالترأس مهم
. نشدن تحقيقات سومرشناسي در آن دوران مرتبط استي آغازاش نيست، بلكه با مسئلهبصيرتيبي

١Geist :كه گردانند؛ چنانشكل ذهن و روح نيز برميهوش كيهاني؛ آن را بهZeitgeistهگل در يكي از تعاريف خود آن را با . به معناي روح زمان است

به هر حال . داندمي» ي مطلقايده«ي آفرينش و فعاليت باور دارد و كيهان را نتيجه) ي جهانروح واحد در همه(وي به روح كيهاني. آگاهي يكي دانسته است

Geistه،. هاستفعاليتشناسانه نيست بلكه خود آن هاي روانذاتي در پس فعاليتوجه خارجي ذهن باشدممكن است ماد.
انضمامي؛ مشخص، ملموس و : است Concreteي معادل آن در انگليسي واژه. است) انتزاعي، مجرد(= soyutآمده كه متضاد somutي در متن واژه٢

.محسوس؛ واقعي، غيرخيالي؛ متَعين يعني ظاهرشده و آشكار
٣Greko-Romencilik»گرايي»ـ روميونان
٤tek tanrılı dinci metafiziğeخداييمتافيزيك مربوط به گرايش دين تك
دارم خوارشمارندگان بزرگ را ؛ زيرا که دوست می/ گرددشود و واال میبا رنج عميق درون، آدمی از ديگران جدا می: اين جمالت منتسب به نيچه است٥

.ي ديگراشتياق به سوی کرانههایاند و خدنگدارندگان بزرگپاس
٦Toplumbilimcilik معادل باSociologism
٧mikro ulus tarihçiliğinin temeli /Tarihçilik :پژوهينگاري؛ تاريختاريخ
٨Mikrocu
٩Pragmatist :گرا؛ كسي كه به اصالت عمل باور داردپراگماتيست؛ مصلحت /Pragmatism :اي كه واقعيت و صحت يي؛ آموزهگراپراگماتيسم؛ عمل

.كندها ارزيابي ميبعدي تنها بر اساس نتايج و منافع حاصله از عملطور يكرا به
١٠Hakikatçiجوكسي كه به حقيقت گرايش دارد؛ حقيقت /Hakikatçilikجوييگرايي؛ حقيقتحقيقت
١١Argumentصورت در تركي به(ي ابزاريبحث، شناسه، ابزار استدالل؛ شناسهArgümanآيدمي (
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اي نيز اهميت نظام قبيله. هور اديان ابراهيمي، بسيار محدود بودندهاي ظمربوط به سرچشمه١]پژوهشي[مواد
اي طور شايستهچندان درك نگشته بود و يا نقش جهانشمولي را كه همراه با نظام نئولتيك بازي كرده، به

ـ ملتهاي دولتپژوهيتمامي بر روي تاريخبه) دوران انقالب فرانسه و پس از آن(محيط. گرديدارزيابي نمي
. هر روشنفكر و مورخي، در پي تاريخ ملي خويش بود. گشوده شده بود) استدالل نوين ديني(گراييو ملي

ها مملو نگاري، تمامي تاريخ)هژموني بورژوازي(ي انقالبي كه روي داده بودآشكار است كه به سبب خصيصه
ـ ملت نقش سرآمدي گاري دولتنروشنفكران بورژوا در امر تاريخ. هاي شديداً طبقاتي بودنداز ديدگاه

ها و كاران مجدداً در جستجوي بنياني تاريخي جهت آريستوكراسي فئودال بودند و دموكراتداشتند، محافظه
ليكن طبيعت اجتماعي نيز يك . ها بودندها نيز در پي پژوهش در باب تاريخ زحمتكشان و خلقسوسياليست

گرداند كه از طريق دهنده به اجزاء را واجب ميد اما اهميتمنرويكرد پيچيده، منعطف و بنابراين كليت
و ٢)مكتب فرانكفورت(ي انتقاديي بيستم نظريهدر اوايل سده. هاي طبقاتي قابل تفسيرپردازي نبودديدگاه

هاي علمي انقالب. ٣تري بر روي رويكردهاي كلي و جزئي كار كردندصورت ژرفمكتب تاريخي آنال، به
هاي ها و پژوهششناسي نيز بازتاب يافتند و روايتي بيستم روي دادند، در علم جامعهدوم سدهي كه در نيمه

توان گفت كه امروزه اندكي ديگر به حقيقت اجتماعي و بنابراين تاريخي و مي. تري را ميسر گردانيدندمتعادل
تر ي بدانيم كه در كنار نزديكخوبنماييم، بايد بهاگر چيزي از ديالكتيك درك مي. جهانشمول نزديك هستيم

.شدن به حقيقت، اشتباهات بزرگي نيز وجود دارند
لحاظ ماهوي از ، به)تحركات نظامي و سياسي(اشهگل به هنگام ارزيابي هويت ناپلئون و پيشروي تاريخي

ـ دولتنظام (ي ناپلئون و نظامشكردهوقتي خداي بر زمين هبوط. نموداي صحيح و مهم آغاز به كار حلقه
دهنده آل دولت مورد داوري قرار گيرد، از نظر روايي پيشرفتترين و آخرين شكل ايدهعنوان هموژنبه) ملت

گرايي، بايستي در اين موضوع اجازه ندهد كه هگل مورد اغماض قرار حقيقت] ينحله. [باشدو آموزنده مي
اگر در مورد عناصر . تا آن دوران آمده استباشد كه ي يك شخص، خود تاريخي ميمنزلهناپلئون به. گيرد

با خالصه . ي او تحقيق به عمل آيد، رسيدن به اين نتيجه دشوار نخواهد بودفرهنگ مادي و معنوي پديدآورنده
پدرـ پسرـ «گرفته در بنيان تمدن اروپا و تثليث اي قابل فهم است كه مسيحيت جاينكته: توان گفتتفسيري مي

شدن مسيحيت، به ميزان دولتي. ناپلئون بازتاب يافته است] شخص[ي آن، درجود در جوهرهمو» القُدسروح

١Materialرود، نظير مواد يا ماتريال درسيكار ميها و آثاري خاص نيز بهماتريال در معناي نوشته/ ماتريال؛ لوازم؛ ملزومات؛ ادوات.
٢Frankfurt school :رين متفكران اين مكتب كه آلمانياني تمهم. شودنيز ناميده مي» مكتب انتقادي«هاي فكري در قرن بيستم است كه ترين نحلهاز مهم

» ي تحقيقات اجتماعيمؤسسه«. »والتر بنيامين«و » ماكس هوركهايمر«، »هربرت ماركوزه«، »فرانتس نويمان«، »تئودور آدورنو«باشند، عبارتند از االصل مييهودي

، علم اثباتي، اقتصادگرايي ماركسيسم ارتدكسي و رسمي، عقالنيت اين مكتب به نقد فرهنگ بورژوايي. وابسته به دانشگاه فرانكفورت، سنگ بناي آن است

» عقل«از منظر هگلي، . تر گشتدر اين مكتب مطرح» آدورنو«شناختي هاي فلسفي و زيباييهمچنين بعدها انديشه. استي مدرن و كاپيتاليسم پرداختهجامعه

يعني . ي هگل تفكر فلسفي عقل را پذيرفتندنمودند، به شيوهبرابر پوزيتيويسم كه آن را رد ميانديشمندان اين مكتب فكري در. ذاتي با آزادي داردايرابطه

آراء پيروان اين مكتب را . دانندي مالك نقادي واقعيت ميمثابهـ و بهعنوان توانايي درك ذات واقعيت اجتماعي ـ يا همان پراكسيس تاريخي انسانعقل را به

.خوانندماركسيسم نو مي
طول ها بهمدت که تا دههمدت، فرآيندهای الحاقیِ ميانرويدادهای کوتاهدار آن است، که فرناند برودل طاليهAnneles Ecoleاز نظر مکتب تاريخي آنال٣

ر آن تصميمات فردی اتخاذ شوند تا محيطی را شکل دهند که دسنجند، با هم ترکيب میانجامد، و فرآيندهای ساختاریِ بلندمدت که آنها را با قرون ميمی

.مدت فروكاستي کوتاهتوان تا حد تبيينی در قالب رفتارهای خودـ غرضانهواكاوي چنين تصميماتی را نمي. گردد
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اين در حالي است كه . نمودالوهيت موجود در متن آن نيز حالت يك دولت مشخص و متعين را كسب مي
ي ملي و خداي هنگامي كه كليساها. عمل آوردي يهوديت و اسالم نيز بهتوان اين سنخ از تفاسير را دربارهمي

كاري كه هگل . گردد» خدا«تواند تعبير به مي» ـ ملتدولت«شوند، آنگاه شده وحدت يافته و يكي ميدولتي
.انجام داده همين است

همچنين جهت درك هرچه بهتر، اقدام به . كار بستتوان اين تعبير و تفسير را هرچه بيشتر بسط داد و بهمي
ايماژ هويت «نيز وقتي خدا را به ١حتي اميل دوركهايم. يابداي ميلعادهاتفسير اصطالح خدا اهميت فوق

شناسانه از خدا، اين ترين درك جامعهگرايانهواقع. شناسي قوي را وضع كردتعبير نمود، يك جامعه» اجتماعي
ود كه خدا چيزي كه خواستم بدان بيافزايم اين ب. تعبير و تفسير شود» ايماژ هويت عمومي جامعه«است كه به 

ي سعي نمودم در زمينه. »ـ سياسي استي اجتماعيخدا يك برنامه«نيست، بلكه ] يا تصوير ذهني[تنها يك ايماژ
تر اينكه، مواردي مهم. تر مورد تفسير قرار دهماي وسيعگونهدرك و دريافت محمد از اهللا، اين نكته را به

ايِ سومري، مصري و هاي اسطورهاي از روايتي دادهادهبدون استف. باشندمرتبط با تفسير دين ابراهيم مي
شناسي اديان ابراهيمي حتي اگر غيرممكن نباشد بسيار ناقص خواهد گذاري جامعهخدايان آنان، پايهپانتئون

.بود
صورت صحيح ادامه دهيم، خواهيم ديد در اسناد مكتوبي كه اگر مسيري را كه رو به عقب طي كرديم به

اگر . باشندتر ميي اينانا و گلگاميش آموزندهمري به دستمان رسيده است، تفاسير مربوط به حماسهاز تمدن سو
توان كتمان كرد كه اين شيوه حتي يك استدالل هم جهت تاريخ جهانشمول وجود نداشته باشد، بازهم نمي

اين . وان تاريخ نوشتتشايد گفته شود كه با تفسيرپردازي متافيزيكي نمي. هاستترين روشيكي از مهم
فرهنگ انساني با پيشرفت «: اي اين استپاسخم در مقابل چنين ايده. مايه و ناآگاهانه استاي بسيار بيايده

شمردن كامل متافيزيك، نه صحيح ست كه ناحقيقتاين در حالي» .باشداش، عمدتاً متافيزيكي ميتاكنوني
هايي كه بيش از هر كسي اين ايده را مطرح زيتيويستديگر درك شده حتي پو. پذيراست و نه امكان

مهم «: باشدهاي نيچه در اين مورد روشنگرانه مييكي از ارزيابي. باشندها ميترين متافيزيسيننمايند، محضمي
متافيزيكي كه آالم زندگي » .كردن متافيزيكي نكوستاين نيست كه متافيزيك وضع شود يا نشود، مهم وضع

ـ ترين نمونه براي متافيزيك پليد نيز، دولتجالب. و بر شادي و اشتياق بيافزايد، متافيزيكي نكوسترا كم نمايد
!در آمدي نگرش جهانشمول پوزيتيويستي از گور بهواسطهباشد كه بهملت و فاشيسم مي

اقي بدون درك نظام تمدن مركزي، درك تاريخ جهانشمول بسيار ناقص ب: دوباره به موضوع بازگرديم
تنها ناقص خواهد بود بلكه به هاي جزئي جوامع نهبدون درك تاريخ جهانشمول نيز درك تاريخ. خواهد ماند

اي ي نظام قبيلهي بسيار كوتاهي را دربارهدر اين زمينه، بايستي نكته. معنا هم خواهد شدسبب نبود مقايسه، بي
. است، صحيح نيستروايت قرار داده٢ترينموضوع خُردهـ پس از كالن رويكردي كه قبيله را ـ شايد. بيافزايم

تفسيركردن روايت . باشدهاي جهانشمول ميقبيله نيز همانند كالن يك ساختار سيستمانه است و حاوي ويژگي

١E. Durkheim :نين همچ.بايست واقعيات اجتماعي را همچون اشياء در معرض پژوهش قرار داداز منظر او مي) ١٨٥٨ـ ١٩١٧(شناس شهير فرانسويجامعه

.استي جامعه توسط خود جامعهيافتهاند؛ پس دين، بازنمود ارزشجامعهمفاهيمي نظير توتم و مناسك ديني ضامن تداوم
ميكروترين٢
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تنها مملو از اشتباهات است بلكه بسيار ناقص باقي خواهد تاريخ جهانشمول بدون افزودن نظام كالن و قبيله، نه
توان تاريخ جهانشمول را روايت كرد، تاريخ جهانشمول و گونه كه امروزه بدون تاريخ ملي نميمانه. ماند

نيز يك » خط نوشتاري«آغازنمودن تاريخ از . توان بدون كالن و قبيله روايت كردتاريخ جزئي را نيز نمي
.ـ متولوژيك استتر پوزيتيويستيترجيح كامالً متولوژيك و يا به عبارت صحيح

ها و جستجوهاي تاريخي، از نظر درك موضوع حائز اهميت توضيحات كوتاه در مورد مقاومتاين پيش
ي تمدن مركزي با حالت اصيل و برآمدگاهي خويش آغاز گرديد، جهاني كه در هنگامي كه مرحله. باشندمي

. جريان داشتي نوسنگي با تمامي شكوه خويش در آن برابرش رخ نماياند، جهاني بود كه عصر جامعه
ها، توان شكي داشت كه تمامي برنامهنمي. توان يك پيوند عالي ديالكتيكي بين دو مرحله برقرار نمودمي

ـ صورت مستندچه به. هاي اجراييِ اين طرح ديالكتيكي در معابد كاهن سومري ايجاد گرديدندها و پايهپروژه
اي كه برقرار گشته، آبستن رويدادهاي بزرگي ديالكتيكيي ـ انتزاعي، رابطهبيانديشيم و چه عقالني١تجربي

ي هالل حاصلخيز در مزوپوتامياي هاي فرهنگي مادي و معنوي حاصلخيزترين منطقهتمامي ارزش. است
، )داندي شانزدهم همطراز مياين فرهنگ را با فرهنگ اروپايي بعد از سده٢مورخ شهير، گوردون چايلد(عليا

. گيردعنوان مواد و لوازم مورد استفاده قرار مي، به)ـ دولتـ طبقهكالف شهر(مريهمچون يدك تمدن سو
.شوداش، ماشيني ايجاد گرديد كه تمدن ناميده ميسازيبعدها با كار بر روي آن و دگرگون

تمدن به سبب. ها وجود داردهاي تمدن و ماشين، داراي چنان اهميتي هستند كه لزوم تأمل بر روي آنواژه
ي واژه. اي است كه تبليغات بسياري جهت آن صورت گرفته استآنكه به حالت نظام حاكم درآمده، واژه

تمدن نام زندگي نويني است كه با صفاتي نظير مدني، مدرن، . است٤»مدنيت«و ٣»شهرنشيني«مذكور به معناي 
طور مداوم دوست بهمطمئن و صلحجنتلمن، خردمند، منظم، باوقار، زيبا، با حساب و كتاب، داراي برنامه، 

در حالي كه تأثير فرهنگ مادي بر روي زندگي محسوس از طريق اين واژگان توصيف . شودتعالي داده مي
فرهنگ معنوي از طريق . گردداش با پانتئون خدايان نوين و تصاوير بهشت تجهيز ميشود، فرهنگ معنويمي

. دهدارائه مياند،وين تمدني را كه سرشار از كمال و فناناپذيرينيروهاي ن٥هايبرنامهاين مفاهيم، كَالن
هاي فرهنگ همچنين روايت. دهندحيات روزانه را ارائه مي٦يبرنامههاي مربوط به فرهنگ مادي، كمينهواژه

. ه شودها دست يافتدهند كه قرار است در آينده به آنهاي زندگي را نشان ميآلي ايدهبرنامهمعنوي، كالن
اند، بايستي اهميت بسياري ريزي نمودهرا طرحهابرنامهبرنامه و كمينهمعابد كاهن سومري به سبب اينكه كالن

.رودهاي امروزين نيز از تبليغ نظم موجود فراتر نميي پرستشگاهويژهنقش. برايشان قائل گشت

١Empiric : ي تجربي و مبتني بر آزمايش و مشاهدهشيوهآمپريك؛ /Empirism =ارد دگرايي منطقي؛ دستگاهي فكري كه اعالن ميگرايي؛ تجربهآزمون

.اندي آزمون و تجربههاي ما فراوردهمجموعه شناسايي
٢Gordon Childe
٣Urbanization :شدن؛ معادل شهريŞehirleşmeدر تركي
Civilizationي فرانسوي شدن؛ به حالت مدني درآمدن؛ برگرفته از واژهآمده است؛ سيويلsivilleşmeي در متن واژه٤
٥azami programlarınıي واژه/ هاي عظيمنامهبرazamiبه معناي ماكزيمم)Maximum(است، بيشينه و حداكثر .
٦asgari günlük yaşam programınıي زندگي روزانهحداقل برنامه /asgariيعني مينيمم)Minimum(كمينه و حداقل ، .
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ي بعدي، نقش رحم هزار سالهاز پنجگيري پديدارهاي تمدن بيش ي شكلمعابد اصيل سومري، در زمينه
يعني . اندهايش ساختهدر اولين گام، شهر، طبقه و دولت را با تمامي نهادها و ايدئولوژي. اندمادري را ايفا نموده

ي نبايد شكي به دل راه دهيم كه ريشه. اندشود را آفريدهماشيني كه تمدن ناميده مي١]يگونه[فرم آژانس
اصطالح ماشين تمدن نيز داراي چنان . پيوند بسياري با آفرينش ماشين تمدن دارد» الوهيآفرينش «اصطالح 

ي ماشين، هم نام و هم صفتي است كه بر ابزارهايي واژه. كيفيتي است كه ارزش بازشكافي و تحليل را داراست
يد اين است كه اين سؤالي كه بايد پرس. گرددنمايند، اطالق ميطور خودكار عمل مينظير اتوموبيل كه به

ي جامعه بيانگر چه معنا و مفهومي است؟ آشكار است كه كاركرد تاريخي ماشين مزبور اين شدهماشين ساخته
كار وادارد و بدين ترتيب تر بهاي سريعگونه، بهي خويش گرفتهي را كه تحت كنترل و سلطهاجامعه: است

مفهومي است كه با وظيفه تفاوت ٢»كاركرد«. صاحب نمايدي اجتماعي بيشتري را به دست آورده و تافزونه
زيرا موردي است كه . توان وظيفه را وانهاد، اما كاركرد قابل وانهادن نيستمي. دارد و با ماهيت مرتبط است

اگر ابزار فروپاشد، آنگاه كاركرد نيز به. باشدآن در پيوند مي٣ربط و ساختار وجوديـ ابزار ذيبا ماهيت ارگان
ـ دولت خويش چنين كاركردي را دارد؛ ـ طبقهي پوشش شهرواسطهتمدن، ماشيني است كه به. رسدپايان مي

هنگامي كه به حالش مفيد واقع نگردد، آن . داردكار واميدارد، سريعاً هم بهكار واميجامعه را به. جامعه نيست
به همين جهت . نمايدهايش را تصاحب ميكرده و افزونهبه اين نيز بسنده ن. نهدگيرد و بيكار واميكار نميرا به

است كه با هزار و يك حيله، ترفند، ) هيواليي(لوياتاني. كندهمه نوع تدابير ايدئولوژيك و نظامي را اتخاذ مي
با تداوم ]ـك[ژئوبيولوژي] بافت[بر روي فرهنگي كه. دارد، خويش را بر فراز جامعه نگه ميرحميدروغ و بي

با . كندمي) آفرينندگي(ها ايجاد كرده، برقرار گشته و تظاهر به الوهيتترين حوزهها ساله در مناسبنميليو
.كندسازي آن، بدان تظاهر و وانمود ميمطرح

كه با ] بربر و هيواليند[كه بسان بربر و هيوالست، كيست؟ آيا جوامعيآن: در اين وضعيت بايد پرسيد
ي زيند، يا كساني كه بار خويش را بر گُردهد كودك و مادر در آغوش همديگر ميتنيده و هماننطبيعت درهم

سازي باشد كه زمان وارونهنمايند؟ واضح است، مدت مديدي ميهايشان را غصب ميآنان قرار داده و ارزش
. باشنداين نيروهاي تمدني هستند كه بربر و هيوال مي! اصطالح مذكور فرا رسيده و حتي گذشته است

زيند؛ در با طبيعت و در باطن خويش بسان مادرـ كودك مهرورزانه مي: هاي واقعي نيز آناني هستند كهانسان
سازي طبيعت نمايد؛ بدون تخريب و آلودهآفريني ميكنند كه عمدتاً زن در آن نقشاي زندگي ميجامعه

شايد اين تعاريف ساده به نظر برسند، اما . نمايندكنند؛ فشار و استثمار را با خود بيگانه قلمداد ميزندگي مي

خانه؛ نمايندگي، و به معناي تجارت)Agente(ايتاليايي استايواژهacenteي واژه/ آمده استmakinenin acente haliniصورت در متن به١

)ي دارايياداره= Financial Agencyمانند(آژانس، كارگزاري؛ واسطه، عامل، شعبه؛ اداره
٢Function :يمعادل واژه(ويژه، كاركرد، خويشكارينقشİşlevنويسنده در / رفتكارويژه يا كارويژه بهصورت نقشدر طول متن عمدتاً به) در تركي

. است» اي توأمگونهبرخورداري از ساختار و كاركرد، به«هر فرماسيون موجود در كيهان، حاوي خصوصيت : كتاب اول از همين مجموعه چنين آورده است

براي ماده، انرژي به . كندمان خطور ميبه ذهن» انرژي«را به ساختار تعبير نماييم، براي پابرجا نگه داشتن اين ساختار، بالفاصله » ماده«ترين معنا، اگر در كلي

توانند ساختارهاي مادي نمي. ـ ماده، انرژي داراي اولويت استبندي ميان انرژيي اولويتنظر علمي اثبات شده كه در مسئلهاز . معناي داشتن كاركرد است

.ي هم موجوديت يابدتواند بدون ساختار مادبدون انرژي، وجود داشته باشند؛ اما انرژي مي
٣Bünye :بنيه
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» كنندهخودآورنده و متحولروشنگرانه، به«جهت درك كامالً صريح ضديت ديالكتيكي تمدن با جامعه، 
كساني كه توسط تمدن، ابله «ها، نقشي فراتر از فراموش نكنيم كه اكثريت قريب به اتفاق ما انسان. هستند

ها نيز همانند هر ماشيني، تمدن. داردي كساني هستيم كه ماشين به كارشان وامييعن. كنيمبازي نمي» اندشده
ها ها و مسائل حاد آنبحران. هاي فعاليتش مستهلك گردد و دچار بحران شودزمانممكن است در طول مدت

تي ي انساني و موجودارانند، اجتماعات زندههرچه باشد، چيزي كه بر آن حكم مي. شوندهرگز كم نمي
توانند تا اين موجودات داراي چنان انعطافي هستند كه نمي. باشندبرخوردار از قواي مغزي و تمايالت مي

پاخيزند و رؤياي حياتي توانند مقاومت كنند، بهمي. ها را تحمل كنندها و دشواريهاي طوالني دروغمدت
توانند جهت اين كار سازماندهي گردند مي. بپرورانندرا در سر» ترتر و برادرانهطلبانهتر، آزادتر، مساواتبامعنا«

.و حتي بجنگند
. مان را بر اين مبنا و تحت سه عنوان اصلي ادامه خواهيم دادموضوع

هايي در درون خويشحلـ بحران تمدن و جستجوي راهالف
پژوهش و واكاوي ي اساسي موردي حلقهمثابهي تمدن، اگر نظام تمدن مركزي بهبه هنگام بحث درباره

گوييم كه فاقد اهميتهمچنين نمي. انگاشتن آنان نخواهد بودها و يا ناديدهقرار گيرد، به معناي نفي ساير تمدن
تر دهندهتر و پيشرفتآموزنده» ي مادريِ جريان تاريخيرودخانه«خواهم تأكيد كنم كه اصطالح مي. هستند

ها اين. شوندي مادري جاري ميسوي رودخانهيي هستند كه بههادر حكم شاخه] جريانات[ساير. باشدمي
اگر نظامي را كه بيشترين تعين و مشخصه . دهندنمايند اما حيث ماهوي تمدن را تغيير نميجريان را تقويت مي

هاارزيابي نماييم، ارزيابي ساير شاخه١را به اعصار و روزگار كنوني بخشيده تحت عنوان نظام جهانيِ مركزي
اي را كه هاي تاريخينكردن جريان تاريخيِ جهانشمول، جرياندر صورت ضايع. را نيز تسهيل خواهد ساخت

تواند جزء را ايضاح نمايد، كل مي. توانيم درك نماييماند، بهتر ميهاي متفاوت تشكيل شدهها و مكاندر زمان
رد مبتني بر نظام جهاني و يا تمدن مركزي به همين داليل است كه رويك. اما جزء ظرفيت ايضاح كل را ندارد

.دهيمهزار ساله را ترجيح ميبيش از پنج
اي كه ي نقليههمانند هر ابزار يا وسيله: نموداي بسيار مفيد عمل ميگونهتمدن شهري سومر در سرآغاز، به

به هر . را احداث كردپي در پي شهرهايي. سرعت خويش را تكثير نمودبه. آيدبيرون مي٢از كارگاه يا آژانس
هر شهر در حكم ارزش . طرف و در رأس همه از مزوپوتامياي سفلي تا مزوپوتامياي عليا پراكنش يافت

هاي خانداني هاي يكجانشين بر اين اساس سريعاً به دولترفت كه هيرارشيانتظار مي. ي بيشتري بودافزونه
يافت، شهرها را به رقابت بر سر ي مصنوع سرعت ميي خام و مادهدر حاليكه تجارت ماده. متحول گردند

. دادراند، شانس هژموني خويش را افزايش مينيرويي كه بر تجارت حكم مي. نمودهژموني نيز مجبور مي
ورسازي آتش رقابت و جنگ بر هايي محدود، يكي ديگر از عوامل شعلهساخت شهرهايي پرشمار در حوزه

حاصلخيزي و . د وافر جمعيتي كه در ابتدا الزم بود، به حالت معضل درآمدهمچنين ازديا. سر هژموني بود

١merkezî dünya sistem
٢Acente
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نمود، اين تا زماني كه زمين فراوان بود و امكانات آبياري مساعدت مي. بارآوري، به معناي ازدياد جمعيت بود
با . بودندهاي حاصلخيز، محدود به حوالي دجله و فرات اما حوزه. توانست استمرار يابدنظام با موفقيت مي

.رسيدندي شرايط عينيِ بحران ميها به روند شهرنشيني، به آستانهواردشدن اين محدوده
اش را براي شهر اور ي رقابت، جايگاه و هژمونيعصر اوروك، حدوداً پانصد سال ادامه داشت و در نتيجه

ي كه سه خاندان اور در دورههايي ي بحرانواسطهبه. بحران اوروك، راهگشاي ظهور شهر اور گرديد. وانهاد
م و خاندان آريايي گودآ از .ق٢١٥٠الي ٢٣٥٠ي م ، خاندان آكادي سامي در دوره.ق٢٠٠٠الي ٣٠٠٠حدود 
دهند كه نزاع شهرها در اسناد موجود نشان مي. م دچارش گشتند، اين دوران به پايان رسيد.ق٢٠٥٠الي ٢١٥٠

مثالً در داستان . تمامي از ميان برداشته شدندنيم كه برخي از شهرها بهدامي. اين دوره بسيار شديد بوده است
. ي تاريخ زدوده شده استبينيم كه پايتخت آكاد به شكلي بسيار دردآور از صحنهمي» نفرين بر آگاد«

ن جريا] در آن دوران[هاييها و رقابتاين يك واقعيت است كه بحران. هاي مشابه بسياري وجود دارندداستان
. باشدسود هميشه به معناي محصول مازاد مي. اندهاي امروزين نبودهها و رقابتاند كه كمتر از بحرانداشته

آشكار . اند و منجر به نتايج مشابه خواهند شدگيرند همواره مشابههايي كه بر سر آن صورت ميبنابراين ستيزه
اي نظير عراق امروزين رحمانههاي بيده و جنگششهرهاي ويران. وجود آمده استاست كه بحران تمدني به

، بهتر درك خواهيم كرد ١آيداگر بياد بياوريم كه عراق از اوروك مي. نمايندتنها اين واقعيت را تصديق مي
. باشددر جريان مي) تاريخ تمدن(كه چه تاريخ حزيني

اش تا به امروز ي تمركزيابيواسطهبه]حلي كههمان راه[حلي كه براي بحران يافته شده نيز سنّتي است؛ راه
هاي بيشتري براي استثمار، همچنين صاحب كشف حوزه: چيزي از سرعت و تداوم خود از دست نداده است

م .ق٢٠٠٠كه از بحران اواخر آن. كشيشدن هرچه بيشتر جهت اين استثمار و بهره» نيرو، قدرت و دولت«
داراي نيرو و فرصت استثمار هرچه بيشتري بوده است؛ در تجارت و ] لباب. [توانمندانه بيرون آمد، بابل است

. م مؤثر و بانفوذ باشد.ق٣٠٠ها در هژموني خويش توانسته تا صنعت پيشي گرفته و با وجود برخي گسستگي
خواستند همانند آنچهآن دوران مي) ٢ي فرمانده باشدي واژهآيد كه هژمون ريشهبه نظر مي(هايتمامي هژمون
هاي بابل استفاده نمودند كه به بهترين وجه از بحرانآنان. سر ببرندي اسكندر ديده شد، در بابل بهنهايتاً در نمونه

. هاي آشوري بودندهاي تجارت درآمده بودند، تاجران و كولونيو در چند قدمي بابل به حالت گرگ
ها از راه تجارت در ايچيزي را كه فينيقيه.٣هاي مناطق خشكي بودندايآشوريان به نوعي همچون فينيقيه

ها نيز كه رقابت آشوري. دادندها در مناطق خشكي خاورميانه صورت ميدادند، آشوريمديترانه انجام مي
تا ٢٠٠٠(در هژموني بابل) ـ كَلداني بازتابي از سنت مذكور استرقابت كنوني سرياني(تنگاتنگي با بابل داشتند

.وانستند انحصار تجارت را در چنگ خويش نگه دارندتنها ت) م.ق١٦٠٠

)Irak’ın Uruk’tan .(ي اوروك برگرفته شده استي عراق از واژهواژه١
ي ژهبه احتمال بسيار وا. به معناي فرمانده استKomutanدر زبان تركي . آمده استHegemon, komutanın köken kelimesiصورت در متن به٢

Egemen)نجالب اينكه در زبان تركي نامي مردانه نيز . ي هژمون استي همان واژهدر تركي كه به معناي حاكم و استيالگر است، صورت تغييريافته)اَگَم

.است)هگَمون(Hegemonي هژمون نيز در زبان تركي تلفظ واژه! ي كاراكتر مردساالر، حاكم و مسلطمثابهباشد، بهمي
.ها در تجارت دريايي بيشترين مهارت را داشتند و آشوريان همان جايگاه را در تجارت مناطق خشكي دارا بودنداييقيهفين٣
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ظهور ابراهيم : بعدها از دل بحراني كه بابل پس از حمورابي دچارش شد، دو نيروي تاريخي ظهور نمودند
در سال . ها از موضع دفاع به هجومو در خارج نيز گذارنمودن هوري) م.ق١٦٠٠الي ١٧٠٠تقريباً (از داخل

به مديريت ) ها كه از آنها آگاهيمها و كاسيازجمله هيتيت(االصلهاي هوريانم بابل و خاند.ق١٥٩٦
.مشتركي نظير وضعيت مديريت امروزين بغداد گذار نمودند

هژموني هيتيت با مركزيت . آيندبا از دست رفتن هژموني بابل، دو نيروي هژمونيك جديد به صحنه مي
پنار، گوزَل(طولي مركزي و ميتاني با مركزيت واشوكانيدر آنا١)ـ بوغازكوي امروزينچوروم(هاتوشاش

هر دو نيز متكي بر تبار قبايل . آورندسر برمي٢)ـ سوريهپنار در مرز امروزين تركيهـ جيالنكانيسري
. شونددر سطح پرنس، تأسيس مي) م.ق١٢٥٠الي ١٦٠٠(هايينشينباشند و توسط بيگمي) كُردپروتو(هوري

ي درخشان و نويني را در تمدن خاورميانه ي خاندان نوين مصر است، مرحلههمزمان با دورهاين دوره كه
هاي متقابل دربارها كه در ميان سه مركز تمدن صورت با ديپلماسي بسيار پويا و همسرگيري. كندبازنمايي مي

هاي فروپاشي هژموني. دارديابد كه به يك انترناسيونال ابتدايي شباهتي مناسباتي جريان ميگيرد، دورهمي
هاي بحران(به سبب بحران سنتي) هاي خانداني در داخل و حمالت قبايل از خارجبه دليل نزاع(هيتيت و ميتاني

هاي ، مسير صعود خاندان)تري بوده و بين صد الي چهارصد سال متغيرنداين دوران داراي فواصل طوالني
) م.ق٦٠٠الي ٩٠٠م و .ق١٠٠٠الي ١٣٠٠(در دو دوره. سازدميآشوري را كه در كمين نشسته بودند، هموار

.ترين نيروي هژمونيك خاورميانه درآمدندبه حالت قوي
اگر . ترين نيرويي هستند كه تاريخ شاهد بوده استرحمترين و بيشود كه آشوريان ظالمگفته مي

آشوريان . يابدسود ناشي از انحصار، معنا ميبودن با رحمكاوانه به ماهيت مسئله نگريسته شود، پيوند بيژرف
شان بر انحصار تجاري، خشونت را براي كسب ها ندارند؛ اما اتكاي هژمونيي خلق، تفاوتي با ساير خلقمثابهبه

، بدون وجود خشونت سودي از )مديريت زمين سومريان(همانند انحصارات زراعي. گرداندسود اجباري مي
اگر هژموني . در بنيان خشونت آشوريان همين واقعيت نهفته است. تحصال نيستانحصارات تجاري قابل اس

تواند قدرت بيشتر جهت سود بيشتر، آشوريان از حيث تمدن يك نوآوري به همراه آورده باشد، تنها و تنها مي
آشكار است كه در گستره و مكان خشونت، رشد و توسعه صورت . و خشونت بيشتر جهت قدرت بيشتر باشد

اين سنت . گرددآميز تاريخ محسوب ميهاي خشونتحلحل آشوري، مادر راهبه همين جهت راه. رفته استگ
شود، موارد بسياري را مديون هژموني حل جهت مسائل خاورميانه انديشيده ميعنوان يك راهكه هنوز هم به
.آشوريان است

فكر كنم هم اصطالحات سود (د استخشونت آشوريان و آزمندي موجود در بنيان آن كه براي كسب سو
. ، جراحات عظيمي را بر وجدان انسانيت برجاي گذاشته است٣)ـ آرامي دارنداي آشوريو هم خشونت ريشه

١Çorum-Boğazköy /شود صورت خاتوشاش و ختوشاش نيز تلفظ ميهاتوشاش به
٢Güzelpınar /Serêkani-Ceylanpınar /Ceylanpınarكانيريبا نام كُردي سه)Serêkanî ( ـ سوريه به دو بخش تقسيم با ترسيم مرزهاي تركيه

.اش از توابع عامودي در غرب كُردستاناش از توابع شهر اورفاست در شمال كُردستان و بخش جنوبيبخش شمالي. شد
ه آمده است كه نام شهر در كتاب نخست از همين مجموع/ معادل خشونتŞiddetمعادل سود و Karمقصود صورت معمولي آن در تركي است، يعني ٣

.آيدمعناي آژانس تجاري ميبه) Karum(كارگاميش مربوط به دوران آشوريان از كاروم
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ـ خلق«و هم » ـ نظاميسياسي«عنوان يك نيروي تنها منجر به بحران نگشته، بلكه سبب شده تا آشوريان هم به
هاي خاورميانه سبب شده تا خلق. ر ديگر قادر به كمر راست كردن نشوندبه چنان وضعيتي درآيند كه با» جامعه

ي ي كاوهافسانه. پا خيزندياد كنند و جهت آزادي به) انحصارات قدرت و تجارت(با لعن و نفرين بسيار از آنان
سيار مورد ب. باشدها، محصول همين دوران ميي مشهور مادها و اورارتويي»سيصد سالهمقاومت«آهنگر و 

نيز ) م.ق٣٠٠الي ٦٠٠از (هاي حكمتاي گرديده كه در تاريخ آن را دورهتر اينكه، راهگشاي دورهمهم
ي شدهتوان آن را عصر فرزانگي نيز ناميد، جهت تحليل و بازشكافي بالي نازلدر اين دوره كه مي. نامندمي

ي اين عصر و هم وجدان، نيروي زايندهخيزش هم انديشه. وجود آمده استآشور، لزوم انديشيدني عظيم به
نمايد؛ در شرق يعني در هندوستان و چين، بودا و آفريني ميدر كانون اين عصر، زرتشت نقش. باشدمي

ي آن اند؛ و در غرب در ميان يونانيان سقراط نمايندهنمايندگي را برعهده گرفته) م.ق٦ي سده(كنفوسيوس
توانند محيط الزم جهت رشد و بالندگي هاي بزرگ، مينت و انحطاطهاي بزرگ در كنار خشوبحران. است

.عظيم انديشه و وجدان را فراهم آورند
مدت ي كوتاهي اتفاق ماد و بابل در تاريخ مدفون گرديد، پس از يك دورههژموني آشوري كه در نتيجه

حل گويند كه راهمي). م.ق٣٣٠الي ٥٥٠(هاي پارس دادجايش را به خاندان) م.ق٥٥٠الي ٦٠٠(ماد و بابل
. تواند صحيح باشداز نظر ديالكتيكي نيز مي. ها اين بود كه از روش بالعكس آشوريان پيروي نمودندپارس

هاي صحيح، سازي گفتهها، عدالت در مديريت و مطرحتسامح، آزادي فرهنگيِ عاري از تبعيض براي خلق
هاي توان گفت كه خلقاز اين لحاظ مي. گيردرا دربر ميهاخصوصيات مثبتي هستند كه روش مورد بحث آن

ترين هژموني تاريخ وسيع. انداز آن استقبال به عمل آورده١»هابهترين گزينش از ميان بدترين«خاورميانه همانند 
. تنها چين و جمهوري روم در خارج آن باقي ماند. برقرار گرديد و از هندوستان تا مقدونيه گسترش يافت

بعدها در مدتي كوتاه چالش و تناقض بنيادين آن تأثيرش را نشان . ه باشد، بازهم يك نيروي تمدني بودهرچ
ها از داخل و حمالت قبايل از خارج، به تدريج هاي شديد درون خاندانستيزه. داد و بحرانش ژرفا يافت

.پايانش را رقم زد
برعكس . آويز بودشمشير اسكندر يك دست. بوداي متكيستون اصلي نيروي اسكندر نيز بر تبارهاي قبيله

از (عصر هلنيسم. شود، پوسيدگي دروني به هژموني پارس پايان داد، نه جنگاوري عظيم اسكندرآنچه تصور مي
وقتي . ـ غرب مبدل گشتاي حدوداً پانصد ساله به يك سنتز واقعي شرقطي دوره) م.ب٣٠٠م تا .ق٣٠٠
طور متقابل در غرب پيشبرد بخشيدند، سنتزي در شرق توسعه داده بودند، بههاها مواردي را كه پارسهلن

از اين مرحله تغذيه نموده و با هلنيسم، ) م.ق٣٠٠تا ٦٠٠از (تمدن يونان. بزرگ در تاريخ انسانيت پديد آمد
مايندگي ها هستند كه نهرچند روم هژمون نظامي و سياسي باشد، اما اين هلن. گام بزرگي را برداشته است

ها، از نظر تاريخي ي تداوم پارسمثابههاي پارت و ساساني بهخاندان. اندپيشرفت فرهنگي را برعهده داشته
ها و اند، مجدداً راه را بر مقاومتجنگ هژمونيكي كه با روم انجام داده. سهمي در پيشبرد فرهنگي نداشتند

ي همين جستجوها سيحيت و مانويت در نتيجهم. ي خاورميانه گشوده استجستجوهاي عظيمي در جامعه
.ظهور اسالم در حكم تداوم اين برهه است. اندپيدايش يافته

١ehven-i şerترينشاناز ميان چندين مورد بد، خوب. از ميان بد و بدتر، بد را انتخاب كردن
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ي بخش مهمي از اروپا تا به جزيره. دوران هژمونيك روم، نظام تمدن را گامي ديگر به جلو برده است
. ي هندوستان، آغاز گشته استقارهنفوذ در آفريقا و شبه. انگلستان، براي اولين بار با تمدن آشنا گشته است

ي ها تحت محاصرهي عربستان هم از طرف ساسانيان، هم از طرف روميان و هم از طرف حبشيجزيرهشبه
آشكار است وقتي به . چين، از نظر وسعت و ژرفا تمدن خود را اشاعه بخشيده است. تمدن درآمده بود

هاي ساختاري خويش ه اجتماعات انساني را وارد بحرانشويم، نيروهاي تمدن هرچهاي ميالد نزديك ميسال
سخن مشهور بودا . حل ماندگاري را به همراه بياورندافزودند ولي قادر نبودند راهنمودند، بر عمرشان ميمي

تر، گذار از قدرت با توسل به قدرتي افزون» .آتش را با آتش نتوان كُشت«: باشدبيانگر همين واقعيت مي
فروپاشي روم نيز، . دادن هرچه بيشتر ميدان آتش شباهت دارداين كار به گسترش. حل نيستراهجويي وچاره

آخرين (هنگامي كه كشمكش بزرگ ميان امپراطورها در داخل. ي مورد نظر مامصداقي است بر صحت قاعده
اي در م قبيلهبا حمالت موجاموج نظا) ي زماني استي حكمراني چند امپراطوري در يك برههدوره، مرحله

سهم نهضت عظيم وجداني مسيحيت نيز . گرددشود، فروپاشي به امري گريزناپذير مبدل ميخارج آميخته مي
.نقش مهمي در اين امر ايفا نموده است

هاي ديني و هاي داخلي با جنبشهنگامي كه كشمكش. كنندي مشابهي را طي ميها نيز مرحلهساساني
ي بحران گلوبال نظام دوره٥و ٤هاي سده. گرددتشديد بحران و فروپاشي ناگزير ميگردند، اي همسو ميقبيله

ي عمومي و خصوصي ي فاحشهمنزلهدر بيالن چهار هزار سال گذشته، زن به. است) نظام جهاني(تمدن مركزي
ده شده شدن به موضوع ملك خصوصي و عمومي، به حالت ابژه و كاال درآوركامالً محبوس گشته و با مبدل

كاران شهري را پس از زنان و همانند زنان به بردگي كشانده و جهت قشر روستايي يكجانشين و صنعت. است
شده، تمامي دادهي فرادست الوهيتغير از طبقهبه. اندتبديل كرده» نسل«خراج، ماليات و جنگ به ابزار توليد 

سازي بردگي ت كنترل قرار دارند، تابع شرطيكه تح) دشوار است آن را طبقه بناميم(عناصر رسمي جامعه
هاي ظهور تمدن در چين، هندوستان و حتي در آفريقا و آمريكاي نوين، تحت شاخه. اندعمومي قرار داده شده

.ها در برابر اين نظام توسعه يافتندحلها و جستجوي راهمقاومت. تري قرار داشتندي قاطعانهگونه»كاست«نظم 
هاي ساختاري كاپيتاليسم، وجود سه ويژگي بنيادين نظام را تصديق ي تمدن همانند بحرانهاتمامي بحران

دومي؛ بين . باشدـ پيرامون ضمن اينكه متغير است اما هميشگي و پيوسته نيز ميي مركزاولي؛ رابطه. نمايندمي
ي دو ويژگي عنوان نتيجهسومي؛ به. هايي وجود دارندها و درگيرينيروهاي نظام هميشه به سبب سود رقابت

پيامد طبيعي سه ويژگي مزبور . مذكور، نظام ناچار است هميشه مراحل بحراني داراي فرازـ نشيب را طي كند
. روندها، بدون هژموني پيش نميتمدن. گردانداين است كه نظام، مديريتي با خصلت هژمونيك را ناگزير مي

اين . ي مستمر گلوباليزاسيون از نظر وسعت و ژرفاستا، اشاعههي واحد و مشترك تمامي اين خصوصيتنتيجه
اين واقعيت، از . گرداندشدن ميها را ناچار به گلوبالچهار ويژگي بنيادين از همان سرآغاز به بعد، تمدن

صورت افقي و عمودي پراكنش بيشتري هر اندازه به. گيردسرشت انحصارات قدرت و سرمايه سرچشمه مي
ها بين آن١قطعاً يك ارتباط همبسته. شوندي همديگر به همان اندازه بزرگ ميو سود نيز با تغذيهيابد، نيرو 

١Correlation :ي در متن واژه؛ بودن؛ همبستگي، بستگيو ملزومالزمKorelâsyonاي است فرانسوي به معناي ارتباط متقابلي كه در آمده كه واژه

. شودها ديده ميساختار، خصوصيت و امور متفاوت ارگانيسم
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شناختي هاي جامعهتمامي داده(اگر تمدن امروزه حيات را در يك تنگناي بزرگ قرار داده. باشدموجود مي
و ساختاربندي اكولوژيك را نيز با ها محدود نمانده ، همچنين بحران به انسان)نماينداين واقعيت را تصديق مي

رو ساخته باشد، دليل واقعي اين امر ويژگي تخريبي و بربريتي است كه از سرآغاز تاكنون در بطن تهديد روبه
. دهند، آشكار شدن مواردي است كه در ماهيتش وجود دارندوقايعي كه روي مي. پروراندخويش مي

)اياتنيسيته(ومياي و قاي، عشيرههاي قبيلهـ مقاومتب
نمايد، نظم آن مطابق اش ميبرعكس ادعاهاي بسياري كه نظام جهاني با توسل به نظريات ايدئولوژيك

رغم آن هم به(آشكار است كه فرمايش و نظم الوهي. هاي الوهي عمل نكرده و پيش نرفته استفرموده
ي دستورها و كنندهبازنمود) ار آشكار استبسي» نظم«و » فرمايش«هاي ايدئولوژيك، براي من معناي پوشيپرده

با . ي اجتماعي برقرار گشتهاست كه بر روي افزونه) كاهن+ شخص نظامي + مدير (ي زمامدارمقررات طبقه
ترين بنده، طي هزاران سال و با تا پست] شخص[ترينوجود اين هژموني ايدئولوژيك كه از فرادست

) اي، ديوانه خواهد شداق مثال اگر چهل بار يكي را بگويي ديوانهبه مصد(سازي مستمر و تكرار مكررظريف
» ظلم، زورگويي و غارت«بسان يك واقعيت و ضرورت الوهي به خورد جامعه داده شده است، نظم مبتني بر 

باقي مانده و با ] گرسلطه[اي، خارج از سيستمنظام قبيله. قادر به الپوشاني و قبوالندن كامل خود نگشته است
. ماندگرفتند، رويارو ميهاي مستمر سيستم كه در راستاي غارت و به بردگي كشاندن صورت مي»كشيقشون«

بردند، سربرآورده و دقيقاً همانند نظام تمدن، در سر مياي بههاي عشاير و اقوامي كه در نظام قبيلهاما شورش
به . اطالق گرديده است» بربريت«ها عنوان بشدر تبليغات نظام، بر اين جن. اندطول زمان استمرار كسب نموده

اين . بوده است» ماشين بربريت«داليلي كه روشن ساختم، عكس اين مسئله صحيح است؛ يعني نظم تمدن يك 
.دوستانه بريده شودنظم قبيله و كمون است كه نخواسته از حيات انسان

پذير نمايند، اما د با موفقيت خويش را رؤيتانها توانستهبايستي با تأكيد گفت هرچند از نظر تاريخي خلق
بود كه گونه نميدر واقع، تاريخ بايد آن. اند در اين امر پيروزي حاصل نماينداكثريت قريب به اتفاق نتوانسته

اند خويش را نشان دهند و مطمئن هستم كه تاريخ واقعي، تاريخ آناني است كه نتوانسته. نوشته شده است
ناپذير كار، مقاومت، ابداع و كشف اكثريت قريب به اتفاق جامعه هميشه رؤيت. ارنداحوال خود را بنگ
شان مورد دستاوردهاي اجتماعي. وجود نيامده استخود بهگونه گشته و خودبهآگاهانه اين. گردانده شده است

به ] هاحوال آنا[صاحبان واقعي آن ناشناس و مجهول باقي گذاشته شده، . استدستيازي و تصرف واقع گشته
وجه واقعيت مربوط به ابداعات الخصوص تاريخ به هيچعلي. اندي نوشتن آن را ندادهنگارش درنيامده و اجازه

ها و كاران و واقعيت تقريباً تمام كشفها و صنعتو اكتشافات زنان، اكتشاف و ابداعات برزگران، چوپان
استان رواييِ تاريخ واقعي كه صدايش بسيار ضعيف به گوش شايد هم آخرين د. را بازتاب نداده استابداعات

برآوردن ايناناي ايزدبانو نمايد، همين بانگمعنا جلوه ميو بي) اندگونه عادت داده شدهها اينگوش(رسدمي
شما «: گويدشمارد و ميتك برميـ شاهان مرد باشد كه ضمن آن، ابداعات و اكتشافاتش را تكخطاب به خدا

هنگامي كه جهان برزگران و چوپانان در » مرا از من ربوديد؟) ها، ابداعات و قواعد اجتماعيكشف(مه١٠٤
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ها از طريق اين نوع داستان) به نظرم داستان روايي چوپانان و برزگران است(٢»انكيمدو«و ١»دوموزي«داستان 
تواريخ ملي . تر بوده استقعيات نزديكاند، انگار تاريخ به وااهميت كار، ابداع و اكتشافات خويش را باز گفته

هايي از متافيزيك نامطلوبي هستند كه بيشترين هاي علمي، نمونهرغم تمامي گفتهو پوزيتيويستيِ امروزين، به
ي اروپامحور و متولوژي دوران سومر مورد »گراـ علمپوزيتيويستي«شناسي اگر جامعه. فاصله را با حقايق دارند

ازآن متولوژي سومري خواهد » بودن به حقايق اجتماعينزديك«سي قرار گيرند، ويژگي تفحص و تفاسير قيا
.نمايدبيني ميكم، اعتقاد و خرد من اين را پيشدست. بود

.هاي تاريخي بپردازيمهاي مشخص مقاومتبه نمونه

االصلها و ضدحمالت قبايل ساميـ مقاومت)آ(ب
ي عربستان، جزيرهي حد فاصل صحراي بزرگ تا شرق شبهدر منطقهداليل و شواهد علمي دال بر آنند كه 

اي گفته بوديم كه يك نظام قبيله. تر وجود داشته استتر و سرسبزي پربارانهزار سال قبل يك حوزهطي شش
اين نظام از حدود . ايجاد گرديده استژئوبيولوژيكطور مختلط با اين محيط ، بهوسيع كه سامي عنوان شده

تمدن مصر و سومر دو عنصر فشارآور مهم بودند كه همگام . رو گشتم به بعد با فشاري دوجانبه روبه.ق٤٠٠٠
سوي بنابراين حركت تاريخي قبايل به. شدن، ترقي پيدا نمودندسالي طبيعي و بيابانيبا آغاز دوران خشك

تاريخ، اين . گشت، اجباري مي)در خارج(تر و سرسبزترهاي پربارانو حوزه) در داخل(ايهاي واحهحوزه
مصريان . گويندسخن مي» خطر«اسناد سومري و مصري هميشه از اين . ها را با سند، ثبت نموده استحركت

سومريان نيز . ناميدندمي) به معناي چرك و غبار گرفته(»هاي غبارآلودانسان«يعني » عابيرو«ها را نشينياين كوچ
شكل خوانده و هويتي به» آموريت«ها را ، آن»آمدگاناز غرب «عناي نظرم در همان معنا يا در مبه
بخش مهمي از آنان را به بردگي كشانده و به خدمت خويش . گرفتندبرايشان در نظر مي» خطرآفرينان«

رحمانه ادامه طور بيپوستان، تا به امروز بهدانيم كه اين امر همچون به بردگي كشاندن سياهمي. آوردنددرمي
.دارد

هايي برقرار و متداوم گشت؟ چه كساني و سازي، به قيمت چه رنجي بردهنظام حدوداً شش هزار ساله
مصر . ها بتوان تاريخ واقعي را نگاشتدادن به اين پرسشچگونه از نتايجش بهره بردند؟ فكر نكنم بدون پاسخ

ها و حمالت اين قبايل و ويش را از كوچتوانست ختر بود، بهتر ميبه سبب اينكه موقعيتش جهت دفاع مناسب

١Dumuzi :ي شوند و طي آن حق فصلي چراي سومري دوموزي چوپان و انكيدو يا انكيمدوي برزگر خواهان ياري از اينانا ايزدبانوي آسمان ميدر اسطوره

ـ خدا اوتو برادر اينانا خواستار شير در اين روايت خورشيد. شودبه رسميت شناخته مي) اندپرداختهنشين كه به كار شباني ميقبايل سامي كوچ(هادام براي چوپان

اك خشن و پشمي خود با پوشاك برزگر، ي پوشدوموزي از مقايسه. شودو اينانا از انكيمدو خواستار پوشاك، غالت و حبوبات ميگردد از دموزي ميو كره

هاي دهد به هنگامي كه زمينشود و سرانجام اينانا طي گفتگويي به چوپانان اجازه ميشير زرد با آبجوي برزگر، پنير با غالت و عسل با نان شرمگين مي

. مؤثر بوده استبيل شبان و قابيل كشاورز كه در تورات آمده،اين داستان بر داستان ها. كشاورزي زير كشت نيست، بتوانند از حق چراي فصلي برخوردار شوند

. دهددهنده نشان ميعنوان ياريهم مردـ چوپان و هم مردـ کشاورز را به, اي اينانافرهنگ اسطوره«: نويسنده در كتاب دفاع از يك خلق چنين آورده است

ي ابراز احترام و پايبندي به اينانا با هم به رقابت است ـ و انکيمدوي کشاورز در زمينهدوموزي چوپان ـ اصطالح دوموزي اولين نمونه و مبدأ ارتقاي مرد 

».اندزدهبراي اينکه به معاونان درجه يک تبديل شوند دست به هر کاري مي. پردازندمي
٢Enkimdu
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تري دفاعها، موقعيت بيسومريان در مقابل مقاومت و حمالت اين. هاي آنان، محافظت نمايدواقع مقاومتبه
١٤٠٠هاي يافت، در سالطلبانه كه موج به موج گسترش مياي و مقاومتبينيم اين حمالت قبيلهمي. داشتند

] سيستم[ي تخريبشود، در نتيجهي كه در تاريخ از آنان تحت عنوان آكاد ياد ميخاندان. دادم نتيجه مي.ق
توان دوران پادشاهي اين مي. دفاعي سومريان توسط مقاومت و حمالت اين قبايل، در نظام قدرت جاي گرفت

عنوان ، بهتاريخ مؤسس آن بود» امپراطور«م حكمراني نمود و سارگون اولين .ق٢١٥٠تا ٢٣٥٠خاندان را كه از 
قانون مورد . شودي هويت سارگون، يك قانون تشكيل ميواسطهبه. ارزيابي نمود» ـ آشورپروتو«يك رژيم 

اند، چگونه به بحث، قانون توضيح اين واقعيت است كه رؤساي قبايل وقتي در محيط تمدن فرصت يافته
چشمي اند، گرسنهها دچار گشتههايي كه بدانتأثير دشواري. اندزورگوياني بدتر از پيشينيان خويش تبديل شده

.باشدي نوين قدرت، در امر مذكور داراي اهميت ميشدنشان از اريكهو سرمست
خود كه ـ شاهانخداآشور و بابل با نيمه. اندهاي بابل و آشور پديد آمدهاز دومين موج قبايل سامي، دوران

مشاركتي تاريخي در پيشبرد نهاد قدرت و تجارت . انديل گشتهبدتر از سارگون بودند، به دوران مشهوري تبد
شكي . اندهاي اصيل مصر و سومر نداشتهگمان در امر پيشبرد نهاد بردگي نيز نقشي كمتر از خاندانبي. اندداشته

شدگي كالسيك استثمار و فشار، نقشي جهانشمول ايفا ي نهادينهوجود ندارد كه بابل و آشور در زمينه
ـ روم كمتر جهت نوشتن تاريخ صحيح، حائز اهميت است كه بگوييم ميزان مشاركت آنان، از يونان. اندكرده

ي ي آكاد، بابل و آشور، زبان و فرهنگ سومري را عميقاً در خود جذب نموده و به درجهدوره. نبوده است
ويژه زبان آرامي، به. استصورت زبان مشترك رسمي درآمدهزبان آكادي و آرامي به. دوم تنزل داده است

اين . شدن زبان عربي به زبان رسمي تمدن، كاربست داشته استي زبان التينيِ خاورميانه، تا زمان تبديلمثابهبه
همچنين زبان . موقعيتش، از لحاظ يادآوري انحصارات قدرت و تجارت موجود در پس آن، مهم است

عنوان زبان رسمي فرهنگ معنوي فرهنگ مادي، خود را بهزبان رسميِ. ـ الهياتيِ مشترك استايدئولوژيك
.نيز قبوالنده و مشروعيت بخشيده است

ها و حمالت مقاومت. يابدي سامي، تحت نام عربيت جريان ميسومين موج بزرگ جنگجوييِ قبيله
گام با اسالم در دادند، همم خويش را با هويت عربي بازتاب مي.ق٥٠٠ستيزي كه پيش از اسالم و حدود تمدن

توانستند از سرتاسر شمال آفريقا، اطراف صحراي بزرگ و . اي جهانشمول ايفاي نقش نمودندگستره
اي بسيار يك حركت قبيله. ـ توروس پراكنش يابندهاي زاگرسكوههاي سلسلهي عربستان تا دامنهجزيرهشبه

سازي ز سرعتش بكاهد، استمرار و متحولدو هزار و پانصد سال است بدون اينكه چيزي ا. باشدبزرگ مي
شدن نهادينه. ويژه روند تحول در عربيت، ارزش پژوهش را داردبه. دهدها ادامه ميخويش را در همان مكان

اصطالحات . باشدي فرادست، از لحاظ درك دولت و قدرت آموزنده ميشيخيت، امارت و سلطنت در طبقه
مثالً معناي لغوي دولت، مشتقي است از . اي عربي دارندمايهلت نيز بنشيخيت، امارت، سلطنت، قدرت و دو

كشاندن، حتي از نظر ي دولت با تجاوز و به بردگيرابطه.»سر برده شودگشته بهشبي كه با زن تصاحب«معناي 
كنند، در زبان عربي، معناي تمامي اصطالحات و نهادهايي كه قدرت را تداعي مي. لغوي نيز بسيار جالب است

!نمايندبردن و تداوم آن را تداعي مياند و لذتعريان
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ي سرگذشت خود قبيله. گرددتري از قبايل سامي ارائه مي، ليست بسيار مفصل)تورات(در عهد عتيق
خدايي با طول و تفصيل در رابطه با اين موضوع ـ كه در بخش اديان تك. شودطور مفصل روايت ميعبراني به

ي از قبيلهبا يك تابلوي پيچيده: توان چنين استنتاج نمودـ در اين بخش مياقع خواهد گشتمورد تحليل و
ي متمايزي از طرف تشكيل شاخه. دهنديك شاخه را تشكيل مي» هاكنعاني«مثالً . رو هستيمسامي روبه

.نيز مطرح است» هاآرامي«
توان بدويان را به اعراب بياباني، مي. دهندميتشكيل١»بدويان«ي پاييني قبايل و عشاير سامي را طبقه

بدويت يك مقوله يا كاتاگوري . برندسر مينشين و روستايي نيز تعبير نمود كه در فقر و محروميت بهواحه
از يك تاريخ بسيار . نيز هست] يا سوسيال[اي، داراي معناي طبقاتي و اجتماعيي وجه قبيلهاست كه به اندازه

از اين نظر، بدويت يك عربيت جداگانه است؛ . جتماعي مختص به خويش برخوردار استكهن و هويت ا
در ميان كُردها، معنايي اجتماعي و فرهنگي را در خويش ٢ها»كُرمانج«ها و ها در ميان ترك»تركمن«همانند 

اي هستند كه در طول ي هم فرادست و هم فرودست، قومي داراي نظامي قبيلهي طبقهمثابهاعراب به. پروراندمي
تاريخ تا به امروز، بيش از همگان تاريخ جهانشمول و در رأس آن تاريخ خاورميانه را مشغول كرده و تحت 

ـ عرب«هنگامي كه به تأثيرات درگيري . ي سرعتش ادامه داردها با همهتغيير و تحول آن. اندتأثير قرار داده
باشندـ در منطقه و جهان توجه شود، بهتر االصل ميدو نيز ساميكه بعد كوچكي از آن است و هر ـ» اسرائيل

بدون درك تغيير و تحوالت موجود در . باشددرك خواهد شد كه واقعيت مورد بحث چقدر حائز اهميت مي
. ي عرب، درك كامل خاورميانه و دنيا ناقص و دشوار خواهد بودپديده

اقوام و قبايل عموماً سامي و خصوصاً عرب را بايستي از يطلبانه و جستجوگرانههاي مقاومتاينكه جنبش
متمايزسازي . باشددار ميگرا ارزيابي نمود، موضوعي مسئلهستيز و از چه لحاظي تمدنچه لحاظي تمدن

در ميان ساير اقوام و قبايل نيز مسائل مشابهي در . اي جدي استي ديني نيز مسئلهي اتنيكي و مقولهمقوله
در چارچوب نظام بودن و يا . باشدتر مياما اين موضوع در ميان اعراب پيچيده. ايزسازي وجود داردي متمزمينه

اين مسئله هم در . هاي مشابه موجود در دنيا بوده استمخالفت با نظام، هميشه موضوع بحث تمامي جنبش
ي و قوميِ سامي و عرب، اهاي قبيلهدر جنبش. تاريخ و هم امروزه هميشه موجوديت خود را حفظ كرده است

گراي اقوام و قبايل، ي تمدنستيز و جنبهي تمدنبين جنبه. باشندهر دو بعد وجود داشته و حائز اهميت نيز مي
اتنيسيته، . انداي دائمي با همديگر بودهيك رابطه و تضاد ديالكتيكي وجود داشته و اين دو جنبه در حال مبارزه

گرا منعكس ي تمدني ديني نيز خود را بيشتر با جنبهدهد و مقولهستيز بازتاب ميني تمدخود را بيشتر با جنبه
ستيزي مداري و تمدنها، گرايشات تمدنتوان گفت كه در بطن هر دو نوع جنبش و ميان آناما مي. سازدمي

چيده و بغرنج را ي روايت بسيار پيمفسران مدرن و سنتي، يك شيوه. به روي تغيير و تحول بسيار باز هستند

امون، صحراباديه يعني بيابان، ه./ نشين؛ صحرانشيني عرب ساكن بيابان؛ باديهبدوي يعني قبيله١
هم فروپاشي . کنداي خارج از عشيره را وصف ميناميم تودهمي» کرمانج«تمايل و جدايي که ما آن را : نويسنده در كتاب دفاع از خلق چنين آورده است٢

اين روند و مرحله بعد از . م تشکيل دادندي عواعنوان تودهها بهي شهر را کرمانجاولين حومه. ي مذکور را تغذيه نموده استها هميشه تودهعشاير و هم گسست

. سو و هماهنگ استبودن همکرمانج کامالً با کُرد. داري نيز تشبيه نمودسرمايه» كارگرسازي«ي توان اين مرحله را به مرحلهمي. يابدقرن نوزدهم تسريع مي

به نوعي يک کارگر کُرد . اش استتصور است اما کرمانج همراه خانوادهعشيره بدون هيرارشي غيرقابل. اي و کرمانج تفاوت وجود داردميان کُرد عشيره

.کنداين گروه را به درستي وصف مي» رکارکه«] كُرديِ[اصطالح. ي کارگر استطبقه, است
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تواند منجر به نتايجي بسيار ها، ميبودن و پيچيدگيِ گفتار و عدم بازتاب صحيح پديدهبغرنج. اندايجاد كرده
گفتار، عمدتاً اولويت عمل را با «هنگامي كه در نظر بگيريم كه . ي كُنش و عملكرد شودآميز در حوزهاشتباه

هاي ما با موضوع و مسائل، چقدر حائز داشتن روايتمطابقتتوان درك كرد كه، مي١»نمايدخود حمل مي
. باشداهميت مي

ـ مقاومت و حمالت هوريان ) بـ(ب
هاي سومري بوده و ، داراي ريشه٥شناختيِ كلماتريشهلحاظ به٤و هوري٣، اور٢هاي آريبه نظر من واژه
همسايگان شمال شرقي خويش را به سبب شايد سومريان. باشندو گروه كوهستاني مي٦به معناي تپه، فالت

از سويي هنوز بر كُردهايي كه در همان . ناميده باشند» ـ تپهخلق كوه«كنند، جغرافيايي كه در آن زندگي مي
. باشندمي» خلق كوهي«گردد كه به معناي كنند، عبارات بسياري اطالق ميموقعيت جغرافيايي زندگي مي

قابل درك » خلق كوهستاني«به همين دليل است كه عبارت . هاستهمين سنتنيز جزء٧»ـ كوردكارد«عبارت 
.باشدمي

و اروپايي محسوب ايِ هندهاي قبيله، جزء گروه]يا اتيمولوژيك[شناختيها از نظر ريشهاگرچه هوري
ر من چنين تفسي. باشد، يعني داراي خصلتي بومي استمي٨ها اُتانتيكشوند، اما بيش از تمامي اين گروهمي

سو در همان منطقه زندگي كرده و با همان اجتماعي هستند كه از اواخر چهارمين دوران يخبندان بدين: است
شناختي، ، باستانژئوبيولوژيكتمامي تحقيقات . اندايفاي نقش سرآمد در انقالب نوسنگي، آن را توسعه داده

خلقي كه هنوز هم در آن منطقه : رأي هستندن نكته همشناختي، بر ايشناختي كلمات و قومشناسانه، ريشهانسان
.باشدكند، داراي خصلتي بسيار ديرين و اُتانتيك ميزيست مي

از نظر علمي قابل تشخيص است كه اجتماعات دوران نوسنگي در مركز هالل حاصلخيز، جهت بالندگي 
هزار سال قبل مهيا نموده الزم را از ششي تمدنيِ از پنجاب تا نيل، تمامي عناصر فرهنگ مادي و معنوي پديده

قبالً گفته بودم كه گوردون چايلد اين دوران نوسنگي كامل و بالغ را به اروپاي پس از . اندو به كمال رسانده
.اندبسياري تحقيقات، به نتايجي مشابه همين رسيده. نمايدي شانزدهم تشبيه ميسده

يت عمل را با خود عمدتاً اولو= گفتار / آمده استSöylemin = eylem öncelliğini çoğunlukla beraberinde taşıdığınıصورت در متن به١

.به همراه دارد
٢Arîباشدمي» آريايي«ي صورت كُردي واژه .
٣Ur
٤Hurri
٥Etymologic :شناختي، اشتقاقياتيمولوژيك؛ صرفي، ريشه
.هزار متر استتا پنجارتفاع فالت ميان دويست. هايي در سطح آن موجود باشدفالت، دشت پهناوري است كه ارتفاع آن از سطح دريا باال باشد و كوه٦
٧Kart-kurtـ كورتكارت«مشتق از » كُرد«ي مطابق اين نظر واژه. باشداشاره به يك اعتقاد فاشيستي تركي مي «Kart-kurt) در زبان تركي اكثرا حروف

سخن اساسي . شودن بر روي برف ايجاد ميباشد كه هنگام راه رفتيعني صدايي مي) ي كُرد كه كورت شده استشوند، همانند نمونهتبديل مي»ت«به » د«

شان بر هستند كه به سبب صداي ناشي از راه رفتن» هاي كوهيترك«ها نام كُردي وجود نداشته و ايننام كُرد و زباني بهي مذكور اين است كه خلقي بهنظريه

!باشدي نفي و نابودي خلق كُرد مياست تركيه در زمينهاي است كه پشتيبان سي»!علمي«ي اين تمام نظريه. شوندناميده مي» كورد«روي برف 
٨Authentic :داراي اصليت و قدمت، اصيل، باستاني؛ از ديرباز در يك مكان مشخص زيستن
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ردپاهاي العبيد كه فرهنگ . خوريمم برمي.ق٤٠٠٠هاي لدر منطقه به ردپاهاي فرهنگ العبيد طي سا
. دهد كه داد و ستد با فرهنگ منطقه از همان دوران بسيار رواج داشته استمزوپوتامياي سفلي است، نشان مي

ـ در سواحل و حدفاصل دجله. ترندتر اينكه بقاياي مربوط به دوران اوروك، اور و آشور بسيار افزونمهم
شناختي، بسيار مشخص و بقاياي باستان. خوريمهاي شايع كولوني مربوط به اين دوران برمينبشفرات، به ج

هزار سال قبل تاكنون تهديد لحاظ تاريخي، تا جايي كه معلوم گرديده، از ششبنابراين به. اندملموس
تهديدات مشابهي از ساير جوانب نيز. سازي و اجراي آن بر روي منطقه و خلق آن وجود داشته استكلوني

به سبب اينكه . خوريمهاي استيالگرانه از مسير قفقاز برميطور پياپي به حركتويژه بهبه. وجود دارند
ها محسوب ترين حوزهدادن انقالب نوسنگي بسيار حاصلخيز بودند و جزء قديميهاي محل رويحوزه

ي آمريكا و اروپا ه امروزه به اياالت متحدههايي كتوان انتظار داشت دقيقاً همانند مهاجرتگشتند، ميمي
مناطق حاصلخيز و ثروتمند هميشه جذاب . گيرند، جمعيت از هر طرف به سوي منطقه سرازير شودصورت مي

.غايت جذاب و گيرايي استهاي بههالل حاصلخيز از اين نظر داراي ويژگي. اندبوده
يابي نظام، ظرفيت منطقه به سبب ي بلوغز دورهممكن است پس ا. شايد وضعيتي معكوس نيز مطرح باشد

] حركت به[متقابل و در رأس آن] جمعيتيِ[هايحركت. شدن كرده باشدازدياد جمعيت، شروع به محدود
متون . رفتپذير بوده و انتظارشان ميتوانستند حاصلخيز شوند، امكانمناطق همسايه و نزديكي كه مي

ي بلوغ دهند كه فرهنگ منطقه از مرحلهنشان مي. دهندهايي ارائه مييز دادهي تاريخي در اين زمينه نشدهثبت
ي ، مطابق دوره)با انسان(و هم فيزيكي) بدون انسان(صورت فرهنگي، هم به)م.ق٥٠٠٠الي ٧٠٠٠(به بعد

اين يك واقعيت علمي است كه پس از . خويش سريعاً به تمامي اكناف جهان آن دوران پراكنش يافته است
گروه زباني هند و اروپايي بر اين واقعيت صحه (تاريخ يادشده، از نواحي داخلي اروپا گرفته تا هندوستان

در غير . اندهاي فرهنگي را از هر دو راه پراكندهو از مصر تا سومريان، با تأخيري اندك اين ارزش) گذاردمي
توان به همچنين نمي! اندنه به هند و اروپا رسيدهچگو] يا اُتانتيك[هاي نئولتيكيِ خلقي باستانيصورت، واژهاين

هايي با حاصلخيزينيل، فرات، دجله و پنجاب صدها هزار سال است كه داراي زمين: اين پرسش پاسخ داد
عصر زراعت «اصطالح . خوريمهاي آبرفتي نزديك به دريا به ردپاي تمدن برنمياند، پس چرا در زمينمشابه

.باشدي اصطالح تمدن مركزي، جهت نگارش و خوانش صحيح تاريخ انسانيت الزم ميزهنيز به اندا» مركزي
بودن چيز را در مورد اُتانتيكتپه در نزديكي اورفا اساساً همهي معبد گوبكليهزار سالهميراث دوازده

و پيشرفته ايِ منطقه، داراي فرهنگي بسيار قديميخلق متكي بر نظام قبيله. دهدتوضيح مي] مذكور[خلق
اند نيز معطوف به اين است كه هاي منطقه را انجام دادهشناساني كه شخصاً حفارينظر باستان. باشدمي

خواهم با تأكيد بگويم كه رويكردي شوونيستي به اين در اينجا مي. باشدبازنويسي تاريخ شرطي ضروري مي
لزوم . باشدت تمامي انسانيت مينويسيِ صحيح جهموضوع مورد بحث، موضوع تاريخ. مسئله ندارم

زيرا تاريخ درست، به . نگاري صحيح جهت تمامي انسانيت بيش از هرچيز ديگري ترديدناپذير استتاريخ
.باشد، انسان درست نيز به معناي حيات درست استمعناي انسان درست مي

ي نهاد، در دورهازدياد ميها رو به توان ديد كه قبايل هوري به سبب فشاري كه به تدريج بر روي آنمي
شدن، تكامل يافتند و البته كه اين مشاهدات ما از طريق موارد ايسوي عشيرهم به.ق٣٠٠٠الي ٤٠٠٠
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اسناد نوشتاري سومريان، عمدتاً . خوريمدر اين دوران به ردپاي فرهنگ عشيره برمي. ي تاريخي استشدهثبت
ي سومريان اشاره طور خالصه به ريشههاي قبلي بهدر بخش.گوينداز همسايگان شمال شرقي خويش سخن مي

ي ي اشاعهي شخصي من اين است كه سومريان يك سنتز فرهنگي هستند كه در نتيجهنظر و عقيده. نموده بودم
هاي سامي در درون خويش تشكيل دادن برخي گروهفرهنگي و فيزيكال از مزوپوتامياي عليا و با مشاركت

اي هوريان، در عين حال اثباتي است بر پيشرفت آنان از تحول عشيره. هستمهم بر اين عقيدهاند؛ هنوزشده
. باشدمشترك مي» دفاع و مديريت«اي اجباري در راستاي رفع نياز به عشيره، عمدتاً مرحله. ي سياسيجنبه

تا ٣٠٠٠دوران . اندريع نمودهاي را تسويژه خارجي، تكامل عشيرهطور قطع مسائل رو به افزايش داخلي و بهبه
هم . انداي از نوع كنفدراسيون نمودهپايههاي سستها آغاز به ايجاد تشكلدهد كه عشيرهم نشان مي.ق٢٠٠٠

و هم در فرهنگ آناطولي ميانيِ ماقبل ) م.ق٢٠٥٠الي ٢١٥٠ـ گودآ از دوران گوتي(در فرهنگ سومري
ـ ٣تپهـ كُل٢يي»نَشا«هاي ي البستان امروزين به بيگدر حوالي منطقه١»يحاربآنوم«هايي كه در نامه(هاهيتيت

.باشندها به زبان هوري مينوشته. بينيم كه يك گروه اليت سياسي تشكيل شده استمي) نوشته است
هميشه لزوم . اند و هم پراكنشيابيم كه گروه اليت هوري، هم در وضعيت دفاع بودهاز اسناد موجود درمي

زندگي در مناطقي كه بستر معادن غني و الوارها بوده . اندقاومت در برابر فشار آشوريان را احساس نمودهم
ي ي اين فشارها به حالت دو شاخهدر نتيجه. گرديدي مستمر پادشاهان آشوري بر آنان مياست، منجر به حمله

و » نَشا«در آناطولي مياني ابتدا با مركزيت )م.ق١٢٠٠الي ١٦٥٠(كنفدراسيون هيتيت: مهم، به مقابله برخاستند
توان گفت به راحتي مي. »واشوكاني«با مركزيت ) م.ق١٢٥٠الي ١٥٠٠(ها؛ و سپس ميتاني»هاتوشاش«سپس 

ها ويژه آشوري راهگشاي ايجاد اين كنفدراسيونهاي كولونياليستي تاجران بابل و بهكه فشار، استثمار و يورش
ي توان به نتيجههاي اين دو كنفدراسيون مياز طرف خلق١٥٩٦اشغال بابل در سال با توجه به. گرديدند

ي امروزين، گرايانهملي٤]يا قاموس[شناسيبايد با تأكيد به اين مسئله اشاره نمايم كه با اصطالح. مذكور رسيد
توانيم انجام دهيم اين ميآنچه . هاي سياسي و اجتماعي چهار هزار سال پيش را تفسير نماييمتوانيم تشكلنمي

روند جهت جاي انجام ندادن و ننوشتن هيچ چيز، حداقل سخناني را كه بسيار به خطا نمياست كه به
. گونه درك گرددرويكرد ما به موضوع بايد بدين. از تاريخ، پيش بكشيم] يا تصور ذهني[گيري يك ايماژشكل

.يشات مبتني بر نفي تاريخ را درهم بشكنيمتوانيم تحريفات تاريخي و گرابه شكلي ديگر نمي
توانستند صاحب م به موقعيتي رسيده بودند كه مي.ق٢٠٠٠هاي نزديك به چنانچه پيداست هوريان در سال

توانستند قادر به حكمراني كنند، و يا ميهايي گردند كه تقريباً كُردهاي امروزين بر روي آن زندگي ميحوزه
هاي سومري، بابلي و آشوري را به توان ديد كه گاه كولونيهاي خاكي ميدر حفاري تپهويژه به. باشندبر آن

شاهد به آتش ٥ي خاكي توتريش نزديك به بوزاُوا از توابع اورفادر تپه. اندآتش كشيده و تخريب نموده

١Anum Harbi
٢Neşa
٣Kültepe
٤Terminologyفرهنگ اصطالحات
٥Urfa-Bozova-Tutriş
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آن وجود هايي درم هستيم كه احتماالً چنين كولوني.ق٢٠٠٠هاي يكجانشيني در كشيدن و تخريب مكان
تواند هر كسي كه يك فعاليت معمولي اتيمولوژيك نيز انجام دهد مي: حقيقتاً بايد اين را نيز بگويم. اندداشته

هاي موجود در درسيم، تر بودن لهجهنزديك. باشدمي) كُرديپيشا(كُرديـدرك كند كه زبان هوري، پروتو
اندـ به زبان هوري، هرچه بيشتر اين واقعيت را ي ماندهها سالم باقكه در اعماق كوهستانبينگول و زاگرس ـ

.نمايدتصديق مي
م، دوران مقاومت در برابر كولونياليسم بابلي و آشوري .ق١٠٠٠الي ٢٠٠٠آشكار است كه دوران 

م رو به ترقي نهاد، در .ق١٠٠٠الي ١٣٠٠ويژه هژموني آشوري كه در دوران دانيم كه بهخوبي ميبه. باشدمي
ها و نشينيك مركز ايالتي را تشكيل داده و در برابر بيگ) نامندمي٢آن را تاسخان(امروزين١»بسمل«ت دش

دادند، هميشه در هاي خويش ادامه ميهنوز هم به مقاومت» گَنج«و » ليجه«ي قبايل هوري كه در جوار منطقه
هاي نزديك به ليجه بر صخرهشاه آشوري است كه٣هايتصديق جالب، نگاره. اندكشي بودهحال قشون

در اسناد . اندگرفتههاي مشابهي هميشه عليه مناطق زاگرس نيز صورتكشيبينيم كه قشونمي. اندحكاكي شده
مكانش سواحل دجله و . شودبحث مي) به معناي نهر(م از خلق و كنفدراسيون نائيري.ق١٢٠٠آشوري در 

هاي ميان شاهان و اقشار اليت، بر نشان سازم كه اين درگيرينيز دستبايد با تأكيد اين مورد را. باشدمي٤زاب
طور مختلط اند همواره بهي خلق توانستهمنزلهها بهدر مقابل اين، آشوريان و هوري. ي اجتماعي استسر افزونه

سيستمانه اي، بنيان درگيري و همستيزي بين اجتماعات خلقي و قبيله. آميز زندگي نمايندو در محيطي صلح
. وجود ندارد

بينيم كه به هنگام تضعيف نفوذ زباني گذاري به زبان سومري است، ميي هوري يك نامچون كلمه
گشتن زبان آكادي و آرامي كه نفوذيابي زبان بابل و آشور است، عناويني جداگانه بر سومريان و حاكم

هايي يابد، بدون شك تفاوتمرحله تغيير ميهنگامي كه هم ذهنيت و هم زبان. گرددتبارهاي هوري اطالق مي
يا من عرب، آشوري«گويد اي نميدر آن دوران هيچ كس و هيچ قبيله. گرددگذاري نيز ايجاد ميدر عنوان

ي خويش و نام خدايي كه بدان منسوب است، عنواني هويتي براي خود بلكه بيشتر از طريق قبيله. »كُرد هستم
به زبان (م، عنوان هوري.ق١٠٠٠هاي پس از سال. گذاري شودگونه عنوانكه آنخواهدقائل گرديده و مي

، در )خلق وان امروزين و ميديا(٥نام ماد و بياني. دهدـ آرامي ميهاي آشوري، جايش را به عنوان)سومري
اصطالح احتماالً داراي قدمت بيشتري بوده و يك » اورارتو«. شودفرهنگ اصطالحات آشوري بيشتر ديده مي

.مانده از سومريان باشدجابه
همانند نفت . ي معدني ارزشمندي استآهن ماده. م، دوران ابزارهاي آهني است.ق١٠٠٠دوران پس از 

بستر معادن آهن و كاربست آنها، همانند بسترهاي مس . باشدهايي در جريان ميخام امروزين، بر سر آن نزاع

١Bismil :انداقعبسمل و ليجه در شمال كُردستان و
٢Tashan
٣Figure :شكل، پيكره، فيگور، ترسيمات
ي زاپبه كُردي، رودخانه٤
٥Med ve Bianiliلي گرفته شده استليي وانيدر كتاب نخست آمده كه نام شهر وان در شمال كُردستان از قبيله.
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تمدن «عنوان يك به) م.ق٦٠٠الي ٩٠٠از (تمدن اورارتو. وروس متمركزندـ تهاي زاگرسكوهبيشتر در سلسله
رغم در هاي ماد علينشينبيگ. ، تنها نيرويي است كه در مقابل پادشاهان آشوري پابرجا باقي مانده است»آهن

. اندم در مقابل تمدن يا دولت آشور به پيروزي دست يافته.ق٦١٢پيش گرفتن مقاومت مستمر، تنها در 
. هم به مدت تقريباً سيصد سال ادامه يافته استها و آناليه شرقي اورارتوييدر منتهي. مقاومت مادها مهم است

ها حاكميت را از دستشان سلب نمودند، ادامه م كه طي آن پارس.ق٥٥٠خود را تا تاريخ مادها كنفدراسيون
بودن به ها، با راضيپيماني با پارسد در هماَشراف ما. اي متفاوت استدوران پس از آن، دوره. بخشيدند

. دار در مزدوريِ سنتي كُرد استاي ريشهاين، مرحله. شان را ادامه دادندموقعيت درجه دوم خويش، موجوديت
٣ي خائنش هارپاگآخرين پادشاه ماد به فرمانده٢آستياگ: شودگونه بازگو ميدقيقاً اين١تاريخ هردوتدر 

چرا خودت بر اريكه ننشستي، يا به يك مادي . بالفرض مرا از تخت پايين كشانيدي! فطرتاي پست«: گويدمي
اين پرسشي است كه واقعيت آن امروزه نيز تا » زادگان پارس را ترجيح دادي؟ديگر نسپردي و نوكري اصيل

.جاستحد غايي به
ـ توروس از دو هاي زاگرسكوهـ ساساني و در سلسلهاي در دوران پارسمقاومت و حمالت تبارهاي قبيله

اي محدود خود ـ ساساني، به ابعاد قبيلهاز طرفي در مقابل مزدوران خويش و اَشراف پارس. جنبه ادامه يافت
ي برزگري و شباني در حالت كنند و از طرف ديگر بر پايهواپس نشسته و سعي بر تداوم موقعيت خويش مي

همانند واكنش بدويان عرب، . نمايندوم موجوديت اجتماعي خويش مييكجانشين سعي بر تدايكجانشين و نيمه
غير از مدارا با شان، بهايرهبران عشيره. ي خارج از تمدن مصداق داردگشتهي حيات كامالً ايزولهيك شيوه

ك، هاي كوچنشينغير از تشكيل بيگبه. ي مهمي ندارندويژهها، نقشنيروهاي تمدن و حل مسائل ميان عشيره
هنگام صحبت از دولت، همكاري با ايران، هلن و روميان . شودها ديده نميگرايشي جدي به قدرت هم در آن

اقداماتشان در راستاي تشكيل نيرو و نفوذ مستقل ـ . كندشان خطور ميگشتن در درون آنان به ذهنو مستحيل
. امي خاتمه يافته استـ به تممدت رواج داشتصورت طوالنيگونه كه در عصر اوليه بهآن

ي ديني آن ي ايدئولوژيك است كه كفهگرايش دوم كه از طرف ديگر شكل گرفت، گرايشي با ريشه
چيزي كه مورد بحث است، جنبشي . اندهايي داشتهها نيز هميشه ايدئولوژيمنتها عشيره. نمايدسنگيني مي

، مسيحيت، يهوديت و مانويت ٤ويژه ميترائيسمبه. نيستاي استواري عشيرهباشد كه بر پايهاي ميفراعشيره
ي آيين زرتشتي ـ ايزدي كه در حكم ادامهگرايش زرتشتي. باشندجرياناتي هستند كه در پي تأثيرگذاري مي

ي مقاومت قرار داشته و بيشتر بر صفوف محرومان تأثير ها نيز در گسترهاين جنبش. اي ديگر استاست، شاخه
.نهادند

١Herodotus :انديخ لقب داده؛ او را پدر تار)م.ق٤٨٤ـ ٤٢٥حوالي( ترين مورخ يونانيقديمي.
دهاكآژي٢
٣Harpagos
٤Mitraism :هر يا آيين ايزدان از قديميالنوع روشنايي يعني كيشي كه در آن به پرستش رب. ي زاگرسي داردترين اديان جهان كه ريشهمهرپرستي؛ آيين م

.اي است موكل بر محبت و راستيميترا نام فرشته. رواج يافته استاين آيين از شرق به اروپا رسيده و در آنجا نيز . پردازندمهر يا همان آفتاب مي
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بر » كُرد«االصل براي اولين بار تحت نام »ـ ماديهوري«هاي خلقيي اسالم، مقاومتاشاعهدر دوران
ي دوم باقي هاي ديني در درجهاي در برابر جنبشاي و قبيلهطلبي عشيرهمقاومت. شوندي تاريخ ظاهر ميصحنه

به ) بيزانس(شستن روم شرقيو عقب ن) م.ب٦٥٠در (با خروج ساسانيان از حالت دولت] اين دوره. [مانندمي
قشر سنتي مزدور در . اي نوين استشدن كُردها، دورههاي توروس، از نظر مقاومت و پذيرفتهسوي كوهآن

اموي، عباسي، سلجوقي، (هاي اسالميهايي كوچك، مزدوريشان را با تمام خانداننشينمقابل داشتن بيگ
١»مروانيان«ي شكل دولت، همانند نمونهيابي بهاي سازمانشان برتالش. دهندادامه مي) عثماني و نظاير آن

عنوان يك مؤسس خانداني كه كُرد بوده اما الدين ايوبي بهتر است كه صالحشايسته. مدت چنداني ادامه نيافت
ام جهت تحقير نيست، اما امكان اينكه به نوع ديگري اين گفته. بر اعراب حكمراني نموده است، ارزيابي گردد

در اين دوران، . مقاومتش تحت نام خانواده ضعيف، اما به نام اسالم قوي است. هار شود وجود ندارداظ
هاي ها به حالت خانوادهكرمانج. اندها، عمدتاً خارج از نظام تمدن باقي ماندهمحرومان كُرد تحت نام كرمانج

نشيني، زراعت كوچعمدتاً اقدام به نيمهاند، در شهرها و روستاهاكوچكي كه هم از قبيله و هم از تمدن بريده
.اندطلبي، در پي تداوم موجوديت خويش برآمدهمشترك و عملگي نموده و از اين نظر با مقاومت

گرايي در سطح ايدئولوژيك گرايي و قبيلهدر چارچوب اين بازگويي، قابل درك است كه چرا خانواده
هايي كه ي آخرين نمايندگان گروهمثابهي ذهنيتيِ كُردها را بههاتوان جهانمي. باشدهنوز هم بسيار قوي مي

چنان خارج از . ترين قبايل تاريخي را تحويل گرفته بودند، درك نمودترين و باستانيهميشه ميراث كهن
هايي را چندان نشناخته و درك اند كه چنين اصطالحات و پديدهي سياست و تمدن نگه داشته شدهپديده

نمودنشان را به هاي ايدئولوژيك امكان دركماندهها و پستر، به سبب هژمونيبه عبارت صحيح. كنندنمي
در . شناسندها تمدن و سياست را ميتر است؛ آني فرادست مزدور متفاوتولي موقعيت طبقه. دهندها نميآن

تنها اصل . ول و مبدأيي ندارندهيچ اص. نمايندشان نباشد، تظاهر به طرفداري از وي ميعمل هركسي عليه منافع
هيچ ] در راه وي[شان موافق باشد، كه بر سر قدرت است با منافعاگر هر آن. باشدو مبدأشان، نيرو و منفعت مي

خالصه اينكه تأمين حيات از طريق مناسبات . اي وجود ندارد كه به آن خيانت ننمايندارزش اجتماعي
عنوان ي اخالقي و سياسي بههاي مرتبط با جامعهخيانت به تمامي ارزشيمدارانه، بر پايهنيرومحور و منفعت

نمودن كُرد ساختاربندي اي بدان برخورد شده است، از نظر تاريخي در مزدوريخصوصيتي كه در كمتر جامعه
.شده است

ي منزلههتوان قبايل پارس را نيز بها تعريف نماييم، ميي غربي آرياييعنوان شاخهاگر هوريان را به
ـ پارس اين بالذاته در ارگانيزاسيون ماد. از نظر تاريخي و اجتماعي قرابت دارند. هاي شرقي تعريف نمودآريايي

ها و ايرانيان امروزين بنابراين نيازي به انجام تحليلي جداگانه در مورد پارس. باشدواقعيت محسوس مي
. اندهايي مشابه در تاريخ داشتهان، پاكستان و افغانستان نقشهاي آريايي ساكن بلوچستاحتماالً گروه. بينمنمي
ها را به تمامي تبارهاي هايي كه در مورد هوريان بر زبان رانده شد، آن گفتهگردانيدن گفتهتوان با محسوسمي

به افزايش تدريج رو شان بههاي بينمنديسوي امروز، تفاوتدر جريان حركت به. اي آريايي نيز تعميم دادقبيله

هاي ترك از ميان بعدها به دست خاندان. بنيانگذاري كردند) سيلوان امروزين(١»ميافارقين«به مركزيت ) ١٠٩٠الي ٩٩٠در (خاندان مرواني، يك حكمراني را١

.برداشته شد
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اي و ديني هنوز هم رونق طلبي قبيلهبا توجه به اينكه مقاومت. نهاده و تابلوي امروزين را ايجاد نموده است
دهد كه ، اين وضعيت نشان مي)ي موجود در افغانستان و پاكستانهمانند نمونه(دهدخويش را ادامه مي

.باشنداش تا چه حد كهن و نيرومند ميهاي تاريخيبنيان

آلتايـ مقاومت و حمالت قبايل اورالـ)جـ(ب
ـ هاي اورالاي كه در ميان كوهآلتاي را در ميان تبارهايي قبيلهـ ي فرهنگ اورالتوان آخرين حلقهمي

ها دارند، به سبب بالندگي رغم اينكه قرابت دوري نيز با چينيعلي. كنند، مشاهده نمودآلتاي زندگي مي
گيري تاكنون با تمدن از زمان شكل. اندهايي بسيار متفاوت دگرگون گشتهدني، به گروهفرهنگي و چالش تم

وجود آمده ـ سومري بهي چالش هوريـ تمدني همانند نمونهاييك چالش قبيله. اندچيني در چالش بوده
هاي از سالگيرند،ـ در مركز آن جاي ميها ـ كه پروتو تُرك هستندها و هونهايي كه مغولاين گروه.است

ي تمدن چين، ديگري در اند كه يك سر آن در منطقهميالدي به بعد هميشه در حال حركتي مستمر بوده١٠٠٠
ي عربستان، در اين منطقه كه همانند نمونه. ي تمدن پارس بوده استتمدن روم و در جنوب نيز در حوزه

باشد، شان نيروهاي تمدن ميچنين فشارهايي كه سرچشمهشدن و همشود، به سبب بيابانيآسياي ميانه ناميده مي
.طلبانه به حالتي اجباري درآمده بودحيات مقاومت

رود كه در زبان تركي از از خاني سخن مي. شودها اشاره ميم به خطر هون.ق٣ي در منابع چيني در سده
خان م به رهبري مته.ق٢٠٩شود كه در سال بحث ميي هوناز حمالت قبيله. ياد شده است١»خانمتَه«آن با نام 

قدمت . م دانسته شود.ق١٠٠٠هاي تر خواهد بود كه قدمت اين مرحله تا سالاحتماالً صحيح. اندصورت گرفته
هاي توان قدمت سالـ تمدن، ميهاي قبيلهبه سبب وجود هميشگي چالش. رسدم مي.ق١٥٠٠تمدن چين به 

.ديوار چين نيز بازتابي از همين واقعيت است. ئل گشترا براي آن قا] ١٥٠٠[سرآغاز
تحقيقات اتيمولوژيك و . اندم به بعد از سيبري جنوبي سرازير گشته.ق٧٠٠٠دانيم كه اين اجتماعات از مي

ي ي برينگ به قارهي آنان طي تاريخي نزديك از طريق گردنهاند كه يك شاخهشناختي اثبات كردهانسان
محتمالً تمدن چين و . اندي نوسنگي آشنا گشتهم با جامعه.ق٤٠٠٠هاي احتماالً در سال. اندهآمريكا گذر نمود

ي اين شرايط همانند اينكه در نتيجه. خشكسالي راهگشاي ايجاد تغييراتي جدي در وضعيت آنان گشته است
بينيم مي. نمايدمياند، صحت اين نگرش را تصديق غايت متحرك شدهي بههاي سامي وارد يك مرحلهگروه

ي سوم بار نياورد، از سدهي چنداني بههنگامي كه مقاومت در برابر تمدن چين و حمالت معطوف بدان نتيجه
عنوان ها بهتر، از اين گروهدانيم كه در منابع ايراني در دوراني بسيار كهنمي. اندم به غرب متمايل گرديده.ب

ي جنوب غربي آن است، بروز برخوردهاي مكرر موردي ه ايران همسايهبه سبب اينك. شودبحث مي» تورانيان«
ي ديگري از اين شدن كوروش امپراطوري پارس ايراني طي يك زدوخورد با شاخهكشته. قابل انتظار است

ي كافي روي داد، به اندازه٢)ماساژت(ها با نام اسكيت كه در درون مرزهاي قزاقستان امروزينگروه

١Mete Han
٢Masageteكه توميريس نام داشت كشته شد) سكاها(ي اسكيتجنگ با ملكهكوروش در/ يا ماساگت .
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و ١»تونا«ي ها در شمال رودخانهاگر به ياد آوريم كه اسكيت. دهدي مذكور را نشان ميي رابطهخصيصه
م يك كنفدراسيون نيرومند را تأسيس كرده .ق٦الي ٨هاي روند، بين سدهمناطقي كه تا آسياي ميانه پيش مي

.ها را حدس زدتوان ابعاد چالشبودند، بهتر مي
يك . دهداند اما اين امر وضعيت را تغيير نمياي برخوردار بودهاي ميانهي قفقازي و آسيها از ريشهاسكيت
توان تشخيص داد كه آيا فشار راهگشاي تحرك آنان گرديد يا به آساني نمي. باشندستيز مهم مينيروي تمدن

العاده پيشرفته بين دو يك موقعيت فوق. به سبب چشم دوختن به ثروت مناطق متمدن به حركت درآمدند
ها نيز به سبب اينكه قيام. باشند و نتيجه نيز فشار استها هميشه در پي گسترش ميتمدن. موضوع وجود دارد

گشتند، حداقل به سبب اينكه ها و ابزارهاي نظامي و سياسي تمدن ميكاربستن روشجهت پيروزي ناچار از به
آمدند كه يا تمدن را پي آن برمياند، هميشه درطلب چنين موضعي داشتهاقشار اليت تبارهاي مقاومت

در هر دو وضعيت نيز، راهگشاي گسترش نظام . فروپاشند و يا بخشي از آن را جدا كرده و به دست آورند
رؤساي قبايل كه نيرويي تازه بودند، به سبب اينكه به نعمات . هاي آكاديدقيقاً همانند نمونه. گشتندتمدن مي

طور هرچند محدود از آن برخوردارند، بر روي نعماتي ي كه رؤساي قبايل بهازندگي(تمدن عادت نموده بودند
شان بدين شكل است كه يا در درون نظام ، ترجيح)تمدني مطرح استحياتي پيشا. مشابه اين برقرار است

.اند ذوب گردند و يا يك تمدن نوين را تأسيس نمايندتمدني كه با آن جنگيده
توان گفت مي. طور مفصل بازگو شده استبه» شاهنامه«ي مشهور ان در حماسهـ توردرگيري و نزاع ايران

. كار رفته استهاي منطقه بهها نبوده، بلكه جهت تبيين تمامي گروهتركـي توران تنها شامل پروتوكه واژه
ناطق ايران، افغانستان و دانيم كه به ممي. نمودنددانيم كه تبارهاي توراني گاه و بيگاه تا به هندوستان نفوذ ميمي

ها در اي كه هونكنفدراسيوني قبيله. انداي را تأسيس نمودههاي موقتيپاكستان بيشتر وارد شده و كنفدراسيون
به ٢م در مجارستان امروزي تشكيل دادند، چنان پرنفوذ شده بود كه به رهبري آتيال.ي پنجم باوايل سده

روم ) قبايل ژرمن(هابود، شايد هم قبل از گُتتضرع و التماس پاپ نمياگر. رسيد) م.ب٤٥٣(هاي رومدروازه
ها كه بخشي از همان گروه٣ها»آوار«. هاي روم شرقي نيز رسيدندهمچنين به دروازه. پاشيدندرا ازهم فرومي

يز مشابه ديگر نتحرك چندين گروه. ي امروزين را تحت نفوذ خويش درآوردندبودند، تمامي جنوب روسيه
هاي اورارتو گرفته تا مرزهاي م از دروازه.ق٦ي ها در سده»اسكيت«و ٤ها»كيمري«. مطرح است

اين . ، همه جا را زير و رو نمودند)م در آناطولي غربي تأسيس گشت.ق٧و ٦ي اي كه در سدهپادشاهي(ليدي
ابل سومريان، توسط تمامي هاي سامي در مقها و حمالت گروهواقعيتي جالب است كه موردي مشابه مقاومت

اي در برابر هاي قبيلهورزيِ خلقجاي اينكه بر كينهبه. ـ روم صورت گرفتها در مقابل تمدن پارساين گروه
. ها را توضيح دادگردد، بايد از طريق تفاسيري علمي آناطالق » بربريت«ها اتهامات واهي نظير تمدن

١Tunaي دانوبنام تركي رودخانه)Donau ياDunav (اين رود از آلمان سرچشمه گرفته و در روماني به درياي سياه . باشدزده مياست و به معناي يخ

.ريزدمي
٢Attila
٣Avar :قفقاز سكونت دارند. نامندآوارها را داغلي يعني كوهستاني نيز مي گويندنيز مي» سرير«ي آنها به منطقه. بيشتر در داغستان.
٤Kimmer :زيستندهاي جنوبي درياي سياه ميها در دشتكيمري.
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نشين تحت نام اولين بار در مرزهاي مغولستان امروزين يك بيگبينيم كه برايم مي.ب٥٥٠هاي در سال
به كنفدراسيوني . شودتأسيس مي) خوريمي تُرك برميبراي اولين بار در اينجا به واژه(١»تُركگوك«

، يك آزمون ٢ها»اويگور«] نظام. [آوردها و تضادهاي دروني چندان دوام نميبه سبب چالش. مانداي ميعشيره
م تأسيس گرديده است، بوديسم .ب٧٥٠هاي در اين تشكل كه در سال. باشددني ديگر قبل از اسالم ميپيشاتم

تا . رسد كه اين تمدني باشد كه قادر به رقابت با چين باشدچنين به نظر نمي. اندو دين مانوي مؤثر واقع افتاده
با ورود اسالم به منطقه، اين . مسلط هستنداي بر محيط ستيز قبيلههاي تمدنوارد شدن اسالم به منطقه، نهضت

.اي گرديدنشيني دچار تحوالتي ريشهوضعيت كوچ
هاي قرون وسطي، بر تحول بنياديني راه هاي قرون اوليه و گذار به تمدني پايان تمدنمنزلهظهور اسالم به

ي تمدن نيان و شالودهستيز بود و پس از مدتي كوتاه به حالت باينكه به هنگام ظهورش تمدن. گشايدمي
ستيز اينكه اسالم با تكيه بر بدويان تمدن. طور جدي بر روي آن تأمل نموددرآمد، تحولي است كه بايد به

صورت نيروي هژمونيك قرون وسطي درآمد، همچنين گرفتارشدن آن در كالفي از عرب ظهور نمود اما به
ها گشت، موضوعاتي هستند كه سياي ميانه منجر بداناي آهاي دروني، و تحوالتي كه در نظام قبيلهدرگيري

اي را كه تمدن چين هزاران سال نتوانست تحقق بخشد و اسالم توان پراكنش تمدنيمي. ارزش تحقيق را دارند
كاربرد اسامي . عنوان يك انقالب تمدني ارزيابي نمودطي مدتي كوتاه آن را تا به مرزهاي چين توسعه داد، به

هايي هستند كه هها پديداين. ي كُرد و كُردستان در دوران اسالم آغاز گشتتان همانند نمونهتُرك و تُركس
گذار از قبيله به قوم، اسامي كشور و قوم را ضروري . دهدنقش اسالم را در امر تكوين قومي، آشكارا نشان مي

شدن سريع در مسلمان. يدندبه اسالم گرو١٠ي اكثريت قريب به اتفاق تبارهاي ترك در سده. گرداندمي
ساز نبود و راه ايران را از طريق فروپاشي اسالم همانند چين برده: نمايندها دو فاكتور مهم ايفاي نقش ميترك

ي تاريخ ترين مرحلهآشكار است كه مهم. ـ گشودكه همانند سدي دشوار بر سر راهشان بودـامپراطوري ايران 
ـ تركمن را شدن سريع آريستوكراسي قبيله، تمايز تركدولتي. مي رقم زده شدي تمدن اسالواسطهها بهترك

گشته قشر متمدن» تُرك«ي واژه. ـ كرمانج شباهت داردـ بدوي و كُردبه تمايز عرب. نيز با خود به همراه آورد
ستيز يت تمدننيز صفت و عنوان قشر مسلماني است كه موقع» تركمن«هاست و نمايد و عنوان آنرا توصيف مي

.كندتضاد قبيله و طبقه، حالت مختلطي پيدا مي. نمايدها را به تدريج طرد ميرا ادامه داده و نظام، آن
ها به ترك. است) ي متوسط و فرادستطبقه(بايد نيك دانست كه اسالم در عين حال يك جنبش طبقاتي
نقش نيروي هژمونيك را در ١٩٠٠تا ١٠٠٠تحكيم موقعيت خويش در تركستان بسنده ننمودند، بلكه از 

در . ها عمدتاً در برابر امپراطوري بيزانس بودحمالت و مقاومت آن. هاي سلجوقي و عثماني ايفا كردندخاندان
خاصه در (ها در خاورميانه و حتي در بسياري از مناطق بالكانـ اسالمي گشت، تركمنحاليكه آناطولي ترك

ها ادامه گري اساساً توسط تركمنقبيله. پراكنش يافتند) نشينيپروري و كوچمناطق كوهستاني مساعد جهت دام
هايي كه در پي نيرو و نفوذ ها در خاورميانه، ميان تركهاي ناشي از پراكنش تركها و درگيريچالش. يافت

١Göktürk
٢Uygurيا اويغور
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در . تر بودكارتر و مسامحهجويانهها، صلحموقعيت تركمن. نفوذ جريان يافتدولتي بودند و ساير اقوام صاحب
.گيردسرچشمه مي» نيرو«ي توان مشاهده نمود كه جنگ از پديدهها نيز به راحتي ميگشتن تركمتمدن

بودند، پس از آنان دومين جنبش مقاومت و هاي تركهاي مغول كه خويشاوندان نزديك دودماندودمان
از نظر تاريخ ١٣ي سده. ي اسالمهم نه بر پايهنرا ادامه دادند؛ آ) آسياي ميانه(اي در منطقهحمالت بزرگ قبيله

نيروهاي مغول كه تمامي آسيا را از خاور دور تا اروپا فتح كرده بودند، . ي مغولي استجهانشمول، يك سده
اگر تمايل . در تمامي خاورميانه نيز پراكنش يافتند. برانگيز هستندستيز خويش دقتاز نظر خصايص تمدن

اما به . تمدن چين را نيز به تصرف درآوردند. تمامي تخريب نمايندند تمدن نوظهور اروپا را بهتوانستداشتند، مي
مغول تيمورخان، ـ نيمهتركنيروهاي نيمه. شدن در درون نظام تمدن رهايي نيافتنداقتضاي همان قانون، از ذوب

سلجوقي، عثماني و حتي عباسيان را هايهر دو نيرو، خاندان. انجام دادند١٤ي حركتي مشابه را در طول سده
ي هاي پيشرفتهي ماشين تمدن در طي هزاران سال، با جذب رياستشدهاما نيروي آزموده. نيز شكست دادند

اي جهانگير در درون خويش، توانست خويش را هرچه بيشتر تكثير بخشيده، نيرومند نموده و اين نظام قبيله
.تداوم بخشد

شيوع تحرك : توان به اين موارد اشاره كرداي مهم، ميآساي قبيلهتحركات حملهها و از ديگر مقاومت
م همگام با سقوط .ق١٢٠٠اژه در اواخر ] درياي[ي خاورميانه و در سواحلـ كه در گستره١»تراك«ايِ قبيله

و نيز ،»فريگيا«هايي همچون سوي مناطق داخلي آناطولي و تشكيل پادشاهيسر برآوردـ به» تروا«شهر 
ناميده ٢»هااقوام آب«ها تا سطح رسيدن به تمدن مصر از جانب تبارهايي كه هيتيت] نظام[فروپاشاندن

فروپاشيدن تمدن . )اينكه اجداد تخميني فلسطينيان امروزين هستند، شايد ناشي از همين موقعيت باشد(شدندمي
م و پس از .ق١٢٠٠ناميدند، در اجداد هلن ميكه خويش را ٤»دور«و » آئيول«، »ايون«به دست قبايل ٣»ميكن«

و ) م.ق٥٠٠الي ٧٠٠(شهرها در هر دو ساحل اژهي تاريخيِ بسيار مهم احداث دولتها ورودشان به دورهمدت
هايي هستند كه رد ماندگاري بر فرهنگ و ها گاماين. باشندهايي حائز اهميت ميآناطولي، گام٥نمودنمستعمره

اي هلن در درون فرهنگ منطقه ذوب گشته ولي تبارهاي قبيله» تراك«قبايل . اندبرجاي نهادهتمدن خاورميانه 
.باشدهلنيسم شرياني اساسي در فرهنگ و تمدن خاورميانه مي. مهر خويش را بر فرهنگ منطقه زدند

حمالت بسيار ها ومقاومت. اندي پرتراكمي با خاورميانه داشتهاالصل نيز رابطهبدون شك قبايل قفقازي
. هاي ديگري نيز وجود دارندها نمونهها و كيمريغير از اسكيتبه. اندشدن نشان دادهمهمي در برابر متمدن

اي ساكن در قفقاز كه اجتماعات قبيله. اندها و ارمنيان نيز رويدادهاي مشابهي را از سر گذراندهمحتمالً گرجي
طور مستمر به منطقه ورود و خروج از زمان سومريان به بعد بهاي است، همانند ميهن مادريِ حيات قبيله

١Trak
٢Su Kavimleri١٢٠٠پس از سقوط تروا از : چنين آورده» وي تمدن دموكراتيكساز دولت كاهني سومر به«ي كتاب حاضر در اثر اقوام دريايي؛ نويسنده

النهرين، شمال و شدن غرب آناطولي، به تدريج به سوي بيناين موج پس از يوناني. يابددر آغاز به سوي آناطولي غربي گسترش مي» اقوام دريايي«م به بعد .ق

.نمايداي درياي سياه پيشروي ميهي امروزي و تا نزديكيشرق مديترانه، جنوب ايتاليا، مقدونيه
٣Miken
٤İon, Aiol ve Dor
٥Colonize
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. اندنقشي مهم بازي كردهآننمودن و مستحكمبر تنوع فرهنگي آن افزوده و در مخالفت با تمدن. اندنموده
اي، جايگاه درجه چهارمي در تاريخ منطقه قائلعنوان يك نيروي مقاومت و يورش قبيلهها بهتوان براي آنمي
.نمايندرويدادهاي امروزين اين واقعيت را تصديق مي. شد

) نظام جهاني(نظر تمدن مركزينظر تمدن مركزي و خصوصاً از نقطهعموماً از نقطهنتيجه اينكه نظام قبيله
ستيزي خود و هم با تزريق خون تازه به نظام، موقعيت ي خارج از نظام بودن و تمدني خصيصهواسطههم به

گيري و تداوم نظام، اساساً داراي يك تضاد در امر شكل. در تاريخ جهانشمول ادامه داده استخويش را 
گرايي و شكل خانوادههمواره نقش منبع جديد جمعيتي را بازي كرده و تحولي به. اندديالكتيكي بوده

ترين دار تمدن، يكي از مهمي طرفبه نهاد خاندان و خانوادهتحول نظام قبيله. اندگرايي را تجربه كردهخاندان
ي ، نهادهايي هستند كه بر پايه١خانواده و خاندان. خود ديده استتحوالتي است كه جامعه و بنابراين تاريخ به

ي اين نهايتاً اينكه بر پايه. خوبي درك نمودشان را بايستي بسيار بهاين خصوصيت. اندنفي نظام قبيله ايجاد گشته
نظام قبيله، نهادي است كه اساساً روابط آزاد، . اندده و از آن تغذيه نمودهتحول به تمدن خدمت كر

گرايي هستند كه اين نهادهاي تمدنو خاندانخانواده. ستيز در آن حاكم هستندطلبانه و تمدنمساوات
باسي، عاموي،(اي خويشدهند تا از قالب قبيلهرا انكار نموده اما اهتمام به خرج مي) موجوديت(جوهره

بخش بزرگي از منابع روابط و نيرويي كه در امر تداوم . عمل آورندمحافظت به) سلجوقي، عثماني و نظاير آن
بنابراين بدون وجود اين دو . شودنمايند، توسط اين دو نهاد توليد ميآفريني ميتمدن، در رأس و قاعده نقش

.دهدتواند موجوديت خويش را ادامه نهاد، تمدن به آساني نمي
ناپذير ، خصوصيت اغماضقبيلهشكل سازماندهي به: جلب توجه نماييمنكتهدر اين جا بجاست كه به اين

به سبب اينكه كالن را نيز پيشبرد بخشيده، آن را به ساختار خويش انتقال داده و مشاركت . بودن استاجتماعي
ي خانواده، خاندان و گشته و فاسدشدهحولاگر اَشكال مت. داده است، واحد جهانشمول سازماندهي انساني است

توانيم بودنش را بهتر ميداري را نيز بر اين بيافزاييم، خصوصيت جهانشمولي سرمايهمدرنيته٢»شركت«تيپ 
هاي هيرارشي، قدرت و دولت بدون قدر كافي نشان داديم كه تمامي تشكلهمچنين آشكارا و به. درك نماييم

طلبي و خواهي، مساواتي آزاديطور جدي، خصيصهاما بايد به. سر برندتوانند بهخانواده و خاندان نمي
كه اَشكالي فاسدشده و » گراييشركت«و » گراييخاندان«، »گراييخانواده«را از اَشكال ستيزي نظام قبيلهتمدن

اي شايد هم در محيط هاي قبيلهمنظا. اند، متمايز ساختو به منشأ نيرو، سود و بردگي مبدل شدهاندگشتهمتحول
نوع نهادهاي اجتماعي جديد، همچنين تغيير و اي جايگاهش را در امر برساخت و تأسيس همهعلمي پيشرفته

تر جويانهصورت مساواتها، بهكاپيتاليستي و گذار از آن) مدرنيته(هاي تمدني ازجمله تمدنتحول تمامي نظام
.تر حفظ نمايدو آزادانه
هاي به سبب ايدئولوژي(رغم اينكه تبليغات بسياريـ ملت عليو دولتشهرها، امپراطوريي دولتهاتيپ

ي آورندهمراكز پديد. توانند باشندهاي اجتماعي اصلي نبوده و نميگيرد، تشكلبرايشان صورت مي) رسمي
. باشندبنيادين تمدن ميهاييعني سازماندهي. اندنيرو و سود هستند كه از نظر حجم به ترتيب رديف شده

گراييگرايي و خاندانآمده است؛ خانوادهAilecilik ve hanedancılıkصورت در متن به١
كمپاني٢
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تواند در جامعه شهر تا حدودي ميتيپ دولت. اندهاي توليد سود و اعمال زور بر روي جامعهماشين] ها،آن[
بنابراين اگر به روي دموكراسي باز باشد، . مفيد واقع افتد، زيرا كوچك بوده و با مسائل اجتماعي مختلط است

ي تاريخي آن دموكراسي آتن نمونه. ه و داراي نيروي حل مسائل باشدممكن است نسبتاً هشيار و حساس بود
هايي خارج از جامعه و يا ـ ملت با اغلب عناصرشان، سازماندهيهاي امپراطوري و دولتليكن تيپ. باشدمي

در ) ماليات، رانت، بهره و حتي دستمزد(خشونت و كسب سود] اعمال[فراتر از آن هستند كه شديداً با هدف
ها همچون عناصري سرآمد اينكه بخش بزرگي از كتب تاريخي بر روي سرگذشت خونين اين. باشندند ميپيو

مديترانه «كتاب پايان، در ١مورخ بزرگ، فرناند برودل. كنند، ضرورت هژموني ايدئولوژيك استكار مي
پردازي نوع روايتاينخواهد به آلت دست ـ اين نكته كه نمييبا گفتن ـ محقانه» در دوران فيليپ دوم

پردازي و آورد، به روايتجاي مينگاري موجود را بهتاريخ تبديل شود، اما يك ضرورت اجباري تاريخ
بايسته و شايسته، موضع وي نگاريي چگونگي پيشبرد تاريخدر زمينه. شودتر ميبازگويي صحيح نزديك

هاي هنگام اقدام به فعاليت. د مسير بيشتري را بپيمايدباي. علم تاريخ در مسير نشو و نماست. باشدياريگر مي
تنها مربوط به نگارش و خوانش تاريخ، هرگز فراموش نكنيم كه تاريخِ مملو از هژموني ايدئولوژيك تمدن، نه

ـ اجتماعي روشنگرانه نيست بلكه چنان كاركردي دارد كه منجر به فقدان ديد ي واقعيت تاريخيدر زمينه
.شودمي

هاي طور خاص ارزش عظيمي را براي رشد نظامئن هستم كتب تاريخي كه بايد بازنويسي شوند، بهمطم
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ي فعاليتشدهترين شكل نوسازيي مناسبتوسعه. اي قائل خواهند شدقبيله

ي سالم حيات از نظر توسعه، )كمون(ايدر ابعاد قبيله) هاي ديني، هنري و علميو نيز فعاليت(ايدئولوژيك
، خانواده«تواند نهادهاي انسانيت نمي. ناپذير خواهد بوداجتماعي و ازجمله حيات خانواده، همچنان اغماض

باقي مانده و همه چيزشان در راستاي كسب سود هااي از آنمدرنيته را كه تنها پوسته»و شركتخاندان
ـ ملت كه نهاد ي دولتشده»آسازئوس«تواند الوهيت نمي. ٢يدهدفمند است، به مدتي طوالني تحمل نما

.باشد را تداوم بخشدستيزِ مصنوعي مينهادهايِ حيات
هاي تمدني وارد آن گشته، يك اي در برابر نظامها و حمالتي كه نظام قبيلهي دموكراتيك مقاومتگستره

نظر ها و حمالت از نقطهباب نقش اين مقاومتخالصه اينكه، موشكافي در. دهدمهم را تشكيل مي٣پرسمان
ي نظر تمدن دولتي، به اندازهنقش آن از نقطه. باشددار حائز اهميت فراواني ميتمدن دموكراتيك و دولت

هاي قبايل هاي بسيار نشان دهيم كه رياستاي اثرگذار و با نمونهگونهسعي نموديم به. كافي روشن گشته است
هاي تبديل گشته و با حيات) تمدنپيشا(به نيروهاي پروتوـ تمدن) و نه قبيله(»گراييقبيله«ي از همان مرحله

اي قبيلههاي دروناند، به همين سبب درگيريسر بردهي قبايل در چالشي مستمر بهجويانهو مساواتآزادانه

١Fernand Braudel
باقي مانده و همه چيزش اي از آنمحور مدرنيته را كه تنها پوستها و شركتگرمحور، خاندانتواند نهادينگي خانوادهانسانيت نمي: تر به متنبه عبارت نزديك٢

.در راستاي كسب سود هدفمند است، به مدتي طوالني تحمل نمايد
، وارهشناخت، پرسشْ صورت پرسمان، معضلاست كه بهProblematicي انگليسي معادل واژهSorunsal. آمدهSorunsalي در متن تركي واژه٣

. انگيز قابل ترجمه استساز و پرسشدار، مسئلهمسئله
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ر برابر اين نيروهاي تمدن ها ابتدا در صورت شكست داند؛ هنگام تماس با تمدنصورت شديدي روي دادهبه
اند، در صورت پيروزي نيز يا شان گشته، همراه با خويش قبايل را نيز ناچار از تسليميت نمودهسرعت تسليمبه
خويش، تمدني نوين را هاي پيشين جلوس كرده و يا با تأسيس خاندانعنوان خانداني نوين بر رأس تمدنبه

.ستان و كل تاريخ نيستي دااما اين همه. اندايجاد نموده
نماييم، خواهيم ديد و درك خواهيم كرد هنگامي كه با ديدگاه تمدن دموكراتيك سعي بر تحليل موضوع 

دار هاي دولتتاريخ هميشه تمدن. باشداي دموكراتيك ميكه فاكتور اصلي تاريخ جهانشمول داراي خصيصه
نگاريِ كنندگي موجود در تاريخبصيرتوص كاركرد بيالخصعلي. عنوان يگانه واقعيت ارائه داده استرا به

حتي همين . كننده داشته استپوزيتيويستي در اين موضوع، نقشي تعيين» ]يگرايانه[ـ ملتملي و دولت«
نمايد كه ارائه دهيم نيز اثبات ميوارهطرحصورت يك خالصه مان كه در آن سعي كرديم تاريخ را بهدفاعيات

شود داراي تاريخ بسيار بيشتر از آنچه انگاشته مي. باشدمتفاوت و صحيح تاريخ، ميسر مينگارش و خوانش
تنها شود، ديده خواهد شد كه نهبر اين مبنا قرائت مي] تاريخ[وقتي. ي تمدن دموكراتيك استخصيصه

ه در مقياسي بس هاي سيستمانها و ساختاربنديهاي ايدئولوژيك، ارگانيزاسيونابزارهاي وافر بلكه سازمان
تاريخ يا به» دموس، اجتماع غيردولتي و پارادايم اجتماعي«نبايد فراموش نمود كه . شوندعظيم در آن يافت مي

گريخته و ناتمام، هاي جستهشكل بخشبه١»دارخورجين وصله«هيچ روي به نوشتار درنيامده و يا همانند مثال 
اند بنويسند، هايي كه خواستهاند و آنهايي كه نوشته شدهچنين آنهم. از آن نوشته شده است٢هايينويسپيش

در موضوع نگارش . عمل آمده استها ممانعت بهگشته و اكثراً نيز از آندارنمايي و لكهممنوع شده، سياه
كه خوبي درك نمود بايستي به. ي ايدئولوژيك روي داده استرود مبارزهتاريخ، بيشتر از آنچه كه تصور مي

بدون . هاي تمدن گذشته استتمامي از صافي ايدئولوژيك نظامتاريخ موجود، تاريخي رسمي است كه به
را در تنگنا قرار » ذهن و بنابراين حيات و حيات اجتماعي بامعنا«تنها هاي تاريخ، نهي خوانشچنين دركي، كليه

.آورددهد بلكه فرصت را از آن سلب كرده و به حالتي غيرممكن درميمي
آنان كه نتوانند تاريخ آزادي خويش را . ٣توان صحيح زيستآميز، نميبا تاريخ اشتباه

.٤اي صحيح بنگارند، قادر به آزادزيستن نخواهند بودگونهبه
اند، هايي كه دچارش گشتهها و شكسترغم تمامي خيانتاي عليهاي قبيلهطلبيآشكار است كه مقاومت

ي تمدن دموكراتيك را طلبانههاي آزاد و مساواتتاريخ بوده و هميشه ساختاربندييازجمله نيروهاي محركه
مان از قبيله، ي ادراكدر توسعه. باشدناپذير كموناليسم دموكراتيك ميي پايانخود قبيله، سرچشمه. اندزيسته

متشكل از پيوندهاي برخورداري از يك بافت. هاي سنتي كليد ننماييمبايستي خود را تنها به ساختاربندي
كيفيت . بودن نه كافي است و نه الزمپيوندهاي صرفاً خوني، جهت قبيله. خويشاوندي، به معناي قبيله نيست

. ربط، به معني يك كل متشكل از اجزائي متنوع اما فاقد نظم و بيyamalı bohça: مثلي تركي١
)karalamak(مسوده؛ مينوت؛ مشق٢
٣YANLIŞ TARİHLE DOĞRU YAŞANMAZ.آميز را نتوان حيات اشتباهي ملهنظير ج. آميز، حياتي صحيح ممكن نيستبا تاريخ اشتباه

)Yanlış hayat doğru yaşanmaz(صحيح زيست
KENDİ ÖZGÜRLÜK TARİHLERİNİ DOĞRU YAZAMAYANLAR ÖZGÜR: در متن بدين صورت آمده است٤

YAŞAYAMAZLAR.توانند آزاد زندگي كنندكساني كه نتوانند تاريخ آزادي خود را صحيح بنگارند، نمي.
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جهت درك بهتر . بافت اساسي حيات بامعناي اجتماعي است. بنيادين قبيله آن است كه تشكلي اجتماعي است
تري گرايانهيك قبيله اقدام به ارزيابي شود، نتايج واقعآن، اگر حتي به هنگام خوانش آثار ماركس، به چشم 

و ١گرازيستمحيطهاي جنبش. گرا هستندهاي تيپيك قبيلهها، سازماندهيآنارشيست. بار خواهد آوردبه
ي واسطهمحور بهي مدني و احزاب دولتاينكه يكايك مؤسسات جامعه. ترندفمينيستي به اين صفات نزديك

گردند، در متحول ميهايي توخالي و صرفاً برخوردار از يك پوستهستيز خود به سازماندهيخصوصيات قبيله
.اين زمينه بسيار آموزنده است

ي آزادي و به شرط برخورداري از خصيصه: توان قبيله را كمون ناميدتنها با وجود برخي شرايط مي
مجدد، در روزگار كنوني نيز ـ نظير آنچه در هايتواند از طريق ساختاربنديتمدن دموكراتيك مي. برابري

بسيار بيشتر از آن، . دار نيستسير و پيشروي تمدن دولتتاريخ تنها خط. ـ كسب معنا نمايدتاريخ روي داده
اي و ضدحمالت و هاي قبيلهي نظامحيات هزاران ساله. باشدسيري كمونال دموكراتيك ميداراي خط

ي كافي بر اين واقعيت صحه اند، به اندازهه در طول تاريخ تمدن نشان دادهناپذيري كهاي تسليممقاومت
.اش نموداش را طرح كرد و مجدداً ساختاربنديهمين پيشروي اصيل تاريخ است كه بايد تئوري. نهدمي

هاي طبقاتي در نظام تمدن مركزيـ مقاومت ديني و يا جنگج
ي تكوين طبقاتي و كنندههم محصول و هم تسريع. دارند٢هاي تمدني، ساختاري طبقاتي و صنفينظام

گيري آن و چگونگي هاي شكلي طبقه، فرممورد مهم اين است كه فراتر از تشخيص پديده. صنفي هستند
من «صورت گاه به شكلي عريان و بهها هيچدر واقعيت طبقاتي، هويت. ها مشخص گردندكاركردبخشي به آن

توان طبقاتي ماركسيستي نمي] يا قاموس[ويژه از طريق اصطالحاتبه. سازندنعكس نميخويش را م» طبقه هستم
ي طبقه و گراي پوزيتيويسم، در مورد پديدهرويكردهاي علم. طور صحيح بازتاب دادواقعيت طبقه را به

گردان و يرتبصـ نقش بيشناسانهها، رويدادها و روابط جامعههمانند تمامي پديدههاي آن ـسازيمرتبط
ماركسيسم به شدت گرفتار تأثير اينچنينيِ مدرنيته گرديد و نتوانست از آن . كننده را بازي نموده استمنحرف

اند كه يكي از داليل بنيادين عدم موفقيتشان با همين رويكرد هنوز قادر به درك اين مسئله نگشته. رهايي يابد
.در ارتباط است

ـ پراكتيكي ي سياسيـ تئوريك و هم از جنبهتماعي، هم از نظر مفهوميها و اصناف اجي طبقهمسئله
آناليزهاي مبتني بر . باشداي ميهاي ايدئولوژيك و پراكتيكي ريشهمستلزم نوسازي. نمايداهميتش را حفظ مي

عدم . بازتاب دهدطور صحيح نظر طبقاتي نيز بهتواند رويدادهاي تاريخ را از نقطهتنهايي نميـ پرولتر، بهبورژوا
تحليالت . باشدبا نوع نگرش تاريخي نيز در پيوند مي) از جانب سوسياليسم رئال(موفقيت پراكتيكي يا عملي

ها انتقاد شان با اديان كالسيكي كه بسيار از آنطبقاتي ماركسيستيِ پوزيتيويستي، ضمن عدم تفاوت چندان
آزمون شوروي اين تشبيه را اثبات . باشنددور ميدن خود بهمانآورند، هنوز هم از درك علل ناموفقعمل ميبه

.زيست استگرا يا طرفدار محيطزيستي محيطدر تركي معادل با واژهÇevreciي واژه١
: Sınıf. پروراننداند؛ درواقع هر دو يك معنا را در خويش ميكار رفتهآمده و در سطور بعدي نيز مشتقات آن بهsınıf ve tabakaصورت در متن به٢

صنف، اليه، رده، طبقه، رسته، كالس
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هيچ كس . توانيد مانع آن شويد كه طي يك روز فرونريزدتوانيد ساختماني صدطبقه بنا كنيد؛ اما نميمي: نمود
اگر . رويكرد، برخالف آنچه بسيار ادعا گشت، علمي نبود. تواند انكار نمايد كه چنين واقعيتي رخ دادنمي
بودن ناموفق«ي جالب ديگر در خصوص يك نمونه. گرفتهايي صورت نميبود، چنين فروپاشيمي

، مواردي هستند كه بر سر حزب كمونيست افغانستان »در مقايسه با رويكردهاي ديني١رئالسوسيالهاي آزمون
ي آمريكا و متحدهتواند با مؤسس خويش يعني اياالت گرا هنوز هم قوي بوده و ميآمدند؛ اما طالبان دين

.متفقان آن بجنگد
چگونه بايد به طبيعت اجتماعي نگريست؟ در اين زمينه، حتي از نظر روش نيز مسائل و مشكالت عظيمي 

ها و هاي ويرانگر تاريخ، بحرانترين جنگاند براي بزرگشده نتوانستههاي آزمودهتمامي روش. وجود دارند
شايد پرسيده شود آناني كه صاحب روش و متد . حتي معنايي بيابندمحيطي، بيكاري و گرسنگيمسائل زيست

. ٢كل استواقعيت اجتماعي يك: توان چنين پاسخي دادهستند، در اين خصوص چه مسئوليتي دارند؟ مي
اگر اين مسئوليت را . باشدي جنگ در برابر تمامي رويدادها مسئول ميي جبههي علم نيز حداقل به اندازهجبهه
. باشدس ننمايد، پس بدان معناست كه از اخالق علمي محروم است و يك ابزار ساده و ناچيز نظام مياحسا

ي تواند حق برخورداري از ايدههاي طبقاتي سخن بگويد، بلكه حتي نمينام جنگتواند بهتنها نميبنابراين نه
در اين . صحت و راستي است] ازبرخورداري[يترين صفت علم، ايدهاساسي. بودن را هم داشته باشدعلمي

م در رم سوزانده .ب١٦٠٠كه در (را٤تاريخيِ اخالق علمي يعني برونو٣نمادخصوص، دقيقاً بجاست كه بزرگ
شدن، از اعتقاد راستين دفاع صورت نگيرد، به اگر به قيمت سوزانده. همانند سرمشق و الگو نشان دهيم) شد

. سخن گفت) پژوه و عالم استناپذير براي انسان علمموردي اغماضكه(توان از عشق به علموجه نميهيچ
!توان عالم شدورزيدن به علم نيز نميبدون عشق

پژوه تا زماني كه قادر به حل هر انسان علم. عنوان الگوي ديگري نشان دادتوان منصور حالج را بهمي
جنگد و بهاي كه در جبهه ميي سربازيمسائل حياتي دوران خويش نشود و حداقل به اندازه

خود را نشان ندهد و نپذيرد، ٥مداريكند، اخالقخوردنش را با مرگ و يا با اسارت پرداخت ميشكست
مداران نيز اين گفته دقيقاً بر همان منوال و حتي براي سياست. با خود يدك كشدتواند اين صفت را محقانهنمي

يابي و حل مسائل اجتماعي است؛ ابزاري براي اه اصلي چارهزيرا سياست، قرارگ. بيشتر مصداق دارد
و نه يك (كسي كه به اين وضعيت درآمده باشد، اگر حقيقتاً سياستمدار باشد. نيستخواريجويي و رانترانت

اي بسيار بدتر از مرگ است كه نتيجه٦ي»سيزيف«كردن است بلكه ، نه تنها قابل اخراج)كارپرداز ناچيز دولتي
گيري اي گشته، هنوز هم قادر به نتيجهاگر انسانيتي كه دچار بمباران هسته. نمايدبر دوش خود حمل ميرا 

١reel sosyalistوسياليستيِ رئال؛ مربوط به سوسياليسم واقعاً موجودس
٢Sosyal gerçeklik bir bütündür.تكه نيستواقعيت اجتماعي، يكپارچه است و تكه.
.رودكار ميآمده كه در فارسي نيز به شكل آبد يا آبده يعني تنديس، امر عظيم، شيء غريب و مجسمه بهabideي عربيدر متن واژه٣
٤Giordano Brunoجوردانو بورنو
٥Ahlâkîlikت؛ اخالقيبودن؛ پايبندي به هنجارهاي اخالقياخالقي
٦Sisyphos :سوي قلّه ببرد ولي هربار اندكي مانده به قلّه، سنگ اي كه از طرف خدايان مجازات گرديده تا سنگي را بر گُرده بگيرد و بهشخصي اسطوره

.كشده آن را بر دوش ميغلتد و وي به ناگزير دوبارفرومي
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وجه اند، كساني هستند كه به هيچآناني كه عكس اين را مدعي. صحيحي از اين امر نباشد، انسانيتي مرده است
.اند حيات انسانيِ جامعه را بشناسندنتوانسته
اند، ي كافي نشناختهي طبقه و ملت بلكه قبل از آن طبيعت اجتماعي را به اندازهپديدهتنهاهايي كه نهآن
خواهم بگويم اين است كه چيزي كه مي. پژوه گردند و نه سياستمدارتوانند علمخوبي بدانند كه نه ميبايد به

سلول اندر «يط مجازات اين سطور را در شرا. باشدمداريِ علمي و سياسي بسيار مهم ميمسئوليت و اخالق
تنها ارزشي كه : گفتن اين نكته دين من در قبال انسانيت است. نويسم كه دشوارترين شرايط استمي١ي»سلول

ها و آالم زندگي و ازجمله ورزيدن به علم است؛ جهت كاهش شديدترين تلخيدارد، عشقمرا سر پا نگه مي
. نداردي ديگري وجودورزيدن به علم چارهمرگ، جز عشق

٢ديانَتآـ طبقه و 

آن ] يا اُرژينال[واقعيت محسوس بين طبقه و ديانت، باز هم به منبع برآمدگاهي٣سازيممفهوجهت 
ي تشكيل شهر و دولت، از نظر توليد طبقه و ايدئولوژي نيز بسيار جالب ي سومر به اندازهنمونه. گشتبازخواهم

. ي برتري را در خود داردـ روم عناصر آموزندهتر از منبع يوناندهباشد؛ در سطحي بسيار گسترو آموزنده مي
اي برآمدگاهي پذيرفته شود و در طبقه و ايدئولوژي آن موشكافي صورت اينكه كاپيتاليسم اروپا همچون مقوله

، )سفهو ازجمله علم و فل(هاي ايدئولوژيكتنها براي ماركسيسم بلكه براي تمامي گردانندگان فعاليتگيرد، نه
ي توان از آخرين مشتق واقعيت اجتماعي، به اندازهبسيار آشكار است كه نمي. دهدبزرگي را تشكيل مي٤مانع

سعي خواهم كرد براي كساني كه به ايدئولوژي، . آن استنتاج صحيحي نمود] يا اُرژينال[ي برآمدگاهيمقوله
از نظر طبقه و . هاي سومري استفاده كنمايدئولوگي كاهن از عبارت اند، فراتر از واژهعلم و فلسفه دلمشغول

هايم، روش توان از آن گرفت؟ در ارزيابيهايي ميديانت، در ميان سومريان چه چيزي روي داد و چه درس
.را برخواهم گزيد» ي مجردسوي مقولهي متعين و محسوس بهاز مقوله«

ند، امور اقتصاد، سياست و دفاع نيز تنظيم و ها كه در عين حال قرارگاه ايدئولوژيك بوددر زيگورات
ها را از توانستند ايننمي. »اين فعاليتي اقتصادي است و ديگري سياست و دفاع«گفتند دهي شده و نميسامان

ريزي ي برنامهدر زمينه. شدهاي توليدي، دفاع ميها به فعاليت واداشته شده و از حوزهانسان. هم تفكيك كنند
ها باشد؛ جملگي آناي بسيار ملموس ميشيوه. شدنيز اقدام مي) ارت امروزين اقتصاد سياسيبه عب(سياست

دادند كه گويا بدون ساخت پيداست حتي به ذهنشان نيز چنين تصوري را راه نمي. درون يك كليت بودند
كز توليد ايدئولوژي زيگورات، پيش از هرچيز مر. ـ دفاع بتوانند وجود داشته باشندزيگورات، اقتصادـ سياست

عنوان مواردي به(به احتمال بسيار، مفاهيم و اعتقادات. شدنددر آنجا مفاهيم و اعتقادات ساخته مي. است
اما . شدندي هالل حاصلخيز، گردآوري ميي نوسنگي هزاران سالهاز جامعه) يافته از دوران نوسنگيادامه

.ي امرالي با مجازات سلول انفرادي مواجه گرديده كه در واقع نوعي سلول در سلول استي كتاب بارها در زندان انفرادي جزيرهنويسنده١
داريديانت يعني دين/ بودن؛ حيث ديني؛ دينيتآمده؛ دينيDinsellikي در متن واژه٢
٣Kavramlaştırma :به حالت مفهوم درآوردنگرداني؛ دازي و مفهومپرمفهوم
آمده است؛ وضعيت نامناسب، هنديكاپ، مانعهHandicapي انگليسي در متن واژه٤
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توانستند از اعتقادات و هنجارهاي مربوط به بنابراين نمي.مسائل مربوط به گذار از آن جامعه در ميان بود
در برساخت . سازيشان ضروري بودمفاهيمي كه كسب كرده بودند، دقيقاً به همان نحو استفاده نمايند؛ متحول

توليد مازاد ناشي از بارآوري و ١ترين سهمرويشان، كساني هم وجود داشتند كه نامحقانه بزرگاجتماعي پيش
نمودند و كساني نيز وجود داشتند كه به قيمت سيركردن شكم به كار واداشته يزي را تصاحب ميحاصلخ

هر لحظه ممكن بود كه از داخل و خارج يك عصيانگر ظهور . همچنين مدافعاني نيز الزم بودند. شدندمي
اعي مطرح بود كه برساختي اجتم. مسئوليت آن سنگين بود. شد، چنين چيزي بودنظمي كه برساخته مي. نمايد

.طلب و آزاد قبيله متفاوت بوداز هر نظر با انسان مساوات
ي انسانيِ فاقد ذهنيت و اعتقاد، جامعه. ذهنيت و اعتقاد است] برخوردار از[يي انساني، جامعهفرد و جامعه

فقيت در اين بدون كسب مو. باشددار ميبنابراين ذهنيت و اعتقاد، موضوعي الويت. هرگز وجود نداشته است
اي گونهدار را بهي اولويتآفرينش ايدئولوژيك، اين وظيفه. توان جامعه را به فعاليت واداشتجنبه، نمي

دگرگوني و تحولي از دين . هاي سومري آگاهي داريماز ابداعات ايدئولوگ. آوردجاي ميآميز بهموفقيت
، از توتم زميني به خداي آسماني، از خداي هر )الري مردسابازتاب جامعه(ي مادر به دين خداي پدرايزدبانو

. ي اتحاد شهرها بودندـ صورت گرفتكنندهكه بازنمودقبيله به خداي شهر و خدايان عمومي زمين و آسمان ـ
ايماژهايي ] ـ١: [نمايدمعنايي كه براي اصطالح و مفهوم خداوند در نظر گرفته شده است از دو حوزه تغذيه مي

] ـ٢[؛ )ناميميعني از همان چيزي كه آن را طبيعت اول مي(آيندجز جامعه و انسان پديد ميي بهكه از هر چيز
. نمايندعناصر فرهنگ معنوي كهن اين امر را پيشاهنگي مي. ها و اعتقادات مربوط به طبيعت اجتماعيانديشه

نموده و مقتضيات برساخت يعني عناصر اسطوره و دين از اين منابع تغذيه] بخشي[ابزارهاي نوين مشروعيت
افتد، چون مقبول . يابدفعاليت ايدئولوژيك تا زمان كسب موفقيت ادامه مي. كشنداجتماعي نوين را پيش مي

شوند، قربانياني پيشكش گردد، گماشتگان انساني آن تعيين ميريزي ميشود، مراسم آن طرحآنگاه نهادينه مي
ي پربازده و سودمند تازه بخشي به جامعهمامي اين كارها جهت تداومت. شوندگردند و معابدي ساخته ميمي
و ٢»خورساگ، اينانا، ماردوكان، انليل، انكي، نين«پرداختن به موضوع پانتئون يا ايزدستان متشكل از . باشدمي

اعي اجتم] يابي[اما آشكار است كاري كه صورت گرفته، با هدف مشروعيت. طلبدمابقي آن، فرصتي ديگر مي
خدايان قديمي گشته ) پانتئون(مورد مهم در اينجا اين است كه نظم نوين خدايان كه جايگزين نظم. بوده است

.سازداست، چه چيزي را بازنمايي كرده و يا منعكس مي
اما چگونگي ي فرهنگ مادي است، سخني اشتباه نيست دهندهمعنوي بازتاب) فرهنگ(گفتن اينكه جهان

معنوي بازتابي بازتاب. ست كه يك بازنمايي نظير انعكاس تصوير گاو بر آب مطرح نيستپيدا. آن مهم است
. سازدبرساختي حقيقي است كه انسان را انسان مي. گيرداي بسيار متفاوت صورت ميگونهساده نيست بلكه به

ل مكرر سعي بر واشكافي و تحلي. باشندمفاهيمي متفاوت مي» هاي محض و خشنبازتاب«و » برساخت«
يك رويكرد ژرف .يابداصطالح خدا دارم، زيرا مفهومي است كه مطابق زمان و مكان معناي آن تغيير مي

.سهمي بيش از حق خودو كنايه از! لفظاً يعني سهم شيركار رفته؛بهAslan payınıدر متن اصطالح ١
٢En, Enlil, Enki, Ninhursag, İnanna, İshtar, Mardokهورساگ، اينانا، ايشتر، كي، نينليل، ئنئن، ئن: شوندبدين صورت نيز تلفظ مي

مردوك يا مردوخ
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نبايد ايماژ هويت . ورزدشناختي، از پذيرش اينكه خدا همان ايماژ هويت اجتماعي است، احتراز نميجامعه
حتي . نيز صورت گرفته است١رات زيراتميپيگيري اين ايماژ تا حد ذ. مايه بيانگاريماجتماعي را ساده و كم

كه ٣»]الهيي يا همان ذره[higgsي ذره«ـ سوئيس در جستجوي ٢هاي علمي سرناكنون نيز در آزمايشگاههم
هاي مفصلي را به خود اختصاص خواهد بازگويي داستان آن، جلد. باشنددهد، ميساختار ماده را تشكيل مي

ي انسان ي سادهجامعه را نيز متشكل از يك توده. نمايمسي پوزيتيويستي وضع نميشنادر اينجا جامعه. داد
٤ترينكامالً متوجه هستم كه رويكرد مذكور محض. كنمرويكرد پوزيتيويستي پيشه نمي. كنممادي تلقي نمي

ميليارد ٨/١٣ي ايماژ هويت اجتماعي، مجموع كيهان مثابهتوانم بگويم كه خدا بهحتي مي. گرايي استدين
قصدي مبني بر وضع يك . توان گفت همان چيزي است كه نيست نخواهد گشتهمچنين مي. ساله است

آورم كه موضوع را ناچيز و سازي به آناني بر زبان مياين نكته را جهت خاطرنشان. متافيزيك خشك هم ندارم
ترين هوش است، مفهوم ـ انرژيِ داراي منعطفماده] يا سياليت[يابيگونه كه جامعه جريانهمان. گيرندساده مي

تواند به قدر دلخواه بدان بار معنايي هرآنكه بخواهد، مي. باشدـ انرژي ميترين مفهوم معناخدا نيز منعطف
، چونان متخصصان اين )ها را فالسفه بناميمتوانيم آنمي(اندرا پيشه نموده٥]آفريني[آناني كه هنر معنا. بدهد

.اندي فالسفه، استادان معناآفريني و توليد مفاهيمپيامبران نيز حداقل به اندازه. دكار هستن
بري و اجراي اينچنينيِ امور را تقريباً با عرياني تمام نشان امتيازمان در مورد تمدن سومر اين است كه پيش

ي معنوي دي رو به حوزهي تمدن سومر، نشوونمايي كه فرهنگ ماي نمونهاي به اندازههيچ نمونه. دهدمي
كسي كه نخواهد، : ادعاي من اين است. همه ساده و به همان اندازه نيز باشكوه بازتاب نداده استداشته را اين

. اي است كه رشد و ترقي يافته استسازيِ طبقهپانتئون سومر، خودـ الوهي. ناچار از باور كردن و دانستن نيست
يابي تمامي اديان، نقش ريشه را در جهت. ورد بسيار شفاف و روشن استاين م: نمايمبه اصرار تأكيد مي

خود . اندهزار ساله توسعه يافتهها، هنرها و علومي داشته كه بعدها در طول تاريخ تمدن مركزي پنجفلسفه

.دنياي كوانتوم همان دنياي ذرات بسيار ريز اتمي است. منظور از زير اتمي، ذرات بسيار ريز اتمي است١
٢CERN :اين مجموعه در . باشداي و فيزيك ذرات بنيادين ميهستهي فيزيكاهي در زمينهي آزمايشگترين مجموعهاي اروپا؛ عظيممركز تحقيقات هسته

ترين هدف آن كشف رازهاي سرآغاز جهان مهم. اي شكل گرفتتوسط سازمان اروپايي تحقيقات هسته١٩٥٤در سال . حوالي شهر ژنو سوئيس واقع است

آورند تا مشاهده درصد سرعت نور در دو جهت مختلف به حركت درمي٩٩دهنده تا نام شتابهايي باي اتم را در تونلدر آزمايشي پروتون يا هسته. است

ي بوزون هيگز توليد گردد اگر ذره. آيد يا نهي الهي است، پديد ميكه موسوم به ذره» هيگز«اي با نام بوزون ها با همديگر، ذرهشود كه از برخورد اين پروتون

.بنگ اثبات خواهد شديا همان بيگي مهبانگآنگاه درستي نظريه
٣higgs parçacığı /اين . گيردتمام جهان ما و حتي خأل را نيز دربر مي) شدهداني به نام پيتر هيگز نامگذاريكه به نام فيزيك(اي، ميدان هيگزطبق نظريه

ي هيگز، نوع و توان بر اساس نظريه. دهديادين اطرافش واكنش صورت ميبوزون هيگز با ذرات بن. است) higgs(ميدان پر از ذرات بنياديني به نام بوزون هيگز

ها با يعني جرم الكترون به دليل توان واكنش الكترون. كند كه آن ذره چقدر جرم داشته باشدهاي هيگز با ذرات بنيادين پيرامونش معلوم ميواكنش بوزون

هاي هيگز در چون بوزون. باشدهاي هيگز بسيار ضعيف ميباشد كه واكنش آن با بوزوناين علت مياينكه فوتون تقريباً فاقد جرم است به. بوزون هيگز است

لذا يك ذره نظير الكترون يا فوتون فارغ از اينكه در كجاي دنيا ) مانند آب درون يك آكواريوم(اندي دنيا را پر ساختهباشند و همهجاي ميدان هيگز ميهمه

اين ذره فعالً در سطح تئوري وجود دارد و در آزمايشگاه ديده . باشند و در نتيجه جرمي ثابت دارنددر حال واكنش با بوزون هيگز ميطور دايمقرار دارند، به

اگر برخوردهاي بزرگي در بين ذرات بنيادين ايجاد شود، احتمال دارد در شرايط كائوتيك و آزادشدن انرژي . باشدنشده و حاصل محاسبات رياضياتي مي

.گويندي خدايي ميي هيگز، ذرهبه ذره. حاصل از اين برخورد، شانس ظاهر شدن اين ذره فراهم آيد
ترينترين؛ خشنوسختسفت٤
٥Anlam sanatı
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، ي مياني ازآن كاهنانطبقه. باالترين طبقه، پانتئون خدايان است. باشدزيگورات مبين همين واقعيت مي
ـ بردگاني ترين بندهمرتبهترين طبقه نيز مكان دوناست؛ پايين] آفريني[خدا و اجراكنندگان هنر معنا١سفيران

رو روبه» ـ بندگانـ سفيرخدا«گانه يعني نظم آيا در تمامي اديان با همين سه. شونداست كه به كار گماشته مي
» كاهن+ مدير سياسي + شخص نظامي «در حالي كه گونه نيست؟ شويم؟ آيا نظم طبقاتي اساسي هميننمي
نهادهاي + بروكراسي + ي متوسط ي واسطه را طبقهي مياني يعني حلقهدهند، طبقهي باال را تشكيل ميطبقه

ترين مرتبه را به خود اختصاص آناني كه پايين. دهندتشكيل مي) هادانشگاه، معبد و رسانه(بخشمشروعيت
پرولتر، روستايي، كارمند، محصل، زن، : مانندي اول باقي مياند كه خارج از دو طبقهيدهند، تمامي كسانمي

.كودك، بيكار و غيره
ي هاي چنداني را ببافند، جوهرهآيند، نتوانند دروغسومريان براي اينكه معناآفريناني كه پس از آنان مي

. كنمم ساده، چيزي شبيه بازي تئاتر را قصد نميگويوقتي مي. اندشكلي ساده و قابل درك برساختهمسئله را به
هنگامي كه به . اندسازي را با استعدادي برتر اجرا نمودهپردازي يا اصطالحمنظورم اين است كه هنر مفهوم

كنيم كه يك خدا از ميان پانتئون چندخدايي آغاز به رسيم، مشاهده ميهاي آكاد، بابل و آشور ميامپراطوري
آشكار . دهدنمايد و آنان را دستيار خويش قرار ميرارگيري در جايگاهي فراتر از ديگران ميباال رفتن و ق

رسد كه وقتي نوبت به شاهاني مي. گردديابد، پانتئون نيز مركزي مياست كه هرچه نفوذ و نيرو مركزيت مي
ي در جامعه. شودمينيز گشوده » خداييمطلق و تك«هر سخنشان قانون و مقررات است، راه بر اعتقادات 

هرچه جامعه . ي شمار كالن و قبايل، خدا وجود داردبه اندازه. اي يك خدا داردنوسنگي، هر كالن و قبيله
هاي باال و حتي مديريتهاي ردهگردد و مديريتآيد، هرچه طبقاتي ميشود و به حالت متحد درميبزرگ مي

. نمايديابي ميآغاز به كاهش» يك«سوي ز كثرت بهمان نيز اشوند، شمار خداياننفره تشكيل ميتك
ي زن تأثيرش را از دست همچنين هرچه جامعه. گيرداي بسيار شفاف صورت ميگونهبه] يا بازنمايي[نمايندگي

.آيندپديد مي» مرد، پدر و جد«خداي . يابدمان نيز تغيير ميدهد، جنسيت خدايانمي
اي بسيار بغرنج و گونهشك، مرحله بهبي. واره استك شما يا طرحچيزي كه سعي بر ترسيم آن داريم، ي

اي بسيار نزديك به متولوژي گونهشان را بهكاهنان هنگامي كه دين. مملو از منازعات گذشته است
چيزي كه در بنيان . دادندي كار قرار ميهاي دوران خويش را شالودهساختند، سطح اعتقادي انسانبرمي

هرچه جامعه و افراد آن . زدندهايي متناسب با دوران را رقم مينهفته بود، اين بود كه برساختپيروزي آنان
ي بسيار مهم اين بود كه از طرف ديگر، مقوله. گشتيافتند، دين نيز دچار تحول و دگرديسي ميتغيير مي

هم . بينندت شخصي خود موافق نميها و اعتقاداي خدايان را با منافع، انديشهآيند كه اين شبكهكساني پديد مي
. تواند بدون تأثيرگذاري بر اعتقادات صورت گيرددر درون جامعه و هم خارج از آن، برخورد منافع هرگز نمي
ي اجتماعي را خوبي اين قاعدهبايد بسيار به. يابندفرد و طبقات درگير، در اديان و خدايان درگير بازتاب مي

پذير اي امكاني طبقاتي جدي، هيچ مبارزه]آفريني[ي عظيم در هنر معنابارزهبدون اقدام به يك م: دانست
عكس آن نيز . هاي خالي و محروم، مبارزات ماندگار و قوي هرگز قابل تداوم نيستندبا دست و دل. نيست

١Elçiرسول، سفير، واسطه
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م ميان هنرهاي عظيهاي عظيم اجتماعي، از رهگذر سازگاري و صلحو صلح١هاسازگاري. باشدصحيح مي
.شوندبرقرار مي] آفريني[معنا

راه افتاد، خدايانشان را نيز با خود حمل مان از شهرهاي سومري بههنگامي كه ماشين تمدن مركزي
م، بدون تحولي جدي .ق١٦٠٠هاي مدار در دوران بحران بابل طي سالدگرگوني در نيروهاي قدرت. نمودمي

بحران و سقوط، به معناي بروز . ا به حالت يك گزينه درآورددر خطوط اصلي، از نظر ديني نيز انشعاب راه ر
شك و سقوط اعتقادي نسبت به خدايان موجود در . نسبت به نظم موجود است» ]اعتقادي[شك و سقوط«

. پانتئون نيز چنان امريست كه ممكن نبود بازتاب نيابد

بـ ـ ظهور دين ابراهيمي 
رو ي بحراني مشابه همين روبهبا يك دوره) باالمديران ردهشاه و(توان حدس زد كه نمرودهاي بابليمي
اما با سرلوحه قرار . هايي در مورد هزاران سال قبل وجود دارندروايت. باشدتاريخ واقعي در دست نمي. گشتند

اشيم اگر توجه داشته ب. توانيم تفاسيري نزديك به واقعيت ارائه دهيمدادن معيارهاي علميِ پرمعناي امروزين مي
بودن آن به واقعيت نزديك] ميزان[كه تاريخ يك هنر تفسيرپردازي است، بدون شك نيروي هر تفسير از راه

.سنجيده خواهد شد
ي تاريخي اقدام به تفسير جامعه. كرده، اورفاست) هجرت و يا ظهور(اي كه ابراهيم از آن خروجناحيه
اي كه تخمين ي زمانيهمچنين اگر مقطع و دوره. ك نمايدتواند ما را به واقعيت دين ابراهيمي نزدياورفا مي
توانيم يك گام شود ظهور وي طي آن صورت گرفته را در پرتو تاريخ جهانشمول تفسير نماييم، ميزده مي

را در سر بپرورانيم؛ زيرا چنين واقعيتي » ٢وكمالواقعيت تمام«نبايد سوداي . ديگر به واقعيت نزديك شويم
.وجود ندارد

ي وسيع آن، پس از چهارمين عصر يخبندان، براي اجتماعات انساني به لحاظ ناحيهاورفا بهئوبيولوژيژ
بينيم كه با هاي علمي مربوطه مياز طريق فعاليت. باشديك اقليم آبياري طبيعي برقرار مي. مانديك بهشت مي

اي توان در اين مرحلهمي. باشدي بسيار جذاب مياش يك منطقهالعادهپوشش گياهي و پوشش جانوري فوق
كه انسانيت پس از صدها هزار سال به زبان نمادين نيز سخن گفته است، انتظار يك انفجار را در اين مكان 

برداشتنِ انسان برخاسته از ريف شرقي آفريقا بوده و موقعيت ايستگاه پراكنش همچنين مسير عظيمِ گام. داشت
. هاي برخوردار از تجربه، آن را تحسين خواهند نمودطي دارد كه انسانشراي. انسان در جهان را داراست

.باشدآل سكونت، تغذيه، حفاظت و توالد براي انسانيت آن دوران ميي ايدهتوان گفت كه يك منطقهمي
تپه به دست آمده و هاي گوبكليكه در حفاري٣هاي سنگيطور قطع اثبات شده كه تاريخ ستونبه

اغراق نخواهد بود كه قدمت آن را . ها قطعيت يافته است، حداقل دوازده هزار سال قدمت دارندمعبدبودن آن
تواند ي فرهنگي هزاران ساله نميزيرا ساختن چنان معبدي، بدون وجود پشتوانه. سال پيش ببريم١٥٠٠٠تا 

١Uyum معادلHarmonieبودن، هماهنگي، سازش و توافقدر انگليسي؛ هارموني، موزون
٢Tam gerçekمواقعيت تا
٣dikilitaşشكلهايِ ستونيْسنگيادمانصورت ها بهشناسي آزادي از آندر كتاب جامعه)dikilitaş anıtı (نام برده شده است.
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هزار ساله بيش از پانزدهياز يك دوره. باشدمنطبق ميژئوبيولوژيكاين تشخيص علمي با تفسير . ممكن گردد
هر قبيله داراي . باشدي نظام قبيله ميزيرا معبد، بازنمودكننده. اي نيرومند مطرح استسو يك نظام قبيلهبدين

هاي مثالً در تپه. هاي زيرزميني مشابه آن نيز موجود باشنداحتماالً نمونه. باشداي كوچك مييك معبد دايره
روستائيان و حتي . شونداي مشابهي يافت ميدايرههاي معابد نيمبازماندهنيز» حران«كوچك نزديك به 

هاي آن دوران در پيداست انسان. را ندارند] مذكور[هاي سنگيشهرنشينان امروزين نيز تكنيك ساخت ستون
) المدر دوران ظهور اس(تر از پرستشگاه مكهزيربناي معبد چهل بار بزرگ. كردندوضعيتي پيشرفته زندگي مي

بنابراين قدمت . ي سنگي استاين در حاليست كه پرستشگاه موجود در مكه، يك بناي بسيار ساده. است
نظر هم حجم و هم از نقطه. هزار سال پيش حدس زدتوان حداقل تا پانزدهقداست و نقش مركزي اورفا را مي

و توسط سليمان پيامبر، پسر داوود م .ق١٠٠٠اولين معبد آن در اواخر (تنها از مكه بلكه از قدسزمان، نه
تر تر و كهني جهان آن دوران بسيار بزرگشدههاي مقدس مشابه شناختهو تمامي حوزه) ريزي شدپي
اي هزار سالهتفسير شخصي من اين است كه آن ناحيه تا دوران ابراهيم، در موقعيت مركزي حداقل ده. باشدمي

.باقي مانده است
از اصطالح . مهم است» مركز«در اينجا اصطالح . باشدهزار ساله مييك مركز جهاني دهاين دوره به معناي 

. باشدـ پيرامون در تاريخ جهانشمول، مستمر ميي مركزكنيم كه رابطههزار ساله نيز درك ميتمدن بيش از پنج
ـ اي بسياري در روابط مركزهجاييدر تاريخ تمدن، لغزش و جابه. تواند وجود داشته باشدتاريخ فاقد مركز نمي

ي اورفا از لحاظ ناحيه. هيچ مكاني داراي موقعيت مركزي هزاران ساله نيست. پيرامون صورت گرفته است
خصوصيت ديگرش، . همتاستزمان آن، مكاني بيقرارداشتن در موقعيت اولين مركز انسانيت و مدت

ايد برخي از خارج آمده و در آن سكونت گزيده ش. هاي موجود در آنجاستانسان١بودن]يا اصيل[اُتانتيك
ي اصلي سكونت هوريان ـ اينكه حوزه. انداند، هميشه در آن ناحيه بودهباشند اما خلقي كه آن معابد را ساخته

هاي اورفا بوده و پايتخت امپراطوري ميتانيـاي كه در تاريخ كسب نام نمودهي قبيلهي اولين جامعهمنزلهبه
در اين ناحيه يافت شده است، به ما امكان درك هويت اين ٢)پنارـ جيالنكانيـ سريواشوكاني(صلاالهوري

به طور قطع در تمامي ابعاد ظهور . باشدهمچنين در موقعيت مركز هالل حاصلخيز مي. دهدخلق اُتانتيك را مي
و مصر نقش اصلي را ايفا نمودهي تمدن سومرويژه در تغذيهگرفته از هالل حاصلخيز و بهفرهنگ سرچشمه

هايي محسوب گردند كه واقعيت مذكور اش با بابل بايد ازجمله روايتمسافرت ابراهيم به مصر و رابطه. است
١٨٠٠هاي سال(كه در مصر خانداني را تأسيس نمودند٣هاييدانيم خاستگاه هيكسوسمي. نمايندرا تصديق مي

توان فهميد كه فرهنگ هديه و مي. اندواقعيت ديگري را نيز آشكار نمودهمعابد . نيز همين ناحيه است) م.ق
از معابد . دهدهاي پيدايش تجارت را نشان مياين واقعيت سرنخ. باشندمهماني نيز ازجمله امور مهم معبد مي

١Authenticity :اصليت؛ اُتانتيك يعني داراي قدمت، باستاني، ارژينال؛ منظور از خلق اتانتيك اين است كه هميشه اهل يك مكان خاص بوده و از خارج

.اندنيامده
٢Waşukani-Serêkâni-Ceylanpınarاورفا در شمال ./ باشندمي» تركي«و » كُردي امروزين«، »هوري«هاي سه نامگذاري مذكور به ترتيب به زبان

.ي كتاب حاضر نيز اهل همان منطقه استكُردستان واقع است و نويسنده
٣Hyksos
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اري موجود هنگامي كه به كيفيت تج. انديابيم كه معابد نقش اولين مراكز دادوستد را داشتهسومري نيز درمي
هاي برشمردن استدالل. شودنماييم، اين واقعيت هرچه بيشتر مشخص و ملموس ميدر ظهور ابراهيم توجه مي

.خوبي بر آن واقفيمبينم، زيرا بهابراهيم را چندان مهم نمي] دوران[پس از
مياي سفلي كه مزوپوتا: ي سه نيروي تاريخي آن دوران قرار داردم در ميانه.ق١٦٠٠هاي اورفا در سال

اند؛ و خاندان نوين هايي كه در آناطولي مياني رو به ترقي نهادهباشد؛ هيتيتـ آشور ميـ بابلتحت كنترل سومر
ي اورفا، از همان دوران ضمن برخورداري از ناحيه. اندتازگي نيرومند شدهها در مصر كه بهو باشكوه فرعون

. رودنيز پيش مي١ژئوپوليتيكترين مركز در مسير رسيدن به مهم،ژئوبيولوژيكموقعيت حاصلخيزترين مركز 
ي آغازينِ تاريخي هستيم كه در مرحله. ها با پركردن اين خأل ژئوپوليتيك، رو به ترقي گذاشتندبعدها ميتاني

رزيابي ها اعنوان دوران شكوهمند اولين مناسبات و ديپلماسي بين تمدنكاو تاريخ، آن را بهاولين ناظران ژرف
عيار تجاري وزيدن گيرد و هم يك طوفان تمامها صورت ميهم دادوستد پرتراكمي بين فرهنگ. نمايندمي
فراواني از دربارها به. شودايست كه طي آن تجارت همچون يك فرهنگ، سنتي و نهادينه ميبرهه! گيردمي

ها خويشتن را هيتيت. شوندحول ميها درهم آميخته و متاديان و ايدئولوژي. گيرندهمديگر عروس مي
شد نيز كه در آن دوران نياز بسياري بدان احساس مي» پرورش اسب«مركز . كنندعنوان مي» سرزمين هزار خدا«

. شودياد مي٣»كيكولي«ها از آن به است كه در داستان٢ي مهتريِ اسبي پرآوازهيك ناحيه. همين ناحيه است
.در حال جريان استاي ي اوج نظام قبيلهمرحله
سرايي و نواختن ساز، خواني، ترانهي آوازتنها در پس قداست ديني، بلكه در پس هنرنمايي در حوزهنه

در پس ظهور ابراهيم نيز همين واقعيت . ي تاريخي و فرهنگي حضور دارددهل و سرناي اورفا نيز همين جبهه
. ا هزار ابراهيم، اصالً موضوعي شفاف و روشن نيستاينكه شخصِ ظهوركرده يك ابراهيم بوده ي. نهفته است

محيط بسيار پوياست و . باشداين مسئله چندان مهم هم نيست؛ مورد مهم وجود گرايشي قوي در آن دوران مي
ي تاجري است كه نهادينه ابراهيم، تنها يك فرد از طبقه. حالت صنعتي پرسود درآورده استتجارت را به

ناحيه از اين نظر . تجارت حيوانات بسيار رونق دارد. ها استشدن تجارت بين تمدندينهمورد مهم، نها. گشته
روشن است كه تاجر . باشدهايش در حال حركت ميكه ابراهيم همراه با رمهباشد؛ چنانبسيار مساعد مي

بردگان نيز تجارت. مسافرت هزاران تاجر اينچنيني به مصر، در سرشت تجارت وجود دارد. باشدحيوانات مي
٤ي تجارت زنان و كنيزيمسئله. فروخته شده است، معنادار استعنوان بردهاينكه يوسف به. در جريان است

.باشدخريد هاجر توسط ابراهيم نيز در اين مورد روشنگرانه مي. نيز مطرح است
العاده باشكوه معبد گ فوقاز فرهن. خود او پيشواي قبيله است. اي نيرومند استهمچنين ابراهيم داراي قبيله

ي ابراهيم بسيار آشكار است كه خداي قبيله. اي داراي يك خداستگردد كه هر قبيلهخوبي درك ميبسيار به

١Geopolitics :ريزي سياست خارجي يك كشور با مدنظر قرار دادن عوامل جغرافيايي و جمعيتي آنفياي سياسي، طرحعلم سياست جغرافيايي؛ جغرا .

.يابدمنظور جمله اين است كه اورفا از لحاظ جغرافياي سياسي نيز مركزيت مي
. است كه تعميم يافته) ي اسبدهندهگر و پرورشتيمار(= يعني مهترseyisي عربي نيز همين واژه» سياست«ي ي كلمهريشه. آمدهat seyisçiliğiدر متن ٢
٣Kikuli
گيجاريه٤
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برانگيز، در منافع مادي كشمكش. سر خواهد بردكه سعي در كنترل ناحيه داردـ در كشمكش بهبا خداي بابل ـ
ست از لحاظ »اورفا«كه در » اور«ي به احتمال بسيار واژه. يابدميواكش بازتابفرهنگ خدايان در حال كش

اورفا احتماالً . در زبان سومريان مشتق شده است) تپه(، از صفت و يا اسم اور]يا اتيمولوژيك[شناختيريشه
د موضوع ديگر مور. گذاري صحيحي استاين نام. باشدمي» زارگاهي بر فراز تپهسكونت«داراي معنايي نظير 

ناحيه، از اين نظر همانند . كامالً مشخص نيست كه هوري است يا سامي. باشدي اتنيكي ابراهيم ميبحث، ريشه
تقريباً هيچ قبيله و فرهنگي وجود ندارد كه مختلط . ي كامالً مختلط بوده استحالت امروزينش يك منطقه

.اندگر اختالطهايي است كه تا حدودي تداعي]واژه[شناختي، آكنده از نمونهزبان عبراني از نظر ريشه. نباشد
عناصر . دانيمصورت ازبرشده ميهمگي ما داستان مربوط به ابراهيم را كه منتسب به كتب مقدس است، به

ها؛ قصد واكش وي با نمرود؛ اقدام او به شكستن بتكش: اند نظيرداستاني بسياري در همين چارچوب آمده
ـ فلسطين كردن وي؛ كوچ به اسرائيلي معجزه؛ هجرتاش در نتيجهتش؛ رهايينمرود جهت انداختن وي در آ

پس از زادن اسماعيل ) كه محتمالً خاستگاهش فرهنگي بومي نزديك به عربيت بوده(امروزين؛ كنيز وي هاجر
ق يكي زاده؛ ميالد يعقوب پسر اسحااصيلي »سارا«شدن اسحاق از شود به جوار مكه كوچ كند؛ زادهناگزير مي

شود؛ ترقي يوسف تا به عنوان برده به فرعون مصر فروخته مياز دو فرزند ابراهيم؛ يوسف پسر يعقوب به
.هاي درباري؛ و مواردي نظير ايني عشق و دسيسهي وزارت در نتيجهمرحله

ي اي هزاران سالهآشكار است كه فرهنگ ابراهيم نه فرهنگ سومري است و نه مصري؛ بلكه فرهنگ قبيله
اما فرهنگي است كه يك عصر حاويِ تغييروتحولي بسيار مهم، آن را پيچيده نموده و سنتزي از آن . اورفاست

معلوم است كه . توان به نتايجي بامعنا دست يافتدر صورت تفسير داستان آن، مي. وجود آورده استرا به
ي جمعي در آن قرار دارند، شعبهستهصورت دها بهجايي كه بت. باشدنمرود عنوان والي زمامدار بابل مي

هرچه باشد . هايي دارندباشد؛ اما مسائل و چالشپدر ابراهيم در خدمت نمرود مي. پانتئون بابل در اورفاست
ها و اعتقادات ديني مختص به خود رود باورداشتانتظار مي. ايِ اهل آن ناحيه استي قبيلهزادهيك اصيل
. و پيامد آن كشمكش و نزاع استنتيجه. باشدنافع پدرش و بنابراين منافع قبيله ميابراهيم در پي م. داشته است
ي بنابراين عالوه بر قبيله. دهدشكني و انداختن ابراهيم در آتش اين واقعيت را آشكارا بازتاب ميآزمون بت

اي لونياليسم بابل، مبارزهبه نوعي در برابر كو. نمايدخويش، نبرد جهت منافع تمامي قبايل مشابه را رهبري مي
ي معناييِ اين جنگ است؛ قرارگاه ايدئولوژيك آن پانتئون بابل، جبهه. دهددوستانه انجام ميبومي و ميهن

ي ايدئولوژيك ابراهيم نيز فرهنگ معنوي قبيله يعني جبهه. باشداست؛ در پي ايفاي نقشي هژمونيك مي
به اينكه خود وي رهبري و پيشوايي را بر عهده دارد، خداي با توجه . گرايي و خداپرستي قبيله استدين
پس از درگرفتن جنگ ميان دو . شوداينچنين هم مي. اش نيز به رهبري خدايان قبايل خواهد پرداختقبيله

ابراهيم به اجبار . آيددرميتر از ميدان بهي معنا، نمرود بابل به سبب داشتن دولت، تواناتر و پيروزمندانهجبهه
زيرا جنگي كه وارد . باشندها دشوار ميها و هم سالبراي ابراهيم، هم راه. گذراندنشيني ميهايي را با كوچالس

معناي ردنمودن نظام تمدن شكني، بهبت. خيزدبه مخالفت با سنت تمدن برمي. آن شده، جدي است
.است) ي رسمي دورانمدرنيته(رسمي
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بابل و آشور به . اندن به نزاع و ستيزه با تمدن رسمي برخاستهبدون شك صدها قبيله و شخص، اينچني
ي بنابراين يك مرحله. باشندكُشي مربوط به آن دوران است، نيز مشهور ميكه يك نوع نسل» كُشيقبيله«

١٦٠٠الي ١٧٠٠(حمورابي مشهور، شاه پرهيبت و مقتدر اين دوران. درگيري و ناآرامي عظيم مطرح است
ي ابراهيم، از اين جنبه به مبارزه. شود كه اولين قوانين حقوقي را وضع نموده استته ميگف. است) م.ق

يك دليل كه موجب . ها در برابر تمدن كاپيتاليستي امروزين شباهت داردبخش مستعمرهمبارزات رهايي
ي به يافتن متفق شدن ابراهيم به مصر گرديد، تجارت رمه بود و احتماالً دومين سبب مهم آن، نياز ومتمايل

ها نيز در اين دوران بسيار زيرا رقابت بين تمدن. توان از داستان يوسف اين نتيجه را گرفتطور قطع ميبه. است
ـ مصر در اسناد و بابل) هيتيت(ـ هوريـ مصر، بابلهاي بين هيتيتكشمكش. گسترده شده و تشديد يافته بود

راهيم خارج از نظارت هر سه تمدن در حوالي قدس امروزين كه اقليم پيداست كه اب. اندپرشماري انعكاس يافته
. عنوان يك مهاجر به حياتش ادامه داده استدر اينجا به. آن اندكي به اورفا شباهت دارد، سكني گزيده است

حل اش يعقوب، با رانوه. اندروابطش با اورفا تداوم يافته. به سختي زمين يك گورستان را خريداري كرده است
.يكي از خويشاوندان نزديك خود در آنجا، ازدواج كرده است١و لئا دختران الوان

. چيزي كه از منظر موضوع بحث ما حائز اهميت است، تحولي است كه دين ابراهيم به خود ديده است
اش را تصديق هاي نمرود، شك دينيشكستن بت. معلوم است كه ابراهيم در شك و گمان افتاده است

در . ديني است؛ هرچند بازنمود خدايان دين ديگري نيز باشد٢شكستن نشاني آشكار از شكاكيتبت. يدنمامي
نواهايي كه از . دهدجايگاه مهمي به خود اختصاص مي» نوايي از عالم غيب«ورزي آن دوران، سنت انديشه

زبان الهام . گشايدد مياست كه راه بر برخي الهامات، سرمستي و وج» تمركزي فكري«رسند، حالت غيب مي
كه به او رسيده را ) نوايي غيبي(روايت است صدا يا الهامي. گويند روزي چنين نوايي شنيده استمي. است

و » اين هموست«معناي احتمال دارد كه اين عبارتي به زبان هوري باشد؛ به٣»!وا هو «: چنين تفسير نموده است
شدن موسي و بعدها واصل. تز نويني است كه انتظار و اميدش را داشتيعني خداي سن. »اوست«طور خالصه به

ها هنوز اتيمولوگ. پيداست كه سنت مذكور بسيار قديمي است. گيردگونه صورت ميمحمد به خدا نيز همين
نظرات مشتركي وجود دارند . چنين استتفسير شخصي من اين. نمايندپژوهش مي» اوست«هم بر روي عبارت 

ي حكايت بسيار خالصه. تحول يافته است» يهودي«و از آنجا نيز به ٤»يهوه«رفته اين تعبير به ينكه رفتهدال بر ا
.گونه استخداي مشهور عبراني بدين

اند، به معناي يي استخراج گشته كه مصريان اطالق نموده»عابيرو«ي عبراني كه از عنوان گفته بودم واژه
اي كه به رهبري خويش بازسازي قبيله٥شايد ابراهيم. باشدمي» اندبيابان آمدههاي غبارآلودي كه از انسان«

را اطالق » يهودا«ـ عنوان لحاظ معنايي از نو ساخته بودكه آن را بهكرده بود را عبراني خوانده و بر دين خود ـ

١Rahel /Lea /Lavanها براي الوان كه به نقلي دايي وي بود، كار نمود و در ازاي آن با دختران او ازدواج كرديعقوب سال.
٢Şüphecilikگرايي؛ معادل شكScepticism
٣Wa Hewe»وشود هاي ديگري نيز تلفظ ميبه شكل. دهدرا مي» اين همان است«و يا » اين هموست«انجيِ زبان كُردي دقيقاً معناي ي كرمدر لهجه» وا ه

.ي و لكيتر كُردي نظير كلهرهاي جنوبيدر لهجه» وهيه ئه«و ) Ye evew(»ووهيه ئه«ي سوراني؛ يا در لهجه» وهمه ئهئه«يا » وهمه ههئه«معادل » وهوا ئهئه«مثالً 
٤Yahwehياهو
.جالب توجه است) ابراني ( ي عبرانيبا كلمه) ورام، براهيم و برايمي، ئهصورت ئبرهدر كُردي به(شباهت تلفظ نام ابراهيم٥
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بر اين ). ام خدا وجود دارد، ن١ي يهود دقيقاً همانند اسرائيلي كلمهبه ياد بياوريم كه در جوهره(كرده باشد
ي سرگذشتش بسيار بامعنا ي تاريخي و چكيدهباورم كه فعالً چنين تحليلي از پيشرفت دين تازه همراه با ريشه

. نمايدرو هستيم كه بازسازي شده و خويش را بسيار تنها احساس مياي روبهگرايي قبيلهبا دين. باشدمي
اي اگر انقالب نباشد، قطعاً همانند اسالم و پروتستانيسم يك رفرم ي قبيلهشدهگرايي و خداپرستيِ دگرگوندين

محيطي كه قبايل كنعان(انددفاع متعصبانه از قبيله و خداي آن كه متحول گرديده و بازسازي شده. جدي است
اينكه از. بودن شرايط حيات مادي نشأت گرفته باشد، بايد از دشواري و سخت)و سامي در آن حاكم بودند

شود كه چرا به پول و تجارت بسيار خوبي درك مياند بهيهوديان از همان دوران قبيلگي به تجارت پرداخته
تداوم حيات قبيله، به تجارت و به تبع آن به پول . انددهند و در اين زمينه در سطح جهان مهارت يافتهاهميت مي
.باشدوابسته مي

به سبب شنيدن صدايي از عالم غيب، يك ٢كشيدن از اين كارستنمودن اسماعيل و سپس دقصد قرباني
نمودن قرباني. كردن بسيار كهن و رايج بوده استسنت قرباني. باشدي مهم در دين نوين ميكنندهعنصر كامل

ابراهيم و منبع . احتماالً سنتي است كه تا آن دوران اجرا گشته است. كودكان نيز يكي از همين سنن بوده است
يكي از مفاد مهم . رسند كه اين سنتي است كه ديگر مد آن گذشته استاو به اين نتيجه مي٣عنويت خداييِم

تفسيري كه . گردداي است، جايگزين آن ميشدهكردن حيوانات كه امر شناختهقربان. رفرم همين است
ـ عرب استقبال چندان ل ساميعمل آورد، اين است كه در ميان قبايتوان از داستان اسماعيل و هاجر بهمي

ناميد كه بسيار زودهنگام ٤»اسالمپيشا«توان آن را همچون يك آزمون مي. گرمي از دين جديد صورت نگرفت
مكه از همان دوران، اهميت خويش را ] شهر[مركز بودن. اما قادر به اشاعه نگشته است. متولد شده است

[سازدگر ميجلوه پرستي و خداپرستي بت(پاگانيسم. اي وجود دارداوت قبيلهيك پانتئون متف] در آنجا. 
. باشدگيري عنوان اسرائيل در دوران يعقوب، رويدادي جالب ميشكل. باشدهنوز هم بسيار قوي مي) ايقبيله

اين اصطالح كه از . اكتساب شده است) ـ فلسطيني لبنانقبايل سامي ساكن در ناحيه(از كنعانيان٥»ال«پسوند 
ي عبراني به قبيله٦»اَلوهي«صورت به. دارد» واال«و » بلندي«اي سامي برخوردار است، معنايي نزديك به يهمابن

.توان آن را خداي عمومي قبايل سامي عنوان نمودمي. شودمتحول مي» اهللا«همگام با اسالم، به . شودوارد مي
به . ي همان معناستـ كُردي بازنمودكنندهنيي ايرادر لهجه١»گودآ«در قبايل هند و اروپايي و ٧»گُت«

و گودآ طي سالبه همين جهت است كه هژموني قبايل گوتي . باشدمعناي خدا و يا جد مشترك قبايل مي

.ي خدا؛ لقب يعقوب بن اسحاقگيرنده با خدا؛ مرد خدا، برگزيدهاسرائيل در زبان عبري يعني كشتي١
آغاز سنت قربان و . نمودن اسماعيل و فرستادن يك قوچ جهت قرباني از طرف خداوند براي ابراهيم كه در كتب ديني آمده استقربانيايست به داستاناشاره٢

.عيد قربان
٣tanrısal manaمعناي خدايي
٤Ön İslamcılıkگرياسالمگرايي؛ پيشپيشااسالم
٥El
٦Elohîمعناي خدا را دارنديهودقوم نزدو الوها در الوهيم، الوهیالياهو، كلمات / يا الوهيم.
. باشدبه معناي خدا و رب ميGodدر زبان انگليسي ٧
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يك عنوان شاهي است كه در آن . باشدـ شاه ميبه معناي خدا] گودآ. [باشدمعنادار ميسومرم در.ق٢١٥٠
اي را باشد كه اندكي شوونيسم قبيلهمي» گيرنده با خداكُشتي«به معناي » اسرائيل«. رودكار ميدوران بسيار به

تر به به عبارت صحيح. توانند با خدا نيز كُشتي بگيرندبينند كه ميخويش را چنان قوي مي. نمايدتداعي مي
شمار هاي بيگامبا توجه به. شكني ابراهيم استهمانند نوعي تداوم سنت بت. خيزندبرمي] با خدا[ستيز

نبايد فراموش نماييم كه . اندشود كه در طول تاريخ بسيار با خدا كُشتي گرفتهايدئولوژيك عبرانيان درك مي
ي استادي و مهارت روشنفكران بعداً درباره. است» كُشتي با خدا«هر نوآوري ايدئولوژيك آنان، به معناي 

.بحث خواهم نمود) تئولوژياصطالح، تئوري و(ي توليد معنايهودي در زمينه
. م باشد.ق١٣٠٠الي ١٦٠٠ي شود دورهيك حكايت كوچ به مصر را دارد كه تخمين مي] ي عبراني[قبيله

شود كه در مصر آزموني روايت مي. ي همين كوچ رقم زده شده استداستان يوسف و موسي در نتيجه
اند؛ اند؛ سعي بر حفظ اتحاد خويش نمودهكردهبردگي زندگياند؛ در شرايط نيمهسر نهادهطوالني را پشت

ي قبيله ها ايجاد گشته؛ احتماالً موسي يك فرد مطرح مربوط به همين بازماندهشدن معيني در ميان آنطبقاتي
مصر ضديت داشته است، ) عنوان شاه(بوده است؛ وي نيز همچون ضديتي كه ابراهيم با نمرود داشته با فرعون

كه ـي رامسس دوم در دوره١٢٨٠الي ١٣٠٤بوده و هجرت نيز بين » اخناتون«دوران فرعون اين امر مصادف با 
ي جزيرهشبه(ي موسي، هم مقاومتش در برابر شرايط طبيعتخروج پرآوازه. ـ صورت گرفته استفرعون بوده

سياري كه دوستاش با قبايل و اقوام پيرامونيِ بو هم تضاد و درگيري) سينا داراي شرايط دشواري است
بار » طور«در كوه . نهدرياضت يك كوچ و مقاومت چهل ساله را پشت سر مي. اند، در تورات آمده استنبوده

.كندرا دريافت مي) وحي، فرمايش خداوندي(٢ده فرمان. شودتكرار مي» نداي غيبي«ديگر سنت 
جاي به) ارباب(٣»ربي«خداوند، نام جديد در ارتباط با. باشدي عبراني احتماالً محصول همين دوره ميكلمه

طور بسيار شديدتري با گرايش به. بازتابي از يك تكوين طبقاتي معين است. گيرداسامي قديمي قرار مي
سنت كتاب (شودپيرامون صندوقي كه ده فرمان در آن نگهداري مي. گيردپرستي مخالفت صورت ميبت

١Gudea خودا«امروزه در زبان كُردي ؛« ،»يي زبان »زازا«ي در لهجه. گردد كه معادل خدا، خداي و خداوند در زبان فارسي استتلفظ مي» خُوا«و » خُد

به شكل گوديا نيز ./ تغيير يافته است» هود«تبار و با توجه به تلفظ تركي كلمه به در برخي آوازهاي عبادي علويان ترك. دل خدا استمعا» هما«ي كُردي واژه

با بار كساني كه خاستگاهي زاگرسي دارند، به فرماندهي گودآ، آكاد رام اين.ق٢١٥٠در سال : در كتاب دوم از همين مجموعه آمده است. شودنوشته مي

.نمايندخاك يكسان ساخته و خاندان جديدي را تأسيس مي
ده . هاستها عمدتاً حاوي قوانين ديني و مجازاتاين. اندصورت نوشته بر دو لوح سنگي در كوه سينا به موسي داده شدهده فرمان بهمطابق يك روايت ديني، ٢

ـ براي خويش بت، صورت كسي را كه در ٢. ـ به خداي ديگري ايمان نخواهي آورد١:اندآمده) عهد قديم(كتاب مقدس تورات» سفْر خروج«فرمان در 

جهت نام يهوا، رب خويش را بر ـ بي٣. هاست ترسيم نخواهي نمود و در برابر او كرنش و عبادت نخواهي كردآسمان، روي زمين، زير زمين و يا در ميان آب

دهي، اما روز هفتم جهت شش روز كار خواهي نمود و تمامي كارهايت را انجام مي. ياد خواهي آوردبهـ جهت تقديس روز شنبه، او را٤. زبان نخواهي راند

ـ ٥. ها، زمين، دريا و تمامي هستندگان موجود در آن را طي شش روز آفريده استزيرا خداوند، آسمان. تو هيچ كاري انجام نخواهي داد. باشدخدايت رب مي

ـ شهادت دروغين در مقابل ٩. ـ دست به دزدي نخواهي زد٨. ـ زنا نخواهي كرد٧. ـ مرتكب قتل نخواهي شد٦. رام روا خواهي داشتدر برابر پدر و مادرت احت

.يا گاو يا االغش و هيچ چيز ديگرش نخواهي دوختات، به زن همسايه، يا برده، يا جاريهـ چشم طمع به اموال همسايه١٠. ات نخواهي دادهمسايه
٣Rabbi :كار . ي حكيم گرفته شده استي خاخام يا حاخام نيز از واژهواژه. ربن يا ربي، عنوان روحانيون يهودي است كه به حاخام يا خاخام نيز مشهورند

.اصلي ربي، رسيدگي به امور حقوقي و قضايي يهوديان است
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ها صورت بندي دورهدر تورات، تقسيم. ٢گردديجاد ميجديد ا) شكلي از عبادت(١، يك كيش)مقدس
ـ ـ پيامبرانـ شاهانـ رهبرانكاهنانـبه شكل خروج]يا فرهنگ اصطالحات[يك ترمينولوژي. گيردمي

م .ق٦٠٠هاي م و دوران زندگي ابراهيم تا سال.ق١٦٠٠نبايد فراموش نمود كه از . رودكار مينويسندگان به
صورت شفاهي به آن ها وجود دارند كه بهبرخي سنت. اري متعلق به دين يهودي وجود نداردهيچ سند نوشت

پيامبر در اين دوران آغاز گشته و توسعه ٣ي»شعياا«فكر كنم سنت نوشتاري همراه با . انددوران رسانيده شده
. شودزرتشت اخذ مي] يينآ[عناصر بسياري از) م.ق٥٤٠الي ٥٩٦از (طي دوران اسارت در بابل. داده شده است

شود، پيوسته پيشبرد يافته و كتاب مقدس كه عهد عتيق ناميده مي. پذيرندي يوناني تأثير ميتدريج از انديشهبه
كتاب مقدس از اين . اندمجلدات ضخيم و تفاسير آن تدوين شده. بدين ترتيب به نگارش درآمده است

بعدها تأثيرات . آيدعمل ميها محافظت بهباشد كه از آنميهايي مجموع سنت: نظر داراي اهميت استنقطه
.عمل آمدندي آن بههمچنين تفاسير بسياري درباره. ديني، فلسفي، ادبي و الهامات هنري آن عظيم گشت

اي بسيار متفاوت بازگو گونهگونه است؛ اما در اديان ابراهيمي بهخدايي بدينداستان اصطالح تكچكيده
يكي از . ار است كه در پي آن هستند تا هژموني يك هويت ايدئولوژيك را ايجاد نمايندآشك. شودمي

نيز ٤»اسپينوزا«حتي . باشدي ايجاد يك پادشاهي كوچك يهودي مي»پروژه«زمينه، تفكرات اصلي در اين
ميان در. خدايي، خود اصطالحي است كه در مصر اعالم شده بوددين تك. آوردعمل ميچنين تفسيري به

تر ها پيشترين خدا را از مدتعنوان بزرگ» آشور«و » ماردوك«، »ان«سومريان، بابل و آشوريان به ترتيب 
كه ها اصطالحاتي هستند كه شاهان و نهاد پادشاهي ـگونه كه تأكيد كرده بودم، اينهمان. كسب نموده بودند

نمودن به بت و تبديل. اندها تبديل شدهو به سمبل آنشان افزوده شده بودـ را بازتاب داده بر تأثير و اتوريته
ها تالشي مشابه براي در تمامي تمدن. بخشي استنام آن، بخشي از تالش مشروعيتبه) عبادت(ايجاد آيين

بخشي است، هر تمدن به سبب اينكه ابزار بسيار قوي مشروعيت. برقراري هژموني ايدئولوژيك وجود دارد
هاي تأثيرپذيري قبيله و يا قوم عبراني از اين سنت. و يا دين را هرچه بيشتر شكوه بخشدكند اين روش سعي مي

پذير ، موردي قابل انتظار و فهم»بخشي به پادشاهي كوچك قوم خويشمشروعيت«تاريخي و ساخت ابزار 
.باشداين بخش، سهم عبرانيان از يك سنت شايع مي. باشدمي

پروراندند، ي خويش مين از طريق ايدئولوژي خود هميشه آن را در مخيلهاي كه عبرانياي پادشاهيپروژه
عنوان سه به» سليمان«و » داوود«، »شائول«. آيدم به حالت محسوس درمي.ق٩٥٠الي ١٠٢٠هاي در دوران سال

با (ها راـ شاهاني هستند كه در اولين نگاه، تفاوت آناينان پيامبر. گيرندشخصيت مهم شاهي در تاريخ جاي مي
ي تورات، به همين جهت به هنگام مطالعه. گردندـ شاه مينه خداـ شاه بلكه پيامبر. بينيممي) مصر و سومر

١Cult :مذهب؛ پرستش؛ آيين، كيش؛ عبادت
را در صندوق عهد نگهداري كنند و هر هفت سال يكبار آن را بيرون آورده و براي يهوديان » تورات«وي كتاب مقدس موسي دستور داده بود تا كاهنان ال٢

ي برخي كهنساالن و ازجمله هاي بعدي و با استفاده از حافظهدر دوره. النصر از بين رفتدست بختالمقدس بهشدن بيتبعدها اين تورات طي ويران. بخوانند

. يسي گرديد و بالتبع تغييراتي در آن حاصل شدبازنو» عزرا«
٣İşaya :داداسرائيل را مياو بشارت آمدن مسيح و نجات بني. گرددايشايا نيز تلفظ مي.
٤Spinoza :ا تكفير و جماعت يهوديان وي ر. ي الئيك بود و از ايام جواني شهرت يافتاز پيشاهنگان انديشه) ١٦٧٧الي ١٦٣٢(تبار هلنديفيلسوف يهودي

.طرد نمودند
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البته . توجهي ننمود، نظري است كه بايد بدان بي»تكاپويي براي ايجاد يك پادشاهي يهودي«تعبيركردن آن به 
اما باز هم تشخيص پيوند ميان . ، صحيح نخواهد بودي پادشاهي تعبير گرددتمامي به يك پروژهكه اگر به

شناختي است كه در حين ي مهم روشهر قوم، يك مسئله» پادشاه و دولت ملي و بوميِ«با » خداييتك«
هايي كه با آن اند، سختيبه سبب حيات دشواري كه داشته. ي كتاب مقدس نبايد آن را اهمال نمودمطالعه

اند، اهتمام بزرگي به ها و قبايلي كه با آن به ستيزه پرداختهبزرگي و كثرت تمدناند، همچنين رو شدهروبه
مجدداً بايد بگويم . اي مقدس و متفاوت ايجاد نمايندگونهاند تا سنتز خويش را با جزئيات بيشتر و بهخرج داده

هزار ساله را زي حداقل دهاي وجود دارد كه نقش مركاي، تأثير فرهنگي قبيلهگرايي قبيلهكه در پس اين دين
ي نيرومندبودن در مسئله. اش، حائز اهميت استسهم اين فرهنگ در حفظ قوت و توانمندي. ايفا نموده است

.سنت ديني خاورميانه نيز هميشه بايد سهم تأثير مذكور را جست
تأثير بسيار . اشتعنوان يك شاخه از آن منشعب شد، تأثيري جدي نددين عبراني، تا زماني كه مسيحيت به

قوم «حتي صفت . ي آن بودبودن دين، خود مانعي در برابر اشاعهقومي. ها نهاده بوداندكي بر ساير خلق
اش را در ظهور مسيحيت و اسالم و پيوندش اهميت اصلي. نمايدرا هرچه بيشتر تقويت مي١اين تفرد» برگزيده

پيوند بيشتر در چارچوب اصطالح، تئوري و . دهدشان ميي كاپيتاليستي نگرايي موجود در مدرنيتهبا ملي
تمدن مصر و ] شناختييا يزدان[نمودن عناصر ايدئولوژيك و ساختارهاي تئولوژيكرفرميزه. باشدتئولوژي مي

اگر اين رفرم . باشدي نيرومند تمدن مركزي هستند، ديگر خصوصيت جانبي مهم آن ميسومر كه دو شاخه
جزئيات اهميتش در . خورداي متفاوت رقم ميگونهتبع تاريخ جهانشمول بهاورميانه و بهبود، تاريخ خنمي

ها تنها انسان. توانند خدا شوندوجه نميها به هيچيك اصل بنيادين دين عبراني اين است كه انسان: اينجاست
.باشند) ي خدافرستاده و نماينده(توانند پيامبرمي

ـ شاهان مشروعيت عنوان خداشاهان مصر و سومر هزاران سال خويش را به. اين رويداد بسيار مهمي است
در فرهنگ يونان از . پردازدمند به مخالفت با آن ميشكلي نظاماين سنت ابراهيمي است كه به. بخشيده بودند

ن ابراهيمي با آن مخالفت شده است؛ در خاورميانه نيز از طريق اديا» به خداتشبيه انسان«ي طريق فلسفه با مسئله
بدون شك رويدادهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي در پس اين رويكرد نقش بازي . اندمخالفت نموده

پردازد، بسيار به اي كه ابراهيم در شخص خويش به بازنمايي و نمايندگي آن مينگرش اقتصادي. اندكرده
يك . كار واداشتن بردگان بودمرود متكي بر بهفرعون و ن٢]گرايييا جمع[ كلكتيويسم. ليبراليسم شباهت دارد

از اين ) اصطالحي كه هنوز هم رواج دارد(ـ خدااصطالح بنده. نظم ماشيني بر روي بردگان برقرار شده بود
دار را فرونپاشاند، اما آن ي ريشهاگرچه دين ابراهيمي اين رابطه. استشده برجاي ماندهدوران بردگي ماشيني

. كننده بوده استنقش آن در اين زمينه، در مؤثر واقع افتادنش تعيين. و رفرميزه نموده استرا بسيار منعطف
كار ي به، در برابر اين شيوه)پادشاهي مصر(و هم در نزد فرعون) شاهان بابلي(ي عبراني، هم در نزد نمرودقبيله

در بنيان . كامل را نپذيرفته استفرهنگ قبيله، به بردگي كشانيدن. شدن بسيار مقاومت نموده استواداشته
درآمدن ي فرهنگ قبيله در برابر به بردگيناميم، مقاومت هزاران سالهاي كه آن را جنگ طبقاتي ميپديده

بودنآمده است؛ منفردبودن؛ استثناءtekillikي در متن واژه١
٢Collectivism :گرايي، باهمادگراييباوري؛ جمعجمع
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عنوان مفهومي متفاوت بدان اهميت موردي كه من به. مقاومت مذكور، تنها مقاومتي اتنيكي نيست. وجود دارد
اين . تر است و نه جنگ طبقاتيشدگي مهمنشدن و نپذيرفتن طبقهنگ طبقاتيج. دهم در اينجا مصداق داردمي

.باشدشويم و هم مورد صحيح ميچيزي است كه هم در تاريخ با آن مواجه مي
شدن ها طبقاتيآن. اندوجه آن را درك ننمودهها به هيچاي است كه نه ماركس و نه ماركسيستاين نكته

آنها كه در بنيان خطاها و به اين نگرش. كنندداد خطي و مترقيِ تاريخ تلقي ميرا امري مطلوب و نوعي روي
ي هاي هزاران سالهمقاومت. شان نهفته است، نقش بسيار نامطلوبي ايفا كرده استهمان اندازه در عدم موفقيت

ي كاپيتاليستي، يتهبخش ملي در برابر مدرنهاي رهايياي و قومي و حتي از برخي جوانب جنگاي، عشيرهقبيله
ها در اديان ابراهيمي اين ويژگي. باشندشدن نيز ميطلبانه در برابر طبقاتيهايي مقاومتدر عين حال جنگ

عنوان ها به اديان تمدني بايد بهنمودن آنشان در ادوار بعدي و متحولبه تحريف كشاندن. باشندنيرومند مي
مقاومت در برابر بردگي، در هر سه دين ابراهيمي نيز مشروع است . نداي متفاوت مورد ارزيابي قرار گيرپديده

در راستاي ساختاري . اندهايي جدي گشودهدر اقتصاد نيز راه را بر رفرم. گرددو مورد تشويق واقع مي
سازي ها منعطفهدف از آن. اند، ابزارهايي مهم٢و وقف١صدقه، زكات. اندتر هدفمند شدهطلبانهمساوات

عنوان هدف برگزيده نشد ي سياست اگرچه دموكراسي و جمهوري بهدر حوزه. هاي قاطع اقتصادي استمرز
حيات كموني معنا يافته . وضع شده است٣»ي خداشاه سايه«اصطالح . ـ شاه منعطف شده استي خدااما اتوريته

سياسي نه انقالب بلكه ي اقتصادي، اجتماعي وآشكار است كه در حوزه. و حالت اجرايي پيدا كرده است
ها را من اين گام. ها را كوچك شمرداما در مقايسه با آن دوران، نبايستي اين گام. رفرم صورت داده شده است
هاي جنبش. آن دوران ارزيابي نموده بودم» سوسيال دموكرات«عنوان موضع در نظام تمدن مركزي به

شي از آن كه در فرهنگ معنوي و دين انعكاس يافته بسيار بر روي بخ. ، شبيه اين هستند٤ـ اقتصادياجتماعي
. بازهم صفتي دال بر توانايي انسان جهت وكالت و فرستادگي خدا، يك انقالبي تئولوژيك است. كار كردم

در بخش مربوط به اسالم سعي خواهم كرد اندكي ديگر بر . اندتأثير بزرگي بر تاريخ جهانشمول برجاي نهاده
.كار كنمروي اين مسئله 

گرايي را در بخش »ـ ملتدولت«گرايي و بنابراين پيوند ايدئولوژي عبراني و يا همان يهودي با ملي
طور وسيع ارزيابي نمودم؛ اما در اينجا نيز بايد بگويم كه اين رابطه و تأثيرش بسيار مهم ي كاپيتاليستي بهمدرنيته

. متوجه خود خلق يهود گشته است» يهوديانكشينسل«ي واسطهترين نتايج آن بهوخيم. باشدمي

ي طبقاتي مسيحيتجـ ـ مقاومت و مبارزه
آيد كه فاقد بنيانهاي جدي اجتماعي تاريخ ميظهور مسيحيت به حكم اينكه در رأس نخستين جنبش

و نه دهد ي سنگين را تشكيل ميدر ظهور آن، آزادشدن و مساوات كفه. باشند، حائز اهميت استمياتنيكي

.مقدار معيني از مال كه به دستور شرع بايد به مستحقان و مستمندان داده شود١
.المنفعه و خير از آن استفاده كنندعامآنچه كه كسي از دارايي خود جدا نمايد تا در كارهاي٢
اهللاظل٣
ي ي اجتماعي و هم با عرصهاي كه همزمان هم با عرصهمقولهeconomicssocialيا SocioـEconomicآمده است؛ sosyoekonomikدر متن ٤

.دو ارتباط داشته باشدي مابين آناقتصادي يا عرصه
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شدن و تشكيل اصناف فرودست در نظام تمدن مركزي حدوداً ي طبقاتيمرحله. گذاري تمدني نوينپايه
عنوان ي اوج خود رسيد؛ مسيحيت بهي خاورميانه پديد آمد و در امپراطوري روم به نقطههزار و پانصد سالهسه

ابراهيم و موسي بيشتر از خصوصيات هاي ديني در دوران جنبش. وجود آمدواكنشي در برابر اين امر به
اي است و هاي قومي و قبيلهدوران عيسويت، هم فراتر از ويژگي. بودندايقومي و قبيلهطبقاتي، حامل ويژگي 

نويني است كه تمامي محرومان و بيكاراني كه به خارج از نظام رانده شده بودند و نيز » شدناجتماعي«هم دين 
كه به اسارت درآمده بودند، همچنين ) ١هاازگي آغاز به ظهور نموده بودند، مثالً اَسنيبه ت(هاييقبايل و طريقت

يك قبيله و يا دولت . شتافتندسوي صفوف آن ميها گريخته بودند، بهكساني كه از سربازي و مزارع برده
از اين . شودميجماعتي كمونال و اجتماعي در ساختار هر قوم و دولت تشكيل داده . شودتشكيل داده نمي

به دليل آنكه جنبشي قومي و يا تمدني نيست، راه بر . نظر، ارزش آن را دارد كه مورد مداقه قرار گيردنقطه
. آورديابي سريع آن گشوده شده و هميشه تنگنايي را در برابر مشاركت در قدرت و تمدن پديد ميوسعت

رغم اينكه بعد كمونال و دموكراتيك آن قوي علي. امروزه نيز يك دوگانگي مشابه در حال جريان است
اين بعدش كه در سرآغاز قوي بود، در دوران گذار . باشد، پيشرفت آن در اين بعد محدود باقي مانده استمي

. گرايي قومي تكامل يافتهمچنين در مسير ملي. ي دوم افت نمودبه تمدن به درجه
حتي وجود يا عدم وجود يك عيساي . دهندتشكيل ميي سنگين راها كفهظهور آن، روايت] مورد[در

زيرا . اندهاي بسياري نيز سر برآوردههاي بسيار، عيسيهمانند وجود ابراهيم. واقعي مورد بحث و گفتگوست
خاطرات جنبش اسپارتاكوس فراموش نشده. مجازات شايع به صليب كشيدن توسط روميان اجرا گرديده است

هاي رم به صليب كشيده شود كه در اثناي اين جنبش، پنج هزار نفر در مسير راهيت ميروا. اندبودهو تازه
، داستان عيسي به )عهد جديد(در انجيل. انداقداماتي مشابه در ايالت قدس نيز مكرراً صورت گرفته. اندشده

وپايي، متأثر از انجيل نويسي در فرهنگ ارشايد رمان. نوعي رمان عيسي استانجيل، به. شودتفصيل بازگو مي
ي فرادست عالمان ديني واكنش نشان داده، معبد گويند عيسي كه از دين موسوي بوده، در برابر طبقهمي. باشد

و ٢گذاري نموده، در پي متنفذشدن در قدس برآمده و از پيامبري با نام يحياي تعميددهندهمتفاوتي را پايه
در چارچوب همين روايت آمده است كه در موقعيت مخالفت . استطريقت اَسني دوران خويش تأثير پذيرفته 

داستان دوازده حواري، مرزهاي تأثير و نفوذ وي را نشان . با والي روم و پادشاهيِ مزدور يهودا قرار گرفته است
ران به دو. اندنوعي حالت يك گروه تبليغاتي را داشتهبه. به هيچ نوع قيام و عصياني اقدام نشده است. دهدمي

ضمن اينكه گفتماني متفاوت است، همانند تفسيري است به جانبداري از . تبليغات محمد در مكه شباهت دارد
) ميالدي٣٤سال (شودهنگامي كه به صليب كشيده مي. عمل آمده استي عهد عتيق بهمحرومان، كه درباره

. كنندبرداري ميجمعي بهرهي تالش جمعي خود به شكل دستهكنند و از نتيجهبه شكل جماعت فعاليت مي. گيرندس ميطريقتي يهودي كه كلكتيويسم را اسا١

. ها و اداي سوگند براي حفظ اسرار طريقت الزم استبراي پذيرش عضو، قبولي در آزمون. طريقتي است كه در مقابل محيط خارج از خود بسته است

برخي نيز طريقت اسني را . هاي خود را از آنان دريافت نموده استي انديشهمايهگويند كه عيسي بنبرخي مي. گي اساسي آنهاستاشتراكيت و عدم تأهل ويژ

.داننديك حزب مي
تعميد يعني / شوندگروند غسل تعميد داده ميدر مسيحيت، كودكان و كساني كه به اين دين مي/ دهندهآمده؛ غسلVaftizciي يوناني در متن واژه٢

.قصدكردن، به عمد و اختيار كاري را انجام دادن
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گويند كه ميـ١يهودا اسكاريودشود كه توسطچنين روايت مي.گرددگروه پيرامونش به سرعت پراكنده مي
شود كه استخبارات از اين نمونه نيز فهميده مي. سيزدهمين حواري بودـ لو داده شده و دستگير گرديده است

. به احتمال بسيار، تأثيري در ميان جماعت كوچكش داشته است. باشديهوديان بر تاريخي بسيار كهن استوار مي
واقعيت عيسي، نقش . باشدميكننده زايندگي محيط اجتماعيد تعييناما همانگونه كه بيان گشت، مور

.اين محيط را ايفا نموده است٢كاتاليزور
ي به مرحله» شام«به دنيا آمده و در » طرسوس«گويند در است كه مي٣»پل«تنها نام متنفذ پس از او، 

در صد سال نخست، . خشيدً جنبش را سر و سامان بشخصي است كه اساسا. واصل شده است» هدايت«
ها بعدها در قرون دوم و سوم انجيل. انجيلي نوشتاري كه رسماً مورد پذيرش واقع شده باشد، موجود نيست

چهار انجيل مورد . اندهاي بسياري از آن نيز وجود دارند كه مورد تأييد واقع نگشتهنمونه. گردآوري شدند
عنوان سخن خداوند مستقيماً به. شان متفاوت استم ولي سبكشان نزيك به هموضوع. ٤اندپذيرش واقع گشته

ي يونانيِ آن از انديشه. زننددر اثناي روايت ماجراها، گاه و بيگاه از سخنان خداوند دم مي. اندتنظيم نگشته
رين تمهم. يوناني و عبراني است] شناسييزدان[الهيات آن حاوي گفتماني تركيبي از. انددوران نيز بهره برده

ي خدايي را بر خود دارد كه از تاريخي گانههاي پانتئون سهنشانه. باشدمي» القدسپدرـ پسرـ روح«اصطالح آن 
. ي پانتئون وجود داردگانهي سههاي تمدنيِ تاريخ، نمايندهدر بسياري از نظام. بسيار كهن برخوردار است

. دهدديني، اين نوع تشابهات را بسيار بازتاب ميتاريخ. اي آشكار استپانتئون روم، در اين مورد نمونه
دين . باشد، با همين تاريخ در پيوند مي»بودن سرشت عيسييا انساني٥بودنرباني«برانگيز ي بسيار بحثمسئله

امه اي تغييريافته ادگونهـ شاه را بهيهودي، ربانيت انسان را ممنوع نمود اما بسياري از اديان تمدني، گفتمان خدا
دانيم كه اين تمايز راه را بر اما مي. پيداست كه در عيسويت، خواهان آنند سنتزي را تشكيل دهند. اندداده

مثالً . كنديابي اجتماعي نيز ايفاي نقش ميدر بنيان آن، تفاوت. هاي مذهبي بزرگي گشودانشعابات و نزاع
ها كه آن. نمايندگي طبقات محروم را برعهده گرفتندبا شالوده قرار دادن كاراكتر انسانيِ عيسي، ٦ها»آريوسي«

.كردندي ربوبي وي بيشتر استناد ميوارد چرخ قدرت روم گرديدند نيز، به ريشه
هاي عظيم جنبش. زيستندها در انزوا ميها و بيابانتا زمان به نگارش درآوردن انجيل، مسيحيان در كوه

دومين گام را با احداث . اندهاي مشهور، محصول همين دورهسقدي. به وجود آمدند) داريروزه(پرهيزكاري

از آن . گونه او را به عوامل امپراطوري روم بشناساندقرار بود او در جمعي بر پيشاني عيسي بوسه زند و اين. صورت اسخريوطي نيز آمده استدر برخي متون به١

.شودي يهودا عنوان ميبوسهي يهودا اسكاريود يا ي غدرآميز، بوسهزمان به بعد، بوسه
هاي شيميايي اين عنصر كننده و برانگيزاننده ايفا كند؛ در واكنشنقش كمك) هاي شيمياييازجمله واكنش(ي تغيير و تحوالتعاملي كه در زمينه: كاتاليزور٢

.گذاردماند و تنها بر سرعت واكنش اثر ميكاتاليزور، خود بدون تحول باقي مي
٣Saint Paul :ل نيز تلفظ مينت پشود؛ پولس، سSaintيسبهيس است؛ پاول قداي يهودي زاده شد و سپس به مسيح ايمان آورداو از خانواده. معناي قد /

.طرسوس در تركيه قرار دارد
.به معناي بشارت و مژده استي يوناني اوانجليوم برگرفته شده كهانجيل از واژه/ اناجيل چهارگانه عبارتند از متي، مرقس، لوقا و يوحنا٤
؛ خداييالوهي: رباني٥
٦Ariusçular طرفداران آريوس
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در هر جاي خاورميانه پراكنده . هاستي تأسيس صومعههاي سوم و چهارم، مرحلهسده. برداشتند١هاصومعه
ـ ساساني بيزار گشته و مرعوب شده بودند و آنهايي كه از سربازي هاي رومآناني كه از جنگ. گرديدند

صورت دين رسمي روم ي چهارم به بعد هم بهاز سده. پيوستنداي به صفوفشان ميصورت تودهبهگريختند، مي
ها قرار ها و يونانيها، ارمنيها آشوريصورت دين اقوامي بسيار كه در رأس آندرآمد و هم به) بيزانس(شرقي
ن بودند كه از ظلم و استثمار روم هاي آن دوراترين خلقنظر فرهنگي پيشرفتهاين اقوام كوچك، از نقطه. دارند

. ها افزودرا نيز بر اين) هاي مصريخلقي بازمانده از دوران فرعون(بايد قبطيان. و ساساني به تنگ آمده بودند
فردي كه روم شرقي را در (اعالن مسيحيت از جانب امپراطور كنستانتين. در رأس جنبش بودند٢پدران كليسا

ميالدي ٣٢٥در تاريخ ٣»كنسول ازنيك«ي و جلسه) استانبول امروزين اعالن نموددر بيزانس يا همان ٣١٢سال 
.اي نوين استمرحله

كليساهاي سرياني و . گردندستيز، راهگشاي ايجاد مذاهب متعددي ميمدار و تمدنگرايشات تمدن
التين، اولين ـروم٤)Oikoumene(گستريي جهاندر ايده. شوندتأسيس مي) نسطوري و گريگوري(ارمني
. هاي پنجم و ششم، مقطع پراكنش عمومي جنبش در اروپاستسده. شوندگونه مطرح ميهاي انشعاب ايننشانه
راندن موفقيتش در اروپا ناشي از عقب. هاي هفتم و دهم مقطع پراكنش در اروپاي شرقي استسده

جنبش مسيحيت غرب، فرهنگ معنوي . ستـ فرهنگي او ايجاد يك انقالب معنوي) اديان قبايل بومي(پاگانيسم
هاي بعدي را هزار سال شكل گرفته بود به اروپا انتقال داد و بدين طريق بذر پيشرفتشرق را كه طي پانزده

بدون وجود . شوددر فرهنگ معنوي تشكيل مي٥در تاريخ، هر جنبش اجتماعي ابتدا به حالت جنين. كاشت
ي فرهنگ معنوي يافتهاگر موارد انتقال. آيندخود پديد نميخودبههاي فرهنگيِ مادياين تشكل، پيشرفت
به ترتيب بايد موارد . ترين بخش آن استچيز نباشد نيز، مهمهاي اروپا همهريزي بنيانمسيحيت، در امر پي

ر اسالم د١٢ي طي اواخر سدهمباحث فلسفي. ي فرهنگيِ موسويت و اسالم را نيز بر اين افزودشدهدادهانتقال

حياتي كامالً . نمايندها تمامي حيات خويش را وقف آموزش و تبليغات ديني مي»باكره«در آنجا . هاستها، مكاني جهت پرورش ديني قديس و قديسهصومعه١

در اروپا داراي ارج و جايگاه اجتماعي . گيرندها صورت ميانتقادهايي مبني بر ترويج اطاعت و بردگي از آن.هاستآل آنعاري از خشونت و صلح، ايده

. باشندمي
٢Kilise Babalarıهاكشيش
٣İznik Konsülüشناخته شدعنوان دين رسميشوراي ازنيك، شورايي است كه در آن مسيحيت به. و استانبول» كوجااَلي«اي است بين ازنيك ناحيه .
هاي جهان پايبند آنند و اي كه تمامي ارتدوكسترين مقام دينيعالي) اكيومنيك(Ekümenik/آمدهEkümenik (evrensellik)ي در متن واژه٤

؛ »Oikoumene= ستجهاني كه بر روي آن زندگي در جريان ا«اي يوناني است و به معناي باشد؛ اصل آن واژهدر مذهب كاتوليك مي» پاپ«معادل نهاد 

در كتاب مقدس، (نامندنشين مينشين و يا همان پطركها را اسقفقلمرو مذهبي ارتدكس. باشدهدف مذهب ارتدوكس نيز اتحاد تمامي مسيحيان جهان مي

كز قديمي مسيحيت يعني رم، اسكندريه، ؛ پاتريارك لقبي است كه به پيشوايان پنج مر) شوند كه به معناي پدر طايفه استي يهود پطرك عنوان مينياكان قبيله

خارج از Ekümenikي واژه/ ها مورد قبول استعنوان مركز ارتدوكسشايان ذكر است كه استانبول به. گرديدانطاكيه، اورشليم و قسطنطنيه اطالق مي

صورت به همين دليل در متن نيز به. ا سطح جهانيگرايي نيز هست؛ يعني نوعي افراط در گرايش خود تمعناي ديني به معناي جهانشمولي و جهانشمول

Ekümenik (evrensel)آمده است)evrensel =صورت هرگاه در متن به). جهانشمولEkümenik (evrensel)شكل جهاني يا آمده در برگردان به

.آوريممي) Oikoumene(گستريجهان
آمده؛ رويان، گياهك embriyoي فرانسوي در متن واژه٥
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و ١»گرايينام«دهند، اما در اروپا و طي همين دوران مباحثي پيرامون مفاهيم اهميت خويش را از دست مي
همگام . گردداي تاريخي جهت ظهوري فلسفي آغاز ميگيرند و بدين ترتيب، حملهصورت مي٢»گراييواقع«

ها كه اين جنبش. ليساهاي ملي آغاز گرديدي نهضت پروتستاني ايجاد شد، دوران كواسطهبا جنبش رفرم كه به
پردازند و بدين ترتيب، هژموني ايدئولوژيكيگردند، به تدارك جهت روشنگري اروپا ميبا رنسانس يكي مي

.نمايندرا برقرار مي
شود عيسي نيز بدان سخن زبان آرامي كه روايت مي. گيردتري را در پي ميمسيحيت شرق، سير متفاوت

آشوريان از زماني كه دوران شكوهمند قديمي خويش را از . باشدنوعي زبان ملي آشوريان ميبهگفته است،
بنابراين جستجوي آنان براي يافتن راه . ها و ساسانيان زندگي كردنددست دادند، تحت هژموني پارس

. ي خاورميانه بودندفظهاز نظر فرهنگي همانند حا. دادشان كفاف اين را نمينيروي نظامي. رفت طبيعي بودبرون
عنوان يك دين ملي از همان آغاز، مسيحيت را به. باشدشان در ظهور مسيحيت بسيار مهم ميبنابراين نقش

ي نقش خويش در انتقال واسطهويژه راهبان نسطوري بهبه. سهم مهمي در پيشرفت آن برعهده گرفتند. پذيرفتند
اورفا و . يك مركز مشهور آنان بود» انطاكيه«. يحيت ايفا نمودندفرهنگ يوناني، نقشي برجسته در تئولوژي مس

راهبان . گويند عيسي را به اورفا دعوت نمودندمي. نيز به ترتيب مراكز تاريخي آنان بودند) طور عابدين(نصيبين
در راهبان نسطوري. ي مسيحيت بودنددهندهي بابلي از نيروهاي مهم توسعهكلداني نيز به سبب داشتن ريشه

مورخان ادعا . شكلي مؤثر اشاعه دادندهاي چهارم و پنجم از مديترانه گرفته تا هندوستان، مسيحيت را بهسده
اديان ميترايي . زماني كوتاه مسيحيت را بپذيردكرد، ممكن بود ايران طي مدتكنند كه اگر اسالم ظهور نميمي

توان ظهور مسيحيت را براي بنابراين مي. أس بودو مانوي در منطقه نفوذ داشتند اما موقعيت مسيحيت در ر
ها شديد بود، اما مسيحيت هاي مذهبي ميان آناگرچه كشمكش. آشوريان و كلدانيان نوعي رنسانس شمرد

هاي يك تمدن خواستند بنيانكه گويي راهبان نسطوري ميچنان. براي آشوريان يك رنسانس زودهنگام بود
خواستند از آن فايده ها و ساسانيان به تنگ آمده بودند و هم مينزاع بين بيزانسيهم از. گذاري نمايندرا پايه

دانيم كه از اين جنبه بر حضرت محمد نيز مي. هايشان نيرومند شوندگيري از چالشسعي داشتند با بهره. ببرند
.اندتأثيرگذار بوده

١Nominalism :گرايي؛ اصالت تسميه؛ معادل انگاري، اسمنوميناليسم؛ نامAdcılıkاعتقاد به اينكه آنچه در جهان وجود دارد، نام است و در تركي؛

کلي و هايي اين ديدگاه، مفهومبر پايه. تصورات انتزاعي و مجردات داراي وجود واقعي نيستند و آنچه به جهان تعلق دارد تنها كلمه است و بس

عنوان هاي ذهني انسان هستند که يا بهها تنها ساخته و پرداختهمفهوم.شمول﴿يونيورسال﴾ تنها در ذهن وجود دارند و در خارج از آن واقعيت ندارندجهان

ي شناخت واقعي است، همين امور يستهها، آنچه شابراي نوميناليست. هايي که تنها در زبان وجود دارندشوند يا نامتصويرهاي مستقل فکري در نظر گرفته مي

يعني Nominal/ از اين نظر، ميان نوميناليسم و پوزيتيويسم يك رابطه وجود دارد. ي ذهن آدمي نيستندهاي برساختهجزئي است و كليات چيزي جز نام

.اسمي، لفظي، غيرواقعي، اعتباري
٢Realism :پردازي؛ معادل رئاليسم؛ واقعGerçekçilikگرايي مفهوميواقع/كيدر تر)conceptual realism ( ديدگاهي است كه بر مبناي آن كليات

ها كنند؛ همچنين وجودشان را مديون اين نيستند كه ذهن انسان آنها را توصيف ميطور مستقل و عيني موجودند و وجودشان را مديون كساني نيستند كه آنبه

گرايي و در مقابل نام. بندي گرديدمثل افالطون نشأت گرفته، در قرون وسطا شاكلهي اين ديدگاه كه از نظريه. را درك نمايد

ها، ها، گياهان، سنگطور عام عبارت است از اين آموزه كه اشياي معمولي نظير انسانگرايي بهواقع./ گيردقرار مي) conceptualism(گراييمفهوم

.در دنياي خارج وجود دارندها،تقل از ذهن ما و احساس و باور ما نسبت به آنطور مساند يعني اينكه بهواقعي... ابزارآالت و
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ـ ساساني هم هاي بيزانسنيز از كشمكشآنان . قوم ارمني نيز همانند آشوريان جنبش مسيحيت را پذيرفت
مسيحيت، يك بستر ايدئولوژيك را بدين منظور . ديدند و هم در پي آن بودند تا از آن فايده ببرندزيان مي
ي چهارم را طي مدتي كوتاه از طريق بر آن شدند تا پذيرفتن رسمي مسيحيت در اوايل سده. دادارائه مي

همگام با . نمودپذير ميشان اين امر را امكانبودن فرهنگ تاريخيفتهپيشر. مذهب گريگوري ملي نمايند
يك جنبش عظيم كليساي . ي عيني، اين بودكم نتيجهدست. گرايي زودهنگام پديد آمدمسيحيت، يك ملي
خواستند اين نقش را رفتند نيز مياي كه در مسير دولت پيش ميكليساهاي مسيحي. ارمني شكل گرفت

بناي كليساها . بردند، كليساهاي باشكوهي ساخته شدندسر ميها بهدر تمامي مناطقي كه ارمني. نداستحكام بخش
ها كمي از ارمنيآشوريان نيز از هيچ لحاظ دست. جنبشي بود كه در معماري خاورميانه جايگاهي يافت

خلقي . ا تجربه نمودندشدن مشابه ري مسيحيها نيز يك مرحلهبه اين گفته كفايت كنيم كه گرجي. نداشتند
.باشندشان جالب توجه ميهستند كه به سبب اعتقادات و معماري

با . دادنديونانيان از همان دوران ظهور، فرهنگ و خلقي بودند كه به شدت به مسيحيت عالقه نشان مي
ويژه به. نمودندبندي ميي خويش، به سرعت مسيحيت را شاكلهي فرهنگي قويِ پشتوانهكاربست اندوخته

به . دادندهايي بودند كه مسيحيت را توسعه ميي افالطون، استداللي ارسطو و فلسفه، فلسفه١»رواقي«ي فلسفه
) م.ي سوم بسده(٢پلوتينوس. سرشتندي يونان را ميخاورميانه و فلسفه] يا تئولوژي[نوعي خمير سنتز الهيات

ي قابل توجه از قديسان واالمرتبه٥»آتاناس«و ٤»سيمئون«، ٣»كريلوس«. داران اين جنبش بودازجمله طاليه
رنسانس . بنابراين كليساي يونان نيز با هويتي ملي شكل گرفت. شان در برابر روم مشهور استمقاومت. بودند

قرار داشتن بيزانس در مركزيت امپراطوري، اين . خويش را با مسيحيتي كه سرشته بودند تحقق بخشيدند
.اش قوت بخشيدنب مثبت و منفينهضت را با جوا

هاي روم و بيزانس در مقاومت و رنسانسي كه اين سه خلق خاورميانه از طريق مسيحيت در برابر تمدن
هاي مخالف مشابهي كه همگام با اسالم تسريع يافته بودند، همانند ها نشان دادند، توسط جنبشهمان سده

١Stoicism ـStoa :او پيروان خود را زير سقف يك رواق.گذار آن شخصي به نام زنون استبنيان)Stoa (ي وي رواقي لذا به فلسفه. كردجمع مي

از منظر آنها هر انسان مينياتوري است از يك . هستند) لوگوس(ها همه جزئي از خرد مشتركنسانرواقيون مانند هراكليتوس اعتقاد داشتند كه ا. گويندمي

گفتند تنها يك طبيعت وجود كردند و ميآنها هرگونه تفاوت ميان روح و ماده را رد مي. جهان؛ يعني جهاني كوچك كه خود بازتابي است از عالم بزرگ

بدين ترتيب . خدا همان روح عقالنيت است كه ما و طبيعت را آكنده است. است كه هست، و باالتر از آن چيزي نيستيعني جهان طبيعت، تمام واقعيتي. دارد

ي رواقي مشهوري به نام سنكا كه گفته. دادندورزي عالقه نشان ميدوستي و سياسترواقيون به انسان. خدا خارج و جدا از جهان نيست، جهان پر از اوست

امروزه . لذا بايد از سرنوشت شكايت نكرد. چيز از سر ضرورت استاز نظر آنها همه. گرايان مبدل شدبه شعار انسان» اي انسان مقدس استانسانيت بر«گفت 

.گوينددهد احساسات بر وي چيره شود آرامش رواقي ميي كسي كه اجازه نمينيز درباره
٢Plotinosاو كه در اسكندريه فلسفه ). ميالدي٢٠٤متولد (آيدشمار ميشود پيشاهنگ مكتب نوافالطوني بهيپلوتينوس كه فلوطين يا افلوطين نيز خوانده م

فلوطين از . ي اسرار مقدس استاز منظر وي افالطون داننده. داندي خود را تفسير رموز افالطون ميي افالطون است و فلسفهآموخت، به شدت متأثر از فلسفه

آگوستين كه ازجمله . بخشددرخشد و ميگويد آتش در ميان عناصر مقام ايده را دارد، چون هميشه ميچنانكه مي. تأثر گرديدهي فلسفي زرتشت نيز مانديشه

فلوطين به سه اقنوم واحد، هستي و روح باور دارد و آگوستين نيز تثليث . باشدهاي فلسفي فلوطين ميدار انديشهمتفكران اصلي كليساي كاتوليك است وام

.باشدالقدس مياز نظر آگوستين واحد همان خداست، هستي عيسي است و روح نيز روح. كنديان را با همين نظر فلوطين توجيه ميمسيح
٣Crillos
٤Simeon
٥Atanas
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نظر تاريخ خاورميانه اين وضعيت از نقطه. ژدي دگرگون گشتندشكفند، به تراهاي بهاري كه زودهنگام ميگُل
.شدگي استبه يك تراژدي حقيقي مبدل شده و از نظر فرهنگي نيز سرآغاز برهوت

ي ي ايدئولوژيك، در زمينهمايهي طبقاتي و نيز درونطلبي مسيحيت از حيث وسعت و گسترهمقاومت
كه دو شدن ايدئولوژيك روم و ساساني ـدر پوك. استمودهتحول نظام تمدن مركزي نقش بزرگي را ايفا ن

جنبشي كامالً . ي فروپاشي سهم مهمي داشته استشان به آستانهنيروي هژمون بزرگ منطقه بودندـ و رسيدن
توانست كرد، مييابي سياسي محرومان تمركز مياگر بر شاكله. محور هم نيستباشد؛ اما تمدنستيز نميتمدن
تري تبديل شان، بايد به نظام سياسي گستردهمطابق مقاومت. جهان را به حالت ديگري درآوردي چهره

تالش براي . اي مطلوب نگشتبه خدمت نيروهاي تمدن درآمدن، از منظر خودشان منجر به نتيجه. شدندمي
ي كاپيتاليسم ر توسعهتوان مسئوليتش را در امنمي. شدن از ماهيت خويش گرديديابي به آنان، موجب دورتشابه

هاي منسوب به خويش در برابر اسالم محافظت نمايد، مسئوليتش به سبب آنكه نتوانسته از خلق. كوچك شمرد
هاي ايدئولوژيك، هم بافت. ترين صفحات تاريخ خاورميانه نيز بزرگ استدرآمدن نامطلوبنگارشدر امر به

وضعيت ايدئولوژيك . ناپذيرندها، مواردي اغماضآنهاي اجتماعي و هم در فروپاشيي پديدهدر توسعه
.نمايدرا ايفا مي١ي جوامع، نقشي جنينيي تعيين آيندهجوامع در زمينه

هاي تمدن خاورميانه با اسالم ـ و همچنين ي بحراني مسيحيت جنبش ابراهيمي در نتيجهمسائلي كه شاخه
ي يهود بايد مسائل ي مسئلهجنبه، تمدن دموكراتيك به اندازهاز اين. ـ هنوز هم ادامه دارندبا يهوديت دارد

.پوشي استيابي امري غيرقابل چشميابي نمايد؛ اين تحليل و چارهمسيحيت را نيز تحليل و چاره
ها در ي مسيحيت نفوذ خويش را نشان دادند و درك نقش آنهاي ماني و ميترا كه در دورهشناخت جنبش

ي مياني پرورش يافته و از ماني، شخصيت ارزشمندي است كه در سواحل دجله. يت استنظام تمدن، حائز اهم
ـ ساساني و طريق سنتزي مركب از مسيحيت، آيين زرتشتي و هلنيسم درصدد برآمده تا جهت بحران روم

توسط . م زندگي كرده است.ب٢٧٦الي ٢١٦هاي بين سال. رفت و پاسخي بيابدها، برونكور جنگ آنگره
وجود بياورد، ممكن بود توانست سيستمش را بهاگر مي. كارترين عناصر تمدن ساساني به قتل رسيدمحافظه

با . گردديك ايدئولوژي تماماً ديني نيز محسوب نمي. اي را رقم زنديك رنسانس زودهنگام خاورميانه
٢ت آلترناتيوي جهت دگماتيسمتوانسمي. باشدبرانگيز ميخصوصيات خود كه تركيبي از فلسفه و هنرند، دقت

) وي در دولت اويگور شناخته شد(از آسياي ميانه. فرهنگ خاورميانه نياز بسياري به اين امر داشت. ديني شود
ي ديالكتيكي ي انديشهخويش، در توسعه٣ي دوآليستيبا خصيصه. تا مناطق داخلي اروپا طرفداراني يافت

.هاي فرهنگي بدان نگريست كه زودهنگام خشكيدز شكوفهتوان به چشم يكي امي. ايفاي نقش نمود
اي رسمي، صورت ايدئولوژيكارگيري دين زرتشتي بهبه. ايراني است٤ميترائيسم اندكي نيز تصوف

شدن به حقيقت را اشاعه داد و بدينهاي واصلها و روشمرتبه. پسند نمودميترائيسم را در ميان خلق عامه

١Embriyonic
گرايي جزم٢
٣Dualistic :انگارانهدوگانه /Dualism :انگاري؛ دوآليسمباوري؛ دوگانهدوگانه
٤Mysticism :سيسم؛ اعتقاديابي به حقيقت و خدا نه از راه فكر بلكه از راه حس و شهودعرفان؛ ميستي
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هايي است كه فرهنگ ايراني در ازجمله آخرين مأمن. رسان گشتالقي جامعه ياريي اخترتيب در توسعه
. ـ ساساني گرددهايي به خرج داد تا مانع از درگيري رومهمانند مانويت تالش. برابر مسيحيت بدان پناه برد

ي را ي مزدكيان ارزش يادآورهمچنين نمونه. هاي غيرتمدني استايران سرزمين حاصلخيزي جهت فرهنگ
ـ ملت را بر روي زودهنگامِ دولت١ينوعي هموژنيته. ها را فروپوشانيداي تمامي آناسالم همانند پرده. دارد
.ي اين غناهاي فرهنگي حاكم ساختكليه

پيكار اخالقي در برابر تمدن : دـ مقاومت زرتشت
او، نداي . باشدويژه ميهاي مخالف نظام تمدن، زرتشت داراي جايگاه و معناييدر ميان ايدئولوژي

ي در پي آن برآمد تا از طريق مقاومت جامعه. زاگرس استپرهيبت و سيماي روشن و درخشان كوهستان
. ، راستي و درستي بود»دروغ«در برابر . ي نظام تمدن برخيزداخالقي، به مقابله با هژموني ايدئولوژيك موذيانه

.ني بود، در برابر مسيحيت و اسالم قادر به نوسازي خويش نگرديدرغم اينكه فرهنگ بنيادينِ هويت ايراعلي
يا [اي برآمدگاهيدانند، بيشتر از آنكه نمونهم مي.ق١٠٠٠هاي جنبش زرتشتي كه قدمت ظهور آن را سال

تر بود، رفرمي را صورت داده كه كهن» اهورامزدا«توان گفت كه در سنت مي. باشد، يك رفرم است] ارژينال
توان آن را يكي از خدايان مشترك قبايل آريايي محسوب مي. ترين اعتقاد آريايي استاهورامزدا كهن. است
م .ق١٠٠٠ي نظام عقيدتي، ممكن است در مقابل حمالت آشوريان كه پس از نياز به رفرم در زمينه. نمود

ام ايدئولوژيك نوين در برابر هژموني ايدئولوژيك آشوريان، يك گ. گرفتند، مطرح شده باشدصورت مي
زيستن، در آيين درست. باشدي اخالقي آن، در پيوند با راستي و درستي ميي خصيصهتوسعه. الزم بود

بافت . باشندهاي ايدئولوژيك به اجبار بايستي اتيكگونه باشد، پاسخوقتي وضعيت اين. زرتشتي يك اصل بود
ـ نادرست ـ بدي، و درستـ تاريكي، نيكياي نظير روشناييهايي ريشهبر دوگانه. ايدئولوژيك متفاوتي دارد

به تاريخ نيز رويكردي . باشدمحور زودهنگام مياستوار است و از اين لحاظ نشانگر نوعي ميالد ديالكتيك
ي تبعيد در عفونمودن يهوديان در دوره. بر هر سه كتاب مقدس نيز تأثير عظيمي دارد. ديالكتيكي دارد

شان، ممكن است اين تأثير را تقويت نموده توسط كوروش و فرستادن آنها به مملكت) م.ق٥٤٠ي ال٥٩٦(بابل
م .ي ششم قشود كه در سدههرچند گفته مي. شود كه بر بوديسم نيز تأثير گذاشته استبه تأكيد گفته مي. باشد

شايد يكي از مغان . رسدظر مينبه) كاهنان زاگرس(ها»مغ«مشترك از زيسته است اما بيشتر همانند يك ايماژ 
.متنفذ بوده باشد

بودن وي االصلي»ماد«اي مهم نيست؛ اما تمامي احتماالت به ضمن اينكه هويت اتنيكي زرتشت مسئله
در زبان كُردي به معناي خاكستر اخگرمانندي است كه در اجاق آتش روي هم » مغ«ي كلمه. نماينداشاره مي

خويش را زندگي هاي سرد زاگرس، بخش عظيمي از يم كه قبايل ماد در زمستاندانمي. انباشه شده باشد
به . شدندها ايراد ميها نيز در اطراف همين مغها و موعظهپرشورترين صحبت. گذراندندها ميپيرامون اين مغ

ي از تجربهاز قداست آتش در آيين زرتشتي آگاهيم، زيرا . ناميدندمي٢همين جهت است كه واعظان را مغ

يكدستي؛ همگني١
. آمده استMağîصورتدر متن اصلي به٢
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طبق يك باور شايع، زرتشت . دانستند كه زندگي بدون آتش ممكن نخواهد بودي خويش ميزندگي روزانه
اصول و مبادي روشني در مورد زندگي . ي ماد زندگي كرده استدر شمال غربي امروز ايران يعني منطقه

[دهدي زناشويي سالم، اهميت ميبه يك رابطه. اجتماعي دارد جاي هيرارشي به] باورداشت،در اين . 
ترين دروغگويي، بزرگ. ي ميان همسران، پيوندهاي نزديك به برابري و آزادي برقرار بودنددارشدهريشه

هاي كشاورزي و دامپروري، فعاليت. دور از روابط بندگي اهميت داشتزندگي اجتماعيِ به. اخالقي بودبي
از . گرايانه در قبال حيوانات وجود داشتزيستمحيطيك رويكرد كامالً. ي اقتصادي بودندبرگزيده
.سنگ عبادت بودندامور كشاورزي، معادل و هم. شدخواري پرهيز ميگوشت
تاريخ ترين جايگاه را در مادها بزرگ. استتوان گفت كه با كانال مادها، بر فرهنگ يونان تأثير نهادهمي

شود حدس زده مي. ي خلق چندان بر سر زبان نيستمنزلهبهها نام پارس. دهندبه خود اختصاص ميهردوت
با توجه به اينكه شخصيت در پيوند با . ي بر يونانيان برجاي نهاده باشد»ماد«كه بيشترين تأثير را شخصيت 

زدن پيوند بين شهامت و راستي با اين فرهنگ، تخمين. گرددباشد، تأثير آيين زرتشتي درك مياخالق مي
.باشدپارس دشوار نميي نقش عظيم اين فرهنگ در پس امپراطوري مادـمشاهده.دشوار نيست

نيچه، فيلسوفي است . باشداي مهم و آموزنده ميي زرتشت بوده است، مقولهي فيلسوف شيفتهاينكه نيچه
١المثل و يا كالم نغزهر موضوعي را كه قضاوت نموده، به حالت يك ضرب. كندكه به آساني قضاوت نمي

ناتواني اين فرهنگ در امر نوسازي خويش و بازتاب . كندخويش را شاگرد زرتشت توصيف مي. درآمده است
براي انسانيت در حكم يك ضايعه ) شايد اندكي نزد زرتشتيان باقي مانده باشد(بسيار ضعيف آن در روزگار ما

اين امر كه . اين فرهنگ را تُهي نمودي مايهايران، محتوا و درون٢توان گفت كه مونارشيبه راحتي مي. است
مسيحيت و اسالم نيز . اند، شايد بر موضع مونارشي ايران مؤثر افتاده باشدمادها صاحبان اصلي اين فرهنگ بوده

باشند و مي] كنندهيا يكدست[سازاز اين هر دو دين كه هموژن. باشندشدگي اين فرهنگ سهيم ميدر محاصره
همچون يك مانع ايدئولوژيك جدي . روداست، انتظار چنين رفتاري مينان سنگيني دگماتيسم ديني آكفه

مورد ) ويژه از طرف اسالمبه(توان گفت كه با تدابيري بسيار سختبنابراين مي. در پيش رويشان ايستاده بود
. ستترين ضربات را طي فتوحات اسالمي متحمل گشته اتوان حدس زد كه بزرگمي. سركوب واقع گرديد

و قيام. دهندريزه بوده و واقعيت آن را چندان بازتاب نمياسناد باقي مانده در دست، در حكم خرده
صورت گرفتند، به ٢و بابك١رم، خ٤ُهمچون مزدكمشهوري ٣هايهايي كه از طرف كموناليستمقاومت

١Aphorism :سخن موجز؛ كالم قصار؛ سخن نيكو
٢Monarchy :نظام پادشاهي
٣Communalist :گراگرا؛ جمعگرا، اشتراككمون
او با نابرابري و انباشت مال و ثروت . بود، در زمان قباد ساساني ظهور كرد) ي فعليمازاريا يا كوت العماره(اي در ساحل دجلهمزدك بامدادان كه اهل منطقه٤

ها، كاهش س و كاستن آتشكدهبودن پيروزي نور بر تاريكي، لزوم ادغام آتش مقدخواري، زندگي اجتماعي اشتراكي، حتميگياههمسري،به تك. مخالف بود

پيروانش در روستاها مزارع اشتراكي درست . كتاب وي زند نام داشت. استباور داشته... كردن دستگاه موبدان وامتيازات طبقات فرادست، عدم احتكار، ساده

عقايد او بعدها نيز در ميان مسلماناني نظير جمعيت . عام شدندلقباد به او اعتقاد يافت، اما مزدكيان در زمان انوشيروان فرزند قباد به شدت سركوب و قت. كردند

.الصفا در قرن چهارم هجري در بصره و در ميان باطنيان نفوذ كرداخوان
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ي واسطهنيز بهسههر . دگرايي باشنت آخرين بازنمود زرتشتشان، ممكن اسو خصلتيايسبب عناصر منطقه
ـ ساساني و هم ايستادگي در برابر سالطين عباسي كه در ي ايرانشدههم مقاومت در برابر مونارشيسم فاسد

گونه كه گفتيم بر ميترائيسم و مانويت همان. بردند، به سمبل قهرماني مبدل گشتندسر ميعياشي و نابخردي به
.نيز تأثير مهمي برجاي گذاشتند

در حيات اجتماعي، ) ي نيچهاَبرانسان در انديشه(اي اخالقي و برخورداري از شخصيتستيزي بر پايهتمدن
سنت زرتشتي ازجمله . باشندپوشي در تمدن دموكراتيك نيز ميهاي اصوليِ غيرقابل چشمازجمله ارزش

.شت و تغذيه نمودهاي اصلي تمدن دموكراتيك است كه بايد در فرهنگ خاورميانه آن را پاس داشريان
تواند يك مكتب چقدر مي. ي اساسي در مورد دين زرتشتي، پيوند آن با اديان ابراهيمي استيك مسئله

ي پيامبران ابراهيمي افزوده شود؟ پاسخي كه به تواند بر زنجيرهپيامبريِ مستقل محسوب گردد؟ از چه نظر مي
بت مهمي در درون اديان ابراهيمي جاي گرفته و ها داده شود اين است كه تفكر زرتشت به نساين پرسش

تورات و بنابراين انجيل و قرآن مؤثر واقع افتاده و اين تأثير ٣طور قطع در تنظيمبه. سازي شده استدروني
ي زرتشت كه نقش هاهنگام تبعيد به بابل، از انديشهاند كه يهوديان بهمورخان ثبت كرده. گسترده بوده است

هاي كتاب مقدس كه بعد از ها در نسخهاين تأثيرگذاري. اندوژيك را داشت، بسيار تأثير پذيرفتههژمون ايدئول
ي چه رسد به آنكه يهوديان به مدتي طوالني در حوزه. باشنداند، آشكارا قابل تمايز مياين تاريخ تنظيم شده

عنوان تاجر، نفوذ خود را به. انده گرفتهاند و در بسياري از امور مهم وظيفه برعهدـ ساساني ماندهحاكميت پارس
عنوان يك همچنين كُردهاي يهودي هنوز هم به. نفوذشان در ميان كُردها نيز قابل توجه است. نشان دادند

.باشدمدت ميبنابراين تأثيرگذاري متقابل، بلند. كننداقليت مهم در اسرائيل زندگي مي
تر صحيح. باقي نماند، قطعاً بايد اين نكته را مدنظر قرار دادگوييم چرا ردپاي چنداني از زرتشتوقتي مي

اين خواهد بود كه بگوييم آيين زرتشتي نيست نگرديد؛ بلكه در درون هر سه دين ابراهيمي پذيرفته شد، 
كنندگان كتاب مقدس و ازجمله موسي و محمد چه آنكه تنظيم. كندهمگون گرديد و بدين ترتيب زيست مي

حتي . امبران ماقبل ابراهيم، از آدم گرفته تا نوح و ادريس را در چارچوب دين ابراهيمي قرار دادندنيز تمامي پي
. هايي فراوانندچنين نمونه. در داخل اين ليست به شمار آوردند٤»اسكندر ذوالقرنين«اسكندر را نيز تحت نام 

نامه ياستبه نقل از س. شدن مزدك، خرم به مبارزه و رهبري مزدكيان ادامه دادپس از كشته. وي همسر مزدك بوده است) : پاتك(خُرم يا خرمك دختر فاده١

دين از اين در آنجا به سازماندهي خلق پرداخت و عنوان خرم. عام مزدكيان، خرم از مداين گريخت و به ري رفت و جماعت بسياري گرد او آمدندپس از قتل

ن به تناسخ و زندگي كمونال ديناخرم. دينان ادامه يافتپس از مرگ خرم، جنبش خرم. باشدگرايي نوين ميديني همان مزدكيعني خرم. پس مصطلح گشت

.باور دارند
. او با خلفاي عباسي يعني مأمون و معتصم بسيار جنگيد. ي فراواني كرده استدينان مبارزهجامگان است و در نشر آيين خرمدين رهبر شورش سرخبابك خرم٢

نيز ) در شرق كوردستان(دينان در مناطق مهرجان كدك و ماسبذانخرم. ي بابك در آذربايجان به خاطر قيام او و پيروانش معروف گشتو قلعه» بذ«ي منطقه

اش به هنگام شدهنقل است كه با خون دست قطع. بابك سرانجام توسط سپاه افشين كه به او خيانت كرد، دستگير و به دستور معتصم كشته شد. نفوذ داشتند

كنم تا كس گمان نكند ترسي در شود پس چنين ميپريدگي حاصل ميونريزي، رنگكرد چون علت را پرسيدند گفت در اثر خاعدام، صورت خود سرخ مي

. دل بابك بوده است
٣Kutsal Kitapların düzenlenmeدهي كتاب مقدسبه معناي تنظيم و سامان
طبق روايت . برآمدگي به شكل شاخ داشته استدر روايات آمده كه او در سر خود دو . اندذوالقرنين يعني صاحب دو شاخ؛ لقبي كه به اسكندر مقدوني داده٤

.ديگري او با خضر در جستجوي آب حيات برآمد، از شرق تا غرب عالم را گشت از همين رو او را ذوالقرنين خوانند
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عنوان يك گفت كه زرتشت بهتوانگونه درك شود، به راحتي ميهنگامي كه سنت تنظيم كتب مقدس اين
. دهدپيامبر ابراهيمي موجوديت خويش را ادامه مي

)بازرگان(ي متوسطجنگ مقطع فئوداليِ طبقه: ي اسالميهـ ـ واقعيت مقاومت و حمله
ي پژوهش در شود، حداقل به اندازهپژوهش و واكاوي در باب واقعيتي كه تحت نام اسالم نشان داده مي

ها جهت نگارش و اين نوع فعاليت. شوند، اهميت داردكه تحت نام كاپيتاليسم انجام داده ميي موارديزمينه
گونه كه بدون قرون همان. باشدتنها تاريخ تمدن خاورميانه بلكه تاريخ جهانشمول نيز مهم ميخوانش صحيحِ نه

تواند نمي» ي آنفرماسيون مدرنيتههايي به نامِ كاپيتاليسم وجهان پديده«ي ديالكتيكيِ وسطاي اسالمي، الزمه
توان يك زندگي اجتماعي بامعنا و استمرارپذير تحقق يابد، بدون تحليل صحيح هر دو پديده و عصر نيز، نمي

.را جهت روزگار كنوني پديد آورد
. اش استنمايد، ناشي از همين ماهيت ديالكتيكياگر اسالم هنوز هم اهميت روزآمد خويش را حفظ مي

آيد اما ماهيت آن درك نگرديده است كه نام آن بسيار بر زبان مي] هايييا فنومن[اي از پديدارهام، سلسلهاسال
پديدارهاي چنان پيچيده و مبهمي است شايد هم مجموعه. وجه صورت نگرفته استهيچتعريف آن به. است

گيرد كه كدامين باره صورت نميينحتي هيچ بحثي در ا! تواند وجود داشته باشدكه امكان تعريف آن نمي
شود، گردد، زكات داده ميشود، نماز اقامه ميروزه گرفته ميدر راه آن . دهدواقعيت را تا چه حد بازتاب مي

اي از معما پوشيده تمامي در هالهگيرد؛ اما خود آن بهصورت ميشود و جنگبر وحدانيت گواهي داده مي
گيرد؟ اسالم چه همه موضوع بحث قرار ميپس چرا اين: ه شود اين استپرسشي كه بايد پرسيد. شده است

ساز؟ از بنيان مادي آن چه ، حالل مسائل است يا مسئله١چيزي را در خاورميانه حل نمود؟ آيا اين سيستم نظري
گردد؟ آيا دولت است يا جماعت؟ معادل و معناي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن چيست؟ چيز درك مي

هاي بيشتري از اين دست پرسيد و اين بسيار هم توان پرسش، ابزار چه چيزي است؟ مي»فتح«م اسالمي مفهو
شود، چنان ناتوان است كه قادر به زيرا مجموعه پديدارهايي كه امروزه دنياي اسالم ناميده مي. الزم است

ابي آن از طريق انتحارهاي ياي است كه تداومتعريف و تبيين خويش نبوده و دچار چنان تباهي اجتماعي
.تواند صورت بگيردگيرد، و يا حتي نميروزانه صورت مي

ابزارهاي پوسيده و ] لوازم يا[تريني مبهماش، مجموعهي فرهنگ معنويفرهنگ مادي اين پديدار به اندازه
اين است كه يا به مورد صحيح . مشخص نيستنمايد كه محدوده و محتواي آنرا تداعي ميايپاشيدههماز

ها، مسائل و اليه، محدودهوجه از اين نام استفاده نشود و يا اگر اين امر ممكن نباشد، نقاط منتهيهيچ
كند و بدين ترتيب داند كه چه ميخوبي ميتمدن غرب به. هاي آن رو به سيستمي مشخص برده شودرهيافت

اي است كه اراي چنان تجهيزات فرهنگ مادي و معنويد] اين تمدن. [دهدي گلوبال خويش را ادامه ميحمله
هاي برآمده از ساختار نظام خويش دست به گريبان باشد و با مشكالتي مواجه بستها و بنهرچقدر با بحران

مانزن و انگاركننده نيز كننده در ذهن، گُصورت تخيلي، مجسمتوان بهمي. آمده به معناي امر مبتني بر انديشه و نظرورزيKurgusalاصطالح در متن ١

) ١به معناي استSpeculativeي انگليسي معادل واژه. اما به هر صورت بايستي دانست كه اين تجسم و تخيل، فارغ از ساحت عمل نيست. برگرداند

.معناي سوداگرانهدر اقتصاد به) ٢حدسي، نظرورزانه، نظري 
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پديدارهاي اسالمي، در اين يك واقعيت است كه از طرف مجموعه. ها برآيدي آنتواند از عهدهشود، مي
ي آمريكا دچار آن گشته هايي كه اياالت متحدهتنها از دشواري. تي و تنگنا گرديده استخاورميانه دچار سخ

ي مسئله«كه از دويست سال قبل تاكنون آن را ي اسالمي ـكل تمدن اروپا، در برابر خاورميانه. كنمبحث نمي
ترين ضرر، تخريب ند بزرگكناما جهاني كه اسالمي عنوانش مي. گرددـ دچار تنگنا و بحران مينامدمي» شرق

استمرارناپذيري وضعيت مذكور، در حدي بسيار روشن و قابل . بيندي مذكور مييابي را از مسئلهو ناچاره
يا [ي تحليل ذهنيتي پديدارحل مسئله به اندازهشك، راهبي. ي دنيا، آشكار گشته استمشاهده براي همه

.گذردي آن ميي مربوط به ساختاربندي دوبارههاي كه با آن رويارو هستيم، از پاسخ]فنومن
ناپذير را تشكيل ي بسيار مهم و تفكيكشود، اسامي محمد و اهللا يك دوگانهوقتي از اسالم سخن گفته مي

. هاي خاورميانه، مضموني حياتي نداشته استاي تا بدين اندازه جهت خلق»هاي دوگانهواژ«هيچ گروه . دهدمي
. هاي وحشتناكي صورت گرفته و به همان اندازه كالفي از محبت تشكيل شده استجنگدر راه اين دو اسم،

. ديگري را بيابيم كه اين تضاد را در درون خويش بپروراند» واژگان داراي دوگانگي«دشوار است كه گروه 
را درك كرده و هستند؟ آيا حقيقتاً اين دوگانه گونهچرا اين: پرسش بنياديني كه بايد پرسيده شود اين است

بود، تاريخ اگر منفي نمي. بخشيم؟ مطمئن هستم كه جواب منفي استكار برده و حيات ميسپس در زندگي به
. شدرفت و زيسته نميهاي كور پيش نميبود و با ايجاد گرهنميرحمهمه بيو روزگار امروز در خاورميانه اين

آناني كه با موضوع در . يي از معناست]يا شما[وارهطرحخواهم در اينجا انجام دهم، ايجاد چيزي كه مي
.واره بهره ببرندتوانند از اين طرحپيوندند، مي

ي اما زندگي و كالمش به اندازه. ي اديان ابراهيمي استدر گستره] يا فنومني[محمد، بدون شك پديدار
معلومات مربوط به وي . هم نيستمب) هاي خداوندرسوالن و پيك(ابراهيم، موسي، عيسي و ساير پيامبران

طور اش را به نسبت قابل توجهي بهو ماجراهاي زندگي١ي رويداديتوان جنبهالاقل مي. باشندتر ميمحسوس
طور اما نبايستي خويش را فريب دهيم كه گويا اين وضعيت، موضوع ما را به. محسوس پيگيري و مشاهده نمود

اي ي محسوس، هميشه به اندازهمقوله. ر به پيچيدگي بيشتري شودشايد هم منج. واضح روشن خواهد ساخت
بايد چنان رويكردي را در پي ٢!محمد، يك مورد محسوسِ نامحسوس است. رود محسوس نيستكه تصور مي

آنچه محسوس و يا در ظاهر . باشيمي اين اصطالح را در ذهن داشته كنندهگيريم كه همواره چالش تبيين
ي ي هاشميِ عشيرهاي محروم از قبيلهها خانوادهمحمد پسر عبداهللا و آمنه است؛ آن:كهپيداست اين است 

گويند در مي. اندي مطرح اَشراف مكه و عموماً مشغول تجارتي قريش نيز عشيرهباشند؛ عشيرهقريش مي
يي تا به زمان هاي چنين روايتدر فرهنگ خاورميانه، پيشينه. سنين كودكي، معجزاتي را نشان داده است

شايد . انداند، معجزاتي منسوب ساختههايي كه گام مهمي را برداشتهگردد و هميشه به شخصيتسارگون برمي
آيد و چندين بار به مسافرت به خدمت خديجه كه در آن دوران زن تاجر متنفذي بوده درمي! گونه باشدهم اين

يا ) دادگيشدگي؛ رويواقع= Facticity(توان با فاكتيسيتهمي. بودنايادي؛ پديدهآمده است؛ حيث رويدOlgusallıkي در متن واژه١

.معادل دانست) بودن؛ حيث پديداريپديدارين= Phenomenality(فنومناليته
٢Muhammed somut olmayan bir somutturمحمد، يك مورد معلوم و واقعي اما نامحسوس است.
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كه بر سر راه قرار ١»بصرا«از شهرهاي مشهور روم به نام هايش، در يكيطي يكي از مسافرت. رودـ مكه ميشام
در . راهب را نيز در آنجا ديدم٢كليساي بحيراي. هاي آن رفتمشخصاً آن را ديده و بارها به ديدن بازمانده(دارد

راهبان نسطوري در اين . كندمعلومات بسياري كسب مي» بحيرا«از راهب نسطوري ) بودميان تلي از آشغال
.هاي ايدئولوژيك بودندترين گروه پيشرفتمهم. وران بسيار پرنفوذ بودندد

داراي نوعي ساختاربندي . شهري آموزنده است. شام، يك شهر مهم تجاري و فرهنگي در آن دوران بود
مكه نيز يك شهر مهم تجاري . ي بهشتيِ خروج از بيابان باشدتواند دروازهفيزيكي و بيولوژيكي است كه مي

. باشدـ درياي سرخ و فراسوي آن ميشهرِ شامدر موقعيت كالن. باشدشهريست كه محصول تجارت مي. تاس
دين ٤»حنيفيان«و ٣»صابئين«كساني هم كه تحت نام . و فرهنگ پاگاني در شهر رواج دارد» چند ديني«

ها، اديان و اجناس، فرهنگخالصه اينكه شهر ماالمال و لبريز از. نمايند، كم نيستندخدايي را تبليغ ميتك
اين . باشدي وي با خديجه به ازدواج، داراي اهميت ميشدن رابطهفقر و محروميت محمد و منتج. خدايان است

بدين ترتيب محمد موقعيت بورژوازي متوسط را به دست . باشدازدواج، يك ازدواجِ گذار از طبقه مي
هرچه بزرگ شده و پيشرفت . شوندها صاحب فرزنداني ميآن. ردهمراه دااين امر نتايجي را نيز به. آوردمي
هاي قريش، در حكم ساير شاخه. يابدهاي قريش افزايش مينمايد، چالش وي با ساير شاخهمي

به ترقي بيشتر محمد اجازه نداده و هر روز موانع جديدي بر سر . باشندعشيره مي] يا اَشرافيت[آريستوكراسي
.گيرداي است كه در چارچوب يك عشيره صورت مياين جنگ طبقاتي جدي.دهندراهش قرار مي

مهمي كه بايد تشخيص داده شود، اين است كه اولين اقدامات محمد داراي چنان كيفيت ي نكتهبنابراين 
كدام . محمد يك پيكارگر طبقاتي است. اي هستند كه بتوانند در درون همان عشيره صورت بگيرندطبقاتي

زوج خديجه . ي متوسط تاجري كه خود نيز به تازگي در آن جاي گرفته استطبقه: ار آشكار استطبقه؟ بسي
نيروي مخالف آنان . خيزندبرمي) مكه(ي تاجر در حال ظهوركردن براي طبقهو محمد قطعاً به پيشاهنگي

شان در پيوند قش اساسياما ن. آورندخود آنان نيز از تجارت، رانت به دست مي. كيست؟ اَشرافيت سنتيِ عشيره
اي كه در حكم جنين دولت در حال تولد است، احتماالً شكل كنفدراسيون عشيره. با قدرت سياسي است

ارزشي فرزندان دختر در حدي كه ي زنان، و بيترشدهداري، بردگي عميقرواج نظام برده. مديريتيِ مكه است
همچنين وجود سه . دهدي مديريت اَشرافي را بازتاب ميهداراني بردهشوند، آشكارا خصيصهگور ميبهزنده
ي مكّيِ تثليث خدايي موجود در نظام دهد كه شاخهنشان مي،)الت، منات و عزي(بزرگ در پانتئون مكهبت 

اين مورد نيز كاراكتر سنتي، هيرارشيك و سومريِ مديريت را بازتاب . تمدن سنتي نيز تشكيل شده است

١Bosraرز اردن استدر سوريه و نزديكي م.
٢Bahira
اما اكثراً صابئين را حد واسط ميان يهوديان و مسيحيان . اندپرست دانستهپرست يا ستارهاي مذهبي است كه برخي آنان را كافر، بتصابئين يا صابئون نام فرقه٣

در قرآن نيز ذكر . اندشمار آمدهم است و از اهل كتاب بهي قديمركز آن كلده. گري و مسيحيتگويند كه دين صابيء تركيبي است از يهوديدانند و ميمي

نامند اين است كه بيشتر اوقات آداب و شعاير مذهبي خود را در نزديكي علت اينكه آنان را مغتسله مي. اندماندائيان و مغتسله نيز ناميده شده. آنان رفته است

.اندآب روان و با شستشو در آب انجام داده
.منظور كساني است كه به دين ابراهيمي تمايل دارند. ست؛ استوار و ثابت در دينحنيف يعني را٤
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دهد كه طور كامل توضيح ميي دين رسمي در ميان اَشراف رواج يافته است، بهمنزلهانيسم بهاينكه پاگ. دهدمي
.باشدسرسخت مي) پاگانيستآنتي(پرستچرا محمد يك ضدبت

هاي اجتماعي در هر مقطع تاريخي، ابتدا در جهان هاي طبقاتي و ساير ستيزهبه تأكيد بايد بگويم كه نزاع
واقعيات اجتماعيِ مادي، . گيردهاي رسمي و انواع غيررسمي صورت مييان ايدئولوژيويژه در ممفاهيم و به

هاي متولوژيك، ديني و فلسفي، از تمدن سومر جنگ. گردندبا ابراز خويش از طريق فرهنگ معنوي، ايجاد مي
ناچار از . انددهكار گرفته شهاي موجود در فرهنگ مادي بهيعنوان اَشكال بيان درگيرگرفته تا يونان به

يك ساختار مادي با ساختار مادي ديگري تصادم . شان بودند؛ زيرا مبارزه به نوع ديگري ميسر نبودكارگيريبه
ها، تنها نزاع بر سر آن. باشندبيان مي] يقوه[جان و فاقدبي] يا لوازم[اي از ابزارهاكند؛ زيرا تودهو برخورد نمي
ي وابستگي ميان هر دو،ي مهم در زمينهنكته. باشدها ميسر ميبا گفتار و كردار آنهاي زنده و از طريق انسان

هاي كدام طور صحيح تشخيص دهيم كه فرهنگ معنوي و ايماژهاي معنايي، پديدهاين است كه بتوانيم به
.اند، بازتاب و حتي تشكيل داده)برساختي(فرهنگ مادي را از طريق چه نوع مكانيسمي

درگيري، نزاع و يا «يك : ي موجود در مكه پرداختگونه به تبيين علمي نزاع و ستيزهين بايد اينبنابرا
با تاجران باالي سنتي، سرسخت و پاگانيستگرانه بين اَشراف ردهايدئولوژيك و به تدريج كَُنش» جنگ

كردن سير رويدادها رديف. پروراندگيرد كه همان قاطعيت را در خويش ميي متوسط جديد صورت ميطبقه
. باشدمورد مهم ماهيت واقعيتي است كه در زير آن نهفته مي. اي نيست كه در اين سطور برآورده شودوظيفه

در دوران مكه، نزاع . باشدنهفته در پس نزاع مي» بدن عريان واقعيت«شكي ندارم كه اين، ماهيت يا همان 
ي آن كوچ و نتيجه. اورفا نيز چنين نزاعي درگرفته بودطي دوران ابراهيم در . ايدئولوژيك درگرفته است

ي ستيزه و نزاعي كه موسي در شهر اولين دوره. ي تاجر بودجدال وي نيز در راستاي ظهور طبقه. هجرت بود
ظهور . ي آن نيز ظهور بودنتيجه. بود٢و معناشناختي١فرعون بدان اقدام نمود نيز ايدئولوژيك يعني مفهومي

ظهور عيسي، ظهور و . اي بود كه قبالً به دامپروري و تجارت پرداخته و اينك بزرگ شده بودي قبيلهجانبههمه
هاي سيصد سال اول، جنگ براي ايجاد يك جماعت اجتماعي ها و مقاومتكم گامدست. گام متفاوتي بود

ها و گامها،اين. دندشدگان اجتماعي بود كه به خارج از نظام نقل مكان كرده بونوين از طرف كل ايزوله
.ي متوسط تاجر استظهور محمد، ظهور صريح و روشن طبقه. ظهورهايي جهانشمول بودند

قرارداد جديد، . نمايددوران مدينه، دوران انعقاد قرارداد اجتماعي و سياسيِ اين مسئله را بيان مي
يباً ده ساله، براي تولد دولتي هاي نظامي تقرهاي سياسي و عملياتكُنش. نويس يك دولت نوين استپيش

ي سريع و بسيار وسيع در هايي جهت اشاعهمابقي، مسائل و جنگ. بزرگ در شهري كوچك كفايت نمود
هاي مشابه ي مهمي كه بايد در اينجا درك شود، اين است كه بتوان آن را با نمونهنكته. باشدزمان و مكان مي

ها دولت آشور، با شالوده قرار دادن تجارت هاي بسيار و در رأس آندر خاورميانه دولت. تاريخي مقايسه نمود
طور قطع عنوان يك بلوك بهست كه در امر تأسيس هر دولتي، انحصار تجاري بهاين در حالي. اندتأسيس شده

١Conceptual معادلkavramsalدر تركي
٢Semantic معادلanlamsalدر تركي
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به هيچ وجه نبايد فراموش كرد كه يك . آيدوجود نميبدون انحصار تجاري، دولت به. جايگاه و نفوذ دارد
.شودي بسيار مهم دولت از انحصار تجاري تشكيل ميبهجن

تفاوت محمد در قرارداد مدينه اين است كه موفق شد براي اولين بار قبايل عربي را كه هنوز دست نيرومند 
بردند، در اين قرارداد سر ميها نرسيده بود و همچون ديگي جوشان در خروش و غليان بهتمدن تماماً به آن

به . گراييِ عرب، دولت آفريدهمتا درآورد اين بود كه از قبليهچيزي كه محمد را به حالت بي. مشاركت دهد
ـ صنايع دستي و زراعت، صنعت: شدني سريع در سه حوزه استحالت دولت درآمدن، به معناي انحصاري

مقطعي ،١تركه بستر آن پيشهاي اجتماعي در چارچوب اين سه انحصار ـغصب و غارت افزونه. تجارت
به معناي . ي خاورميانه گذارنده بودـ يك امكان مادي عظيم و شگرف استهزار و پانصد ساله را در جامعهسه

از ديد اين قبايلي كه هزاران سال در عربستان . ترين شكل استآسا به سريعي غولرسيدن به كاپيتال يا سرمايه
جنگي «رسيدن بوي سه انحصار مذكور جهت مشامي بهزيستند، حتشدن در مرزهاي گرسنگي ميروبه بياباني

مهارت بزرگ محمد در اينجاست كه توانست چگونگي تحت فشار قرار گرفتن قبايل . كافي بود» وارديوانه
كه از چهار طرف و از هزاران ـعرب عربستان از جانب سه تمدن بزرگ پيرامون يعني ساساني، بيزانس و حبشه 

دستي محمد اين است كه تر چيرهبعد مهم. ـ را ببيند و احساس و درك نمايدگرفتسو صورت ميسال بدين
متحول اسالمبه يك واقعيت معنوي يعني يك گفتمان شكوهمند دينيواقعيت مادي مذكور را از طريق 

گيدن به جنبرانگيخته يعنيكُنشاي را با همان استادي به نموده است و تحت همين نام، اجتماعات قبيله
هاي تمدن مركزي است؛ همان ي تاريخي و حوزهها به صحنهيافتن انرژي قبيلهجريان. واداشته است

هاي اسالمي سرمست گشته و به هيجان درآمده ي معنوي انحصارات برآمده از جنگهايي كه با رايحهقبيله
!با نعره، شمشير، خون، ايمان و غنيمت. بودند

در اينجا به ايجاد تمايزي بسيار . آورمر جنگاوريِ قبايل عرب بر زبان نمياين اصطالحات را جهت تحقي
اي كه تحت نام اسالم وضع شده بود، محرومان قبايل حقيقاً هم به ايدئولوژي. نمايمجدي احساس نياز مي

تند كه جنگ ايمان بسيار بزرگي به اين داش. اين ايمان و اعتقاد را در آنان ايجاد نموده بودند. ايمان داشتند
توان همان چيز را براي اما نمي. جنگندميراه اهللاي شك نداشتند كه در ذره. اندمقدسي را به راه انداخته

قشر بزرگي از اينان، از همان زماني كه محمد در قيد حيات بود، . تمامي اَشراف قبيله و فرماندهان بر زبان راند
به . باشدآن، غوغاي كالمي و يا تبليغات مسئله مي» اهللا«كه بخش دانستند بوي انحصار را احساس كرده و مي

دولت نوين را تحت ) با احتساب دوران چهار خليفه، حدود بيست سال(زماني كوتاههر حال، اينان طي مدت
.عنوان خاندان اموي قبضه كردند

ح است يا واقعيت؟ تمدن مورد نظر محمد چه ماهيتي دارد؟ اصطال» اهللا«. در اينجا اندكي بايد تأمل نمود
گويي به اين پرسش اخير، به حالت هژمون ي پيشبرد تا حد غاييِ بحث و گفتگو جهت پاسخاروپا بر پايه

رفت ديگري ندارند جز اينكه تا كنند، تقريباً راه برونبنابراين آناني كه بر روي اسالم كار مي. جهاني درآمد
اگر راه ديگري وجود داشته . ـ نشان دهندا را ـ اگرچه ديرهنگام باشد نيزهحد غايي نيروي مباحثه و يافتن پاسخ

انصد ساله را هزار و پآمده؛ يعني مقطعي سهİstanbul’un doğuşundan önce üç bin beş yüz yıllık bir süreyi aşanصورت در متن به١

!پيش از پيدايش استانبول گذرانده
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با توجه به اينكه اين امر نيز چندان ممكن نخواهد بود، گريز از . باشدباشد، ردنمودن كامل اسالم مي
.گويي ميسر نيستپاسخ

ي درباره. باشدبسيار كهن مياي شناسي سامي داراي پيشينهآيد كه در اصطالحمي» اَل«ي اسم اهللا از ريشه
باشد و با اصطالح خداي مجرد عمومي قبايل سامي معناي مي» واالمرتبگي و علو«آن گفته بودم، به معناي 

در تورات . ي عبراني، از اجتماعات كنعانيِ سامي اخذ شده باشدرود كه از طريق قبيلهگمان مي. مترادفي دارد
ي مايهبن. رسدمي» اهللا«و با ظهور محمد به » القدسپدرـ پسرـ روح«سيحيت به ، در م»ربي«و سپس ١»االّه«به

اين . اي كوتاه بر آن نوشته بودمقبالً نيز مقدمه. نخواهم شد] يا الهيات[وارد تئولوژي. مفهوميِ واژه روشن است
ي و معنوي فرهنگ اجتماعي اصطالح اهللا و محمد، معادل سمبل هويتيِ تمامي عناصر ماد: توانم بيافزايمرا مي

حتي محمد نيز به هنگام بحث از كل جامعه، . دهد كه جامعه چه معنايي داردهمچنين توضيح مي. باشدمي
. است كه به تازگي تشكيل و يا ساختاربندي شده است» اي اسالميجامعه«يعني » ي مدينهجامعه«مقصودش 

گرفته، ي شكلجامعه. رودكار ميو معنوي اين جامعه بهاهللا، در معناي روح و انرژي تمامي عناصر مادي 
حتي يك ذره نيز وجود ندارد كه . شودطور شايع از اين نوع تبيينات استفاده ميبه هر حال به. ي اهللا استجامعه

، آمده«آن را به عامل آفرينش هر چيزي كه . گرداندتر ميمحمد، اصطالح را وسيع. اش ننموده باشداهللا احاطه
وجود دارد كه كامالً به متافيزيك بخشيدر اينجا نوعي توسعه. ، مبدل كرده است»آيد و خواهد آمدمي

موجود در اعتقاد يونانيان تنها ٢»دميورگ«. خداي عبراني محدودتر بود. ي هگل شباهت داردموجود در انديشه
اي غلط گونهحث مربوط به آفرينندگي نيز بهمبا. آفريننده نبود. نمودايفا مي٣گاننقش معماري را در باشنده

.اي خشن و فاقد ظرافت نيستآفرينندگي در نزد محمد، آفرينندگي. گيرندانجام مي
. نمودندباالي دولت نوين را منعكس ميطور آشكارا مسئوالن ردهخدايان موجود در پانتئون سومريان، به

كننده و ي كافي قانعي آن دوران، چنين تنظيمي به اندازهجهت سطح فرهنگ معنو. تنظيم آن، ساده و مؤثر بود
اما در فرهنگ معنوي و ذهنيت اجتماعي موجود در دوران محمد، اقدام به تنظيم و . گشتبخش ميمشروعيت

كه، مانند چنان. هايي كفايت نمايدتوانست جهت چنين مشروعيتظرافت خدايان نميدهي خشن و بيسامان
دهي بودندـ كفايت نكرد بلكه گر اين تنظيم و سامانكه تداعيهاي موجود در كعبه ـشكستن بتابراهيم تنها به 

مجازات آن در اين جهان، مرگ . ترين گناه شمردها را بزرگطور كامل نابود ساخت و پرستش آنها را بهآن
زي كامل پانتئوني كه از زمان ساخداي نوين، يعني اهللا، با لغو و ممنوع. بود و در جهان ديگر نيز جهنم ابدي

قبل از هر چيز . هاي معنوي را انجام دادترين انقالبسو ادامه داشت، يكي از بزرگسومر و مصريان بدين
اي جداگانه ي اين امر چه سودي برد و چه ضرري نمود؟ اين مسئلهواسطهجامعه به. مطرح بود» انقالب خدايي«

ي بين چندخدايي با رابطه«ي ي مقايسهبحثي كه بر پايه. باشدسيار مهم مياست و به نظر من بحث در مورد آن ب

. معادل اهللا اشتباه شودAllahآمده كه نبايد با Ellahدر متن ١
٢Demiurg :ي كتاب حاضر اين آفرينندگي به غلط مورد بحث قرار گرفتهي افالطون كه از نظر نويسندهي كيهان در فلسفهخداي صانع، خداي آفريننده .

.شدپردازند دميورگو گفته ميساز به توليدات صنعتي ابتدايي ميگروه زحمتكشاني كه با ابزار دستدر يوناني به 
٣var olan
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صورت بگيرد، » خداييي تكي ديكتاتوريِ مونارشيك با جامعهرابطه«و ١»مندي كثرتدموكراسي و جامعه
.وجود آوردتواند نتايج مهمي را بهمي

در افكار افالطون و ٢»هاي ايدهايده«ي محمد با نمودن مفهوم اهللا در انديشهبا اين وجود، به نظر من تشبيه
تر اين است كه با توجه به مناسب. نمايدتر ميگرايانهدر افكار ارسطو واقع٣»]يا نَفس[entelechy «مفهوم 

كه بهتر قابل درك است، مترادف تلقي » انرژي«در كيهان و اصطالح ٤»مادهضد«سطح علمي امروزين، با 
ي بيان كل منزلهي اهللا بهكلمه. باشداست كه معادل كيهان خارج از انسان مي»اهللا«، توصيف اين بخش. گردد

نام اهللا، يك عمل به: رسماز اينجا به اين نكته مي. هويت اجتماعي، براي محمد نيز قطعاً همان معادل را داراست
ويژه به. باشدكه حقيقتاً هم وسيع ميمعناي آن، تبيين پراكتيكي است. اصطالح و يا تبليغات بيهوده نيست

هيچ شكي . است» ي اجتماعيمبارزه«نام اهللا قطعاً به معناي هنگامي كه طبيعت اجتماعي مطرح است، عمل به
اش تر اينكه، بر اين باور نيستم كه هدف اساسيمهم. كار برده استندارم كه محمد اصطالح را در همين معنا به

اش ي اجتماعيمبارزه. سودآور موجود در خاورميانه باشد) راعت، صنايع و تجارتز(نمودن انحصاراتفتح
ي متوسط و يا به شكلي كه من سعي در استفاده از آن دارم، ي تيپيك سوسيال دموكرات طبقهيك مبارزه

.گيردرا نيز دربر مي» ي دموكراتيكجامعه«ي است كه »جمهوري دموكراتيك«مبارزه در راه 
هيچ اشارتي هم دال بر . اي دال بر خواست محمد جهت تأسيس يك پادشاهي نوين وجود نداردههيچ نشان

توانست از همان ابتدا هم مي. خواست، توان آن را داشتاگر مي. تمايل وي به تأسيس خاندان وجود ندارد
به تمامي، مشكل :توان گفتدر مسجد مدينه ميو رفتارشدر تفسير اولين برخورد. خالفت شود٥مانع نهاد

هركس با برخاستن از ميان جماعت و حتي . اين موردي بسيار واضح است. شوداجتماعي به بحث گذاشته مي
خواهي ي تمامي موضوعات اجتماعي اساسي پرداخته و حساببدون بلندشدن از جاي خود، به ابراز نظر درباره

از ميان زنان، بردگان و تمامي . اتيك استتركيب جلسه، سازوكارها و ضوابط آن قطعاً دموكر. كندمي
بالل «مثالً . گفتن بگيرندي سخنتوانند اجازهپذير است و ميهاي قومي و اتنيكي، مشاركت امكانگروه

١Çokluكثير
= يدها(بودن و ناميرايي مثالاو در برابر اين امور ميرا قائل به حقيقي. رغم جسامت ظاهري، سيال و متغيرندي چيزها و امور واقع عليدر نظر افالطون همه٢

Idea (ثُل را پيش مياست و نظريهي آرماني و اليتغيري باور دارد كه بر امور مكّون و محسوس تقدم دارد و آن را صور يا كشد كه در آن به نمونهي صور يا م

. اندكنيم، تنها پرتوي از آن حقايق اصيلياز ديد او محسوساتي كه ما ادراك م). اشاي است از حالتي مثالي و آرمانياز نظر او هر چيزي، نسخه(نامدمثُل مي

ها در عالم باالتر، صورت يا مثالي حقيقي و زيرا اين اسب. توان اشتباه گرفتها را با سگ نميها و نژادهاي مختلف داريم اما آنها با رنگمثالً انواعي از اسب

.اند كه همانا اسب مثالي استكامل دارند و از آن نشأت گرفته
جان در هاي جاندار و بياز نظر ارسطو تفاوت بين سيستم. يا انطالشيا گرفته شدهentelechyي آمده است كه از واژهEntellegyaي ن واژهدر مت٣

با وقوع ي شكل ساختماني بوده وكنندهها تعييناين ذره. اندتشكيل شدهentelechyمندي به اسم موجودات زنده از ذرات روح. باشدبناي آنها ميسنگ

را به جای واژه صورت يا » کمال او«ارسطو، . ازآن جسم طبيعی آلی است) first entelechy(نفس يا کمال اول از ديد وي، . نمايندمرگ، جسم را ترك مي

.دهدقرار مي) eidos(مثال
عنوان نمونه يك پوزيترون، معادل ضد به. ي طبيعي هستندههاي ضد خواص ذرات مادباشند كه داراي خاصيتپاد ماده؛ ذرات ضدماده ذراتي زيراتمي مي٤

گردند و مقدار زيادي هنگامي كه يك ذره و ضدذره با همديگر برخورد نمايند، نيست مي. باشداست و داراي بار مثبت مي» ي الكترون با بار منفييك ذره«

.كنندآزاد ميE=MC٢ي اينشتين يعني انرژي بر مبناي معادله
مؤسسه آمده استmüesseseي عربي تن واژهدر م٥
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زنان حتي با . االصل استي پارسييك صحابه» سلمان فارسي«ي سياهپوست آفريقايي و يك برده» حبشي
آشكار است كه در ابتداي امر و به هنگام ظهور، شوونيسم جنسيتي و .كنندمردان نماز مشترك برگزار مي

ورزي در مقطع ظهور اسالم، مشاركت. اي نيز مطرح نيستهمچنين تبعيض طبقاتي و قبيله. قومي وجود ندارد
همچنين در اولين جلسات برگزارشده در مساجد، مديران و . ناپذير استيك واقعيت بحث١دموكراتيك
.گردندشماري اتخاذ ميها، تصميمات بيعدالتيسازي بيجهت برطرف. شوندحتمل تعيين ميفرماندهان م

سازيِ توان ادعا كرد كه همگانيراحتي ميبه: توان تفسير نمودگونه ميرا نيز اين»غنيمت«موضوع 
. باشدينشدن به استثمار و غارت شخصي، يك گام دموكراتيك و عادالنه مانحصارات، در صورت مبدل

دهند كه اسالمِ در حال ظهور، بر روي توان گفت كه حتي اين دو موضوع نيز به تنهايي آشكارا نشان ميمي
بود، ممكن نبود نمي» ورزي دموكراتيكمشاركت«هرآينه اگر اين . دموكراسي و عدالت اجتماعي باز است

اي سازماندهي محمد، سازماندهي. درآيندالفور به حركتي متوسط فيهمه قبيله، محروم و عناصر طبقهكه آن
آشكار است . جنگ وي نيز بر همان منوال است. ي زور و جبرشد نه بر پايهايجاد مي» عشق به اهللا«بود كه با نام 

ي براي شيوه. ي ايدئولوژيك، اجتماعي، اقتصادي و سياسي به راه انداخته شده استكه يك انقالب گسترده
گري واقعي را معيارهاي يك انقالبي. گيرد، ارزش بسياري قائل هستممحمد صورت مياين انقالبي كه توسط

ي اين مورد در هر سطح جامعه اي مستحكم، و اشاعهگونهتشكيل بافت ايدئولوژيك انقالب به. نمايدارائه مي
رك كردم، تعريف تا جايي كه من د: با همان استحكام؛ اجراي اين امر از طريق آگاهي و ايماني در حد عشق

اين ماهيت، بدون وجود . مابقي، به تعبيري عاميانه الف و گزاف است. همين است» واقعيت محمد«وار خالصه
.بيانگر معنايي نخواهند بود) تهيسخنان و حركات ميان(اَشكال عبادي و ذكرش نيز فراتر از الف و گزاف

اولي؛ كُشتن . دچار ترديد بوده و قابل انتقاد هستندها، خود نيزمحمد نيز اعمالي دارد كه هنگام انجام آن
يهوديان، اين . نمودشان با مكّيانپس از جنگ خندق به سبب همكاري) قريظهي بنيمردان قبيله(مردان يهودي

آنچه در اينجا مطرح است، نه تمامي يهوديان بلكه . كنندتعبير مي» كشينسل«ي موضوع را به اولين تجربه
به نظر من اين اقدام به . اندساز، با طرف مقابل به همكاري پرداختهدر جنگي سرنوشت. باشندميمردان بالغ

ي منفي اسالم است كه بعدها مورد سوءاستفاده و استثمار بسيار قرار باشد و يك جنبهكُشتن، عملي افراطي مي
را به سمت » الت، منات و عزي«٢هاي خدايياش در قبال موجوديتدومي؛ برخورد ترديدآميز قبلي. دهندمي

نوعي انكار و ممنوعيت راديكال سوق داده است، به سبب آنكه عمل مذكور راه بر رژيمي سلطاني گشود كه 
ترِ خدا ـ هرچند يك اصطالح يا مفهوم منعطف. جهان اسالم را به آتش و خون كشيد، به افراط گراييده است

ي جهان اسالم دربر گرايانهي كثرتي بيشتري جهت توسعهست فايدهتواننباشد نيزـ ميي مسيحيتبه اندازه
با دانستن اينكه اسالم يكي از : مورد مهم اين است. توان انتقادهاي مشابه ديگري را نيز انجام دادمي. داشته باشد

ـ در دهاي انتقادي است، هرچه زودتر بتوان اين اسلحه را ـ اگرچه بسيار درنگ شده باشترين جنبشبزرگ
. كار بردمورد مسائل و مشكالت بنيادين به

آمده است؛ گرايش به مشاركت دموكراتيكdemokratik katılımcılıkدر متن تركيب ١
.برگردانديم» هاي خداييموجوديت«صورت آمده؛ كه در اينجا به) tanrısallıklar(هاي الوهيتدر متن واژه٢
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چون موضوع ما براي تفسير نود ونُه صفت اهللا چندان مناسب نيست، در مورد آن تفسيري ارائه نخواهم 
ي تحول برنامه«مندترين تنهايي ارزشاما پيش از هر چيز بايد بگويم كه حتي همين نود و نُه صفت نيز به. كرد

اي كه ترين شكي در اين ندارم كه اهللا و نود و نُه صفت آن، قطعاً به اندازهوچكك.است» اجتماعي
ي نيازهاي روزانه نيز مدت در زمينهي اجتماعي كوتاهاست، حاوي يك برنامهبرنامهترين كالندرازمدت

اد بسيار تلخ و رويد. ها در نزد محمد نيز قطعاً اينچنين استبه هيچ وجه شكي ندارم كه معناي آن. باشدمي
ـ از ١هايي سفيه و سفيلاي همچون محمد، شخصيتبرانگيز اين است كه بعد از شخصيت تاريخيتأسف
، »گرايياسالم«اند تحت نام ـ توانستهكاران گرفته تا همه نوع منافق و رياكارترين خيانتفطرتپست
ي تراژيكي است كه معمايش »واقعه«ن همان اي. هاي بزرگ خويش را تا به روزگار ما تداوم بخشندكاريتقلب

.قطعاً بايد حل شود
گونه به ترتيب برشمرده و مهم اسالمي را اينهاي ]Moment=[توانيم پديدارها و برههاز اين پس مي

:ها را بازگو كنيممعناي آن
، خود را ورمحريع تحركات فتحي چهار خليفه، با گردآوري قرآن و احاديث، همچنين تداوم سـ دوره١
اَشراف قديمي مكه هنوز توان آن را ندارند كه حمله و . شكافي جدي در اسالم وجود ندارد. سازدگر ميجلوه

ها به خالفت نرسيد، امري اينكه چرا علي قبل از ساير خليفه. ضدانقالب خويش را سر و سامان دهند
يك . ي سلطنت وجود نداردهنوز نشانه. يابدگردد و بسط ميتدريج مطرح مياين مبحث به. برانگيز بودبحث
ها به آن سوي م بيزانسي.ب٦٥٠تا سال . ي نزديك به جمهوري و دموكراسي در حال جريان استدوره
٦٥٠هاي بين طي سال. هاي توروس رانده شدند، فرجام خاندان ساساني رقم خورد و امپراطوري فروپاشيدكوه
اَشراف قريش تنها . شوندعثمان و علي كشته مي. يابده و عثمان شدت ميم رقابت بين علي، معاوي.ب٦٦٠الي 

سرعت رژيم سلطنتي جديد را كنند كه به دست معاويه از اسالم انقالبي انتقام بگيرند؛ بلكه بهبه اين بسنده نمي
ذ خويش ادامه داري متنفگويي امپراطوري ساساني با تغيير خاندان و طاليه. نمايندبا مركزيت شام تأسيس مي

اسالم، در ظاهر همچون . خود بروكراسي نوين، از بروكراسي قديمي ايران گردآوري شده بود. كندپيدا مي
م .ب٦٨١با كشتن حسين در سال . گيردشود اما ماهيتاً خيانت بزرگي در حق آن صورت مييك نام حفظ مي

عام تراژيك كربال از كودكان رحم شود، طي قتلآنكه حتي به زنان و ي محمد بيي خانوادهماندهاعضاي باقي
ماند، به نظر من چيزي كه باقي مي. گرددگيري دردناك و تلخ كامل ميشوند و آن انتقامدم تيغ گذرانده مي

. است٢»ضد اسالم«اسالم نيست، 
هايآشكارا مورد تفسير قرار نگيرد، تفسير هيچ يك از جنبش» ضد اسالم«تا زماني كه موضوع 

اند، حامل معناي ي وجود نهاده و به راه انداخته شدهاي كه در طول تاريخ، تحت نام اسالم پا به عرصهاجتماعي
حتي تحت نام اهل بيت، . اندگذاري شدهنام اسالم بنيانهاي بسياري بهها و طريقتسنت. صحيحي نخواهند بود

. حاكم را از سر جايش كنار زنند» ضد اسالم«توانند ه، نميها هماما اين. اندنيز وضع گرديده» تشيع«و » علويت«
بدين ترتيب . باشدبه نظام تمدن مركزي سنتي در خاورميانه مي] اسالم[سازي، اساساً جنبش ضميمه»ضد اسالم«

ذوقخرد، بييعني نادان، بدخوي، بيسفيه/ سفيل يعني پست و زبون، ذليل و بدبخت١
٢KARŞI-İSLÂM
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هايش،ي خيانت به ارزشكه نوعي جمهوري اجتماعيِ انقالبي، دموكراتيك و نه تماماً دولتي بود، بر پايهاسالم 
. هزار و پانصد ساله درآورده شدو يكي از پديدارهاي تمدن سنتيِ سهي نوينا]Moment=[به حالت برهه

را » ضد اسالم«توانند مي. نمايندايفاي نقش مي» ضد اسالم«مهم اين نوع ١عنوان يكي از مقاطعبعدها عباسيان به
خانداني كه . نيروي هژمونيك خاورميانه درآورندترينـ به حالت بزرگي خاندان امويـ اگرچه نه به اندازه

عنوان پايتخت م به.ب٧٦٠بغداد در . نوعي همانند بابلي جديد بودم پابرجا بود، به.ب١٢٥٠الي ٧٥٠ي در دوره
يك جنبش فلسفي و تئولوژي اسالمي وجود دارد كه در اين دوران آغاز گشته اما . و بابل جديد بنا گرديد

،  ٢اَلكَندي. هايي صورت گرفته استي خرد آزاد بحثدرباره. برساننداند آن را به نتيجهوانستهطور كامل نتبه
مباحث فلسفي . اندانديشمندان مهم اين دوران٧و ابن رشد٦سينا، ابن٥، جابر ابن حيان٤رازي، ابن ٣ابونصر فارابي

.هاي علمي نيز جلوترندي پيشرفتدر زمينه. تبسيار پيشروتر از اروپا اس) ١٢٠٠الي ٨٠٠حدود (دوران آنها
اسالم كه آخرين عنوان ] در تاريخ[م چه در تاريخ تمدن هژمونيك خاورميانه و چه.ب١٢ي اواخر سده

سرنوشت خاورميانه و اسالم، با گذار يا عدم گذار . باشداي حساس و مهم ميست، مرحلهاين هژموني
اي از تاريخ اسالم را كه تا اين مقطع ادامه ي زمانيتوان بازهمي. باشدميآميز از اين مرحله در پيوندموفقيت

» ضد اسالم«ي ي اسالم انقالبي بلكه نمايندهاسالم عرب، نه نماينده. عنوان اسالم عرب ارزيابي نمودداشته، به
اي، با هژموني منطقهآيند و نيز برقراري شمار ميدر امر سازماندهي اَشراف قبيله كه نيروي تمدن به. است

اسالم ] شناختيِيا ريشه[معناي اتيمولوژيك. است» اسالم سنّي«نام ديگر اين اسالم، . موفقيت عمل نموده است
كند كه در تاريخ خود بعد از مسيحيتي را تداعي مي. باشدمي» و آريستوكراتيك٨سنّتي، راست«سنّي، اسالم 

تفاوتي كه در اسالم وجود . پذيرفته شد) بيزانس(ي روم شرقيعنوان ايدئولوژي رسمگذشت سيصد سال، به

.باشدها ميآمده كه به معناي ايستگاهduraklarي در متن واژه١
کندی و معاصر با مامون، وی از تبار ملوک بني. ي عرب ملقب به الکندیمعروف به فيلسوف و شاهزاده) هجری قمری٢٦٠-١٨٥(يقوب بن اسحاق کندی ٢

کوشيد تا وحی قرآني را با فلسفه ي ارسطويی و نوافالطونی بود و میي انديشهالکندی نخستين نماينده. زيستعباسی بود و در بغداد ميمعتصم و متوکل

.سازگار گرداند
در . دنيا آمدافغانستان بهشهر اترار يا فارياب) فرارود(ميالدی در روستاي وسيج فاراب۸۷۰ابونصر محمد بن محمد طرخانی ملقب به فارابی، در حدود سال ٣

ي فارابي تركيبي است از حكمت ارسطويي و فلسفه. ارسطو به معلم اول شهرت دارد و فارابي به معلم ثاني معروف است. بغداد و حران تحصيل فلسفه كرد

.نوافالطوني كه رنگ اسالمي يافته است
رازی . وي كاشف الكل، جوهر گوگرد و اسيد سولفوريك است) ق.ه٣١٣ـ ٢٥١(ريدان، پزشك و فيلسوف اهل دانشمند شيمي: محمد زكريای رازی٤

.گرای ايرانی و اسالمی استهاي خردگرا و تجربهترين چهرهازجمله برجسته
علمي نظير تقطير را به او هاياند و برخي روشاو را پدر علم شيمی ناميده. دانشمند، كيمياگر و فيلسوف ايراني) ميالدي٨١٥ـ ٧٢١(ابو موسی جابر بن حيان٥

.دهندنسبت مي
وي كه به ابوعلی سينا و ابن سينا معروف است، در بخارا زاده شد و در همدان . ي ايرانيابوعلی حسين بن عبداهللا بن سينا، پزشك و فيلسوف پرآوازه٦

.طون و عرفان نزديك استاش به ارسطو، افالفلسفه. كتاب مشهور وي قانون نام دارد) ميالدي١٠٣٧ـ ٩٨٠(درگذشت
او را با نام اورئوس كه . او در كوردوباي اسپانيا زاده شد و در مراكش درگذشت) ميالدي١١٩٨ـ ١١٢٦(رشدمحمد بن احمد بن رشد اندلسی معروف به ابن٧

در زمان حيات هم . دانستو دين را گاه متناقض مياو فلسفه. رشد به بقای ماده و وجود يک حقيقت ابدی معتقد بودابن. شناسندرشد است ميهمان تلفظ ابن

اي المقال کتاب مشهور اوست که ديد تازهفصل. ي ارسطويی با اسالم بودرشد درصدد تطبيق فلسفهابن. رو شداز سوي علماي اسالم و هم كليسا با دشمني روبه

.به قرآن دارد
گرا؛ جناح راستيراست٨
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زماني تقريباً سي اي است كه نه سيصد سال بلكه طي مدتاين مرحله. باشددارد، تحقق سريع اين مرحله مي
.ساله تحقق پذيرفت

يز همانند در اسالم ن. توان بدون انشعابي راديكال صورت دادشدن با تمدن را طبيعتاً نميآميختگي و يكي
ي خيانتي كه در تدريج با مشاهدهمحرومان قبيله به. اي شايع صورت گرفتگونهمسيحيت، اين مرحله به

مند بودند، دست به يك جنگ شان روا داشته شده بود، در مقابل آريستوكراسي قبيله كه نيروي قدرتحق
بزرگي است كه با ١اولين فراكسيون. تاس» خوارج«ي آن، جنبش اولين نمونه. دار زدندداخلي بسيار ريشه

از اينكه سهم خويش را از . هستند٢ها بدويتمامي آن. ـ علي، وارد عمل شدواكنش در مقابل تضاد معاويه
رغم اينكه جنگ را آنان انجام داده بودند، اما به. انداند، دچار خشمي بزرگشده نگرفتهدادهموارد وعده 

هاي عمليات. خاندانيِ آريستوكراتيك فرادست بود، غصب كرده بود] نظام[نعمات آن را قشري كه در پي
واقع عليه سه شخصيتي كه در جنگ رسيدن خوارج به. علي، قرباني اين مرحله شد. بسيار خونيني ترتيب دادند

طوردو تن از آنان به. ي سوءقصدي كشيده بودند، نقشه)عاصيعني علي، معاويه و عمرو (به قدرت بودند
به سبب اينكه مورد . باشداش بسيار جالب توجه ميستيزانهي تمدنجنبش خوارج از جنبه. اتفاقي نجات يافتند

ي آنان نگشته طرفانه دربارهاند، كسي قادر به ارزيابي عيني و بيسازي بسياري واقع شدهنمايي و بدنامسياه
توان گفت با واكنش در مي. قشر قبيله هستندترينكشترين و زحمتي محرومآشكار است كه نماينده. است

گرديدن وضعيت ورزي و دموكراسي ابتدايي موجود در بدو ظهور اسالم، و حاكمرفتن مشاركتبرابر ازدست
از اين . ها را اجرا نمودندها را كشيده و آني اين عملياتشدگي آن با قدرت، نقشهشدن اسالم و عجيندولتي

ـ قدرت در متن اسالم است، اهميت تاريخي آن ي كشمكش دموكراسيترين نشانهنظر كه ارزشمندنقطه
.بزرگ است

ـ گونه كه در تاريخ بسيار بدان برخورد شده استـ همانمحروميت از رهبريِ ايدئولوژيك و سازماني
. ردمدار را با خود به همراه آوهاي نيروهاي قدرتگرديدنشان در درون چرخها و ذوبفاسدشدن آن

. ي كربال نتوانست بار ديگر قامتش را راست نمايدشود، پس از فاجعهي محمد كه اهل بيت ناميده ميخانواده
دست به كار شدند اما ] ي محمد[تحت نام خانواده٥و فاطمي٤هاي اسماعيليه، جنبش٣نهضت دوازده امامي

رايش كه عمدتاً سعي داشت در ايران، اين گ. ي قدرت به زير بكشندموفق نشدند اسالم سنّي را از اريكه

١Fraction :اعضاي . شودفراكسيون يا جناح عبارت است از گروهي كه در درون يك حزب يا سازمان سياسي تشكيل مي. ؛ جناحپاره، بخش، گرايش

ها نيز به در مجالس يا پارلمان. ي خود، نظرات متفاوتي دارندهاي كلي حزب يا سازمان مربوطهها و سياستفراكسيون در خصوص چگونگي اجراي برنامه

.شودب، فراكسيون اطالق ميهاي نمايندگان احزاگروه
نشين؛ قبايل عرب ساكن در صحرابدوي يعني باديه٢
عشريهاثني٣
ي ائمه را به اسماعيل و پسرش محمد چون سلسله. دانندتر امام جعفر صادق كه اسماعيل نام دارد را به جاي موسي كاظم، امام هفتم مياسماعيليان، پسر بزرگ٤

ه . اندنامند نيز بر اين مذهب بودهپيروان حسن صباح كه آنها را باطنيه يا باطنيان مي. به هفت امامي و سبعيه هم مشهورنداند بن اسماعيل ختم نموده باطنيه ب

.بينندا ميي آنان تقيد به احكام شرع كار عوام است كه ظاهر امور رباشند؛ به عقيدهشود كه به باطن توجه دارند و مقيد به قيود شريعت نميكساني گفته مي
عباس را غاصب مقام آنها در شام، مصر و شمال آفريقا حكومت نموده و بني. ي خلفاي مصر كه منسوب به فاطمه دختر حضرت محمد هستندفاطميان، سلسله٥

.شمردندخالفت مي
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يا [عمر را تشكيل داد اما از بازنماييهاي كوتاهآناطولي و آفريقاي شمالي نيرومند گردد، هرچند برخي دولت
ي ، در اوايل سده»شيعه«هاي ايراني آن توانستند تحت نام شاخه. دور بوداسالم انقالبي به] كردننمايندگي

يك ) در شمال آفريقا(اين اسالم دولتي همانند دولت فاطمي. رسمي تمدن درآيندصورت نيروي شانزدهم به
، ١هاهاي مشابه آن نظير قرمطيعلويت محرومان و ساير جنبش. گرايانه در درون اهل بيت بودانحراف راست

مندان را ر قدرتتر، توانستند ايستادگي در برابگراني راديكالعنوان مقاومت، به٣و پيروان حسن صباح٢مرابطون
.ادامه بخشند

ايِ عربستان و هاي اموي و عباسي، اساساً از راه به قدرت رساندن آريستوكراسي قبيلهـ خاندان٢
انرژي دروني قبيله كه سنتي . هايي گوناگون، نقش تاريخي خويش را بازي كردندسازي آن به دولتمتحول

كه يك كاتاگوري تاريخي » اعراب بدوي«ي اعراب، به حالت مابق. هزاران ساله داشت را از اين طريق مكيدند
يكجانشين محرومان قبايلي عنوان اقشار اجتماعي يكجانشين و نيمهها را بهتوان اينمي. است، مجدداً معنا يافتند

هاي شدن، در ميان تركمندقيقاً همانند انشعابي كه پس از مسلمان. تعريف نمود كه به اسالم گرويده بودند
ترين جنبش طبقاتي اين انشعاب، يك انفكاك بسيار مهم اجتماعي و جدي. هاي كُرد رخ دادتُرك و كرمانج

مانند صورت مخالف باقي ميي قبيله، بهيافتهعموماً در برابر آريستوكراسي قدرت. باشددر تاريخ خاورميانه مي
عنوان س آن علويت، اسالم انقالبي را بهها و مذاهب متفاوت و در رأنمايند تا به شكل طريقتو سعي مي

.پوشش ايدئولوژيك زنده نگه دارند
، اعراب را از حالت اجتماعات پراكنده خارج نمود و موفق گشت آنان »ضد اسالم«ي منزلهتسنّن عربي به

خود گرايي هژمونيك و شوون را نيز در هميشه يك قبيله. درآورد) قوم اصيل= قوم نجيب(را به حالت قوم
اسالم (امروزين٥گراييِ راستنيروهاي راديكال اسالم. گرايي بوداسالم٤به نوعي، شكل پروتوفاشيسمِ. پرورد

آرمان . ميالدي در قلمرو عباسيان دست به قيام و جنگ زدند٩٩٠تا ٨٩٠قرامطه از . اند و پيرو حمدان بن اشعث ملقب به قرمطاي از اسماعيليهقرمطيان، فرقه١

به رهبري دو تن از پيشوايان خود با نام زكرويه و ابوسعيد حسن بن . با آنكه چندين بار سركوب شدند اما مجدداً خيزش نمودند. آنان برابري ميان طبقات بود

.در زمان خالفت المقتدر به مكه هجوم بردند٩٣٠در سال . وريه نيرو و نفوذ يافتندالنهرين، يمن و سبهرام الجنابي كه هردو ايراني بودند در بين
٢Murabitonمرابط يعني جنگجوي . طي گسترش اسالم در ميان سياهان، جنبشي در ميان بربرهاي شمال آفريقا شكل گرفت كه به مرابطون شهرت دارد

ها يوسف بن تاشفين، مراكش را ي آنفرمانده. ي اوليه در جنوب صحرا، متوجه شمال گرديدهاجنبش سياسي و ديني مرابطون پس از پيروزي. مرزنشين

. مرابطون به مسلمانان اسپانيا كمك كردند و در جنگ زالقه توانستند آلفونس پادشاه مسيحيان را شكست دهند. تصرف نمود و دولت نيرومندي را تشكيل داد

دولت مرابطون سرانجام توسط جنبش جديد . ـ شهرهاي آنجا پرداختندسازي دولتندلس باقي ماندند و به مطيعپس از عقب راندن مسيحيان، مرابطون در ا

.بربرهاي شمال آفريقا موسوم به موحدون سقوط كرد
لموت، ديلمان، خوزستان و ساير اوي در طبرستان،. خوانندها را صباحيه و باطني هم ميآن. مذهب وی و پيروانش اسماعيليه بود) ق.ه٥١٨ـ ٤٦٤(حسن صباح٣

عمر خيام و خواجه برخي او كه اهل ري بود،. مركز اسماعيليان مصر بود و خلفاي فاطمي مصر اين مذهب را رسمي نمودند. مناطق فعاليت كرده است

دشمنان حسن صباح و پيروانش، . ها كشته شدالملك كه دشمن سرسخت صباحيان بود سرانجام توسط آننظام. اندالملك را سه يار دبستاني نام نهادهنظام

كردند كه او فداييانش را از طريق حشيش به اطاعت كوركورانه خواندند و ادعا ميكش و حشاشيون ميكردند؛ آنها را آدمها ميتبليغات منفي شديدي عليه آن

دژهاي او در همه جا مركزي بود براي مخالفان عباسيان و دشمنان مالكين ) !زنندهاي حاكم مينظير انگ تروريستي كه امروزه بر مخالفان نظام(سازدوادار مي

.بزرگ
فاشيسم ابتدايي٤
گرا؛ جناح راستيراست٥
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در مسيحيت و موسويت نيز، همواره رويدادهايي مشابه پيش . ، مصداقي بر واقعيت مذكورند١)مدرن سلفي
رو هايي تاريخي روبهنمود، با گزينههنگامي كه اسالم عرب انحصار قدرت سياسي تمدن را تصاحب. اندآمده

هاي اجتماعي نگريسته و گرايي به ديد غنيمت به اندوختهاين نوع فتح. گرايي نظامي بودي اول، فتحگزينه. بود
. ي كافي وجود داشتي آن دوران، موضوع غنيمت به اندازهي خاورميانهدر جامعه. در پي تصاحب آنهاست

فزاينده گرفته ٢هايشوند، به نوبت خراج و جزيهير اقشاري كه كافر ناميده مياز مسيحيان، موسويان و سا
هاي اجتماعي شد، يعني اندوختهمي» گيريغنيمت«شد؛ همچنين در اثناي جنگ به شكل غارت اقدام به مي

يانگر سهم ب. بود٣شد، مطابق نظام اعشاريمالياتي كه از خلق مسلمان گرفته مي. گرديدندمورد تصرف واقع مي
هرچند در ٤سمير امين. شدبود كه از محصول مازاد و يا درآمدهاي مشابه ساالنه گرفته مي) ١/١٠(يك دهمي

سيستمانه ارائه نمايد ] ييا مقوله[در حالت يك كاتاگوري» گيريخراج«شكل پي آن برآمد تا اين مورد را به
.عمومي تمدن استيك اقدام . اي چندان بامعنا نيستنيز، اما اين گزينه

ي جدي جريان داشته توان گفت كه در اين زمينه يك مرحلهمي. ي دوم، انحصارگري تجاري بودگزينه
حتي در مكه نيز آريستوكراسي (به هر حال يك قشر مهم از اَشراف سنتي، پيشتر با تجارت آشنا شده بود. است

. نحصارگري زراعي چندان مساعد نبودبراي اژئوبيولوژيكدر عربستان محيط ). بنياني تجاري داشت
هاي تجارت راه. توانست صورت بگيرداي بسيار محدود ميگونهدامپروري نيز به سبب خصلت بياباني منطقه، به

شهرهاي . صورت يك انحصار مهم سودآور درآورده بودآفريني، تجارت را بههاي سوددور و بنابراين فرصت
عنوان مراكز نوين كه، سمرقند، بخارا، غزنه، هرات و البته بغداد پايتخت، بهشام، حلب، بصره، قاهره، طائف، م

و ٥شهرسازي«تر از اروپا، يك انقالب بسيار پيش. ي رشد و ترقي شده بودندو مهم تجاري، وارد مرحله
.تر در حال تحقق بودپيشرفته» تجاري

ي در زمينه. باشدمي» تجاري اسالمانقالب شهري و «ي م، در عين حال دوره.ب١٢الي ٨هاي سده
ي كافي بازسازماندهي گردد و بنابراين محدود باقي بود به اندازهانحصارگري زراعي و صنعتي، سود نتوانسته

ي ترين نكتهحساس. آساي انقالبي تحقق نپذيرفته بودي زراعت و صنايع، همان گام حملهدر حوزه. مانده بود
آساي زراعي و چرا اقدام به برداشتن يك گام حمله. موضوع گره خورده استمربوط به اسالم، در همين 

رودهاي نيل، . هايي وجود داشتواقع، در هر دو حوزه نيز در خاورميانه اندوختهتر نشد؟ بهصنعتي ثمربخش

شود بر اين گری میتعريفی که از سلفی. های گذشته استگري به معناي پايبندی به اصول و سنتسلفي. سلف در عربي يعني آنچه در گذشته موجود بوده١

از منظر . ي اجرای فرامين دينی نيز معتقدندکه گروهی از مسلمانان عصر جديد عالوه بر اعتقاد به اصول اوليه و تغييرناپذير اسالم، به تحوالتی در نحوهمبناست

.زنندوانه مياز همين رو دست به اقدامات راديكال و تندر. ای اجتماعی و سياسی نيز هستها، اسالم نه فقط موضوعی معنوی بلکه مسئلهسلفي
اهل كتاب اعم از يهود، (مالياتي كه بالد اسالمي از اغيار و اهل ذمه. ماليات ارضي؛ مالياتي كه از زمين، حاصل مزرعه يا درآمد ديگر گرفته شود: خراج٢

اند كه عشر را خراج نام نهادهه ميزان عشر يا نيمهاي بعد مالياتي بدر دوره. اندكردهاخذ مي) زيند و در امان هستندنصاري و زرتشتي كه در ممالك اسالمي مي

هاي اسالمي از مردم غيرمسلمان كه اهل كتاب االيام دولتجزا؛ خراج زمين؛ ماليات سرانه كه در قديم: جزيه./ اندگرفتهي رعيت ميسالطين از درآمد ساالنه

.گرفتندميشدند، كردند و اهل ذمه ناميده ميبودند و در بالد اسالمي زندگي مي
٣Aşarنظام اعشاري ماليات، نظام يك به ده .
٤Semir Amin :شدن و نيروهاي مخالف نظام مورد توجه سمير امين، متولد مصر و از مدافعان مهم ماركسيسم كه نظراتش در مورد كاپيتاليسم، جهاني

.باشندمي
Town planningآمده است؛ معادل kentçilikي در متن واژه٥
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در .دادنددجله، فرات و پنجاب به تنهايي آب كافي و زمين حاصلخيز الزم جهت انقالب زراعي را ارائه مي
ي همچنين انقالب زراعي هزاران ساله. هاي زراعي وجود داشتندي تمدن سومر و مصر، اولين انقالبشالوده

. ـ زراعي وجود داشتي بسيار سالم روستايييعني يك جامعه. نيز هنوز تداوم داشت] يا نئولتيك[نوسنگي
حدوداً چهار (هاي تاريخترين اندوختهنيگريِ دستي و صنايع نيز در ارتباط با تاريخ شهر، داراي طوالصنعت

رنسانسي را ي عباسيان، انقالبي نيمهويژه در دورهبنيان فلسفي و علمي الزمه نيز به. بودند) هزار و پانصد ساله
تر از توانستند يك انقالب زراعي و صنعتي بسيار پيشرفتهدر صورت تمايل به راحتي مي. تحقق بخشيده بود

.شنداروپا را تحقق بخ
ي انباشت سود ترين تفسير اين است كه دليل بنيادين عدم تحقق اين انقالب، در شيوهبه باور من صحيح

، با توسل به روش تجارت و )در زراعت و صنعت(توانست بدون اقدام به انقالبنظام، مي. جستجو شود
تر ديده و ثمربخشتر ، جذاب)گيريخراج(قدرت و غنايم جنگي. غنيمت، سودي عظيم انباشت نمايد

ها ـ غنيمت كسب كنند و در آنغير از چينهاي مسكوني جهان ـ بهتوانستند از تمامي حوزهتقريباً مي. شدندمي
ترين ها به ثمربخشها و جنگارتش. بخشيد، به اين امر امكان مي»تمايل به فتح جهان«. تجارت نمايند

ي منزلهانگلستان و هلند به١انحصاراتحال آنكه. ه بودندها و اعمال سودآور مبدل شدانحصارات، سازمان
ي نيروهاي پيشاهنگ انقالب زراعي و صنعتي در اروپا، جهت گذار از وضعيت بسيار در تنگنا قرارگرفته

هاي درپيِ گام، چاره را در برداشتن پي)از جانب اسپانيا، فرانسه و پاپ در تنگنا قرار گرفته بودند(خويش
ها را در تنگنا قرار صورت، به آساني از جانب نيروهايي كه آندر غير اين. آساي زراعي و صنعتي ديدندحمله

. اي نداشتانحصار قدرت در خاورميانه چنين مسئله. شدندداده بودند، فروپاشيده شده و به استعمار كشيده مي
طور ويژه در برابر اين د نداشتند كه بهنيروهاي چنداني هم وجو. اي مساوي داشتهژموني، در همه جا وزنه

ها و ها، آشوريارمني(اقوام مسيحي اگر نيت چنين انقالبي را در سر داشتند. هژموني، در پي انحصار سود باشند
، شانس انجام آن را )آن دوران٢گراينيروي موقعيت(نيز به سبب وجود بيزانس) يونانيان نامزد اين امر بودند

بنابراين ارتش و هنر جنگجويي كه عبارت از . يز در برابر آنان ايجاد مانع كرده بوداسالم ن. نداشتند
توانست سود، در موقعيتي بود كه مي] كسب[ترين ابزار كافي برايعنوان مهمانحصارگريِ قدرت بود، هنوز به

ي غنيمت حوزهي يك كشور را به حالت يك پيروزي كافي بود تا جامعه. نقش خويش را همچنان ايفا نمايد
.شدوار افزوده مينيز همچنان بهمنبر منابع مورد نياز براي جنگيدن. درآورد

پيداست كه انقالب زراعي و صنعتي به سبب اينكه در مقايسه با انحصار سياسي و نظامي سود چنداني دربر 
لمي و بنابراين انقالب عدم وقوع انقالب صنعتي و زراعي، منجر به عدم وقوع انقالب ع. دادنداشت، روي نمي

به نظر من به سبب همين دليل اساسي نتوانستند رنسانس، رفرم و روشنگري . شدفلسفي و هنريِ پس از آن مي
اش، به دست گويي كه با خيانت به تاريخ چهارصد ساله. اسالمي را تا به آخر انجام داده و تحقق بخشند

شان اين امر با فشارآوردن به مسيحيان و موسويان و راندن. آورداش به اروپا را فراهميابي هژمونيخويش انتقال

بعضاً جهت آنكه از لحاظ مفهومي . كندكار رفته منظور از آن كمپاني يا شركتي است كه اقدام به انحصار ميهمچون فاعل به) Tekel(ي انحصاررجا كلمهه١

.آورده شد] گري[يا انحصار] گر[اشكالي ايجاد نشود به شكل انحصار
ستاتوگرا، خواهان حفظ موقعيت موجود٢
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ي تمدن ترين و آخرين حملهدر حاليكه بزرگ) سنّي(بدين ترتيب اسالم. به اروپا نيز ارتباط تنگاتنگي دارد
زمان عنوان هويتيِ مجموع نيروهاي نظامي، سياسي، اقتصادي و مركزي خاورميانه را صورت داد، هم

.دهدكه دليل اساسي انحطاط آن را نيز تشكيل مي) اسالم رسمي سنّي(ك گشتايدئولوژي
از ساختار مبتني بر قوميت عرب خارج شد و ١٢ي تمدن اسالم و مخالفت دموكراتيك آن، بعد از سده

به دوراني گذار صورت گرفت كه عمدتاً آريستوكراسي قبايل تُرك نقش . ظاهري چندقومي به خود گرفت
هاي طبقاتي ي مهم كه تأثيرش تا روزگار ما ادامه دارد، دگرگونيطي اين مرحله. نمايندر آن ايفا مياصلي را د

قوم (تحت نام قوم نجيب) ايشوونيسم قبيله(از همان دوران اموي، شوونيسم قريش. گيرندو اتنيكي صورت مي
عمدتاً (اي كه ضد اسالماتيپس از خيانت طبق. مبدل گشته بود) شوونيسم قومي(به شوونيسم عربي) اصيل

گرايي ي قومترين خيانت بر پايهدر حق بدويان و محرومان قبيله روا داشت، دومين و بزرگ) اسالم سنّي
.هاي طبقاتي و قومي را تعميق بخشيداين ميراث، بعدها قاطعيت بيشتري يافت و چالش. صورت گرفت

، توسط آريستوكراسي قبايل ترك اجرا »المضد اس«پس از آريستوكراسي عرب، نقش دومين وزنه در 
اي نيست كه ، دوره)١٣٠٨الي ١٠٤٠(ي سلجوقيانشود، دورهبرعكس آنچه تصور مي. شده است

هاي ها و اقشار بسياري از ساللهدانيم كه گروهمي. طور كامل در آن حاكم شده باشدآريستوكراسي ترك به
، از تبار خويش بريده و در درون نظام اداريِ دولت بيزانس سوي غربها بهترك از همان دوران حركت هون

به همين نحو از قرن نهم به . اين سنتي رايج است. اندصورت سربازان مزدبگير به مأموريت پرداختهو عرب به
نشين سلجوقي، فرمي است كه اندكي از اين مرحله بيگ. بعد، درآمدن به خدمت عباسيان را نيز آغاز نمودند

عنوان يك اصل استراتژيك، شان پذيرفته بودند كه بهسالطين عباسي به اقتضاي منافع. باشدتر ميهپيشرفت
خاندان، ] حكمراني[به مدتي طوالني و حتي تا اواخر. سلجوقيان را بر سر ايران و آناطولي به مأموريت بگمارند

اند مدت صورت گرفتهايي كوتاههاگرچه عمالً گسست. از كنترل مركز سلطنت يعني بغداد خارج نشده است
.اند و در حكم تداوم يكديگرندهماما از نظر ايدئولوژيك، سياسي و فرهنگي، با

، موضوع شايان توجهي است كه بايستي مورد )از لحاظ آريستوكراسي(هاي سلجوقيي تركـ ريشه٣
١تباري تركلت يهوديِ هزارهبه احتمالي قوي، خود سلجوق بيگ در اواخر قرن دهم با دو. تحقيق قرار گيرد

توان از نام چهار مي. اي بوده استدار وظيفهواقع در شمال غربي درياي خزر در ارتباط بوده و حتي عهده
اما به يقين . به اين واقعيت پي برد) شان ميكائيل، موسي، يوسف و ارسالن استاگر اشتباه نكنم نام(پسرش

رسيد، اش تا به مرزهاي چين ميهان اسالم كه در آن دوران حكمرانيدرك كرده كه براي نفوذمندبودن در ج
ي بين آريستوكراسي ترك كه در خاورميانه پخش شده با رابطه. بايد يا مسلمان جلوه كرد يا مسلمان شد

١Türk kökenli Yahudi Hazara Devletiوجود ندارد و » خ«ي هزاره از همان خزر گرفته شده زيرا در زبان تركي استانبولي حرف محتمالً واژه

مقارن با ظهور اسالم حكومتي چهارصدساله ايجاد . اندزيستههاي قفقاز ميخزرها در شمال غربي خزر و شمال كوه./ شوداستفاده مي» هـ «جاي آن از حرف به

برخي محققان بر اين باورند كه اگر خزرها در شرق و شارل مارتل در غرب در مقابل سپاه . هاي چشمگيري رسيدنددر نبرد با سپاهيان اسالم به پيروزي. كردند

الم را متوقف نمود شارل ي كتاب حاضر نه چيزي كه اسالبته از منظر نويسنده(توانست در برابر سپاه اسالم تاب آوردشدند اروپاي مسيحي نمياسالم پيروز نمي

دليل اصلي آن سودآورنبودن اروپاي آن . شان نمايدمارتل بود و نه در برابر استيالگري مغول چنان دفاعي جدي و نيرومند صورت گرفت كه بتواند متوقف

نظران، اكثريت از نظر برخي صاحب. رويدندخزرها جهت حفظ استقالل خود در برابر بغداد و بيزانس به يهوديت گ). دوران از نظر نيروهاي استيالگر بود

.اندجاي جهان پراكنده شدهشان به همهاند كه پس از انقراض حكومتزيستهباشند كه ميان مناطق ولگا و قفقاز مييهوديان امروز از تبار خزرهايي مي
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ي تاريخي و روزآمد است كه اهميت خويش را تا به امروز حفظ يهودي، يك مسئله] هاييا اليت[سرآمدان
نظر نظامي، از نقطه] اين رابطه[ويژه تا زماني كه نتايجبه. ايد بسيار نيك مورد تحقيق قرار گيردنموده و ب

خوبي درك و اش را بهاقتصادي و سياسي روشن نشوند، دشوار است كه بتوان واقعيت تاريخي و روزانه
.تصديق نمود

هاي گوناگون، بر روي ندانشكل خاتبار تا دولت آناطولياييِ سلجوقي توانستند بههاي تركبيگ
در مصر، ٢ها»اخشيت«و ١ها»اوغلوتولون «شكل آن را به. هاي برقرارشده به حالت حكمران درآيندقدرت
پراكنش . اندهاي سلجوقي در آناطولي و ايران ادامه دادهگوناگون در عراق و سوريه و سلطنت٣هاياتابكي

اولي، كسب موقعيت دومين : ي بزرگ تاريخي داشته استو نتيجهتبار در خاورميانه دهاي تركاينچنيني بيگ
ي اما نتيجه. ها هميشه بر روي قدرت و دولت استوار بوده استاستراتژي بنيادين آن. قوم حاكم بعد از اعراب

. ي فرادست در درون فرهنگ عرب و فارس رقم خورده استشدن طبقهطبيعي اين گرايش، به شكل ذوب
ها، ارمني. باقي مانده است٤بودن، پوشيده و ابژكتيوترك. اندطور آشكار چندان پاس نداشتهبودن را بهترك

قربانيان تاريخي اين ويژگي رژيم سلطنتي عرب و ترك ) و تا حدودي كُردها نيز(ها و يونانيانآشوري
عنوان اقوامي كه به)هاهلن(ها، آشوريان و يونانيانتر ذكر آن رفت، ارمنيگونه كه پيشهمان. اندگشته

از منظر هر سه خلق، مسيحيت نوعي . زودهنگام به مسيحيت گرويدند، خود را ازنو ساختاربندي كرده بودند
عنوان ناسيوناليسم اگر اين ناسيوناليسم به. تر ناسيوناليسم آن دوران بودو به عبارت صحيح٥»پروتو ناسيوناليسم«

مسيحيت بر اين مبنا . عنوان ناسيوناليسم ملي تعريف شودتا اينكه بهتر استگرايانهقومي تعريف گردد واقع
در همين واقعيت نهفته ٦)گسترجهانـ Oikoumene(ها با كاتوليسيسم التينيتفاوت آن. پذيرفته شده بود

ز كردن يك تكوين ملي زودهنگام انوعي تجربهشان و بهيابي سريعدر ابتداي امر، راهگشاي نوـ سامان. بود
.را ايفا نموده بود] يا ناسيوناليسم[گرايينوعي نقش مليمسيحيت، به. ها شده بودسوي آن

سر ي مشابهي را پشتشمال اروپا نيز مرحله] هايخلق[هاي اروپا و در رأس آنپس از رفرم، تمامي خلق
ز به پروتو در پي آن، اسالم ني. مسيحيت شرق، اين مرحله را زودهنگام آغاز نموده بود. گذاشتند

هاي ترتيب كابوسي بر روي خلقمتحول گرديد و بدين) مدارـ قدرتضد اسالم، اسالم سلطنتي(ناسيوناليسم

١Tolonoğullarıي مركزي عباسيان در مصر توسط احمد بيك تأسيس گرديدريتهكه با استفاده از ضعف اتو) ٩٠٥ـ ٨٦٨(ـ اسالميتركدولتنخستين.
٢İhşitlerي واژه. ها را بنيان نهاداغلوها، محمدبيك استقالل خود را از عباسيان اعالن نمود و خاندان اغشيتپس از تولون) ٩٦٩ـ ٩٣٥(هايا اغشيتIhşid در

.تركستان به معناي سلطان سالطين است
٣Atabeylik :طغتكين كه به تعليم : اتابكان دمشق./ ها و شاهزادگان است؛ به معناي صدراعظم و وزير اعظم نيز هستبك يا اتابيگ به معناي مربي بيگاتا

نسب اتابكان نبي زنگي / پرداخت پس از مرگ پسر سلطان، حكومت دمشق را به چنگ آورد و اتابكان دمشق را تأسيس كرد پسر خردسال تتش سلجوقي مي

سلطان محمود سلجوقي دو پسر خود يعني آلب . رسيدبه پسر آقسنقر از بردگان ملكشاه سلجوقي يعني عمادالدين زنگي مي» موصل، جزيره و حلب«اتابكان يا 

جلب كرد و به عمادالدين با تالش خود نظر پادشاهان سلجوقي را. شاه را به عمادالدين زنگي سپرد و از اين پس زنگي ملقب به اتابك شدارسالن و فرخ

نورالدين فرزند وي سرانجام به حكومت حلب دست يافت . او در نبرد براي به دست آوردن دمشق كشته شد و به لقب اتابك شهيد رسيد. حكومت بصره رسيد

.ها پرداختو به مقابله با صليبي
٤örtük ve objektifسربسته و ظاهري
٥proto milliyetçilikاسيوناليسم ابتداييگرايي ابتدايي؛ نملي
.آمده استLatin Katolikliğinden (ekümenik-evrensel)صورت در متن به٦
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طور وسيع چون نقشي كه ايدئولوژي قومي يهودي در اين امر داشته را در مجلدات قبلي به. تاريخي سايه افكند
ي تر از مرحلهزماني بسيار پيشاما در مقطع. داختارزيابي نموده بودم، به تكرار موضوع يادشده نخواهم پر

ي اين ايدئولوژي، نظير آنچه در قرون اوليه گرايي موجود در جوهرهگرايي، تأثير عناصر قبيله»ـ ملتدولت«
ي سالطين و امراي نتيجتاً در دوره. تر در قرون وسطي نيز همچنان ديده شدندصورت شايعوجود داشت، به

ها شروع به ها، آشوريان و هلننيروي هژمونيك را به نوبت قبضه كردند، تاريخ عليه ارمنيعرب و ترك كه 
هايشان تا به روزگار ما هاي مسيحي و فرهنگخلق. ها نيز چرخش كردنسبتاً عليه كُردها و فارس. چرخش نمود

ترين پاكسازي اين پيشرفته. ندطور كامل پاكسازي شدشده، در خاورميانه تقريباً بههاي آزمودهبا همه نوع روش
ترين خيانت تمدن خاورميانه به قرون اوليه و وسطي، بزرگ) ـ مادي و معنويفرهنگ فيزيكي(هايفرهنگ

يابي شدگي فرهنگي خاورميانه و سوقكننده در برهوتاين تراژدي تاريخي و منفور، نقشي تعيين. ها بودخلق
هاي مسيحي دچار پاكسازي فيزيكي ي خلقكُردها به اندازه. مروز داردسوي بحران و انتحار در روزگار اآن به

كُردها، خلقي هستند كه هنوز هم تا . رو گشتندنشدند، اما از نظر فرهنگي با خيانتي بسيار بدتر از آنان روبه
ن كنم، هويت عنوا] كُردها را[توانمنمي. كنندخرخره در اين خيانتي كه در حقشان روا داشته شد زندگي مي

اين ٢١ي خاورميانه در قرن ترين مسئلهبسيار آشكار است كه بنيادي. اندزيرا هنوز به رسميت شناخته نشده
.عنوان هويت آزاد اقدام به خودسازي خواهند كردچگونه به] كُردها[است كه

ريباً همانند ويژه در آناطولي دچارش گشتند، از حيث شكل و زمان تقاين فرجام تراژيكي كه مسيحيان به
دهند كه هاي تاريخي نشان ميبسياري از داده. موردي است كه مسلمانان و يهوديان در اسپانيا بدان دچار شدند

هاي مسيحي اسپانيا و اروپاي كاتوليك پشتيبان آن، در برابر پاكسازي مسلمانان و يهوديان اروپا توسط پادشاهي
از جانب سالطين عثماني و بانكداران يهودي و مزدوران تاجرشان عنوان مقابله به مثل،مسيحيان آناطولي به

مانده هاي مسلمان بالكان، پاكسازي مابقي مسيحيان باقيدر برابر پاكسازي يهوديان و ترك. پاكسازي گشتند
ست ي مذكور اين اتفاوت مرحله. هاي مشابه با همان مرحله تقريباً كامل گشتپيمانيي همدر آناطولي، بر پايه

ي بورژوا و ي تازه به دوران رسيدهكه پاكسازي نه به دست سالطين و پادشاهان، بلكه توسط طبقه
.نوظهوريافتگان اليت صورت گرفت

اي مشابه گسست طبقاتي مرحله. ي بزرگ تاريخي، موردي بود كه در سطح طبقاتي روي داددومين نتيجه
ها بيشتر در حالي كه بيگ. ار و طبقات محروم تحقق يافتتبهاي تركزادگان عرب و بدويان، ميان بيگاصيل

تركمن، . عنوان تركمن تعريف كردندعنوان تُرك كسب هويت نمودند، تبارهاي فرودست نيز خود را بهبه
هايي كه بيشتر به تركمن. رانده شده است» اسالم سنّي و قدرت«بودني است كه به خارج از بيانگر ترك

ها يكجانشين اند، به تدريج بر روي زمينني پناه برده و به دامداري مشغول گرديدهي دهات كوهستامنطقه
بودن اصيل را در زبان و فرهنگ زنده نگه ها هستند كه تركاين تركمن. شوندگشته و مبدل به روستايي مي

در درون زبان و زادگان عرب و فارس، انگاشتن خود با اصيلهاي بيگ نيز تقريباً تا حد يكيترك. دارندمي
آميز و درگيري مكرر با ها و برخورد گمانگيري از تركمنفاصله. گردندفرهنگ عربي و فارسي ذوب مي

ي آشكار است كه يك مبارزه. نمايدترين مبارزات طبقاتي در تاريخ ايفاي نقش ميعنوان يكي از مهمها، بهآن
ي بيستم، سعي نمودند كه تا اوايل سده. اب رخ داده استداده در ميان اعري رويشديد طبقاتي همانند نمونه
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تأثيرشان تا اروپاي مياني . ها و سالطين ترك را نمايندگي نمايندطور الينقطع اسالمِ تحت رهبريِ بيگبه
اين . ي پسرفت شدندي رو به ترقي اروپا، وارد مرحلهي مدرنيتهاز قرن هفدهم به بعد بر پايه. بازتاب يافت

به رهبري مصطفي كمال پاشا متوقف ١٩٢٠ي هاي دههكه تا مناطق مياني آناطولي ادامه يافت، در سالپسرفت 
ي پذيرش هژموني اروپا و سازشي كه قشر اليت جمهوري، بر پايه. گشت و عاقبت به جمهوري تركيه ختم شد

.فته استهاي اروپا نمود، تحقق ياـ ملتي اروپا با دولتقدرت ترك در چارچوب مدرنيته
جنبش . ـ فارسي داشتبعد از اسالم عرب و ترك، سومين قشر مهم اليت اَشرافي قدرت، خاستگاهي ايراني

االصلي كه با ايده و اعتقاد پايبندي به سنت اهل بيت و دوازده امام در برابر سنت اسالم ـ فارسيمخالفت ايراني
در برابر سلطنت . انديشه حمالتي را صورت دادهسو همسنّي عرب و ترك تشكيل شده بود، از امويان بدين

هايي را ترتيب درپي در داخل و خارج قيام، پي١شان نيز پرنفوذ بودنداموي و عباسي كه در درون بروكراسي
با پذيرش رسمي مذهب تشيع، سعي نمودند ١٥٠١ايِ بسيار، در سال هاي منطقهي قدرتپس از تجربه. دادند

االصل و هاي تركمناين امپراطوري كه به رهبري آذري. ايران را بازسازي نمايندنظام امپراطوري كهن 
اين . درپي گرديدهاي پيويژه با سالطين ترك عثماني وارد درگيريهاي شيعه برقرار شد، بعدها بهفارس

خارج گرفتند كه در خاورميانه از دستشان اي صورت ميها كه با هدف دستيابي مجدد به هژمونيدرگيري
) ١٩الي ١٦هاي سده(گشته بود، هر دو نيرو را نيز فرسوده ساخت و منجر به نيروگرفتن هژموني اروپايي

ها هاي سنّي تعيين نموده بودند، اما تعريف اينهاي شيعه موقعيت خويش را عليه قدرتهرچند قدرت. گرديد
شان اين است كه سنت علوي و اهل اوتتنها تف. تر خواهد بود، صحيح»ضد اسالم«عنوان شكل ديگري از به

ستيزي، قدرت«عنوان تا زماني كه علويت به. دهندبيت را بيشتر مورد سوءاستفاده و استثمار قرار مي
نام آن محوري كه بههاي قدرتنمايندگي نشود، همه نوع ساختاربندي» ستيزي و تمدن دموكراتيكتمدن

. بيانگر معناي ديگري نخواهند بود» ضد اسالم«ايجاد شوند، جز شكل ديگري از 
دانيم مي. عنوان چهارمين نيروي خلقي چندان برجسته نيستي اسالم سلطنتي، نقش كُردها بهـ در دوره٤

در دربارهاي اموي، عباسي، سلجوقي، عثماني و ايراني، نمايندگي شمار . اندكه در دربارها داراي نفوذ بوده
اند و هم عنوان شخص ايفاي نقش نمودههم به. رد صورت گرفته استنشين كُبسياري ميرنشين و بيگ

يك ١٢٥٠الي ١١٦٨ي الدين در دورهخاندان ايوبي توسط صالح. اندظاهر شدهنشينصورت بيگبه
هاي اي كُردي است، اما تنها همانند خاندانداراي رگ و ريشه. امپراطوري به مركزيت شام بنيانگذاري كردند

٩٩٠(خاندان مرواني، يك حكمراني. اب اصيل ايفاي نقش كرده و از چنين نقشي سر باز نزده استترك و اعر
هاي ترك از ميان بعدها به دست خاندان. تأسيس كردند) سيلوان امروزين(٢»ميافارقين«به مركزيت ) ١٠٩٠الي 

االصل تا بدليسي» خانيانفشر«. كُرد كه مشابه آنند تشكيل شده استنشينشمار فراواني بيگ. برداشته شد
هاي كُرد به سبب اينكه بيشتر پايبند به سنت تسنّن نشينبيگ. موجوديت خويش را ادامه دادند١٥٦٠هاي سال
پيماني و اتفاق با سالطين ي صفوي ايران دست به هماند، به پيشاهنگي ادريس بدليسي عليه سالطين شيعهبوده

عنوان مثال خاندان برمكي از ابتداي خالفت عباسيان در كارهاي مهمي به. هاي ايراني در درون بروكراسي نظام خالفت صاحب نفوذ بودندبرخي خاندان١

.الرشيد بودمكي كه وزير هارونازجمله جعفر بر. گماشته شده بودند
٢Meyafarkîn گرددعنوان مي» سيلوان«شهر فارقين در رسميت دولت تركيه و به زبان تركي .
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ترين اتونومي دست يافته هاي كُرد كه در درون نظام سلطنتيِ عثماني به وسيعنشينوضعيت بيگ. اندعثماني زده
كار برده و با قيام بدرخان بيگ، آخرين كارت خويش را به. هم خورده استزمان با قرن نوزدهم بهبودند، هم

). ١٨٦٠الي ١٨٣٥(اندشكست خورده
تر دستگاه عنوان مزدوران متفاوتها، شيوخ كُرد نيز هرچند درصدد برآمدند تا بهپس از بيگ

عنوان تداوم هردو بارزاني و طالباني به. نفوذ يابند، اما دچار همان عاقبت گشتند) ١٩٢٦الي ١٨٢٦(قدرت
هاي قبايل و بر اساس ، در قرن بيستم با تكيه بر روابطي كه از طريق آريستوكرات]ها و شيوخي بيگ[شاخه

اند، موفق شدند در عراق امروزي به هاي هژمونيك كاپيتاليستي برقرار نمودهگرايي ديني و اتنيكي با نيروملي
.موقعيت قدرت اقليمي دست يابند

عنوان محصول فقرزدگي در ميان قبايل كُرد ـ بهطراز با محرومان قبايل عرب و ترككُردهايي كه ـ هم
كرمانج، فراتر از . گونه تعريف نمودتوان اينتر ميبه عبارت صحيح. شوندپديد آمدند، كرمانج خوانده مي

نشين مبدل و به خلق روستايي و كوچپاشيدهاي، بيانگر كُردي است كه پيوندش با قبيله ازهمفقرزدگي قبيله
ي قشر كُرد مزدور طبقه. كُرد باقي بماند١صورت ابژكتيوبهتوانسته. باشدي فرودست ميطبقه. گرديده است

مند ملت خلق بومي و نسبتاً نيز با نيروهاي هژمونيك هاي قدرتچوب رابطه با اليتفرادست، اكثراً در چار
ي جامعه فرو پاشيده مثابهي آمريكا و اروپا، سعي كرده بر مبناي طردنمودن كُرد زحمتكشي كه بهاياالت متحده

مهر خويش را بر اين واقعيت،. كشي شده است، به حيات خويش ادامه دهدو از نظر فرهنگي دچار نوعي نسل
.ي كُرد زده استي طبقاتي و ملي موجود در پديدهمبارزه
آنكه همانند ها بيمغول. ـ پس از قرن دوازدهم، تندباد حمالت مغولي نظام تمدن اسالمي را درهم نورديد٥
با . نمودندشكلي فجيع ساقطجا را بهغير از مصر همهور شدند و بهها به اسالم بگروند، به اسالم حملهترك

توان مي. صورت نيروي هژمونيك جديد نظام درآمدندترتيب بههمان سرعت به اسالم گرويدند و بدين
مورخان نظرشان اين است كه نيروهاي اسالمي . هاي خاندان مغول ناميدهاي سيزدهم و چهاردهم را سدهسده

تند قادر بودند تمدن اروپا را پيش از آنكه خواساندلُس و نيروهاي مغول داراي چنان تواني بودند كه اگر مي
ندادن چنين رخدادي ـ فراتر از خواستن يا دليل اصلي روي. ي دوازدهم از ميان بردارندرشد نمايد، بعد از سده

قعيت در مو) ١٥٠٠الي ١٠٠٠(گر و استيالگر، اروپاي اين دورانـ اين است كه از نظر نيروهاي اشغالناخواستن
هاي ترين شانس اروپا اين است كه غنايي در مقايسه با غناي موجود در تمدنبزرگ. نبودچندان سودآوري

بود و نه در برابر استيالگري ٢چين و خاورميانه نداشت؛ وگرنه نه چيزي كه اسالم را متوقف نمود شارل مارتل
ها براي اينكه مغولدر مورد . شان نمايدت كه بتواند متوقفمغول چنان دفاعي جدي و نيرومند صورت گرف

.توان بحث نموداسالم نيرويي مخرب بودند يا خوني تازه، مي

١Nesnel
٢Şarl Martelکُش٧٣٢شهرت او به خاطر نبرد تور در سال . ها بوداو اهل هرتسال در بلژيك امروزي، دوك فرانك) ٧٤١ـ ٦٨٦(شارل مارتل يا شارل چ

.داننداز همين رو او را يك قهرمان عصر تاريكي مي. ميالدي بود كه طي آن وي مسلماناني را كه در ايبريا پيشروي كرده بودند، شكست داد
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ها مهر خويش را بر قرن آن. ها نگريستمغول] راه[يدهندهعنوان ادامهرا به» تيمور لنگ«توان خاندان مي
وان نيروي هژمونيك تا عنرا كه به١»بابر«بازماندگان هر دو خاندان موفق شدند امپراطوري . اندپانزدهم زده

) اسپانيا(دولت اسالمي اندلس. گذاري نماينداواسط قرن هيجدهم به حيات خود ادامه داد، در هندوستان پايه
. ، توانست از سمت غرب تا مناطق مياني اروپا پيش رود)١٤٩٢الي ٧١١(هاي اموي بودكه از آخرين خاندان

رهايي شدن زودهنگاموقمعد در مقابل تمدن رو به ترقي اروپا از قلعها، قادر نشنشيني عثمانيدقيقاً همانند عقب
.دچارش شد، موردي مشابه تراژدي مسيحيان در آناطولي است» ايبريك«ي جزيرهآنچه كه اسالم در شبه. يابد

ي نوزدهم گرفتارش گرديد، اين بود كه اروپا تمامي ي دوازدهم تا اوايل سدهآنچه تمدن اسالمي از سده
ي تجاري و فرهنگي را از دستش ربود، و بدين ترتيب به يك ها حوزههاي مطلوبش و در رأس آنارزش
اين . هزار ساله، طي پانصد سال انتقال داده شدندهاي پنجاندوخته. ي تمدن مبدل گرديدشدهتهيي ميانپوسته
ترين دگرگوني و تحول تاريخ بزرگي مركزي،هزار سالهجايي نيرو و تغيير مكانيِ تمدن هژمونيك پنججابه
. باشدهاي اين تحول بزرگ ميلرزهجهان هنوز هم شاهد پس. باشدمي

وـ نقش ظهور تاريخي اديان ابراهيمي
اي و قومي حائز اهميت ي قبيلهستيزانههاي تمدني مقاومتنقش ظهور تاريخي اديان ابراهيمي، به اندازه

. هاي طبقاتي قرار دارندلحاظ ماهوي در چارچوب جنبشاي دارند، بهقبيلهرغم اينكه خاستگاهي علي. است
توان گردند را ميارزيابي مي» بربر«عنوان اي و قومي كه از جانب نيروهاي تمدن بهها و حمالت قبيلهمقاومت
دموكراتيك اي خارجي دارند و جوانبهايي تفسير نمود كه عمدتاً سرچشمهعنوان نيروها و مقاومتبيشتر به

هايي با خاستگاه داخلي هستند كه در عوض، عموماً اديان و خاصه اديان ابراهيمي جنبش. تر استآنان سنگين
هر دو جنبش، . نمايدظهورشان سنگيني مياي و قومي، جوانب طبقاتيضمن برخورداري از خصوصيات قبيله

آرايي ي كاپيتاليستي صفدر برابر مدرنيتهرا كه) از داخل(هاي طبقاتيو جنبش) از خارج(هاي مليجنبش
.نمايندكنند، در ذهن تداعي ميمي

. ي تاريخ جهانشمول ارزيابي شودترين مرحلهعنوان مهمبايد بههزار سالهنظام تمدن مركزي بيش از پنج
ر مستمر مقاومت طوبههزار سالهي طبقاتي اديان ابراهيمي كه در برابر نظام تمدن مركزي بيش از پنجگستره

اديان ابراهيمي، در ميان . باشداند، پيچيده و بغرنج مييابي به ضدحمله دست زدهكرده و در صورت فرصت
ترين اساسي. ترين پرولتر گرفته تا آريستوكراسي، درازا داردكنند كه از محروماي عمل ميطيف گسترده

سو، خود را اش بدينسومري و مصري٢هايمدگاهشان اين است كه نظام تمدن مركزي از برآموضوع اعتراض
ي نظام ايدئولوژيك ابراهيمي، الوهيت مثابههاي ديني بهبرساخت. عرضه كرده است» ظهوري الوهي«عنوان به

بنيادين ظهورشان را بر اين نكته استوار » يايده«ي گمان نگريسته و ـ شاهان را هميشه به ديدهاين نظام خدا
: ترين تبيين ظهور اين اديان بدين شكل استساده. توانند خدا و الوهي باشندها هرگز نميآن: اندساخته

١Babür /رد و از نوادگان امير تيمور گورکانی با پشتيبانی شاه اسماعيل صفوی هند را به تصرف درآور) ميالدی۱۴۸۳ـ۱۵۳۰(ظهيرالدين محمد باب

.ي بابريان يا گورکانيان هند را تأسيس نمودترتيب سلسلهبدين
٢Origin :برآمدگاه، سرچشمه، منبع، مبدأ
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و بندگان خدا ) پيامبران(توانند فرستادگانها تنها ميبهترين انسان» .توانند خدا و الوهي باشندها، نميانسان«
ر همين مبنا، يك فعاليت ايدئولوژيك و ب. باشدترين گناه و لعنت ميداشتن ادعايي فراتر از اين، بزرگ. باشند

هاي تاريخ رد پاي اين ادعا، ها و خوانشتمامي نگارش. نبرد هژمونيك هزاران ساله صورت گرفته است
.كشمكش و جنگ را بر خود دارند

هنگام ارزيابي نظام تمدن مركزي و خواندن و نوشتن موارد مرتبط با آن، بايد توجه بسياري به اين به
سنتز آيين (در مركز ظهور ابراهيمي. خارج نساخت) راسيوناليته(نمود و به هيچ وجه آن را از ذهنواقعيت 

قبيله و «، تالش جهت برساخت خدا و دين از جانب )دهمزرتشتي و مانويت را نيز در همين چارچوب قرار مي
ي خدا و دين، به مقابله با تر دربارهسعي دارند از طريق يك نگرش عقالني. گيرديهودي جاي مي» گراييِقوم

تمامي پيامبران از ابراهيم گرفته تا محمد، در . اي و دينيِ تمدن مركزي برخيزندهژموني ايدئولوژيك اسطوره
اي »فرهنگ معنوي ديني«معادل ماديِ . نقشي تاريخي دارند) جنگ هژموني ايدئولوژيك(١اين نبرد معنامحور

باالترين . باشدي بنيادين اين طبقه يعني قشر تاجر ميي متوسط و اليهبقهكنند، عمدتاً طاش ميكه نمايندگي
ترين نمايندگي آن را نيز محرومان قبيله، سطح نمايندگي طبقاتي را آريستوكراسي قبيله تشكيل داده و پايين

قوم يهود كه در .انددهند كه به خارج از نظام رانده شدهاي تشكيل ميهاي آوارههمه نوع پرولتر و ديگر گروه
ي فرهنگ ايدئولوژيك و مادي، به اصرار سعي بر حفظ موقعيت مركزي قرار دارد، در طول تاريخ در حوزه

عهد «اهتمام به خرج داده تا رهبريِ ايدئولوژيك خويش را از طريق . موقعيت رهبري خويش نموده است
هاي تمدني و يي كه هم از نظام»معنا«هاي اندوختهبا . نگه دارد٢ي مادرحالت رودخانهيعني تورات، به» عتيق

خويش نموده ٣منديِطور پيوسته سعي بر ثروتمندسازي و توسعهستيز گرد آورده است، بههم از نيروهاي تمدن
ي فرهنگ مادي نيز در در گستره. موفق گرديده كه در جنگ معنا، تا روزگار ما هژمونيك باقي بماند. است
ارت، تجربه و نيروي بسيار عظيمي كسب نموده و توانسته همان هژموني را در اين حوزه نيز ي پول و تجحوزه

.نفوذمند گرداند
در . آميز و ناقص خواهد بودي كلي و يكپارچه ارزيابي گرد، اشتباهصورت يك مقولهاينك يهوديت به

اند، سر بردههاي تمدن بهنظامي تنگاتنگي با حالي كه نيروهاي مركزي يهودي عموماً در چالش و رابطه
ستيز بوده و در جستجوي نيروهاي مخالفت درونيِ دموكراتيك، سوسياليست و كمونيست نيز دائماً تمدن

نبايد اين گرايش يهوديان را كه در . اندهاي آن بودهـ سوسياليست و ساختاربنديهاي نوين دموكراتيكتمدن
هاي دموكراتيك، سوسياليست، آنارشيست، در تمامي جنبش.طول تاريخ وجود داشته است، كوچك شمرد

هاي مهمي بازي هاي مخالف خارج از نظام، نقشفمينيست و اكولوژيست راديكال، همچنين در ساير جنبش
» دارپرست، تجاري و طرفدار تمدن دولتپول«مركزي و راست يهودي ] گرايش[اي كهبه اندازه. اندكرده

كمونال، «هاي آنان نيز به همان اندازه طرفدار ايدئولوژي و ساختاربندياست، قشر زحمتكش و چپ
.اندبوده» دموكراتيك و آزاد

١anlam savaşıجنگ معنا
٢ana nehirنهر اصلي
٣kapsamlı kılmayaگردانيدنمندساختن؛ گسترهپردامنه
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طور عمده فقيرترين اقشار، همه نوع محرومان به) نظام اديان ابراهيمي(در اين نظام) مسيحيت(عيسويت
ي هرچند در مرحله. كنديندگي ميرا نما) هاي تمدندر نظام(شدههاي ايزولهو ساير گروهاي و بردهقبيله

به دو گروه اساسي تجزيه و منشعب گشت، اما هنوز هم يك عنصر مؤثر فرهنگ ١شدگي با قدرتعجين
شدن اين فرهنگ ي دموكراتيك و سوسياليستي، تجزيههاي داراي جنبهدر پيشرفت. باشدمعنوي در جهان مي

.ي همين تجزيه ارزيابي نمودرا بر پايه٢ليسم مسيحيبايد دموكراتيسم مسيحي و سوسيا. نقش مهمي دارد
ضد «صورت زماني كوتاه بهابراهيمي كه محمد ظهورش را رقم زد و در مدت] دين[ي بزرگسومين نسخه

تر، به به عبارت صحيح. نمايدشاكله يافت، اكثراً قشر اشرافي و تجار ثروتمند نظام را نمايندگي مي» اسالم
جنگ هژموني در خاورميانه را هم در برابر نيروهاي . نوي اين قشر تبديل شده استهژموني مادي و مع

و هم در برابر موسويت و ) در برابر بيزانس، ساسانيان و حتي امپراطوري چين( كالسيك تمدن مركزي
ي سدهبه سبب اينكه از. هستند، با موفقيت انجام داده استي مهم ديگر اديان ابراهيميعيسويت كه دو نسخه

اش را در پايان سوي انقالب زراعي و صنعتي سوق نداد، هژمونيدوازدهم به بعد كاپيتاليسم تجاريِ خود را به
صورت يك نظام فرهنگيِ بايست اسالم را نيز بهمي. ي كاپيتاليستي اروپا واسپرداي پانصد ساله به مدرنيتهدوره

در مقايسه با موسويت و عيسويت، بيشتر . تصور ننمود٣مند و داراي يكپارچگيمادي و ايدئولوژيك كليت
ي كه بدان »اهللا«. روي نتوانسته به كيفيت نظامي يكپارچه و متحد دست يابدهيچتجزيه و منشعب گرديده و به

با وجود آنكه سنت تسنّن به نسبت زيادي نظام . اند، براي يكپارچگي و اتحاد كفايت نكرده استپناه برده
خواه مخالف، در هاي كمونال دموكراتيك و آزاديجنبشرا تحت هژموني خود گرفته، اما تمدن مركزي

اند اگرچه نتوانسته. اندطور كامل تسليم نشدهها هيچگاه بهاين جنبش. اندمقابل آن هميشه استمرار يافته
ترين،انهحكيمهاي مندي درآيند اما به يكي از شاهرگهاي تمدن دموكراتيك نظامصورت جنبشبه

.اندهاي خاورميانه و جهان مبدل گشتهترين و آزادترين ميراثترين، كمونالدموكراتيك
) تمدن(يهاي سومر و مصر گرفته تا مدرنيتهطور كلي جنبش اديان ابراهيمي توانسته كه از تمدنبه

هژموني ايدئولوژيك ) باز طريق رفرم و انقال(سازيِگسستن و متحولي شكستن، ازهمكاپيتاليستي، در زمينه
انحصار (رغم آنكه عناصر انحصارگراي موجود در فرهنگ ماديبه. نظام بردگي، موفقيت كسب نمايد

ها را به همان اندازه از يك انقالب و كه آننگشتهرا منعطف ساخته است، موفق) ـ دولتاقتصادي و قدرت
، در پي سازش با نظام و درآوردن تحت هژموني ]گرا[بيشتر با ميانجيگري اقشار راست. رفرم كافي عبور دهد

١İktidarlaşmaرآمدنيابي، به حالت قدرت دشدن، قدرتقدرت
٢chritian democratism :ترين ازجمله مهم) م١٩٧٣ـ ١٨٨٢(ژاك مارتين. هاي مسيحيت استدموكراسي مسيحي مدعي تركيب دموكراسي با آموزه

م سياسی گرايی سياسی، آزادی و تشخص انسان است و به همين سبب دموکراسی بهترين نظاپردازان دموكراسي مسيحي چنين استدالل نمود كه کثرتنظريه

ها و اديان متفاوت تساهل نشان ماند و دولت نسبت به آئينگرايی دينی محفوظ ميهمچنين در دموکراسی، کثرت. باشدبرای تأمين آزادی و تشخص انسان مي

اليسم مسيحی عنوانی است سوسي: chritian socisalism./ رو داردصلب و ميانهدموکراسی مسيحی از بيشتر جهات عملكردي شبيه احزاب اصالح. دهدمي

اين جنبش مدعي آن است که در . اندنمودن مفاهيم اخالقی مسيحيت با مفاهيم اجتماعی سوسياليسم کوشيدهي ترکيبهای مختلفي که در زمينهبرای جنبش

. باوری برکنار باشدم از مادهداری و هتوان يک نظام سوسياليست مسيحی آفريد که هم از فساد سرمايهبرابر سوسياليسم مادی مارکسيستي می
نيز در تركي Bütünlüklüي واژه/ توتاليته، تماميت، كليت= Totalityمعادل است با Bütünsellik/ آمده استbütünselliği olanي در متن واژه٣

تماميت، كليت، مجموعه: Bütünlük/ مند استبه معناي داراي كليت يا كليت
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عنوان ستيز راديكال، بهمخالف از طريق مذاهب دينيِ تمدن] گراي[برعكس آن، اقشار چپ. خويش برآمدند
هاي ها و برنامههاي خلقي الئيك، سكوالر، طبقاتي و كمونال هميشه در پي اتوپياها، پروژهجنبش

.اندنه و دموكراتيك بوده و مبارزه نمودهخواهاطلبانه، آزاديمساوات
نمودن هژموني فرهنگيِ ايدئولوژيك و مادي مركزيِ يهود جهت انحصارگريِ كاپيتاليستيِ رهبري
مقاطع رنسانس، رفرم و (و اقدامات ايدئولوژيك آن) تجاري، زراعي، مالي و صنعتي(ي اروپارشديابنده
ـ صورت گرفت) اشهاي تمدنينظام(ستيزشموليت كاتوليك رفرمـ كه در برابر ضداسالم و جهان)روشنگري

ي كاپيتاليستي اروپايي داشته همچنين مشاركت جدي مادي و معنوي در آن، نقش بزرگي در پيروزي مدرنيته
تا سرحد مرگ از طرف هر دو تمدن در تنگنا قرار داده ] يهوديت[دليل اساسي امر مذكور اين است كه.است
تحت كنترل و نظارت قرار ١ها»گتو«اند يهوديت را در ر خاورميانه و هم در اروپا هميشه سعي كردههم د. شده

ـ آريستوكراسي و بورژوازي زراعي. گردندمي) عام و غارتهاي قتلجنبش(٢هادرپي گرفتار پوگرومپي. دهند
ي اروپا ترين نقطهنيا و فرانسه در غربيهاي اسپاهاي هژمونيك پادشاهيتجاري هلند و بريتانيا كه در برابر ايده

ي مادي و معنوي يهودي شان را بر روي سرمايههايبه بعد دروازه١٦ي كشند، از سدهبسيار سختي مي
هاي هژمونيك اسپانيا و پيماني هم ايدهاين هم. نمايندگشايند و اتفاقي تاريخي با آنان برقرار ميمي

ها و اقدامات و عاقبت ايده) ٢٠و ١٩ي سده(هژموني اسالم در خاورميانهو هم) ١٨الي ١٦ي سده(فرانسه
ـ شوروي را نقش بر آب ساخته و يك هژموني جهاني را برقرار نموده و آن را ـ هيتلر و روسيههژمونيك آلمان

يت ايجاد گويم كه كاپيتاليسم را يهودو كساني نظير او نمي٣همانند ورنر سومبارت. دهدهنوز هم ادامه مي
ي كاپيتاليستي بسيار دشوار اما بدون مساعدت ايدئولوژيك و مادي يهوديت، تصور پيروزي مدرنيته. نمود
.است

هايي است كه نظام تمدن مركزيِ نمودن مسائل و بحراني كاپيتاليستي، حلي تاريخي مدرنيتهو داعيهايده
ي زراعت، تجارت، صنعت و همه نوع ايدئولوژي، نمود مجموع انحصارات در حوزه(هزار سالهبيش از پنج

كاوي نماييم در بخش بعدي سعي خواهيم كرد در اين مورد ژرف. دچارشان گرديده است) قدرت و دولت
.بستي بزرگ گشته استحل ارائه داده است يا منجر به بحران و بني تاريخي راهكه آيا اين ايده

١Getto :گزيدند و صورت داوطلبانه و يا اجباري در آن سكني مياي كه يهوديان بهاي فرانسوي است به معناي محلهي محرومان؛ واژه؛ محلهي يهوديانمحله

بديل هاي مرگ تدر دوران جنگ جهاني گتوها به تله). Ghetto:اشامالي انگليسي(نمودندآن برآورده ميتمامي احتياجاتشان را بدون نياز به جايي ديگر در

.آور گرديدفرسا و شكنجهها بسيار طاقتشده و زندگي يهوديان در آن
٢Pogrom :كُشي دانستتوان پوگروم را در معناي خاص همان يهوديعام و كشتار؛ ميقتل.
٣Verner Sombart
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بخش چهارم

نيروهاي هژمونيك جديد در نظام تمدن مركزيي اروپا ومدرنيته

درك تحول تمدن مركزي در اروپا جهت درك بحران گلوبال كه در خاورميانه تمركز يافته است، داراي 
توانيم انتقال تمدن به اروپا، سير ي قرون وسطي نميگونه كه بدون درك خاورميانههمان. اهميتي كليدي است

سطح نيروهاي هژمونيك را درك نماييم، بدون درك سرگذشت اروپايي شدن آن و رسيدنش به دگرگون
ها يك بين آن. ي امروزين به نگرشي صحيح دست يافتتوان در خصوص درك خاورميانهتمدن نيز نمي

.ي ديالكتيكي بسيار تنگاتنگ وجود داردرابطه
گي انتقال نظام تمدن چيزي كه در بخش قبلي نيز سعي بر توضيح آن شد، در رابطه با دليل و چگون

يافته به اروپا كه بايستي بدان پاسخ ي تمدن مركزي انتقالپرسش بنيادين درباره. مركزي خاورميانه به اروپا بود
هايي هاي قبلي دفاعيات پاسخبه سبب اينكه در بخش. داد، دليل و چگونگي آغاز انقالب صنعتي است

واهم كرد تا زماني كه بسيار ضرورت نيابد، به تكرار نپردازم چندجانبه و نسبي به اين پرسش داده شد، سعي خ
.هايي را از برخي جوانب متفاوت ارائه دهمو پاسخ

ي اشتباهي كه كارل ماركس دچارش شد، بايد قبل از هرچيز معناي تاريخي و جهت نيفتادن به ورطه
كارل ماركس از صحت اين امر كه . شناختي سرشت انقالب صنعتي و كاپيتاليسم صنعتي را درك نماييمجامعه

گونه كه علوم به نظر او همان. ي اقتصادي مورد پژوهش قرار گيرد، مطمئن بودعنوان يك پديدهكاپيتاليسم به
ترين رويكرد علمي اين است كه جامعه را نيز ها متكي هستند، بنياديويژه فيزيك و شيمي بر پديدهنوين و به

ي رويكردهاي ديني و به اندازه. ي كند و با ديدگاهي اقتصادي تحليل نمايدعنوان يك پديده بررسبايد به
ي فرانسوي و مكاتب اقتصاد گرايانهآليستيِ آلماني، رويكردهاي جامعهي ايدههاي فلسفهجريان«فلسفي سنتي، 

انگلس در صدد همراه فردريشدانيم كه بهخوبي ميبه. واقع در دوران وي، ارضاكننده نبودند» سياسي انگليسي
انقالب «بدون شك . ناميدند، گام جديدي بردارندمي» سوسياليسم علمي«برآمدند تا از طريق مكتبي كه آن را 

ي احساسي نيز پيروزي مخالف كاپيتاليسمي بودند كه از جنبه. اي كه آغاز نمودند، انكارناپذير است»ذهنيتي
گيري سازماني در برابر هاي تاريخي، نيروي موضعمامي نمونهحتي از اينكه همانند ت. خويش را اعالم كرده بود

.آن را به نمايش بگذارند، احتراز نورزيدند
اند، كاراكتر تاريخي و اجتماعيِ ترين نتايجي كه علوم امروزين بدان دست يافتهيكي از مهم

گونه از همان» بودنو اجتماعي٢بودنتاريخي«بدون شك . باشدمي١)شدهواقعيت درك(حقيقت

١hakikatin (anlaşılmış gerçeklik)
٢Tarihsellikتتاريخي
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گسسته نيست، دقيقاً بالعكس، تشديد و به نتيجه رسيدن جهد و تالش موجود » ١مفردبودنبودن و جهانشمول«
را نيز بيان ) برانگيز استهاي هگل دقتسرگذشت هوش كيهاني در انديشه(شدن واقعيتدرك٢در سرگذشت

وي در اين سرگذشت، حائز اهميت ي موقعيت كارل ماركس و مكتب بنابراين تشخيص ماهرانه. نمايدمي
.باشدمي

خورده در بامعناتر اين است كه سوسياليسم علمي يك مكتب ناكافي تلقي گردد نه يك جريان شكست
، به تشريح مورد ضروري اين است كه در ارتباط با عدم موفقيتش. هايي هم داردزيرا پيروزي. برابر كاپيتاليسم

جاي تكرار به. در دفاعياتم چنين توضيحاتي دارم. هايش پرداختآلدر ايدههاي موجود اشتباهات و ناكفايتي
سعي . مندتري موضع خويش را ادامه خواهم دادها، در صورت لزوم از طريق رويكرد انتقادي نوين و كليتآن

.بر انجام اين امر دارم
ي تلقي گردد و نه انقالبي قبل از هرچيز به نظر من اگر انقالب صنعتي يك انقالب ايدئولوژيك و سياس

تر است درك ي نظامي آن سنگينصورت انقالبي كه كفهتا وقتي به. تر خواهد بودكنندهاقتصادي، تشريح
چيزي را كه . طور مؤثر درك نماييمتوانيم بهنگردد، نه ظهور تمدنيِ اروپا و نه كاپيتاليسمِ خاستگاه آن را نمي

توان گفت نيروهاي تمدن مركزي از طريق انقالب صنعتيِ كاپيتاليسم مي: گويمدر آخر بايد بگويم، ابتدا مي
كردنش ترين بسيج ايدئولوژيك، سياسي و نظامي تاريخ خويش را تحقق بخشيده و با گلوباليزهاروپا، بزرگ

.باشداين تعريف تاريخيِ تمدن اروپا مي. اندآن را به حالت كاراكتر درآورده
، در درون كليتي »ايدئولوژيك، سياسي و نظامي«ي يك ابزار هژمونيِ منزلهتي بهتا زماني كه انقالب صنع

جهت درك اين . طور كامل درك نمودتاريخي و اجتماعي درك نشود، ممكن نيست بتوان عصر ما را به
ي پا كرده و همچنين جنگآنها بههايي كه در درون جوامع و ميان وار بيالن جنگواقعيت، گردآوري خالصه

تا حد انكارناپذيري آشكار است كه بيالن جنگي كه بر . باشدراه انداخته، كافي ميزيست بهكه عليه محيط
تر اينكه اي ديده نشده، وخيممبناي انقالب صنعتي صورت گرفته در هيچ سرگذشت تاريخي و اجتماعي

يست و اين حقيقتي است كه زيست را به مرزي رسانده كه جامعه قادر به تداوم حيات خويش نتخريب محيط
» ي جامعهكنندهبصيرتبي«هاي ها و كُنشبا وجود گفتمان. ي آن يافته استانسانيت بيشترين آگاهي را درباره

هاي ايدئولوژيك غيرعادي بدان دست زده است، خود حقيقت هاي قدرت و دستگاهكه از طريق فرصت
، موجوديت خويش را در زندگي روزانه ادامه »لف آنگفتمان و عملكرد مخا«و » بحران گلوبال«صورت به

.دهدمي

ـ مفهوم تاريخي و اجتماعيِ انقالب اروپاالف
ي تمدن اروپا نيز با يك هژموني ايدئولوژيك مواجهيم كه شبيه همان هژموني در مرحله

ول تاريخي ي تحزنندهاست كه شاهد تحقق آن در جوامع رقم) اسطوره، دين، فلسفه و علم(ايدئولوژيك
ـ از منظري محدود فرهنگي(تحول مادي تمدن را نه آنچنان كه هست، بلكه آن را همانند بازتاب معنوي. هستيم

١Tekillikتبودن، بودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديتفر.
٢Serüvenماجرا
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براي عصر اروپا نيز ،اين واقعيتي كه در تمامي اعصار مهم بازتاب داده شده است. يابيمدرمي) ايدئولوژيك
ما بلكه در توان حيات ما نيز بسيار بيشتر از آنچه تصور يي انديشهتنها در قوهاين واقعيت نه. مصداق دارد

گذارناپذير نيستند، اما بدون . اعصار، چنين واقعيتي مختص به خويش را دارا هستند. رود مصداق داردمي
حتي اگر تصور نماييم كه . توان از اين واقعيت رهايي يافتي ديالكتيكيِ واقعي نيز نميبرقراري يك مرحله

.گونه استضديت با آن هستيم نيز، بازهم اين امر بدينبسيار در 
شود از اين زاويه نگريسته شود، ها بحث ميوقتي به حقايقي كه تحت نام متولوژي و يا علم اروپا از آن

صورت در بنيان تاريخيِ ظهور صنعتي، به. تري قابل تحليل خواهد بودطور صحيحمقطع تمدن اروپا به
ي تبعيد رو به ازدياد مسيحيت و نسبتاً موسويت از خاورميانه در برابر حمله: له نهفته استكننده اين مسئتعيين

هايي عنوان ايدئولوژياندكي قبل از اسالم، هم مسيحيت و هم موسويت به. ـ پراكتيكيِ اسالمايدئولوژيك
ي اسپانيا، جزيرهفته تا شبهرو به پيشرفت نهادند و از چين گر) روم غربي(ي بعد از رومهژمونيك در خاورميانه

در اينجا با استفاده از . ترقي شهرهاي اروپا طي مقطع بعد از قرن دهم در خاورميانه مطرح بود. نفوذ يافتند
ويژه، در ميان اقوام يونان، ارمني و آشوري به. گرفتي نوين قرون وسطي صورت ميفرهنگ كهن هلن، حمله

سر ترين دوران خويش بهمانويت نيز در قوي. رنسانس مطرح بودپيشيك . يك رشد تمدنيِ بارز وجود داشت
در برابر اين رويدادها، روم غربي فروپاشيد، روم شرقي نيز تنها . سرعت در حال زوال بودپرستي بهبت. بردمي

در بنيان ترقي روم. عنوان ايدئولوژي رسمي پذيرفتزماني جايگاهش را در تاريخ يافت كه مسيحيت را به
.دهدهاي ايدئولوژيك جايگاه مهمي را به خويش اختصاص مي، اين پيشرفت)بيزانس(شرقي

ي جزيرهاي و اعتقاديِ موجود در شبهي بحران قبيلهشود، در نتيجهظهوري كه انقالب اسالم ناميده مي
هاي هم كوچشدن و تركيب يكي. تر دين ابراهيمي شكل گرفتعنوان يك مذهبِ راديكالبه. عرب ايجاد شد

اسالم، . دهدبندي نوين ايدئولوژيك، مبناي ظهور را تشكيل مياي و هم شاكلهي قبيلههزاران ساله
شدن به يك نيروي ارتباط با تمدن را به حالت شانس مبدل] هاآن. [باشدي ظهور اوغوز و مغول ميمرحلهپيش

رو به زوال نهاده و بيزانس نيز نتوانست نيروي هژمونيك سنتي ايران به سرعت. جديد هژمونيك درآوردند
. نيروي هژمون جديد خاورميانه بوداز همان اواسط قرن هفتم، اسالم . روي سريع رهايي بخشدخود را از پس

اي به همان اندازه. زوال رو به شتاب بيزانس، سبب انتقال هرچه بيشتر مسيحيت و نسبتاً موسويت به اروپا گرديد
هرچه مسيحيت خاورميانه نيرويش را . انه رو به ترقي نهاد، مسيحيت نيز در اروپا ترقي يافتكه اسالم در خاورمي

.ي مهم مربوط به موجوديت خويش درآورداز دست داد، مسيحيت اروپا نيرومندشدن را به حالت يك مسئله
، با عامل اساسي. سازي وضعيت، كفايت ننمودجهت وارونه) ١٤الي ١١قرون بين (هاي صليبيجنگ

گونه كه موقعيت پيشاهنگ نيروي هژمونيك، همان. ساختار هژمونيك تمدن مركزي در خاورميانه مرتبط است
گري نيز ـ نظاميحفظ نمود، در موضوعات علم، هنر و سياست» توليد، تجارت و پول«را در موضوعات 

امر بود كه سطح تمدني كه هاي صليبي درك اين ي جنگترين نتيجهمهم. دادموجوديت خويش را ادامه مي
اين واقعيت، نيروهاي . تواند به پاي شرق و اسالم برسدخود ديد، نمياروپا در طي اين دوران ايجاد نمود و به

هايي كه از تمدن اسالمي اندلس در حالي كه درس. تمدن اروپايي را ناچار به گذار از وضعيت خويش نمود
ها زنده بود، نيروهاي اسالميِ عثماني كه از شده بود هنوز در خاطرهگرفته) ايبريك(ي اسپانياجزيرهدر شبه
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وار ي شانزدهم تأثيري كامالً كابوسطريق آناطولي تا بالكان و مناطق مياني اروپا پراكنش يافته بودند، در سده
ا همين واقعيت ي شانزدهم، ارتباط تنگاتنگي برو به ترقي نهادن نظام كاپيتاليسم در سده. برجاي نهاده بودند

.دارد
هاي صدها ساله بهتر درك نموده بودند كه بدون گذار از نيروهاي تمدن اروپا كه از طريق آزمون

ي موجوديت خود را حل هاي فرهنگ هم مادي و هم معنويِ تمدن اسالمي، نخواهند توانست مسئلهحوزه
بدون شك از تاريخ كاپيتاليسم سخن . يابي نمودندچاره را در پيشبرد نظام كاپيتاليسم ارزنمايند، مؤثرترين راه

ي كافي نيز بر روي آن كار دانيم كه اين نيازمند چندين جلد بازگويي و روايت است و به اندازهمي. گويمنمي
تاريخ . باشدسازي پيوند استراتژيك بنيادين آن مياي كه بايد بر روي آن تأكيد شود، روشننكته. شده است

كردن رويدادها و نه آناليزهاي گسترده كفايت درك تاريخ نه رديف. تراتژي قابل درك نيستتمدن بدون اس
توليد، تجارت، سياست، (تا زماني كه فاكتورهاي استراتژيك در عناصر اساسي تمدن. نمايندتمدن را نمي

هر . د شدطور كامل درك نخواهننگردند، مراحل دگرگوني و پيشرفت بهشفاف) گري، ايدئولوژينظامي
ي داخلي و خارجي بر سر عناصر بنياديني كه گرايانههاي رقابتي و هژمونمقطع تمدن، از استراتژي

اش از طريق نتيجه. هاي مخالف، مختلط استهميشه با استراتژي. كندهاست، پيروي ميي آنبازنمودكننده
عنوان انتخاب نوع ي در تمدن اروپا، بهي كاپيتاليستحمله. ها تعيين خواهد شدي بين اين استراتژيمبارزه

.اندمبارزاتي تحقق يافت كه نيروهاي استراتژيك در ميان خود و در برابر خارج انجام داده
ي هگل ارزيابي نمود و نه نتيجه» سير عقالني«ي عنوان يك نتيجهتوان بهي كاپيتاليسم را نه ميگزينه

هاي مربوطه نيز گونه كه در بخشهمان. كارل ماركس» يگرانهپيشروي روشن«] مبتني بر[اجباري ايدئولوژي
سو از موجوديتش آگاهي دادن آن نموديم، كاپيتاليسم سيستمي است كه از زمان سومريان بدينسعي بر نشان

ي ترين پديدهعنوان بديمني جامعه است كه جوامع هميشه آن را بهزنندهيك عنصر برهم. وجود دارد
ي خويش همواره با آن به ي خويش نگه داشته و با ارادهنبايد به حيات ادامه دهد در حافظهغيراخالقي كه 
رو گشته و گاه و بيگاه كه در سطح اجتماعي بازتاب يافته، با پاسخ و تقابلي شديد روبه. اندجنگ برخاسته

وش و ابزار استثماري به هيچ ر. اي آب زيركاه و مخفيانه موجوديتش را ادامه دهدگونههميشه سعي كرده به
طور ي كاپيتاليسم نتوانسته داراي چنان خصوصيتي باشد كه جامعه را به تباهي بكشد، از هم بپاشد و بهاندازه

رغم به سبب اين ساختار كاپيتاليسم، تمامي ديگر نيروهاي تمدن علي. مستمر در بحران و كائوس نگه دارد
داشتن آن در اعماق را اند، محدودسازي كاپيتاليسم و نگهر بودهاينكه خودشان هميشه سركوبگر و استثمارگ

ي پيشرو تمدن نيست، بلكه هميشه لعنت جوامع را تنها يك مرحلهنه. اندجهت استمرار جامعه اجباري ديده
بحران، . ي اخالقي و سياسي معنا و مفهوم يافته استعنوان بيماري سرطان جامعهمتوجه خويش نموده و به

كند كه رويكرد اخالقي زيست پيرامونش، اثبات ميي امروزين و محيطعام موجود در جامعهو قتلتخريب
.خورد، فريب نمي١ي وجدان اجتماعيمنزلهبه

هاي فراواني به ارمغان نمايند، پيروزيترين شكل استفاده ميكاپيتاليسم جهت نيروهايي كه از آن به قوي
داشتنِ جوامع، فاقد كاركرد نمودن موضع اخالقي و ز طريق در بحران نگهاما اين را هميشه ا. آورده است

١toplumsal gerçekliğin vicdanı olarak ahlâkî yaklaşımınاجتماعيمنزلهرويكرد اخالقي به ي وجدان واقعيت
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هاي داخلي و خارجي و اقدام به تخريب و ها در درون جنگآنگذاردن مستمرشان، باقيسياسي
ها شمار جمع شده و اين دستهايي كمدر نتيجه، نيرو و ثروت در دست. بخشدشان تحقق ميكشينسل

.ناپذير باقي گذاشته استزيستي تداومشده و محيطاي تخريبدر عوض آن نيز جامعه. اندهپيروزي كسب نمود
حالت عناوين حال، پيروزي كاپيتاليسم در تمدن اروپا را به. توانيم تعريف نماييمگونه ميكاپيتاليسم را اين

.شده بيان كنيماي ملموسگونهاصلي، به

مونيي شهر ونيز بر سر هژـ مبارزه١
صورت روم ثاني رغم ترقي موفق نشد بهاي كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا ونيز بهپرسش اساسي

ونيز كمتر از توانايي. توانست موفق به انجام چيزي شود كه روم عهد باستان موفق بدان شدونيز نيز مي. درآيد
ي مقوالت اساسي تمدن ي همهدر زمينه. شدفضايلش چنان فراوان بود كه از روم كمتر محسوب نمي. روم نبود

توانسته بود به . رفتي خويش ميو در رأس آن تجارت، توليد، پول، قدرت، علم و هنر رو به اوج مرحله
هاي سيبري گرفته تا بيابان صحراي بزرگ در تمامي شرق، از چين تا خاورميانه، در شمال از بالتيك و دامنه

تقريباً انحصار تجاري . ي روم در مشت خويش گرفته بودانه را حداقل به اندازهمديتر. جنوب نفوذ پيدا كند
ي روم، ثروت و دارايي به ونيز نيز حداقل به اندازه. ها برقرار نموده بودخويش را بر روي تمامي اين حوزه

ترين ادر بود باكيفيتق. و بانكداري بود] بهادار[مركز جديد ابزارهاي مالي، پول، اسناد. انتقال داده شده بود
هاي بيزانس و ويژه گويي درون امپراطوريبه. ـ تحقق بخشدتوليد صنعتي دوران را ـ به سبب سودآور يافتنش

عنوان نيروي به١٥و ١٤هاي اگر ونيزِ سده. اسالم را حفاري كرده و ارزشي نمانده بود كه آن را جذب ننمايد
اي تعبير توان آن را به نيروي اصلياز اين نظر مي. وب نخواهد شدآميز محسهژمونيك ارزيابي گردد، اغراق

.هاي تمدن شرق را به اروپا انتقال داده استنمود كه در طول تاريخ، ارزش
توان به عصر باستان گونه كه بدون روم نميهمان. ممكن نيست بتوان تمدن اروپا را بدون ونيز تصور نمود

اي كه عنوان نيرو و قابلهتعريف ونيز به. طي را نيز بدون ونيز تصور كردانديشيد، ممكن نيست كه قرون وس
كاپيتاليسم را از زهدان قرون وسطي به دنيا آورد، به همان اندازه كه صحيح است، به معناي تعيين نقش تاريخي 

بود تمامي هايي كه درون آناو تنها كودك كاپيتاليسم را به دنيا نياورد؛ بلكه با نطفه. آيدآن نيز مي
اين ونيز است كه . و اروپا را جهت كاپيتاليسم آماده ساختساختارهاي شهري قرون وسطي را تلقيح نمود 

در روم مستقر » پاپ«زيرا مقام . رغم اين نتوانست به روم ثاني تبديل شودعلي.اروپا را آبستنِ كاپيتاليسم نمود
.ر جنگ و جدال بوددار و پي بين پاپ و ونيز هميشه مسئلهرابطه. بود

. شوداينكه مسيحيت كاتوليك روم در اعصار ونيز رو به ترقي نهاده است، امري اتفاقي محسوب نمي
مسيحيت . توضيح داد» موجوديت كاپيتاليسم«توان تمامي حمالت كاتوليسيسم روم در برابر ونيز را با مي

يد نسبت به كاپيتاليسم برخورد نموده و از ي تمامي اديان بزرگ با شك و تردكاتوليك، عموماً به اندازه
هايي كه در چه خود را در متن پديدهآن. ترين جنگ ديني در برابر آن احتراز نورزيده استزدن به عظيمدست
دهد، اكثراً يك روي همين جنگ بوده شوند، بازتاب ميعنوان مي» جنگ مذاهب، انگيزاسيون و انقالب«اروپا 
بدون شك . گ آن با پروتستانيسم، با جنگ آن در برابر كاپيتاليسم ارتباط تنگاتنگي داردويژه آنكه جنبه. است
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به ١اما اين هستي. دارانه ايجاد نموده استطور عيني زيرساختي را جهت پيشرفت سرمايهشدن اروپا، بهمسيحي
ليسم پديد آورده است، اما بيشتري را جهت كاپيتايِاسالم عناصر زيرساخت. تنهايي به معناي كاپيتاليسم نيست

.كردن ندهدي رسوخموفق هم گرديد كه به كاپيتاليسم اجازه
ـ ناتواني در دومين دليل مهمي كه سبب شد ونيز نتواند به حالت روم ثاني درآيد ـ در ارتباط با دليل اول

ازماندهي ايتاليا ي ايتاليا و عدم توان سجزيرهي برقراري حاكميت بر روي شهرهاي موجود در شبهزمينه
شايد هم آخرين و . ـ ملت باز نبودنظر ايدئولوژيك به روي دولتونيز از نقطه. ـ ملت بودصورت دولتبه

ي همين واقعيت آن نيز به اندازه. بسيار قاطع در طول تاريخ بود٢گرايي»شهردولت«يك ي نيرومندترين نماينده
١٨ي ونيز تا اواخر سده. كي كاپيتاليسم را پشت سر بگذارددهد كه چرا نتوانست عصر كودكافي توضيح مي

واتيكان و هم در ٤)Oikoumene(گستريِجهاناست كه هم در برابر ٣»اصالت شهري«بيانگر نيروي تاريخيِ 
.گراييِ ايتاليا و اروپا مقاومت نمودـ ملتبرابر دولت

، يكي از گرايي»شهردولت«ي اندازهيز به ن٥شهريدموكراسيگرايش به خوبي دانست كه بايد بسيار به
. نيز بوده است٦مستقيمدموكراسي شاهد . باشدهاي بازنمايي و نمايندگي در تاريخ مينيرومندترين فُرم

ي كاپيتاليستي بر روي انكار ـ ملت مدرنيتههاي امپراطوري اعصار كهن و جديد و نظام دولتنظام
برتري آزمون شهري ونيز اين است كه واقعيت . شهري تأسيس گشتندخواهي گرايي و دموكراسيشهردولت

ـ هاي خاندان واتيكاناينكه از طرفي در مقابل امپراطوري. مذكور را به بهترين وجه اثبات نموده است
گرايي زودهنگام و سيستم وستفاليِ ـ ملتهابسبورگ مقاومت نموده و از طرف ديگر نيز در برابر دولت

در روزگار ما هنگامي كه به انتقاد از شهر . باشداومت ورزيده، بيانگر همين واقعيت ميمق٧)١٦٤٨(آن
بدون شك بسياري از . غايت آموزنده استانديشيم، آزمون ونيز بهـ بازسازي آن ميپردازيم و به احيامي

هايي آموزنده ـ سعنوان هم دولت و هم دموكراسي، حاوي درشهرهاي اروپا و در رأس آن شهرهاي ايتاليا به
.باشندي ونيزـ مياگرچه نه به اندازه

ـ هلندآزمون آمستردام: ـ ملتشهر به دولتـ عصر گذار از دولت٢
يابي در مقابل در اروپا وجود داشت، تالش كاپيتاليسم جهت برتري١٦ي ي بنياديني كه در سدهمسئله

نيروي استراتژيك سرآمد . ماندگار رسمي تمدن بودشدن به يك نيروي هاي امپراطوري كالسيك و مبدلنظام

١Varoluş
٢kent devletçilik
٣Kentsoyluluk
٤ekümenikliğine (evrensellik)
٥kent demokrasicilik :خواهي شهريگري يا دموكراسيدموكراسي
٦Doğrudan demokrasicilik :گرايش به دموكراسي بالواسطه
٧Westphalia:در ميان کشورهای اروپايي منعقد گرديد) ۱۶٤٨-۱۶۱٨(های مذهبي سی سالهای است که پس از پايان جنگي وستفالی، عهدنامهعهدنامه .

ي وستفالي قرار هاي وستفالي در دو محل امضا شد كه هر دو در ناحيهعهدنامه.نامه شرکت داشتندلهستان در اين عهدجز انگلستان و تمام كشورهاي اروپايي به

استقالل . ي مزبور استقالل يافتندواحد سياسی آلمان نيز توسط عهدنامه۳۵۰قريب .عهدنامه کنفدراسيون سوئيس و کشور هلند را مستقل شناختاين. داشتند

.ي پاپ در امور داخلی و خارجی آنها ممنوع اعالم گرديدطور رسمي مداخلهسپانيا و پرتغال تأييد شد و بهفرانسه، ا
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پس از اينكه تمدن موسوي و اسالم . آن دوران، نيروهاي امپراطوري متكي برخاندان هابسبورگ بودند
ي ايبريك در حال جنگ بودند، پاكسازي جزيرهشان در شبهرا كه از زمان سكونت) ١٤٩٢الي ٧١١(اندلسي

كوچ نمودند، با همياري واتيكان در پي برقراري هژموني بر تمامي اروپا شان را مجبور به كرده و مابقي
. در سطح اروپا در مقابل اين امر دست به مقاومت زدندنشين و پادشاهيشهر، پرنساما چندين دولت. برآمدند
هاي ا مقاومتها پادشاهي فرانسه، همچنين بسياري از شهرهاي ايتاليهاي بريتانيا و آلمان و در رأس آنپادشاهي

كه هژمون ـكاتوليك ١خواهيگستريپروتستانيسم سر برآورد و در برابر جهان. شديدي را نشان دادند
ي اروپا از نظر ايدئولوژيك و سياسي در ورطه. ـ عصر كليساهاي ملي را رسماً اعالم نمودايدئولوژيك بود

از طرف ديگر رنسانسي كه در . ميختهاي هژمونيك درهم آرنگ مذهبي با جنگ. كائوس بزرگي افتاد
رنسانس از . يافت، به سرعت در تمامي اروپا اشاعه پيدا كردشهرهاي ايتاليا و در رأس آن در ونيز تحقق مي

.گرايي و دموكراسي شهريِ رشديابنده بودشهرلحاظ ماهوي، محصول دولت
بنابراين قابل . يي سكوالرـ الئيك بودهاقرون وسطي، رنسانس عمدتاً داراي گام٢در برابر اسكوالستيسيسم

در ١٦ي نقش رنسانس سده. ها، حامياني براي خويش يافتندنشيندرك است كه چرا بسياري از شهرها و پرنس
بود، تعيين كننده ٣ـ هنري كه در مسير الئيسيتهي ديني آن سنگين بود و فلسفهـ هنري كه كفهتفكيك فلسفه

دادن انقالب قرن ربط. ي رفرم در دين، ارتباط تنگاتنگي با ظهور رنسانس داردنزلهمپروتستانيسم نيز به. بود
اي است كه هاي شهريانقالب اين دوران، مشابه انقالب. شانزدهمي اروپا به كاپيتاليسم، اشتباهي بزرگ است

» بربر«ر اجتماعات هاي ساكن سواحل درياي اژه در برابي نوسنگي مزوپوتاميا و هلنسومريان در برابر جامعه
اش، از همان سرآغاز خصوصياتي به سبب محتوا و درونه. يك انقالب عظيم فرهنگي است. انجام دادند

چيزي كه كاپيتاليسم موفق به انجامش شد اين بود كه توانست در كائوس . كندجهانشمول را بازنمايي مي
. عنوان گزينه ارائه دهدبزرگ اين قرن، خود را به

در اين مقطع محشرآسا، . يابدتمامي انسانيت، يك مقطع محشرآسا در غرب اروپا جريان ميتحت نام
كاپيتاليسم . گرددخأل نظارتي ايجاد مي. دهندها نيروي نظارتي خويش را به نسبت مهمي از دست ميتمدن

ت كه هيواليي اين ظهور مثل آن اس. دهدي خويش را صورت ميترين حملهعنوان محصول اين خأل، بزرگبه
طور مستمر در قفس نگه داشته دار و فاقد دولت آن را بهنما كه از هزاران سال پيش نيروهاي تمدن دولتانسان

انگيز خود را بر روي كل انسانيت برقرار سازد؛ بازنمود چنين بودند، زنجيرهايش را بگسلد و هژموني دهشت
تواند آن را تحمل نمايد و ژموني را تحمل نمايد، جامعه ميتواند كاپيتاليسم فاقد هانسان مي. رويدادي است

عنوان نيروي هژمونيك رو به ترقي اما هنگامي كه كاپيتاليسم به. تواند دچار تخريب نگرددزيست ميمحيط
ي اساسي نكته. شوندهاي كهن تمدن با تهديدي بزرگ مواجه ميزيست و نظامنهد، تمامي جامعه، محيطمي

١Ekümenizm :با توجه به اينكه/ اكيومنيزم؛ اعتقاد به وحدت كليساهاEkümenik باevrensel،توان ميمترادف گرفته شدهEkümenizm را با

Universalismگرايي مترادف گرفترايي يا عامگمعناي جهانبه.
٢Scholasticism :سي يا مكتبيفلسفهي از واژه(ي مدرSchoolها تنها بر فرامين كليساي ديدگاه اسكوالستيك). گرفته شده كه به معناي مدرسه است

نظير اينكه آيا سيب بهشت را ابتدا آدم گاز زد يا حوا؛ يا . دپرداختنفرجام ميانعطاف، نظري و بيبيشتر به مباحث مذهبيِ خشك، غيرقابل. كاتوليك مبتني بود

!مرغ وجود داشت يا مرغمثالً اول تخم
٣Laicité :بودنگرايش الئيك
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عنوان يك نيروي ياب بلكه بهعنوان يك نيروي چارهشود اين است كه كاپيتاليسم نه بهكه بايد درك
.گر، از بحران قرن شانزدهمي تمدن ظهور نموده استهژمونيك سركوب

و صورت رويدادهايي جداگانهرا به» كاپيتاليسم«اين قرون و » ـ روشنگريِهاي رنسانس، رفرمانقالب«بايد 
دادن اين مقاطع تاريخي به ترين خيانت علوم اجتماعي اروپامحور، نسبتبزرگ. ي نمودمجزا ازهم ارزياب

ـ از جمله كارل و دانشمندان ) و به تبع آن كل علوم(از آنجا كه تمام علوم مرتبط با جامعه. باشدكاپيتاليسم مي
، در را به اندهتوان ماندي تعريف صحيح هژموني كاپيتاليستي و تعيين نقش تاريخي آن ناـ در زمينهماركس

.اندروي تمامي باليا باز نگه داشته
خود آمستردام از آغاز . ـ هلند در اين تراژدي بزرگ، حالتي دوگانه داردنشين آمستردامنقش شهر و پرنس

گيري، تجارت و زراعت همانند ساير شهرهاي سواحل آتالنتيك اروپاي غربي، از طريق ماهي١٦ي سده
هاي بسياري بود كه دور بود اما داراي شانس گردآمدن انسانآمستردام از شكوه ونيز به. تتوسعه ياف

نمايندگان نوين خرد آزاد و در رأس . رهايي يابند١خواستند از دسپوتيسم و عصبيت موجود در اروپاي قارهمي
در هنر و علم نيز نخبگاني . دندنموطور مداوم به آنجا رفت و آمد مي، به٣و اراسموس٢ها اسپينوزا، دكارتآن

توانست بر روي شك يك برتري اينچنينيِ انديشه و احساس، ميبي. كردندماهر در آنجا زندگي مي
كه، آغاز به ايفاي نقش پيشاهنگي در امر چنان. هاي مربوط به توليد و سياست نيز تأثيرگذار باشدپيشرفت

توانست به رقابت با شهرهاي مشابهي برخيزد كه در ي ميبه راحت. ماهيگيري و تجارت دريايي نموده بود
تر اينكه توانست در دوران مهم. هايي بزرگ سر بر آورده بودندعنوان رقيبهاي اسپانيا و پرتغال بهپادشاهي

برتري موجود . ، به سطح بازدهي بيشينه گذار نمايد٤هاي ماوراي ساحليي زراعت در زمينسازماندهي دوباره
.نيز معادل پيدا كرد٥د و تجارت، به سرعت در صنايع كارگاهيدر تولي

هاي مشابهي را به خود ديدند، تري كه در همان حوزه پيشرفتهاي كوچكهمراه ايالتنشين هلند بهپرنس
ي دموكراتيك نيرومندتر پرداخت و بدين ترتيب سعي بر مبارزه جهت به ايجاد يك تشكل سياسيِ داراي جنبه

هاي هابسبورگ و در برابر چه چيزي؟ در برابر اشتياق خاندان. ديت خويش نمودتداوم موجو
ها سعي داشتند اروپا را ببلعند و آن را اي جهانگير؛ اين خاندانبراي رسيدن به امپراطوري) فرانسوي(والوئيس

در برابر اين امر هاي هلند و آلمان مقاومت شديدينشينپادشاهي بريتانيا، پرنس. در ميان خود تقسيم نمايند
ـ خواهند امپراطوري مقدس روماين بار مي. آلمان پروسي نيز يك نيروي ديگر اين مقاومت است. نشان دادند

. ي پادشاهي اسپانيا كه در برابر اسالم و موسويت پيروزي كسب نموده بود، مجدداً برقرار نمايندژرمن را بر پايه

ان، گالريا، اصطالحي است كه بر مناطق اروپايي خارج از جزاير انگلست. دهند، منهاي جزاير آني اروپا را تشكيل ميهايي اصلي كه قارهخشكي: اروپاي قاره١

.ي اروپا و نه كل اروپاپيوستههممناطق به. شوداسكاتلند و غيره اطالق مي
٢Rene Descartes
٣Erasmus
٤Hinterland :ي وابسته به يك مركز منطقه. حومه يا نقاط يك بندر تجارتي، شهر بندري. كندزميني كه بندري را از لحاظ واردات و صادرات تغذيه مي

.)در متن نيز همين واژه آمده است(مناطق داخليِ دور از ساحلاقتصادي؛
به معناي ساخت و Manufactureبه معناي كارخانه است و Manufactoryاي ايتاليايي است؛ در انگليسي آمده كه واژهManifaktürي در متن واژه٥

.گيردآوريِ دستي، كارگاهي كه توليد دستي در آن صورت ميعمل
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ي ديگر از طرف ديگر، شاخه. بيندرا امري اجباري مي] امپراطوري[كاتوليك، اين برپايي١خواهيجهانگستري
سعي دارد در شرق هژموني اسالمي عثماني را متوقف گرداند و به ) وين(هابسبورگ به مركزيت اتريش

ي ديگر رقيب شود، يك شاخهاي كه بعدها فرانسه ناميده ميدر منطقهوالوئيسخاندان . ضدحمله دست زند
ي جهان و آمريكا دوران كشف و استعمارنمودن دوباره. آيدشمار ميكاتوليك بهخواهييجهانگستربراي 

.انداند؛ نقاط مهم به تصرف درآمدهبه آفريقا و هندوستان رسيده. آغاز شده است
هر دو . نشين آمستردام و هلند، جنگ هستي و نيستي استشود كه مسئله براي پرنسبه وضوح ديده مي

در اروپا جهت ايجاد . اندني جهت بلعيدن اين مناطق، تمامي نيروهاي خويش را بسيج نمودهي خانداشاخه
هاي استراتژيكي، در تمامي مقاطع چنين جنگ. ترين مرحله ادامه داردبرتري استراتژيك، جنگ در حساس

د، بلكه دهخورند، شكست تنها در جنگ رخ نمياز منظر كساني كه شكست مي. اندمهم تاريخ رخ داده
بدتر اينكه، موجوديت اجتماعي با پاكسازي رو در . رودمقطعي كه صدها سال مؤثر خواهد افتاد از دست مي

شان با چنين خطراتي اي و در رأس آن هلند مطرح هستند كه سرنوشتهاي اجتماعي تازهموجوديت. روست
يا آزادي «و » چيز يا هيچ چيزيا همه«ي نماييم كه فريادهاي مرگ و زندگي بحث مياز يك مرحله. رويارو بود

.شونددر آن بلند مي» يا مرگ
. ي استراتژيك داردـ هلند، پيوند تنگاتنگي با اين مرحلهنشين آمستردامتالش و تقالي بيش از حد پرنس

ي تجاري، صنعتي و مالي بدان دست ي ايدئولوژيك، سياسي و نظامي و هم در حوزهكفايتي كه هم در حوزه
اين كفايت و نيروي ارادي را . گرددي معطوف به زندگي آزاد و بقاي حيات ميسر ميافتند، تنها از راه ارادهي

آمستردام و هلند . ي هلند بناميمتوانيم آن را معجزهوقوع پيوست كه ميبعدها سلسله رويدادهايي به. نشان دادند
هاي اوروك در ش را اثبات نمودند، همانند نمونهناپذيري خويبه بعد رشد و شكست١٦ي كه از اواسط سده

.ي جهان دست يافتندبه سطح يك نيروي هژمونيك در گستره١٧ي سومر و آتن در يونان، در سده
هر طلوع و . ي ديگر دوآليته بودباز جنبهي آمستردام، كاپيتاليسمِ دسيسهي مطلوب دوآليتهدر برابر اين جنبه

ـ تاريكي، در حد از دوگانگي روشنايي. باز و خائن استاي يك دوقلوي دسيسهظهور بزرگ در تاريخ، دار
ـ هلند، يك تاريكي كاپيتاليستي مشاهده ترديد در ظهور آمسترداماما بي. گويماعتقاد زرتشتي سخن نمي

توانم خطايي كه حتي كارلدر اين ارزيابي خويش، نمي. نمايدرا تداعي مي] دوگانگي[شود كه همانمي
اين خطا و غفلت . گويم كه پيروزي ازآن كاپيتاليسم گشتماركس نيز دچارش شد را بپذيرم؛ يعني نمي

كاپيتاليسم در پيروزي نقشي ندارد اما در سوءاستفاده از . نمايمنام علم صورت گرفت، رد ميبزرگ را كه به
ها ا كه به دشوارترين جنگخواهند كساني رهميشه برخي نيروها مي. پيروزي، نقش درجه اول را دارد

داران هلند و آمستردام در دشوارترين اينكه سرمايه. كارشان گيرندپردازند، مورد سوءاستفاده قرار دهند و بهمي
در پي سود ) يعني انديشه و اراده(هاترين خون انساناند و عمالً بر روي اصيلهاي جنگ سربرآوردهحوزه

بخشد، بلكه لقب استثمارگران پيروزي را ها نميگاران پيروزي را در تاريخ به آنتنها لقب خداونداند، نهبرآمده
كشان و نام زحمتهنگامي كه انقالب هلند عميقاً موشكافي گردد و تاريخ آن به. دهد و بسبه آنان مي

گرايي نيكاپيتاليسمي كه در عصر هژمو. خواهان بازنويسي شود، قطعاً اين واقعيت پذيرفته خواهد شدآزادي

١Ekümenizm
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ـ هلند در هيأت يك نوجوان بدخُلق ظاهر گرايي آمستردامونيز هنوز يك كودك بود، در دوران هژموني
.نمايدبرد و آن را ساقط ميرسد يورش ميهمانند اسكندر دوران به هرجايي كه بدان مي. شودمي

ترقي هژمونيكش نقشي اساسي ها گشود، دري تكنيك قدرت و توليد راه بر آنتغييراتي كه هلند در زمينه
صورت واحدهاي مستقل از حالت خانگي بيرون آمد و به] فاكتورييا ماني[ساختار كارگاهي. كندايفا مي

طور وسيع به اجرا رفرم ارضي و زراعي به. هاي مشابهي ايجاد گرديددر زراعت نيز نوآوري. بازسازماندهي شد
تمامي اين . كار بسته شدندگيري بهوران، جهت تجارت و ماهيسازي دهاي كشتيترين فناوريقوي. درآمد

.ترين توليد را در مقايسه با ساير مناطق اقتصادي جهان و اروپا ميسر گرداندفاكتورها، تحقق ارزان
نشين و شهري، از حيث تكنيك قدرت دچار تحولي در مسير بندي دولت متكي بر واحدهاي پرنسساختار

ـ ملت، به اي از نوع دولتسازمان دولتي. بود» نخستين«ي شكل نوين سياسي، يك نمونهت. ـ ملت گرديددولت
نشين هلند كشيدن پرنسشهر از طرف آمستردام و هم دستهم مبنا قرار دادن دولت. ي خويش رسيدطرح اوليه

ارآوري اقتصادي صورت اي سازگار با بگونهسازماندهي قدرت، به. از مدل سنتي، در اين امر مؤثر واقع افتادند
ي هم در حوزه. هاي موجود در ساختاربندي ارتش نيز نقش مهمي را در اين امر ايفا نمودندرفرم. گرفت

در نيروي . هاي مدرنيته صورت گرفتندي سازماندهي، اولين ساختاربنديتكنولوژي نظامي و هم در حوزه
ها سبب گرديد كه هلند با وجود اينكه كشور فتاين پيشر. هاي مشابهي ايجاد گرديدنيز پيشرفت١دريايي

از اين لحاظ، انقالب هلند در مقام . صورت نيروي هژمونيك درآيدكوچكي بود اما در سطح جهان به
.است كه بعدها صورت گرفتندهاي انگلستان، اياالت متحده و فرانسهپيشاهنگ انقالب

هرچند اين نيروهاي خلقي . اي خونين سپري شدهگونكسب هژموني در انقالب از جانب كاپيتاليسم، به
جامعه هستند كه انقالب را سازماندهي كرده و مبارزه را انجام دادند، ولي رهبري انقالب توسط اقليتي بسيار 

صورت دو مورد جداگانه ها بايد بهسرمايه قبضه گرديد؛ اينشده و صاحبكوچك اما سخت سازماندهي
دهي كرده و به پيش بردند و تماميت و استقالل هلند را تأمين الب را سازمانآناني كه انق. محسوب شوند

نماياند كه در طول تاريخ اي رخ ميدر اين تحول نيز بار ديگر پديده. كردند، قطعاً عناصر كاپيتاليستي نبودند
جاي از دست خورند، بهنيروهاي قديمي تمدن حتي هنگامي كه شكست مي. شويمرو ميدرپي با آن روبهپي

هايِ مخالف را با منافع خويش بيشتر قدرتدادن كامل قدرت در مقابل جامعه، سپردن آن به دست صاحب
. شان وجود داشته استي مستحكمي نيز بينمدارانههميشه مناسبات و پيوندهاي منفعت. بينندهمخوان مي

صورت . قديمي متولد شده استي مدار جديد است، اما از بطن طبقهي قدرتبورژوازي اگرچه طبقه
.باشدي حاكمِ قديمي ميي طبقهيافتهتكامل

گيرد كه اهميت مدل هلندي به سبب بزرگي آن نيست، بلكه از داشتن موقعيت مدل حاكمي سرچشمه مي
[پروراندآينده را در بطن خويش مي همراه خويش گام ديگري را در تمدن اروپا به پيش به] مدل مذكور. 

جهان مدرن موارد بسياري را مديون . و راهگشاي نفوذيافتن اين تمدن در سطح جهان گرديده استبرداشته 
ي چهاردهم تا ـ آمستردام داراي پيشاهنگي و اولويتي است كه از سدهخط ميان ونيز. ظهور هلند است

زي خاورميانه آخرين نيروي هژمون تمدن مرك. هيجدهم، تمدن اروپا را متحول ساخت و بر جهان حاكم نمود

١Donanma
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يعني امپراطوري اسالمي عثماني، هنگامي كه از مناطق مياني اروپا پسروي نمود، از هر طرف از جانب نيروهاي 
تر بود، در محاصره قرار ها سنگيني الئيك آني ديني بيرون آمده و جنبهجديد هژمونيك اروپا كه از پوسته

.گرفت
جايي هژموني به اروپا و هم ي جابهخاورميانه هم در زمينهـ تحول بزرگي كه در ديالكتيك تمدن اروپا

برتري . را تعيين نمود] بعدي[يابي كيفي آن صورت گرفت، داراي چنان اهميتي بود كه تمامي عصرتفاوت
ونيز، تمدن . جايي و تحول ايفا كردنقش اصلي را در اين جابه١٧٥٠الي ١٦٥٠ي هژمونيك هلند در دوره

ـ هلند نيز آن را ؛ آمستردام)١٦الي ١٢هاي سده(رميانه ربود و از مسير ايتاليا به اروپا انتقال دادمركزي را از خاو
اي با مركزيت تر در سواحل آتالنتيك دگرگون ساخت و به اولين فاتح جهانيِ هژمونيزماني كوتاهطي مدت

ي خاورميانه، در سواحل لههزار سابعدها نظام تمدن مركزي بعد از سرگذشت پنج. اروپا مبدل گرديد
. نوين با مركزيت اروپا تبديل گشت١ـ جهاننظامآتالنتيك به يك 

كنداي كه آفتاب در آن غروب نميـ بريتانيا و امپراطوريـ آزمون لندن٣
ـ بريتانيا از طرف دشمنان استراتژيكـ آمستردام در همان اولين مراحل انقالب، همراه با لندنانقالب هلند

. بودي بين اين دو نيز بايد در سطحي استراتژيك ميبه همين جهت رابطه. مشترك محاصره گشت
. ـ نيستي گشوده بودندي هستيشدن مسئلههاي اسپانيا و فرانسه براي هر دو نيرو نيز راه بر مطرحمونارشي

شدن به مركز شان، مبدلو رهاييموجوديت ] تداوم[تنها چاره جهت. رو بودندشدن روبهمشتركاً با تهديد بلعيده
ي اساسي شان احساس نموده و دغدغهاين واقعيت را تا به مغز استخوان. نيروي هژمونيك جديد در اروپا بود

صورت شدند بهنمياگر موفق. همان واقعيت جهت طرف مقابل نيز مصداق داشت. افكارشان قرار داده بودند
شدن به روم ي مبدلهايشان در زمينهآليدئولوژيك كاتوليك و هم ايدهنيروي هژمونيك درآيند، هم هژموني ا

هاي بين دو قطب هژمونيك، ها و جنگيابي كشاكشاستمرار و شدت. يافتثاني، در صفحات تاريخ زوال مي
ـ ي دولتدر معادله] يا ستاتو[نتيجتاً رسيدن به يك موقعيت. گرفتـ نيستي سرچشمه ميي هستياز همان مسئله
.سازيِ فواصل صلح را ايفا نمودها را محدود گرداند و نقش طوالني، بعدها جنگ بين آن)١٦٤٨(ملت وستفالي

اند، به دليل آنكه داراي مسائل استراتژيك مشترك. رشد لندن همانند اين است كه دوقلوي آمستردام باشد
شكل يك لندن به. نمودتر مينيا، كارش را آسانبودن بريتاايجزيره. اندهاي مشابه گشتهحلناچار از طرح راه

اما . عنوان مركز پادشاهي احداث گرديدبه. دور بوداز اين لحاظ، از شكوه ونيز بسيار به. شهر متولد نشددولت
بنابراين از . نسبي برخوردار گشته است٣از يك اتونومي٢»ماگنا كارتا«به بعد زير پر و بال ١٢١٥از همان سال 

ها كه در متن تركي در ساير جاي. ايمكار بردهبه» ـ جهاننظام«شكل ـ جهاني؛ در طول برگردان اثر بهآمده؛ سيستمDünya-sistemدر متن هرگاه تركيب ١

اي سيستم جهان نيست اما سيستمي است كه به معنDünya-sistemيك . كار رفتكار رفته بود در برگردان نيز به همان نحو بهتيره بهتركيب فوق بدون خط

.دهدجهاني را تشكيل مي
٢Magna Charta :ميالدی در ١٣شود که در قرن ي انگلستان و اولين سند قانون اساسی قلمداد ميفرمان كبير، منشور كبير، ماگناکارتا فرمان مشروطه

.پردازدناي مخالفت با مطلقيت پادشاهي، تا سطحي به حفظ حقوق مدني و سياسي مردم مياين قانون بر مب. ها به شاه جان تحميل شدانگلستان توسط بارون
در انگليسي است؛ اتونومي؛ خودفرماني؛ خودآييني؛ مختاريت؛ خودگرداني؛ قابليت خود را Autonomyآمده است كه معادل با özerklikي در متن واژه٣

kendiniشكل هاي متن تركي اصطالحي بهخودمديريتي نيز برگردانده شود اما چون در برخي قسمتشكل تواند بهمي. به دست خود مديريت نمودن
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] يطبقه[بودن بريتانيا برايگهواره. مبدل گشت١ويژهخودسرآغاز به مهد يك مدل سياسي همان
را نيز بايد ) قرن پنجم(از زمان آرتور اولين پادشاه بريتانياـآريستوكراسي ـ كه نيرويي معادل پادشاهي را داشت

با . بودبودن براي تبعيديان قارهاز ديگر سو، جزيره امتياز ديگري داشت و آن سرپناه. بر اين واقعيت افزود
از زمان اولين اشغال كه توسط سزار و به نام تمدن صورت . درپي، دچار اشغال نيز شده بودندفواصل پي

.ي چربي براي اشتهاي فاتحان قاره بوده استگرفت، هميشه لقمه
نيروهاي آريستوكراتي كه با در داخل در برابر. رشد و ترقي لندن ارتباط تنگاتنگي با همين واقعيت دارد

نيروي پادشاهي در توازن بودند به يك اتونومي نسبي مبدل شد؛ همچنين در بيرون به يك مركز دفاع در برابر 
تقدير خويش را بر اساس اين . آمد و به يك سرپناه جهت تبعيديان تبديل گشتهر اشغالگري كه از خارج مي

عنوان يك شهر ترقي نموده، اين موقعيت استراتژيك را كه بهاميهنگ. هاي استراتژيك رقم زده استپديده
نبايد فراموش كرد كه از همان اولين . اين موقعيتش را تا به روزگار ما ادامه داده است. مدنظر قرار داده است

هاي استراتژيك نقش ها و دغدغهسو، همواره در امر تعيين تقدير يك شهر، نگرانيشهر اوروك بديندولت
ي همين واقعيت كنندهانديشيد، بيان٢دژوبارو و توان به شهري فاقد برجاينكه نمي. انداساسي را ايفا نموده

ي جبههنمايد، پشتي استراتژي براي شهر اهميت داشته و آن را تغذيه ميچيزي كه حداقل به اندازه. است
نيز بدون دولت و يا مديريت دموكراتيك اين فاكتورها . زراعي، تجارت، صنايع دستي و توليد صنعتي است

گويي لندن محكوم به آن است كه از تمامي اين فاكتورهاي مالي، صنعتي، . توانند ايجاد شوند و ادامه يابندنمي
.صورت مختلط برخوردار باشدصنايع دستي، تجاري و توليد استراتژيكي به

ها و آرزوهاي ي مقاومت در برابر اشغالرحلهبه م١٥ي سعي نمود كه تا اواخر سده] ي بريتانيا[جزيره
ي در اواسط سده٣هانورمندادن به آخرين اشغالگري با پايان. قاره، پايان دهد] اروپاي[گرفته ازي نشأتفاتحانه

عصر اليزابت اول در . ، ديگر يك هويت مستقل است»بودنبريتانيايي«. تري رسيديافتهبه حالت شخصيت١٦
ي اين هويت جزيره واسطههويت شهري لندن نيز به. باشداراي امتياز كسب اين هويت ميد١٥٥٠اواخر 

.ي ايفاي نقش تاريخي رسيده استتوانمند گشته و به آستانه
ي اسپانياـ پرتغال و در اين بود كه در آتالنتيك، محاصره١٦ي در سده٤ي اساسي بريتانيايِ لندنمسئله

. ي جهان خشكي و آبي را بر روي خويش بگشايداي فرانسه را ازهم بشكافد و دروازههي اروپا، پادشاهيقاره
راه . اگر موفق نشود، موجوديت سياسي آن به پايان خواهد رسيد. است٥داراي مسائلي مشابه با هلند آمستردام

yönetme معنا با كراتيا يا هم(است» ـ مديريتيخود«نيز آمده كه همانCratia(ي، لذا واژهözerklikشكل خودگرداني و اتونومي برگردانديمرا تنها به .

شكل تنهايي بهبهözerkي آيد؛ لذا اگر واژهنيز در متن تركي مي» مديريت خودگردان«معناي بهözerk yönetimشكل همچنين گاه تركيبي به

.كردنيز در كنار آن آمده از لحاظ گرامري توليد اشكال مي) yönetim(ي مديريتشد، در چنين جاهايي كه كلمهبرگردانده مي» خودمديريتي«
١Özgünمختص به امري مشخص /kendine özgüمختص به خود، خاص خويش؛ خودويژه
٢Acropolis :ترين بناها و معابد در آن قرار داشتندي داخلي در شهرهاي قديمي يونان كه مهماآكروپول؛ قلعه .
٣Norman :ويليام نورماندي بر انگلستان حاكم دوك. ها پا به عرصه نهادندراندند، نورمندر شمال فرانسه حكم مي١٠و٩ها كه در قرون با سقوط وايكينگ

.زبان بر انگلستان سلطه يافتندهاي فرانسويبدين ترتيب نورمن. ي نژادي حفظ نمودگشت و فتوحاتش را با تصفيه
٤Londra Britanya’sının
٥Amsterdam Hollanda’sıyla
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دن انتقال تمدن شهمراه با كامل. پيروزي وي اين است كه در جنگ هژموني، جهت مقام اول زورآزمايي نمايد
هايي هاي تمدن، نظامنظام. گيردمركزي به اروپا، بين نيروهاي مختلف يك جنگ شديد بر سر هژموني درمي

.باشندهژمونيك مي
، براي پيروزي، ايجاد سه ابزار بنيادين تاريخيِ غيرقابل )انگلستان(در جنگ هژموني بريتانيايِ لندن

نظر زراعي نهايتاً جزيره، از نقطه. شدنـ ملت و صنعتيكاپيتاليسم، دولت: زها عبارتند ااين. اندپوشي مطرحچشم
هرچقدر هم بارآوري زراعي ايجاد شود، جهت تداوم جنگ . تواند براي خودش كفايت نمايدتنها مي
العاده را تمامي شرايط داخلي و خارجي، يك تحول فوق. نمايداي كه وارد آن شده است، كفايت نميهژموني

نمايند هنگامي كه موجوديت هايي است كه اثبات ميتاريخ مملو از نمونه. گرداندنظام ضروري ميدر
هاي اقتصادي، دهند و نظامشود، اين نيروها جهشي صورت مينيروهاي اجتماعيِ در تنگنا قرارگرفته مطرح مي

عمومي در اروپايِ در تنگنا طور چيزي كه به. نمايندنظامي، سياسي، فكري و تكنيكي نويني را ايجاد مي
ي اهميت سده. باشدي انگلستان صورت گرفت، واقعيتي از همين نوع ميطور خاص در جزيرهقرارگرفته و به

.باشدبا اين واقعيت در پيوند مي١٦
ـ ملت و آساي كاپيتاليسم، دولتي حملهبدون شك بريتانيايِ لندن، يگانه نيروي برسازنده و موجد مرحله

ويژه در شهرهاي وجهي در تمامي شهرهاي اروپاي غربي و بهاين رويداد سه. نيست١٦ي شدن در سدهيصنعت
اما مشاركت . اي و گلوبال استتغيير و تحول سيستمانه، در سطح قاره. وقوع پيوستي ايتاليا بهجزيرهشبه

لندن، مغز و كاتاليزور نظام . شدباي لندن، در مسير ايفاي تدريجي نقش پيشاهنگ و كاتاليزور ميخودويژه
.نوين است

اي در اين امر ايفا كنندهاي كه بايد پرسيده شود اين است كه كدام فاكتورها نقش تعيينپرسش اساسي
.اندنموده
اين . وتحليل نشده استطور كامل تجزيهاي است كه بهشدن كاپيتاليسم به يك نظام، مقولهـ مبدل١

ي هاي مختلف دفاعيات، تشريحات الزمه را دربارهدر بخش. و گفتگوستموضوع هنوز هم محل بحث
ي ترين انتقاد دربارهخالصه اينكه، راديكال. نكات اساسيِ انتقادي ارائه گرديدند. موضوع انجام داديم
تعريف . كارل ماركس بود» كاپيتال«هاي بزرگ موجود در محتواي تحليالت اشتباهات و ناكفايتي

اينكه فرم . دهدترين و حتي پيشروترين نظام اقتصادي، بنيان اشتباهات را تشكيل ميعنوان پيشرفتهبهكاپيتاليسم
دادن اين امر به سرايت. باشددهي اشتباه ميعنوان فرم جامعه تعميم داده شده است، به معناي تعميماقتصادي به

آليسم نتيجه، نه تصحيح ايده. ديك مبدل گشتي متبه يك مقوله» ماترياليسم ديالكتيكي«تاريخ نيز تحت نام 
.آن بود١نمودنهگل بلكه كاريكاتوريزه

اگرچه تمدن اروپا . خوبي دانست كه هنوز هم از هگل گذار صورت نگرفته استبايد به
سو، فلسفه از اوج رو از هگل بدين. هگل گشت، اما در عين حال محكوم اوست] يپيدايش انديشه[راهگشاي

. ي كاپيتاليستي استاو نيز اوج انتقاد از مدرنيته] يانديشه. [ي مقابل هگل، نيچه استنقطه. نموده استبه قهقرا 
كاپيتاليسم، با حيات «: ي وي استاش، فرياد پيامبرانهي خودويژهجنبه. هنوز از آن گذار صورت نگرفته است

١Caricaturize :ايآميز نمودن مقولهمضحك و اغراق.
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يي را از خود نشان داده كه كاپيتاليسم را نه بزرگي فرناند برودل در اين است كه اين توانا. »ناسازگار است
ي انحصار، نه يك شكل توليد است و نه منزلهكاپيتاليسم به. عنوان انحصار تعريف نمايدعنوان اقتصاد بلكه بهبه

شود، اساساً ابزاري است نوع روايتي كه اقتصاد سياسيِ انگليسي ناميده مي. ي اجتماعي و تاريخييك مرحله
» ترين نظام اقتصاديپيشرفته«عنوان هرچند اقتصاد نيست اما آن را به. بخشديسم را مشروعيت ميكه كاپيتال

. در طول تاريخ صورت گرفته است» علم«اي است كه تحت نام ترين مغالطهاند و اين امر بزرگكردهتعريف
بخشي را مشروعيتاندازي وهي انحصار، اين مغلطنمودن خصلت سوداگرانه و كُشندهتالش شده تا با اقتصادي

شان، با وجود كمك پوزيتيويسم نيز هاي انتقاديرغم تمامي جنبهكارل ماركس و پيروانش به. تحقق بخشند
.ها برهاننداند خود را از ابزارشدگي جهت اين تالشنتوانسته

يا يك انحصار عنوان يك دين مورد تحليل قرار گيرد واگر كاپيتاليسم همچون اسالم يا مسيحيت به
. تري خواهد شديابي به حقايق جالبـ پراكتيكي قلمداد گردد، بدون شك موجب دستايدئولوژيك

اگر هميشه اين نكته را مدنظر قرار دهيم . شدن حداكثركاپيتاليسم، در تاريخ تمدن عبارت است از انحصاري
آغاز شده است، بهتر درك خواهد شد كه »بازمرد نيرومند و حقّه«كه اولين انحصار در تاريخ انسانيت با 

تواند اصطالح انحصار نهادينه، مي. باشدتاريخي مي» دست«ي اين ترين شكل نهادينهيافتهكاپيتاليسم سازمان
بنابراين . هاي اجتماعي روزگار كنوني نيز درك گرددعنوان نيروي قدرت برقرارشده بر روي تمامي حوزهبه

ـ روساخت اَشكال زيرساخت«و » ترقي«هوي، ارتباط مستقيمي ميان كاپيتاليسم با نبايد از نظر موجوديت ما
ترين فشار يافتهعنوان نظام ارزش افزونه و گسترشتوان بهكاپيتاليسم را مي. برقرار شود» جامعه

هتر اين تعريف به ما امكان درك ب. اي تعريف نمود كه بر روي جامعه برقرار گشته استبخشيدهخودمشروعيت
هاي اقتصادي، اجتماعي، عموماً انحصارات و خاصه انحصار كاپيتاليستي، در كاتاگوري: دهداين نكته را مي

هاست، خود را گردد و با وانمود به اينكه انگار خود آن كاتاگوريسياسي، نظامي و ايدئولوژيك مستقر مي
است و نيروي اساسي تأسيس هژموني در ي به معناي ارتشمثالً انحصار نظام. بخشدهرچه بهتر مشروعيت مي

در » بازمرد نيرومند و حقّه«] شخصيت[يافتني اشاعههژموني نيز نمود كلكتيو و نهادينه. هاستتمامي تمدن
.باشدجامعه مي

وقتي در پرتو اين تعريف به كاپيتاليسمي كه عموماً در اروپا و خاصه در بريتانيايِ لندن رو به ترقي نهاد، 
در برابر انحصارات هژمونيكي كه جزيره را از چهار . توانيم معناي آن را درك نماييمشود بهتر مينگريسته

. توان به مقابله برخاستها ميتر از آناند، تنها با يك انحصار هژمونيك قويطرف در محاصره گرفته
به همين سبب اگر جزيره . شتندانحصارات برآمده از اسپانيا و فرانسه سنتي بودند و ظاهري ديني و پادشاهي دا

. خوردكرد، احتماالً شكست ميصورت انحصار ديني و پادشاهي مشابهي به قطب مخالف مبدل ميخود را به
ماند، ساختن يك فرم نوين اي كه باقي ميتنها راه چاره. ديگر انحصارات از هر نظر بر آن برتري داشتند

١٦ي به سبب همين دليل تاريخي است كه در جزيره طي سده. ودچيزي كه انجام شد نيز همين ب. انحصار بود
هاي فرهنگ مادي و معنوي جامعه از ايدئولوژي گرفته تا توليد و از سياست گرفته تا در تمامي حوزه

كاپيتاليسم انگليس، عنوان اين برساخت . گري، اقدام به برساخت يك انحصارگري نوين شده استنظامي
ي انسانيت، نه ن به برقراري نظام خويش بر روي كل ميراث فناوري و فكري پيشرفتهاقدام آ. عمومي است
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. ترين فرماسيون در انحصارگريتنها عبارت است از رسيدن به قوي. پيشرفت است و نه يك شكل نوين جامعه
هدف است، گردد كه نتيجتاً آنچه شده نگريسته شود معلوم ميهنگامي كه در اين چارچوب به تغييرات انجام

عنوان عنوان شهر نام لندن و بهاينكه به. چه از طريق انقالب و چه از طريق رفرم، نهادينگي انحصارگرايانه است
اين جنگ هژموني . منظور تسهيل بازگويي زباني استكشور نام بريتانيا را كسب نموده است، تنها به

شد، پس از انقالب ـ لندن مديريت ميدامپيماني استراتژيك آمستربا هم١٧٨٠انحصارگرايانه كه تا 
.صورت يگانه هژمون باقي بماندهاي ناپلئون توانست بهو جنگ) ١٧٨٩(فرانسه

ي مالي و صنايع تحت عنوان هاي زراعت، تجارت، سرمايههاي نويني كه در حوزهمقررات و نهادينگي
رفرم دينيِ مختص به خودش، . اندازگو شدهشكل تاريخي طوالني نيز بشدند، بهكاپيتاليسم انگليس ايجاد مي

عنوان خالصه اينكه به. و نظام هنر و آموزش نيز نهادينه شده استها شدهاي كه تابع آننهادهاي علمي
.ي نوين حيات زده استترين عضو مدرنيته، مهر خويش را بر شيوهاساسي
طور مختلط با انحصار كاپيتاليستي پديد ا بهـ بريتانيـ دومين نهادينگي مهم كه در ترقي هژمونيك لندن٢

ـ ملت نمود شكل دولته بهاست ك» هيرارشي اجتماعي و ساختاربندي قديمي دولت«آمد، سازماندهي مبتني بر 
ي قدرت است كه به موازات انحصار ايجاد انحصار بر روي حوزهـ ملت، دهي دولتسازمان. يابدمي

انحصار . اي برخوردارندتنيدگي فشردهاز درهم. گيردي اقتصاد، صورت ميكاپيتاليستيِ برقرارشده بر رو
اي كه ترين مقولهبزرگ. تواند تصور گرددناپذير است و حتي نمياقتصادي، بدون انحصار قدرت تحقق

اند اين ي علوم اجتماعي و ازجمله كارل ماركس در آن دچار اشتباه شده و يا شفاف نساختهانديشمندان حوزه
ها تاريخ تمامي تمدن. ي خودگردان، كاپيتاليزه شده استي يك حوزهمنزلهاند اقتصاد بهاست كه تصور نموده

توانند ارزش افزونه به دست ي اقتصاد تنها هنگامي مينمايد كه انحصارات برقرارشده بر روي حوزهاثبات مي
نمود «بايد خود انحصار قدرت را به . دشونمدارانه و ايدئولوژيك مختلط آورند كه با انحصارات قدرت

.تعبير نمود» تر انحصار اقتصاديشدهتر و نهادينهتمركزيافته
شود، نوعي بازگويي است كه حالتي سنتي يافته ي قدرت، دولت ناميده ميشدهاينكه نمود رسمي و نهادينه

ـ ملت را اجباري ديده شكل دولتدادن خويش بهاين انحصار قدرت سنتي مختلط با كاپيتاليسم، سازمان. است
انگلستان اين است كه ــ هلند و لندنپيماني استراتژيك آمستردامهاي همترين ويژگييكي از اساسي. است

شكل يك دولت سنتي تا به اين دوران به. ـ ملت به تمامي جامعه سرايت داده استشكل دولتدولت را به
اين فرم، توانش را . داد مابين خود و آن، مرز ترسيم نمايدتمام به خرج ميجامعه بود كه اهساختاربندي مافوق

ي خويش ـ ملت، به سبب اينكه كل جامعه را تحت عنوان ملت در گسترهاما در مدل دولت. نمودمحدود مي
بخشيد و بدين ترتيباش، خود را مشروعيت ميگيري از هژموني ايدئولوژيك و اقتصاديگيرد، با بهرهمي

.گشتمييابيمنجر به حداكثر توان
فاكتوري «، اقدام به اثبات اينكه ١اثر تحقيقي وسيع امانوئل والرشتاين» هاي جهانيآناليز نظام«در كتاب 

، »باشدي نوين سازماندهي دولتي مينمايد، شيوهگرايي انگلستان تعيين ميكه برتري نهايي را در هژموني
شدن اثرش در تحليل بينيم، غرقي كارل ماركس ميگونه كه در انديشهاما همان. گرايانه استرويكردي واقع

١E. Wallerstein
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ـ ملت حتي در سطح اصطالحي، يك كاستي بزرگ بوده و سبب كاپيتاليستي و عدم اقدام به تحليل دولت
ري ـ ملت موارد بسيادولت. ي آثار بزرگ است براي اين اثر بسيار محدود شودگرديده تا موفقيتي كه شايسته

در حالي كه . عكس آن نيز صحيح است. باشدهاي سنتي دولتي ميسازي دين و تمامي قالبرا مديون ملي
ـ ملت ـ ملت شده است، دولتسازي فرهنگ سنتي و در رأس آن دين، سبب به دنيا آمدن گرايش دولتملي

= شكل فرمول كاپيتاليسمبهدنشبنابراين يكپارچه. عنوان دين جديد خويش برگزيده استگرايي را بهنيز ملي
رسند نيز اي كه بدان مينقطه. اندي نويني است كه وارد آن شدهي مرحلهگرايي، خالصهملي= دولت= ملت

.فاشيسم است
خود آن، انحصار . باشدشدن قدرت در عصر انحصار كاپيتاليستي ميـ ملت بيانگر حداكثر انحصاريدولت

به قول . ترين و فراگيرترين نيرو قرار داردن مقطع خويش، در موقعيت متعاليويژه در اوليبه. انحصارهاست
ي اصطالح خدا از يافتهگشته و تعينحالت محسوس. هگل، الوهيتي است كه به روي زمين هبوط كرده است

.منظر اجتماعي است
ـ بريتانيا حصارگري لندني اني انحصارات كاپيتاليستي در زمينهدومين ابزار اساسي كه حداقل به اندازه

با اين ابزار به امپراطوري بريتانيا كه آفتاب در آن . ـ ملت بودمؤثر واقع افتادند، انحصار انحصارها يعني دولت
توان مرزهاي قاطعي بين انحصار بسيار آشكار است كه در اين مورد نمي. كرد، دست يافته استغروب نمي

توان ديد يكي بر اند كه به كرات ميتنيدهآنچنان مختلط و درهم. م نمودـ ملت ترسياقتصادي با انحصار دولت
ـ ملت را با كاپيتاليسم اما بازهم اهميت بسياري دارد كه عموماً دولت و خاصه دولت. جاي ديگري نشسته است

ها بسيار آني بين رابطه. عنوان يك روساخت سياسي ساده ارزيابي نكنيميكسان ندانسته و به همان اندازه به
هايي ي موجوديتمنزلهبه. ي ديگري نيستتنگاتنگ و فشرده است، اما يكسان نيستند و يكي بازتاب ساده

.گذرانندي تاريخي خويش را ميهاي جامعه، رويدادها و پيشرفت١ماهوي
شان به دادني تاريخي، پاياني لندن و آمستردام در واقعيت جامعههاي خودويژهموقعيت

شان موقعيت استراتژيك. باشدـ ملت ميبودنشان براي مدل دولتي در سطح كشورگرايي و گهواره»شهرتدول«
كردند، يا به گرايي نقش گهواره را ايفا نميـ ملتاگر براي دولت. نقش اصلي را در اين امر ايفا نموده است

. كردندي منشأ خارجي سقوط ميآمدند و يا به موقعيت يك شهر ناچيز يك امپراطوريِ دارااشغال درمي
گرايي ايتاليا ـ ملتونيز براي دولت. باشدشان در ارتباط ميشان با ونيز، با همين خودويژگيتفاوت
نظر مهر انكار بنابراين لندن و آمستردام از اين نقطه. گذاري نكرد اما هويت شهري خويش را حفظ نمودسرمايه

ي لندن و آمستردام به بهترين وجه »هاخانهـ فاحشههاي فاحشهمحله«هر در اين م. هويت شهري را بر خود دارند
ديده ) ٢خانه با نام مسقطيناولين فاحشه(ـ يك رويداد مشابهدر ميان سومريان ـ در نيپور و بابل. گرددنمايان مي

.گرددطور ناگزير فاحشه و فاشيستي ميهر هويتي كه خويش را انكار نمايد، به. شودمي

١özsel varlık
٢Musakattinمحل سقوط
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، »شهروند«در داخل با هويت . به مؤثرترين سالح كاپيتاليسم مبدل گشت» ـ بريتانيالندن«ـ ملت دولت
ي نوين ـ بردهـ فرد و پرولتربه حالت مورچه» سازيهموژن«١هايهاي اجتماعي را بر مبناي عملياتتمامي بافت
ها و آزادي«و » فردگرايي«، »فرد«طالحات اص. نمايدگرداند و عناصر هيرارشيك را بورژوايي ميمتحول مي

در مقابل اين امر، . نمايندبخشي بدان خدمت ميزدن بر اين عمليات تاريخي و مشروعيتبه نقاب» حقوق فردي
هاي اجتماعي ـ و در رأس آن كارگر، صنعتكار، روستايي، روشنفكر، جماعات ساختارهاي موجود در بافت

دار و تا زماني كه دوگانگي بسيار متضاد، نقاب. پردازندهويت خويش به مبارزه ميـ در راهديني، زن و اتنيسيته
اي كه بورژوازي بر اصطالح فرد و شهروند بار نموده است مورد تحليل بخشيهدفمند در راستاي مشروعيت

.نماييمي هموژن را دركـ ملت جهت ايجاد جامعههاي دولتتوانيم معناي حقيقي عملياتواقع نشود، نمي
ترين حالت ترين و واقعيدر داخل، خود را به عريان» ي هموژنآفريدن جامعه«ـ ملت جهت عمليات دولت

ـ ملت از دولت. پيوند دو جنگ جهاني با اين مدل بسيار جالب است. دهددر مدل دولت فاشيستي نشان مي
عنوان ـ مفرديت بهجهانشموليت(تناپذير اسكه براي جهانشموليت يك امر اغماض٢طريق نفي مفردبودن

باشد، در پي آن است كه خويش را مندي و تنوع كه خود حيات مييعني با نفي تفاوت) اصطالح بنيادين فلسفه
» فرهنگملت و تك وطن، تك زبان، تكدولت، تك تك«شعار . صورت تنها سرور و حاكم درآوردبه

از اين نوع، به ٣ايسازييكدست. ضعيت به بهترين وجه ممكن استسازي اين وهيتلر داراي امتياز خالصه
شكل سلول سرطاني محض ها بههاي سرطاني و تكثير آنهاي بدن توسط سلولهاي كل بافتنابودكردن سلول

دهد، ناگوارترين مرگ غيرطبيعيِ اما چيزي كه رخ مي. اندها به شكلي غيرعادي تكثير يافتهسلول. شباهت دارد
. ود جاندار استموج

ـ ملت، توسط دموكراسي و موجود در بنيان دولت» مهندسي اجتماعيِ«شكل سازي بهاگر گرايش هموژن
نوع عام اجتماعي و همهاش قتلشدن ديده شد، نتيجهگونه كه در مقاطع فاشيستحقوق محدود نشود، همان

است يعني » كُشيجامعه«گيرد، ميكشي صورت ـ ملت چيزي كه فراتر از نسلدر دولت. كشي استنسل
مدار ترتيب از طريق نيرويي كه در نزد يك اليت قدرتبدين. هاي اجتماعيمنديها يا تفاوتسازي بافتكمينه

شدن و مركزي«ترين سطح در برابر بيشينه. شودشود، ديكتاتوريِ نهادينه برقرار ميمحدود متمركز مي
علوم «. گرددترين سطح خود واپس نشسته و جامعه ناتوان ميينهدولت، دموكراسي به كم» يابيِتوان

نقشي كه اقتصاد سياسي در . نمايداند، نقش بزرگي در اين امر ايفا مياي كه به تازگي وضع كرده»اجتماعي
.كندـ ملت ايفا ميبراي دولت) تئوري آن(ي دولت و حقوقنمايد، فلسفهبخشي به كاپيتاليسم ايفا ميمشروعيت

ـ ملت گفته شود تواند به نفع دولتترين موردي كه ميمهم. ـ ملت استدولتانجيلِي هگل همانند فلسفه
اي بر بافت اجتماعي رشد گرايان نابايست را كه همانند ميخچهاش، سنتگيريي شكلاين است كه در مرحله

با توجه به اينكه . ي آشفته و كائوتيك استشدگي افراطي نيز بيانگر جامعهتجزيه. نموده بودند، از صحنه زدود

.ي فيزيكي است، نوعي مداخلهOperationيا » عمليات«منظور از ١
٢Tekillikتبودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر.
٣Tekleştirmeسازيتك
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دادن نسبي به اين ي آغازينش با پايانـ ملت در مرحلهمدت در ميان كائوس ممكن نيست، دولتحيات طوالني
.نمايدوضعيت، بهترين رويداد و گزينه از ميان بدها را ايجاد مي

ور شدند با اين ابزار لتي را كه بدان حملهدر حالي كه نيروهاي هژمونيك دو» ـ بريتانيالندن«ـ ملت دولت
انگليس ١در بنيان پراگماتيسم. صورت پراگماتيك رفتار نموده استنوين دچار شكست گردانيد، بيشتر به

. ـ ملت انگليس در متن يك پروسه چشم به جهان گشوده استدولت. همين واقعيت نهفته است
هاي نه براي سفسطه. اين ابزار در پراكتيك شده استشدني موجوديت، سبب قويشدگي و مسئلهمحاصره

ي نياز به اندازه. هاي تماماً كوركورانه، اعتباري قائل نشده استتئوريك گسسته از پراكتيك و نه پراكتيك
عنوان يدك هميشه نگه داشته تر اينكه، دموكراسي و حقوق را بهمهم. ـ ملت عجين شده استخويش با دولت

ـ ملت پيكرشدن دولتي انگليس، هميشه به مقابله با غولكراسي و حقوق موجود در جامعهسنت دمو. است
اين دومين دليل نيرومندبودن و . ـ ملت ننموده استحقوق و دموكراسي را فداي دولت. پرداخته است

با نام خالصه اينكه متوجه هيوالي نويني . باشدهاي هژمونيك مينيرومندماندن آن در برابر ساير دولت
.نمايدهست و در برابر آن بسيار مدبرانه عمل مي) ـ ملتدولت(لوياتان

هاي موجود در سطح تنها هژمونـ هلند و حتي با ميراث آن، نهـ بريتانيا با مشاركت آمستردامهژموني لندن
يروهاي هژمونيك بلكه ساير ن) هاي اتريشنهاد پاپ، مونارشي فرانسه، امپراطوري اسپانيا و هابسبورگ(اروپا

توانسته كه . تأثير نموده استترتيب بيگسالنيده و بدينموجود در سطح جهان را يا ازهم فرو پاشانده و يا ازهم 
. عمل ننموده است» چيز يا هيچ چيزيا همه«مشي بر مبناي خط. ي يك هژمون را از خود نشان دهدرفتار زيبنده

اي قرن نوزدهم را تحت فرمان امپراطوري. وم و اسالم داشته استهاي امپراطوري رعملكردي نزديك به سنت
.اي كوچك، در سطح جهان ترقي نموده استدرآورده كه با جمعيت بسيار اندك جزيره

بدون وجود . باشدـ بريتانيا، سومين فاكتور مهم ميدر هژموني لندن) اندوستري(ـ نقش انقالب صنعتي٣
هنگام انديشيدن به به. ني انگليس امر غيرممكني نباشد اما بسيار دشوار استانقالب صنعتي، اگرچه تصور هژمو

تر اند؛ به عبارت صحيحانقالب صنعتي، مورد مهم دچارنشدن به دو اشتباهي است كه عمداً ايجاد شده
اولي .ها را مخفي نيز نموده استعنوان دين مشروعيت بخشيده، آنها را بهاي كه آناندازهكاپيتاليسم به 

ـبدون شك هم كاپيتاليسم و هم دولت. باشدمي» ـ ملتكاپيتاليسم و دولت«انگاريِ انقالب صنعتي با همسان
، بيانگر همين ]يا اندوسترياليسم[گراييصنعت. انداي ديني درآوردهصورت مقولهشدن را نيز بهملت، صنعتي

باشد كه است و از چنان اهميتي برخوردار ميي تاريخي ي جامعهاما صنعت يك پديده. باشدواقعيت مي
از سنگ موجود در دستان انسان اوليه گرفته تا بمب اتمي . توان آن را به اندوسترياليسم تقليل دادنمي

ي اي است كه به اندازهخالصه اينكه صنعت مقوله. ي انساني، واقعيتي صنعتي وجود داردشده در جامعهساخته
بدون آن نه به . ه و تا زماني كه جامعه تداوم يابد، موجوديت آن نيز ادامه خواهد يافتتاريخ جامعه قدمت داشت

.توان انديشيد و نه به جامعهتاريخ مي
ي مشخص انگلستان تمركز يافته و از اواخر ي تمدن اروپا و خاصه در نمونهاي كه عموماً در مرحلهپديده

يابد، چيزي متفاوت از صورت انفجارهايي انقالبي جلوه ميبهتا روزگار ما بدون كاستن از سرعتش،١٨ي سده

١Pragmatism :گرايانهگرايانه؛ مصلحتعمل: پراگماتيك/ به منفعت و سوديابي اي جهت دستگرايي، استفاده از هر عمل و تجربهگرايي؛ مصلحتعمل
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در تاريخ جوامع به . كندطور كامل بيان نميگذاري انقالب صنعتي، وضعيت را بهعنوان. صنعت است
چيزي كه پيشرفت موجود در صنعت . خوريممانند ادامه يابند، برنميمدت و شوكهايي كه اينچنين بلندانقالب

ي خواه انقالبي و خواه تكاملي خارج ساخت، اين بود كه تحت هژموني كاپيتاليسم و يك پديدهرا از حالت 
ي اخالقي آيد كه جامعهاي در رأس ابداعاتي ميآيد كه تسليحات هستهبه نظر مي. ـ ملت درآمدانحصار دولت

يز محصول صنعت اتمي آن ن. دهدو سياسي به هيچ وجه اجازه، فرصت و فضاي الزمه جهت ايجاد آن را نمي
وضعيت مزبور، . نمايداي تبديل ميـ ملت است كه آن را به سالح هستهاست؛ اما قطعاً اين كاپيتاليسم و دولت

.آفريندها را ميتفاوت بين آن
اما مواردي كه خاصه در دويست سال اخير تحت نام . شدن و انقالب صنعتي ممكن و الزم هستندصنعتي
قرار ] يا اندوسترياليسم[گراييگيرند، در چارچوب صنعتهايي فزاينده صورت ميكصورت شوصنعت و به

، »گراييـ ملتكاپيتاليسم و دولت«گرايي متكي بر هژموني. گيرنديعني بعد ايدئولوژيك به خود مي. دارند
مايند، به يك ابزار نطور زنجيروار همديگر را تقويت مياين دو هرچه به. كننده در اين امر دارندنقشي تعيين

بنابراين دومين مورد مهم اين است كه اندوسترياليسم فراتر . شوندمحيطي تبديل ميتخريب اجتماعي و زيست
آورد نيز صورت يك ايدئولوژي درميچيزي كه صنعت را به. باشداز يك فناوري، گرايشي ايدئولوژيك مي

.ـ ملت استكاپيتاليسم و دولت
طور قطع در اي بود كه بهشدن پديدهصنعتي. باشدشدن به معناي بيشينه سود ميعتيبراي كاپيتاليسم، صن

سبب . آمدشدن، به معناي بيشترين تصاحب سود ميبيشترين ميزان صنعتي. ي نوزدهم مصداق داشتسده
بيشينه ي كسب خصلتي از نوع دين و ايدئولوژي يعني اندوسترياليسم، اين بود كه به حالت نيروي گردآورنده

. شدن به معناي قدرت و ارتش نيرومند بودـ ملت نيز صنعتياز منظر دولت. آميز درآمده بودسود تحريك
١٩ي سده. اي تاريخي فرا رسيده بودـ ملت، لحظهها و دولتپيماني طبيعي كاپيتاليستبنابراين جهت هم

ي بر پايه» ـ ملتپيتاليسم و دولتپيماني و تشكيل انحصارهاي مختلط كاهم«ي عصر حداكثر نماينده
، قرن »كرداي كه آفتاب در آن غروب نميامپراطوري«ي منزلهقرن نوزدهمِ بريتانياي لندن به. شدن استصنعتي

.گيردپيماني و تشكيل انحصار ميشكوهمندي است كه ماهيتش را از همين هم
ژمونيكي كه از چهار طرف آن را تحت فشار قرار هاي هبنابراين راز نيروي انگلستان كه در برابر استراتژي

ناگزير آن را در سطح جهان به يك برتري ـ نيستي را طرح نمود و سپس بهداده بودند، ابتدا استراتژي هستي
» گراييـ ملت و صنعتكاپيتاليسم، دولت«پيماني و ايجاد انحصارِ مبتني بر هژمونيك متحول ساخت، در هم

كند و نمايد و بر آن نظارت ميدر نظام تمدن مركزي هنوز ادامه دارد، جهان را هدايت ميچيزي كه . نهفته بود
.باشدزند، ماهيتاً همين واقعيت هژمونيك مينمايد و بر آن ضربه ميبنابراين آن را استثمار مي

انگلستان به سبب. كند، جهت اروپا نيز مصداق داردبدون شك موردي كه براي انگلستان صدق مي
گرايي ـ ملت و صنعتي كاپيتاليسم، دولتگانهي سهاي كه بر پايهاش در مدرنيتهموقعيت پيشتاز و خودويژه

ماركس و انگلس در امر شالوده قرار دادن انگلستان . وتحليل قرار داده شده استاستقرار يافته، در كانون تجزيه
نستند كه تحليل و درك انگلستان، به معناي دامي. صورت صحيح عمل نمودندجهت تحليل كاپيتاليسم، به

توان تنها به يك كشور و ي قوي مدرنيته را نميپايهاين سه. باشدتحليل و درك اروپا و حتي جهان آينده مي
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اما بدون توضيح . دهدي كافي توضيح ميكل دفاعياتم اين واقعيت را به اندازه. حتي به يك قاره نسبت داد
ي تاريخي ميسر ها، تحليل و تشريح جامعهي شهرها، مناطق، كشورها و حتي قارههنقش و جوانب خودويژ

شدن متمدن. باشندي آن يك واقعيت ميدهندهاروپا و هركدام از شهرها، مناطق و ملل تشكيل. نخواهد بود
ه اولين در حاليك. باشدها و گذارشان به موقعيت نيروي هژمونيك در تمدن مركزي نيز يك واقعيت ميآن

دادن فاكتورهاي نيروي هژمونيك شكل انتقالي موجود در تاريخ هزار سال اخير اروپا، بهي پانصد سالهمرحله
شكل داستان كسب مركزي در شرق و خاورميانه به درون خويش طي شده است، پانصد سال اخير آن نيز به

.برتري هژمونيك گذشت
ها و كشورهاي اروپا است و نه مدرنيته يرد نه يكايك ملتگاي كه در اينجا صورت ميموضوع بازگويي

هايي باشند كه در تاريخ جهان بيشتر از هر موردي ها، شايد هم حوزهاين حوزه. ي آنيا نظام تمدنيِ يكپارچه
قصد من اين . چيزي كه بنويسم شايد مواردي در سطح معلومات دبستاني باشد. ها نوشته شده استي آندرباره
سازي چگونگي باشد، روشنكننده ميام داراي اهميت بوده و حتي تعيينچيزي كه براي من و زندگي.نيست
عدم موفقيت در انجام اين . باشدام و جهانم ميام و بنابراين با منطقهي اين تاريخ و مدرنيته با خودم، جامعهرابطه

ي اساسي دفاعيات حاضر اين است وظيفه. استامر به معناي آزادنشدن و بنابراين عدم رسيدن به معناي زندگي
طور صحيح تشخيص رفت قطعاً بهفهم سازد و نقاط برونآمده را روشن و قابلكه قبل از هر چيز وضعيت پيش

جز سر به ديوار كوبيدن در بين يك چهار ديواري، چيز صورت آنچه صورت گيرد بهدر غير اين. داده شوند
شود، درون و بيرون ديواري كه مدرنيته تدارك ديده رعكس آنچه تصور ميب. ديگري محسوب نخواهد شد

هاي براي من، دچارنشدن به اين بازي. كنددهد و نه دريافت ميي آزادي را نه ارائه ميحل مسئلهاست، راه
كند، ياي كه به ذهنم خطور منوشتن اين سطور اندكي نيز از اين دغدغه. باشدتر ميانداز مدرنيته مهمغلط

شدن جنگجويان بزرگ راه ي چرايي و چگونگي مبدلي پرسش دربارهسازي جسورانهمطرح: گيردنشأت مي
.هاي احتمالي به اين پرسشي پاسخاي كه سعي بر تعريف آن نمودم، و ارائهآزادي به قربانيان مدرنيته

يابيي چارهي اروپا در زمينهـ استعداد مدرنيتهب
مسائل اجتماعي سنجيده ] آن براي[اييابي ريشهروي يك نظام از راه سنجش ميزان چارهها، نيدر تمدن

عصر نوسنگي از طريق انقالب زراعي سعي نمود تا جهت مسائل موجود در شرايط وحشي صدها . شودمي
وستايي، ـ ري گياهان، از طريق انقالب زراعيهاي سيار شكارگر و گردآورندهكالن. هزار ساله جوابگو شود

بدون . حلي بيابندشان، راهشدني استعداد اجتماعيسعي نمودند اين شرايط را اندكي منعطف سازند و با توسعه
با حياتي هزاران ساله آثار . آسايي بود تحت نام انسانيت كه معناي آن بسيار پيشرفته بودشك اين گام حمله

باشد كه تا ي انساني واقعيتي ميجامعه. گذاشتعميقي بر ذهن و وجدان جمعي انسان اين دوران برجاي 
اين سؤال، انسان را . استي امروزين نيز متكي بر همين جامعهحتي جامعه. حدودي ماحصل همين دوران است

كه ماند؟ ماداميي آن خارج گردانيم، چه چيز باقي ميمايهاگر اين جامعه را از بن: داردبسيار به انديشه وامي
هايي همچون قداست، الوهيت، معجزه و بهشت هستيم، هيچگاه نبايد فراموش راي آرزوها و خيالهنوز هم دا

.اندجا ماندهنماييم كه اين موارد از سحرآميزيِ اين جامعه به
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غنايي . باشدي اين جامعه، امنيت ميترين مسئلهدهند كه اساسيهاي تاريخي نشان ميبسياري از شاخص
موج . گذاشتشان را به روي حمالت خارجي باز ميشده بود، محل سكونتكه زراعت راهگشاي آن

باز تمايزيافته تنها از جانب حيوانات وحشي، بلكه از جانب ساير اجتماعات و مردان نيرومند و حقّهحمالت نه
ناي امنيت ، باروها و مديريتش، به معقلعه. شدانقالب شهري بيشتر پاسخگوي نياز به امنيت مي. آمدندنيز مي

يابد و اين امر اهميتش را نشان عنوان آغاز تاريخ جايگاه ميي جامعه، شهر بهي توسعهدر مسئله. فزاينده بود
كه در بطن هاي طبقه و دولت ـبار پديدهي خارجي را محدود ساخت، اينهرچند حمالت بربرانه. دهدمي

جاي حل مسائل اجتماعي، بيشتر هب. را تشكيل دادندي اجتماعي ها گشوده بودـ جوهر مسئلهخويش راه بر آن
.اي گرديدمنجر به مسائل تازه

مرد نيرومند و . ي انحصار آشنا نمودرا با پديده] جامعه[مديريت دولتي و طبقاتي متكي بر محصول مازاد، 
ري كه از متن آن امنيت جامعه، توسط عناص. تازگي بخشيد] يا كلكتيو[عنوان انحصار جمعيباز خود را بهحقّه

عنوان ابزار امنيت معرفي دولت كه خويش را به. تري تبديل گشتبيرون آمدند به مسائل هرچه بزرگ
نظر سرگذشت تحول دولت تاريخ تمدن از يك نقطه. ترين ابزار ناامني مبدل گرديدنمود، خود به اساسيمي

ـ فقدان امنيت«ي واقعي ديالكتيك، از طريق دوگانهي رابطه. ي ضد خويش استي ابزار امنيت، به مقولهمثابهبه
ـ ـ دولتي شهري مرحلهمنزلهتاريخ به. دهدبازتاب مي» ـ دولتـ قدرتسياست«شدن خود را در نهادينه» امنيت

همانند دو روي يك . باشداجتماعيِ به تدريج رشديابنده نيز مي» مسائل و مبارزات«تمدن، به معناي تاريخ 
.ـ آزاديـ مساواتـ تمدن نوشته شده است و در طرف ديگر دموكراسيـ دولتر يك طرف شهرسكّه، د

هاي كوههزار سال آن در هالل حاصلخيزي رقم خورده كه از طرف سلسلهاين تاريخ كه حدوداً ده
مدن مركزي عنوان تتوانيم بههزار سال اخير آن را ميـ زاگرس در خاورميانه احاطه شده است، و پنجتوروس

ها حتي اگر وجود داشته باشند نيز، نهايتاً به همين ساير تمدن. ي اصلي انسانيت استتعريف نماييم، رودخانه
ي تمدن مركزي در خاورميانه، به سبب هزار سالهتاريخ پنج. پيوندند و جز اين راهي ندارندي مادر ميرودخانه

اند، به حالت روايت ژرفايابي و و متنوع گشتهاي كه بزرگ حل جهت مسائل اجتماعيجستجوي راه
. اين روايت هميشه با اسطوره، دين، فلسفه، هنر و علم مختلط بوده است. يابي هژموني درآمده استگسترش
.هاي قبلي دفاعيات سعي گرديد كه اين روايت ارائه شوددر بخش

پا خاستند، به هيچ وجه به مركزي بهنيروهاي هژمونيكي كه تحت نام اسالم براي واپسين نمايندگي تمدن 
ي ايماني نگرش تقدير تغييرناپذير، يك مسئله. جاشدن تمدن مركزي از جغرافياي خاورميانه نيانديشيدندجابه
شد، همانند آنچه هزاران سال قبل روي داده بود، باز هم در همان شان بزرگ ميهرچقدر هم كه مسائل. بود

ي خدايان، هاي مقدسي بودند كه خدايان، خانهمكان. پرداختندمي] مسائل[حلها به جستجوي راهسرزمين
و علوم بدان جان داده و ل و همه نوع اسطوره، دين، فلسفه، هنرپيامبران، فرزانگان، تمامي قبايل و اقوام اصي

ـ اقتصاد مام ميهنِ. جايي بود كه زمان نيز در آن قداست كسب نموده است. اندي آن جان گرفتهواسطهبه
ي ايتاليا در جزيرهكه شهرهاي ساحلي شبههنگامي. ـ بودي فرهنگ مادي، توليد، تجارت، پول و بازارمنزلهبه

دور شدند، اروپا هنوز از تمدن بسيار بهي تاريخ ظاهر ميميالدي براي اولين بار بر صحنه١٠٠٠هاي اوايل سال
هاي انقالب. رهنگ خاورميانه بود، هنوز به تازگي كامل شده بودفتح آن از جانب مسيحيت كه بخشي از ف. بود
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. شدندهاي شرقي حتي اليق اشغال نيز شمرده نمياز طرف هژمون. داشتندهاي خويش را برميشهري اولين گام
.ارزيدندكردن مخارجي براي اشغال نيز نمياي محروم بودند كه به صرفبه اندازه

ميالدي به بعد بر روي خاورميانه انجام دادند، ١٠٠٠هاي ا از اوايل سالهايي كه شهرهاي ايتاليجنگ
هاي سوي خشكياي بودند كه پيش از آتالنتيك، بههمانند تحركات اكتشافي. سرگذشتي تمام و كمال بود

و خاورميانه را فتح نكردند اما قبل از هر چيز مقوالت مفهومي، هنجاري، نظري . گرفتندخاورميانه صورت مي
پس از . چيزي كه مطرح بود، تجارت دانش و معلومات بود. نهاديني كه براي اروپا حياتي بودند را انتقال دادند

. با سرعت تمام ادامه يافت١٢٥٠هاي اين كار انتقال تا سال. آن، تجارت محصوالت مادي صورت گرفت
ما نيز . دانيمپس از اين تاريخ را بهتر ميحكايت اروپاي . هاي صليبي تنها سيماي نظامي اين انتقال بودندجنگ

دهند كه جوامع خاورميانه اين تواريخ در عين حال نشان مي. ي آن نموديمنويسي دربارهي پيشسعي بر ارائه
.اندوارد دور باطل گشته

تي ي توليدي، تجاري، صنعهايي در حوزهچرا وقتي انقالب: پرسش بنياديني كه بايد پرسيده شود اين است
هاي مشابهي كه از هر نظر در دادند، خاورميانه در حوزهو پولي در سواحل اروپا و مناطق داخلي آن روي مي

سوي فلسفه آن برتري داشت، دچار ركود شده بود؟ چرا هنگامي كه اروپا گام ظهورآسايي از دين به
نيروهاي : اصلي را چنين برشمردتوان دليل توجيهيِكشيد؟ ميداشت، خاورميانه فلسفه را به خفقان ميبرمي

توانستند با يعني جوامع خاورميانه مي. ي اوج رسيده بودندي غصب ارزش افزونه به نقطههژمونيك در زمينه
خاورميانه . هاي قديمي، در سطح كافي براي نيروهاي هژمونيك ارزش افزونه توليد نمايندتكنولوژي و انديشه

عدم . ي اروپا نيز يك وضعيت باژگونه مطرح بوددر جامعه. نمودخويش را مياي بود كه كفايت بيانگر جامعه
هنگامي كه دين مشروعيتي . ديدن تكنيك قدرت، ايضاح نمودتوان با كافيتفكيك فلسفه از دين را نيز مي
با توجه به اينكه . شدنمود، نياز چنداني به مشروعيت فلسفي احساس نميكافي براي سالطين تأمين مي

كردند، لذا هاي ديني معنا كسب ميسو در تقديسي قدرت از هزاران سال بدين]هايا مكانيسم[ازوكارهاس
گرايي ي ايمانبايد اين جنبه. آيدكردن اذهان از طريق فلسفه به كار هيچ هژمون و مستبدي نميمغشوش

.خوبي درك نمودخاورميانه را نيز به
دادن به بنابراين اجازه. باشدبخشي به قدرت، بسيار مؤثر ميعيتعنوان يك ابزار مشروگرايي بهايمان

ي قدرت، اقدامات خطرناكي يافتهگشايي به روي فلسفه، براي انحصارهاي ثباتتمايزيابي فلسفي و عرصه
اي همانند كارل ماركس كه فلسفه را تحت نام امام غزالي به شيوه. خريدندبودند كه خطر آن را به جان نمي

ها و اعتقادات خود نام دين فلسفه را محكوم ساخت؛ چنان به مجتهدان انديشهاز تخت به زير كشيد، بهعلم 
ي جامعه. جنگيدند را درك نكردندمبدل شدند كه چگونگي ابزارشدگي براي نيروهايي كه در مقابلشان مي

به همين . الب فرهنگ معنويهايش را هم بر روي انقالب فرهنگ مادي گشود و هم بر روي انقاروپا دروازه
ها طور كه توانست تمامي موارد الزم را از خارج بگيرد، موفق گرديد در درون خويش بر روي آنجهت همان

.كار كند و به سنتزهاي نويني نيز برسد
گاهي . ي مركزي خاورميانه دارمهزار سالهتمدن پنج» مكان و رهبريِ«جايي سعي بر تعريف لغزش يا جابه

اي نمود، چنين نقش انقالبيها احساس نياز ميمواردي كه اروپا بدان. ستترين نيروي انقالبي، بزرگنياز
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اكنون با يك آناليز ببينيم . آيدگرفتن نقش انقالبي، به معناي حل مسائل بنيادين اجتماعي ميبرعهده. داشتند
زمان كه در مدت) شودكاپيتاليستي ناميده ميي ي حياتي كه به طور رسمي مدرنيتهشيوه(ي تمدنيِ اروپامرحله

ي اصلي خويش سعي بر حل كدامين پايهـ جهان درآمد، از طريق سهصورت نظامي اخير بهحدوداً پانصد ساله
مسائل بنيادين نموده است؟

كاپيتاليسم. ـ آب
سعي نموديم . باشدام ميي مدرنيته است و در حكم روح و مغز نظپايهخود كاپيتاليسم، اولين پايه از سه

كه اش در قفس شد، هنگاميداريهميشه سعي بر نگهاثبات كنيم اين هيواليي كه در تمامي طول تاريخ تمدن
ي منزلهحلي مبدل نگشت بلكه خود آن بهتنها به راهبه حالت ذهن و دل و نيروي عقل و احساس نظام درآمد، نه

تمدن عبارت است از در اصل، ساختاربندي. هاي تمدن استظامي مسائل، به معناي ورشكستگي نسرچشمه
عنوان كليت ساختارهاي توان بهمي. وباروهاي شهر واپس كشيده استسوي برجاي كه به آنجامعه

وباروهاي بودن برجناكافي. اندوباروهاي شهر از نو ساخته شدهاي تعريف نمود كه در پس برجاجتماعي
صورت نهادي كه دولت ناميده اتي فزاينده، مديريت مدني را ناچار نمود تا هيرارشي را بهفيزيكي و تكوين طبق

هاي مربوطه تحليل گشتند، تكرار ي اين رويدادها را كه در بخشبحث درباره. شود، سازماندهي نمايدمي
و هم از حيث تنها از طريق دولت حل نگرديد، بلكه هم از حيث دربرگيري مسائل جامعه نه. نخواهم كرد

هر اندازه دولت توسعه يافت و بزرگ شد، مسائل اجتماعي نيز به همان . ها افزوده شدي آنوسعت، بر دامنه
.اين امر مشخصاً به معناي استثمار و سركوب هرچه بيشتر بود. ميزان رشد كرده و بزرگ شدند

زيست روي دادند ـ با انساني و محيطي هايي كه عليه جامعهي جنگي كاپيتاليستيِ تمدن، نتيجهتا مرحله
ميزان سركوب و . ناپذيريِ حيات جوامع را مطرح نساختـ تداومهاي بزرگي كه پيش آمد نيزوجود فالكت

ها و نمرودها نيز به ترين فرعونحتي بزرگ. گرفتاستثمار، درصد كوچكي از اجتماعات انساني را دربر مي
وزير سوئد كه خود امروزه حتي نخست. لي يك ايالت امروزين نرسيده بودنداز وا١ترنيرويي متنفذتر و آمرانه

كند، ده برابر بيشتر از سلطان سليمان و امثال او داراي نيرو و اتوريته ترين شخص قلمداد ميرا دموكرات
ن به تا رسيدكه در تمامي طول تاريخ تمدن) هاي افزونهجمع ارزش(كشي و استثماريمجموع بهره. باشدمي

بايد دهشت . ي گلوبال در روزگار ما بيشتر نيستي كاپيتاليستي صورت گرفت، از سود يك سال سرمايهمرحله
.موجود در سركوب و استثمار را از اين واقعيات درك نماييم

ي اخير، هاي پانصد سالهبا جنگ. باشدعقلي كه كاپيتاليسم در سر آدمي جاي داده است، خود دهشت مي
هايي كه در مقطع ها چه چيزهايي تحقق يافتند؟ اگر گفته شود كشتارردـ استراتژيِ اين جنگوژي و خبا تكنول

هايي بود كه در تمامي طول تاريخ تمدن در ها بار بيشتر از شمار انساني اخير روي دادند دهپانصد ساله
بارتر اين است كه ورد فالكتم. ها كشته شدند، اعتراف به بخشي بسيار محدودي از واقعيت خواهد بودجنگ

اي از ها چه ميزان خلق، فرهنگ، قبيله، طبقه، گروه و ارزش مادي نابود گرديد؟ بخش عمدهبا اين جنگ

١Authoritarian :يعني قدرتي كه مشروعيت بخشيده شده و يا قدرتي كه مرجعيت داده شده ترجمه » اقتدار«صورت اتوريته به. اتوريتر؛ آمر، مقتدر

.نيز معنا كرد» مرجعيت«توان اتوريته را مي. گرددمي
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بازآفريني شدند؟ چگونه ) كارگرـپرولتر(صورت بردگان معاصرـ چگونه به١غير از مشتي اليگاركانسانيت ـ به
در چند صد زره رسمي ملت محبوس گردانند؟ انسان چگونه به حالت خواستند اقيانوس پهناور انسانيت را 

ي اي كه از سلطهجمعي به حالت ضعيفه درآورده شد؟ سلطهگرگ انسان درآورده شد؟ جامعه چگونه دسته
توان ناپذير گشت؟ ميزيست تداوماجتماعي تا حاكميت بر طبيعت ادامه داشت، چگونه منجر به يك محيط

.ي بنيادين مشابه ديگري را نيز مطرح كردهامسائل و پرسش
ها جهت هاي ادعامند ماركس و ماركسيسترغم تمامي تالشعلي. كاپيتاليسم، نظامي آناليزشده نيست

دهند كه انتقادشان از تمامي عالئم نشان مي. اندتوان گفت كه موفقيت كسب نمودهواشكافي و حل مسئله، نمي
اي فراتر از بروكراسي بورژوايي عمدتاً نتيجهانتقاد خرده. وايي فراتر نرفته استبورژكاپيتاليسم، از منطق خرده

خوبي دانست كه منطق حاكم در عصر ما، در انطباق با بايد به. بار نياورده استسنديكايي و كاپيتاليسم دولتي به
كه اين منطق در آن جهان آكادمي و علم موجود، مكاني است . گرديده است٢ريزينظام كاپيتاليستي طرح

] هاياسطوره[تر ازهايي پيچيدههاي توليد اسطورهعنوان مكانهاي علمي امروزين، بهآكادمي. توليد شده است
ها هايي كه تحت نام علم در اين مكاناسطوره. اندهاي سومري، به قدرت كاپيتاليستي ضميمه شدهزيگورات
ها و اندازيمغلطه. شكندريان قدرت، مقاومت جوامع را درهم ميي عشوند، بيشتر از ابزارهاي سلطهتوليد مي

.باشندهاي قرون وسطي ميهايي مطرح است كه بسيار فراتر از فريبكاريكاريسياه
تمامي باژگونه شده گرداند، نقشش بهجويانه مي، زيبا و صلحهنر اجتماعي كه عواطف انساني را متعالي

شناسد، منجر بدان شده كه جهت رسيدن كسب سود، هيچ ارزش ديگري را نميغير ازاي كه بهآزمندي. است
ها انسان. به نتيجه، سوءاستفاده از عواطف معطوف به زيبايي، تعالي و صلح را همچون خود هنر بازتاب دهد

ده دواني دواناند كه در ميادين اسبهايي گشتهشده، همانند اسبدادهي وعدهچنگ آوردن جايزهجهت به
بيماري. را بپذيرد] نوع حيات[تواند آناي نميي حياتي مطرح است كه هيچ موجود زندهشيوه. شوندمي

ي نبايد فراموش نمود كه سرطان، يك بيماري تيپيك مدرنيته. باشدي حيات ميسرطان، ناشي از همين شيوه
ي هيچ چيزي به اندازه. باشدط با نظام ميتمامي مرتباست كه بهيك بيماري با منشأ اجتماعي. كاپيتاليستي است

شايد . باشدي قطعيِ بازتاب روح نظام بر جسم انسان مينتيجه. بيماري سرطان، توان توضيح كاپيتاليسم را ندارد
توان حتي در مي. هاي قبلي و برخي جانداران برخورد شوداي بسيار نادر به بروز محدود سرطان در نظامگونهبه

اما در كاپيتاليسم . ريزي گرديده استي را ديد كه بر روي حيات طرح»انحصار«ي ها نيز سايهي اينريشه
اين يك واقعيت انكارناپذير است . اي سرطاني نباشداي باقي نمانده كه گونهگويي هيچ بافت و ارگان انساني
نمايد و يتاليستي را باز ميهاي بدن قابل رؤيت گشته است، مچ نظام تمدن كاپكه سرطاني كه در تمامي ارگان

.دهدآن را لو مي
ها و كليسا، پادشاهي(هاي قديمينيروهاي هژمونيك اروپا، از طريق كاپيتاليسم، مسائلي را كه هژمون

ها و پاهايش را بريد و دست» ي هموژنجامعه«ي از طريق پروژه. ها گشودند، حل ننمودراه بر آن) هاپرنس
اي، به ي طبقاتينيروي هيچ جامعه. ي برده استترين جامعهشدهدادهوژن، توسعهي همجامعه. يكسان نمود

١Oligarch :تي كمجرگهرانندشمار كه بر اكثريت حكم مييا اقلي
٢Design :كردن؛ ديزاينترسيم، طرح
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هاي قرون اوليه و وسطي، شود، بردگيبرعكس آنچه تصور مي. را نداردي كاپيتاليسم توان توليد بردگياندازه
در اين » ي بيكارردهب«ي ترين عالمت، نبود پديدهمهم. بدتر از بردگي موجود در شرايط كاپيتاليستي نبودند

هيچ نوع . باشد كه تاريخ شاهد آن استاي ميترين شكل بردگيرحمانهبي» ي بيكاربرده«. باشدها ميدوره
برخالف آنچه گفته . شدگي و انحطاط نكشانده استوپوچي بيكارشدن، انسان را به هيچاي به اندازهبردگي

مراتب روستاييان و اصناف نيست؛ بلكه به» گشتنِشدن و پرولتركارگر«شود تاريخ كاپيتاليسم تنها تاريخ مي
توان تر از اين را ميآيا معضلي بزرگ. است» بيكارشدن و ايجاد پرولتارياي لُمپن«بيشتر از آن نوعي تاريخ 

تر از آن قابل تصور است؟براي يك جامعه تصور نمود؟ حتي فراتر از معضل، آيا فالكتي بزرگ
ها از هر رنگ و قماشي كه ها و ماركسيستشناسان، سوسياليستهاي ليبرال، بلكه جامعهلوگتنها ايدئونه

تعريف كاپيتاليسم، گذار از آن «اند قابليت ها، نتوانستهبورژوازي بر روي آنباشند، به دليل اثرگذاري مهر خرده
هايشان را در توان تالشنمي. گذارندرا از خود به نمايش» دهي نيروي مبارزه بر مبناي دفاع از جامعهو نشان

هاي ديدشان منحرف و پراشتباه بوده و شده است كه افقاين زمينه منكر گشت؛ اما اين يك واقعيت روشن
تا وقتي از طريق موضعي مبتني بر دفاع ذاتي ـ در چارچوب . بسيار ناكافي بوده استشان نيزي مبارزاتياراده

ي دهدـ از جامعهطور يكپارچه مد نظر قرار ميهاي جامعه را بهم تمامي حوزهرويكردي كه هم تاريخيت و ه
.رفتي را صورت دادتوان بروننابودشده توسط كاپيتاليسم دفاع نشود، نمي

، رو به ترقي نهاده و از روزي كه قفس خوبي بدانيم كه كاپيتاليسم به سبب اتكا بر تمدن مركزيناچاريم به
آيد بدترين به نظر مي. ي بين روشنگري و خروج از قفس ارزش تحقيق را داردرابطه(خود را درهم شكسته

همگان از . گلوبال شده و نظام گلوبال را متحول گردانيده است) باشدآزادي، آزادي خروج از همين قفس 
هاي افزونه و زشمطابق محاسبات، ميزان ار. برندسر ميامروزين در حيرت به١»بحران كاپيتاليسم مالي گلوبال«

و بدون ]Financial[= ي بحران از طريق بازي با ابزارهاي ماليمحصوالت مازادي كه تنها در همين دوره
اند، بسيار بيشتر از استثماري است كه در سرتاسر تاريخ تمدن تحقق انجام هيچ فعاليتي به چنگ آورده شده

خوبي توضيح حران مالي روزآمد قادر نيست كاپيتاليسم را بهي اين باي به اندازههيچ بحران و پديده. يافته است
. باشدطور واضح نشان دهد كه كاپيتاليسم پول و اقتصاد نميي اين بحران بهتواند به اندازهدهد؛ همچنين نمي

و دادن ساختار پرمعضل تمدن كشيدن بنيان تاريخي اين پديده، نشانپيش: ي مهم دفاعياتم عبارتند ازچند جنبه
ي مالي گلوبال كه بحران سرمايه. ي همين ساختار استيافتهنمودن اين نكته كه كاپيتاليسم حالت تعميمآشكار

شكل بارزي اين تفسير باشد، بهترين مراحل بحران ساختارينِ كاپيتاليسم ميهنوز هم ادامه دارد و يكي از جالب
.نمايدتاريخي را تصديق مي

به ) ي آمريكاـ اروپااياالت متحده(ي مالي گلوبال از مراكز اصلي خويشرمايهبا توجه به اينكه بحران س
تمامي جهان اشاعه يافته است، از كائوسي كه منجر بدان گشته چگونه بيرون خواهد آمد؟ وقتي خاورميانه كه 

و با تأثيراتي بسيار ، در كنار اين بحران گلوبال مجدداً ـ جهان كاپيتاليستي بر جايگاه آن مستقر گشته استنظام
هايي خواهد شد؟ اسالم سياسي هاي تمدن مركزي بازتاب يابد، راهگشاي چه نوع واكنشدهنده بر حوزهتكان

شدن مجدد و اسالم راديكال تا ي اسالم شمرد؟ موج اسالميتماممدار را بهتوان اسالم قدرتچيست؟ آيا مي

١küresel finans kapitalizm krizineفينانس گلوبال] در عصر[بحران كاپيتاليسم
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رو هستيم؟ جهت كه نقاب اسالم بر چهره دارد روبهچه حد ضدكاپيتاليستي است؟ تا چه حد با فاشيسمي
ي كاپيتاليستي و ي ديگر مدرنيتهدهي ماهرانه به اين سؤاالت، بايد ظرفيت حل مسائل از طرف دو پايهپاسخ

. اند را مورد مشاهده قرار دادها شدهمسائل نويني كه منجر بدان

ـ ملتدولت. ـ بـ ب
كم به بيانگر نظامي است كه دست. شده استـ ملت برساختهاروپا، دولتي ي مهم مدرنيتهدومين پايه

. رسنديابي اجتماعي بپردازد، مسائل در آن به حداكثر ميي خود كاپيتاليسم، بيشتر از آنكه به چارهاندازه
اقتصاد ي انكار ي اقتصادي نيست بلكه حالت سيستمانهتنها توسعهشود نهكاپيتاليسم برخالف آنچه تصور مي

» دموكراسي، آزادي و حقوق بشر«شود، فُرم بنيادين ـ ملت نيز برخالف آنچه بسيار بازتاب داده ميدولت. است
ها از هر رنگ و قماشي كه ها و ماركسيستسوسياليست. هاستنيست بلكه سيستم نفي و انكار اين ارزش

ها و ها، برنامهاقدام به توليد چنين تئوريها »ليبرال بورژوا«هاي باشند، به سبب اينكه حداقل به اندازه
. آميز واقعيت اجتماعي دارنداند، مسئوليت بزرگي در بازتاب انحرافهايي در هر دو موضوع نمودهسازمان

خوبي دانست اما بايد بسيار به. ي صحيحي نيست، معادله»كاپيتاليسم= ـ ملت مركزيدولت«بدون شك فرمول 
ي آن توان دروازهـ ملت قرار نگيرد، نميي دولتاي به شيوهشدهيكتاتوري بازنهادينهكه تا وقتي جامعه تحت د

.را بر روي استثمار كاپيتاليستي گشود
از لحاظ ١ـ ملت و كاپيتاليسم اين است كه كل ساختاربندي اقتصاد اجتماعيي بين دولتي رابطهجوهره

ـ ملت تنها دولت. كه نظير آن در تاريخ ديده نشده استشكلي بر روي استثمار گشوده شده ژرفا و وسعت، به
ترين گناه كارل ماركس بزرگ. گردانداست، استثمار كاپيتاليستي را ميسر مي٢»يابي بيشينهقدرت«كه شكل 

تر عنوان نظامي پيشرفتهي برساخت مجدد دولت، سعي كرد كاپيتاليسم را بهاين است كه بدون تحليل اين شيوه
.ي كاپيتاليسم را تشخيص ندادتر اينكه، خصلت اقتصادستيزانهوخيم. ديگر اقتصادها آناليز نمايداز تمامي 
هاي هاي زورگويي و استثمار از طريق اسطوره و ايدئولوژيگونه كه در قرون اوليه و وسطي، نظامهمان

ترِ متمركزتر و پيشرفتههاي ذهنيتي ـ ملت نيز از طريق طرحشدند، مشروعيت دولتديني مشروعيت داده مي
شود، ـ ملت كه پيوسته تعالي داده ميدولت. ـ ملت هنوز هم يك معماستدولت. گشتپيرامون آن تأمين مي

شكل ابداعي كه همگان بايستي برايش نذورات بدهند گردد و بهمي»خون و جان و اعتقاد«در راه آن طلبِ 
بنيان دولت و بايد بسيار راحت بگويم كه عموماً در. باشدشود، خداي واقعي مدرنيته ميانعكاس داده مي

تر، صاحبان نيرو و منفعت مادي به عبارت صحيح. ـ ملت، مفهوم دين و خدا وجود داردخاصه در بنيان دولت
باشند، در اي و ديني را كه اولين عملكردهاي ذهن تحليليِ نوع انسان ميهاي اسطورهاند روايتسعي كرده

هاي جالبي ايجاد انگاري خدا و دولت، پيشرفتي يكساندر زمينه. محسوس و ملموس نمايندشكل دولت
.اندگشته

١Socioeconomic :يا حد فاصل آن دو حوزه باشدي اجتماعي ي اقتصادي و حوزهطور همزمان مرتبط با حوزهاي كه بهسوسيواكونوميك؛ مقوله
٢azami iktidarlaşma biçimiشدن به قدرتحداكثر ميزان مبدل
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رب، هرچه از حالت شخصي خارج گشته و ! رب: ستدر ايدئولوژي يهودي، نام ارباب و خدا يكي
. ا وضع نمودهگل زبان فلسفي اين مرحله ر. يابدشود، در فرم دولت به معناي خويش دست مينهادينه مي

اي كه كارل نتيجه. پيمايي بر روي زمين نموده استـ ملت آغاز به راهشكل دولتشخصاً بيان داشت كه خدا به
ابداعات و (١هايي موهومهاي ديني، پديدهماركس از اين روايت گرفته بدين شكل است كه ايدئولوژي

در لغزش . يا داراي ارزش اندكي براي تأمل يافتها را فاقد ارزش وبنابراين آن. باشندمي) نظرياتي ساختگي
ها هم كه بالذاته تصور پوزيتيويست. وي به ماترياليسم خشن و محض، اين رويكرد سهم بزرگي دارد

اينان . جهش از عصر متافيزيك به عصر علمي: اندكردن متافيزيك، عصر را پشت سر نهادهنمودند با محكوممي
نمودن جامعه به مواد و كالفي از ابزارها شناسي كه موجب تبديلدهي جامعهيقي بدترين نوع تطبواسطهبه

كارل ماركس و . شناسي منحرف گشتندي جامعهترين شرح و بازگويي دربارهگرديد، به سمت افراطي
ملت مركزي آلمان مفيدترين شكل جهت پرولتارياست، چنان در ـ فردريك انگلس با اعالم اينكه دولت

ي ي بزرگي بر مبارزهي طبقاتي مدفون شدند كه حتي متوجه نگشتند با دستان خويش چه ضربهگرايملي
ـ ملت تحت نام سوسياليسم رئال جامعه را بلعيد، تنها يك هنگامي كه كاپيتاليسمِ دولت. اندطبقاتي وارد آورده

.ي كمونيسم باقي ماندگشتهرؤياي ورشكست
ـ ملت نياز وجود كاپيتاليسم و حتي شايد بيشتر از آن، به تحليل دولتي تحليلقبل از هر چيز به اندازه

صورت هاي ملت مدرن، پيدايش هيوالي بروكراتيك به)عبادت(تقسيم جهان به مرزهايي قاطعانه، مراسم. دارد
لت گرايي كه به حاگرايي، جنسيتهاي دائمي، ارتش بيكاران، دين مدرن مليقفسي آهنين براي جامعه، ارتش

پرستي قرون وسطايي هيواليي شرير و خشمناك درآمده است، تعصب آكادميك كه هزاران بار بدتر از كهنه
عنوان خداي هزار و يك چهره پديد ـ ملت را بهكشاند، جملگي دولتذهن را به انحطاط و تاريكي مي

. آورندمي
ـ ملت معضل است كه آيا دولتگردانيدن برخي از اين مفاهيم و اصطالحات، روشن خواهد كردمحسوس

حل؟يا راه

ـ ملت، مرزها و وطنـ دولت١
. ـ ملت نشدي دولتمدت خويش، هيچگاه شاهد مرزهايي به شيوهي انساني در طول تاريخ طوالنيجامعه

.اندها و اراضي ترسيم گشتهمرزها جهت زمين. باشنداين نوع مرزها در مغايرت با سرشت فرهنگيِ انسان مي
گيري شدن اجتماعات انساني در اراضي و پيوندخوردن مكان با فرهنگ مادي و معنوي، راهگشاي شكلساكن

ها و اقوام نيز تأثير هايي به شكل قبيلهگيري هويتمدت، در شكلهاي طوالنيسكونت. اصطالح وطن گرديد
. گرددپوشي ميغيرقابل چشماصطالح وطن جهت جوامع در اين معنا و مفهوم،. گذارندمهمي بر جاي مي

زبان و فرهنگ مشترك و بازار اقتصادي مرزهاي قاطعي ندارند، اما يك نگرش . حالل مسائل و مشكالت است
ـ ملت مختلط با كاپيتاليسم، گردد كه دولتمسئله هنگامي آغاز مي. نمايندمنعطف قائل به مرز را ايجاد مي

هرچه نگرش مبتني بر زبان و فرهنگ هموژن . گيردي خويش ميي موجود در آن را تحت هژمونوطن و جامعه

.به معناي تصوري، وهمي، تخيلي و اعتباريItibarîي تركي اي است فرانسوي معادل واژهآمده كه واژه) Fiktif)fictifدر متن ١
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ي سطح عمومي بردگي جامعه، تحت نظارتي بزرگ قرار شود، وطن و مرزها همگام با توسعهتحميل مي
اي قاطعيت مرزها، توان زنجيرهاي بردگي. شوندها مرزهاي اينچنين قاطعي ترسيم نمياما براي دولت. گيرندمي

زندان «شوند؛ بيانگر تحول زندان كوچك به يك ها زده ميي انسانكند كه بر ذهن و ارادهرا بازنمايي مي
ي دلبخواهي از آنان، ها، استفادهنمودن انسانبالذاته چنين مرزهاي قاطعي، به معناي ملكي. است» كشوري

شده خانه و يا حبس عموميآيد كه تفاوتي ميان آن و نظارتها به ارتش ميسازي آنشان و مبدلكاالگردانيدن
صورت توان افراد را از جامعه جدا ساخت و بهـ ملت، نميي دولتبدون ترسيم مرزهايي به شيوه. ماندباقي نمي

، حالتي ديني و مشروع داده شوند »مرزهاي مقدس وطن«اين واقعيات تنها وقتي تحت عنوان . پرولتر درآورد
اي كه بالعكسِ واقعيت جغرافيا است، با تنوع و ه مرزهاي دولت به اندازهحال آنك. پذير گردندتوانند امكانمي

.بردسر ميي انساني نيز در تناقض بهتحرك جامعه
نمودن مرزهاي همه تقديسرغم آناين در حاليست كه علي. يابدخود زندگي، هميشه با تنوع معنا مي

حتي . شوندترين شكل دچار تغيير ميبه سريعآيند كهسياسي، اين مرزها در رأس ابداعاتي اجتماعي مي
همه هاي جغرافيايي كه اينموقعيت. تصورنمودن مرزهاي دولتي امروزين در صد سال قبل ناممكن است

هاي ازلي و مقدس و همچون امانت و صورت موجوديتاند، بهصورت نظري و تجسمي ترسيم گشتهبه
چه آنكه مرگ . آوردوجود ميترين مشكالت را بهاين امر بزرگشوند؛ ياد داده مي١اي به شهروندانوديعه

هايي كه طي پانصد هاي فرهنگ مادي و معنوي در جنگحد و مرز ارزشصدها ميليون انسان و تخريب بي
.ها گشوده استاند، نشان از بزرگي مسائلي دارد كه راه بر آنـ ملت درگرفتهسال اخير بر سر مرزهاي دولت

ـ ملتي هموژن مليِ دولتهـ جامع٢
اي همچون طبيعت اجتماعي را كه چرا بايد غناي فرهنگيتيپ چيست؟ هدف از شهروند هم

بوده و » حلبي توخالي«ترين پيچيدگي و تنوع است، به شهروندي تبديل نماييم كه بسان ي بزرگكنندهعرضه
يانگر گذار از بردگي خصوصي به بردگي تنها صدايي ناهنجار دارد؟ آشكار است كه شهرونديِ مدرنيته، ب

رغم علي. تواند سودي كسب نمايدكاپيتاليسم بدون وجود ارتش بردگان مدرن اينچنيني، نمي. دولتي است
بخشي، واقعيتي كه در ماهيت شهروندي نهان است، ايجاد بردگي مدرني است كه هاي قداستتمامي آزمون
است كه در تاريخ، هيچ فرعوني حتي » ي مهندسي اجتماعيپروژه«ي هموژن ملي اثر جامعه. سودآور باشد

هاي پيامبران نيز حتي امت. ترين شكل اجتماع استساختگي. توانست خيال آن را نيز در سر بپروراندنمي
ترين خداگرايي را بيان رحمغير از غدارترين و بيخود مهندسي اجتماعي، معنايي به. نوع نبودندهمه تكاين

ي جامعه. گيردمي) خداي معمار(» دميورگ«سرچشمه و بنيانش را از خداي مورد نظر افالطون يعني . كندنمي
» ي متافيزيكييا انگارهنظريه«ترين تهيترين و ميانهمه پوزيتيويسم خويش، سطحيرغم آنـ ملت، عليدولت

. است» وطنهم«رود ولي در اصل از نظر لغوي به معناي كار ميشهري بهشهروند و همدر معناي Vatandaşي آمده مترادف واژهYurttaşدر متن ١

وطن و در زبان انگليسي كه اولي به معناي همCitizenو Compatriotهاي همانند واژه. شودهاي ديگر نيز ديده ميجايي معنايي اين لغت در زبانجابه

به معني ميهن و Vatanو هم Yurtي اما در زبان تركي هم واژه. ميهن منسوب به ميهن استب به شهر و همشهروند منسو. باشددومي به معناي شهروند مي

. نيز مترادف تعلق به مكاني مشترك در زبان تركي كاربرد دارد» شهريهم«ي گاه خود كلمه. آيندسرزمين مي
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ي جامعه. اندلحظه محكوم به فروپاشيحتي اگر تشكيل شوند نيز هر. چنين جوامعي وجود ندارند. باشدمي
است و بدين » افروزي جنگجامعه«ترين حالت خويش را در فاشيسم يافته است، حالت ـ ملت كه بالغدولت

ترين اي است كه وحشيانهافروز، جامعهي جنگجامعه. باشدساز ميي بزرگ معضلترتيب دومين جامعه
. نمايدا توليد ميها ركُشيها و جامعهكشيمسائل، نسل

ـ ملتـ مراكز شهروندسازي دولت٣
ارضانمودن آزمنديِ . باشنداين مراكز عمدتاً مدرسه، سربازخانه، مسجد و تشريفات و مراسمات رسمي مي

ي سازي روزانهتيپي مالي، تنها از طريق تكويژه سرمايهي كاپيتاليسم و به«افزودن سود و سرمايه«مرزناشناس 
اي سازگار با گونهمامي شهروندان در مدرسه، سربازخانه، مسجد و مراسمات رسمي و برساخت آن بههويت ت

ـ سرمايه درك نشود، ـ ملت و سودي بين آموزش، برساخت دولتتا زماني كه رابطه. گردداهدافش، ميسر مي
نهادهايي اينچنين ها وآموزش] اين نوع[آشكار است جوامعي كه با. ي مدرن ممكن نيستتحليل جامعه

اي خود چنين منازعه. اي جز دست به گريبان شدن و درگيري با مسائل ندارنداند، چارهساز ساخته شدهمعضل
هاي ي ابژهپرستي و پرستش كوركورانهي بتمنزلهپوزيتيويسمي است كه به. به معناي ذهني ورشكسته است

ـ آموزش شهروند از جانب دولت. گيرداجتماعي قرار مي، در برابر ژرفاي معنايي موجود در طبيعت ١عيني
ي اين واسطهبه. كندكه تاريخ شاهد آن بوده، بيان نمي٢ي»پرستي ابژكتيوبت«ترين ملت، معنايي فراتر از محض

ـ ملت، سومين آموزش دولت. زيست دچار تخريب شده استكشي فاشيستي توليد شده و محيطآموزش، نسل
.ي ملي را به حداكثر رسانده استجامعه٣داربودنت كه مسئلهفاكتور بزرگ اس

ـ ملتـ بروكراسي دولت٤
. ي اروپا، داراي امتياز رشددهي حداكثر بروكراسي در ميان تمامي ساختارهاي اجتماعي استمدرنيته

وكراسي بر. نمايدترين عنصري است كه طبيعت اجتماعي را دچار تباهي و فرسودگي ميبروكراسي، ساختگي
بروكراسي . ـ ملت استناپذير براي دولتنمايد، موردي اغماضكه همانند يك غده بر روي جامعه رشد مي

ترين ابزاري را دارد كه شوند، نقش بنياديهايي كه ليبرال خوانده ميهم در سوسياليسم رئال و هم در رژيم
ي طبيعي ـ ملت بوده و براي جامعهي دولتمعهنمايد؛ ستون فقرات جابرد و سود حاصل مينظام را به پيش مي
ـ كاپيتاليسم از راه اين قفس آهنين، جامعه را اهلي نموده و به تكاپو جهت توليد سود. باشددر حكم قفس مي

توان تنها نميـ ملت و كاپيتاليسم، نهي بين بروكراسي با دولتبنابراين بدون تحليل رابطه. داردسرمايه وامي
هاي بروكراتيك كه دستگاه. ها را تشخيص دادتوان آني مدرن را حل نمود، بلكه حتي نميعهمسائل جام

ي بزرگ اند، چهارمين سرچشمههاي اجتماعي نصب و مونتاژ شدهحوزه] يبدنه[عنوان ابزار حل مسائل بربه
.باشندي مدرن ميمشكالت در جامعه

١objektif nesne putçuluğu
٢nesnel putçuluk
٣Sorunsallık
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گراييـ ملت و جنسيتـ دولت٥
هيرارشي سنتي آن را عليه زنان برقرار نموده است، در طول تاريخ تمدن هميشه پرنفوذتر اي كهمردساالري

ـ ملت به حداكثر رسيده است، اين توانش را به نسبت قدرتي كه در فُرم دولت. و تواناتر گردانيده شده است
ي ويژهك نقشگرايي يجنسيت. گيرد كه آن را شدت و توسعه بخشيده استاي ميگراييمهمي از جنسيت

گرايي، منجر به توليد قدرت ي مليمعموليِ بيولوژيك نيست؛ بلكه نوعي ايدئولوژي است كه حداقل به اندازه
گر، نوعي ابژه يا شيء است كه همه نوع آزمندي خويش جنسيت زن براي مرد سلطه. گرددـ ملت ميو دولت

كه در كتب » ؛ پس به دلخواه خويش شخم بزنيدزنان مزارع شمايند«عبارت . سازدرا بر روي آن متحقق مي
، »توانيد بنوازيدزن همانند يك ساز است، به دلخواه خويش مي«مقدس آمده است و عبارت مدرنيته مبني بر 

بگذار شكمش هميشه آبستن باشد و پشت او جاي «المثل همچنين ضرب. نمايدهمين واقعيت را بيان مي
.باشدگري و حاكميت ميتيِ سلطه، بازتابي از خصلت فاشيس١»!كتك

. باشدي كاپيتاليسم خطرناك ميگرايي اجتماعي، يك هيوالي اجتماعي است كه حداقل به اندازهجنسيت
منظور ممانعت از آشكارشدن حقيقت اين پديده، رحم، بهگر و بيجاي تأسف است كه حاكميت مرد حيله

ي كاپيتاليسم رغم اينكه به اندازهي اجتماعي علياين حوزه. تپروا در پي گرفته اسو بي٢چشمانهرفتاري خيره
هاي تمامي ايدئولوژي. ها در تاريكي و ابهام باقي گذارده شده استنياز به تحقيق دارد، بيشتر از تمامي حوزه

ي حوزه. گيرندگرايانه ميي خويش را از برخوردها و رفتارهاي جنسيتقدرت و دولت، اولين سرچشمه
نوع بردگي، سركوب و استثمار بر روي ها بر آن سرپوش نهاده شده و همهاي كه بيشتر از تمامي حوزهعياجتما

اي اجتماعي است كه تمامي اَشكال قدرت و دولت، خود را بر ابژه. آن تحقق يافته است، بردگي زن است
.گيرنداند و از آن سرچشمه ميروي آن آزموده

نمايند، اهتمام بزرگي با آگاهي عميق از اين خصوصيات بردگي زن عمل ميـ ملت كهكاپيتاليسم و دولت
خوبي دانست كه بدون بايستي به. دهندترين ابزار سرمايه و قدرت نشان ميعنوان پيشرفتهبه استفاده از زنان به

ـ ملت بيانگر كاپيتاليسم و دولت. باشدبردگي زن، هيچ يك از اَشكال بردگي داراي شانس توسعه و حيات نمي
ـ ملت، انحصارگريِ مرد آشكارتر اينكه كاپيتاليسم و دولت. گر استترين مرد حاكم و سلطهشدهنهادينه

.ي اتم هم دشوارتر باشدپاشاندن اين انحصارگري شايد از تجزيهازهم. باشدزورمدار و استثمارگر مي
رايي اجتماعي همگام با عصر مدرنيته با گي فرعي جنسيتعنوان يك شاخه، به٣)شناسيجمعيت(دموگرافي

آل زايمان زنان ي استاندارد ملت، معيارهاي ايدهكار بستن آمار جهت ارتش نظامي، ارتش بيكاران و جامعهبه
جمعيت انساني كه. شود، بيانگر همين امر استناميده مي٤گرايياي كه مالتوسيدئولوژيا. نمايدرا تعيين مي

اين ! االغ را از شكم و چماق را از پشتشنكن كرهدريغ!Karnında sıpayı, sırtında sopayı eksik etmeالمثلي با اين مضمون آمدهدر متن ضرب١

.و ابزارشدگي زن و خشونت عليه اوست از جانب نظام مردساالربخشي به ابژگيي مشروعيتمثَل نشانه
٢gözü kara
٣Demography
٤Malthusçuluk :مالتوسيانيسم)Malthusianism( ؛ نهضت طرفداري از محدودسازي جمعيت؛ اين نظريه توسط توماس مالتوس اقتصاددان و كشيش

يب كاالها و توليدات انبوه كه با ضراز منظر وي محصوالت،. او افزايش جمعيت جامعه را مورد بررسي قرار داد. انگليسي اواخر قرن هجدهم پيش كشيده شد

و ٨به ٤به ٢هاي مردم جهان را كه با ضريب هندسي يعني از يابند، نخواهند توانست در درازمدت نيازمنديو الي آخر افزايش مي٣به ٢به ١حسابي يعني از 
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ي اي بيولوژيك نيست؛ بلكه نتيجهلحاظ ماهوي مسئلهدهد بهرا مورد تهديد قرار ميزيست جامعه و محيط
ايدئولوژي و اقدامات . باشدـ ملت ميگرايي از طرف كاپيتاليسم و دولتكارگيري ايدئولوژي جنسيتبه

ي سرچشمهترينگرايي مدرن، شايد هم بزرگـ ملت و ازجمله خانوادهي كاپيتاليسم و دولتگرايانهجنسيت
گرايي اجتماعي را در ارتباط با بنابراين بايد جنسيت. زيست باشندمسائل و مشكالت براي جامعه و محيط

.ي بزرگ معضالت اجتماعي ارزيابي نمودعنوان پنجمين سرچشمهـ ملت، بهدولت

گراييـ ملت و مليـ دولت٦
آن خدا بر ) ـ الئيكسكوالر(گرايي نيز دينگردد، مليـ ملت خدايي باشد كه بر روي زمين مياگر دولت

شناختيِ اين دو اصطالح، تر بدون تحليل جامعهطور عامبدون تحليل تئولوژيك و به. باشدروي زمين مي
تمامي افكار خوبي دانست كه بازتاببايستي به. ي كاپيتاليستي بسيار ناقص باقي خواهد ماندتعريف مدرنيته

را ) گراييملي(ملت و ناسيوناليسمـي كاپيتاليستي، دولتي دولتي در مدرنيتهريشهديني هيرارشيك و داراي
ي حقيقي تحليل جايگزينيِ اين دو اصطالح، چهره. نموده است) شناسييزدان(و تئولوژي) خدا(جايگزين تئو

پوزيتيوشان، ) يهافنومن(رغم تمامي ظواهرگرايي، عليـ ملت و مليدولت. مدرنيسم را آشكار خواهد نمود
آميزِ تحقق سود و دو اصطالح سحرانگيز و افسون. ترين خصلت متافيزيكي هستندتهيترين و ميانداراي خشن

دهند، كالفي از هزاران مناسبات چيزي كه اين اصطالحات بازتاب مي. باشندي كاپيتاليستي ميسرمايه
ها، به سبب مناسبات ذابيت و خصلت هژمونيك آنهمه جآن. پديدارينِ زورگويانه، استثماري و متناقض است

.اندسود، سرمايه و قدرتي است كه در بطن خويش پنهان نموده
گرايي يگانه استدالل دينيِ مدرنيته است، اما خدايش كه به او خدمت بار ديگر بايد تأكيد كنم كه ملي

ـ ملت به خدايِ ها و تعبير دولتينِ دينگرايي به دتعبير ملي. ـ ملت استنمايد و تحت فرمان اوست، دولتمي
هيچ اصطالحِ مرتبط با حيات اجتماعي و . ، تا حد غائي آموزنده خواهد بود)از نظر نظام تمدن مركزي(خدايان

دهند، بر جامعه تأثير ي اين دو اصطالح و انبوه مناسباتي كه بازتاب ميي آن به اندازهي بازنمودكنندهپديده
گذاري بر حقيقت و توان تأثيرگذاري منفي برخوردار نبوده و در عين حال نيروي سرپوشمنفي ننهاده، از 

عنوان دو پديده و اصطالح پوزيتيويستي، نيروي ـ ملت بهگرايي و دولتملي. تحريف آن را نداشته است
ترين وظيفه مهم.كنندـ را بازنمايي ميـ در بيشينه سطح» رژيم حقيقت اجتماعي«گذاشتن سازي و مبهممنحرف

سازي حقيقت اجتماعي از نظر انقالب در علوم اجتماعي، از ميان بردن نيرويي است كه به تحريف و مبهم
.پردازدمي

به ابزارهاي امنيتي مجهز شده است، ي استثمار سرمايهگرايي كه به اندازهـ ملت و مليامروزه دولت
هيچ . ماركسيسم نيز در همين چارچوب است. نمايدن استفاده ميشناسي را اسير نموده و به دلخواه از آجامعه

. كار نبسته باشدـ ملت آن را تحت فرمان خويش درنياورده و بهعلم، ايدئولوژي و هنري وجود ندارد كه دولت
.ها ميسر استپوزيتيويستيِ مدرنيته و گذار از آن» پديده و ادراك«روشنگري راستين، از طريق تحليل اين دو 

كه امروزه به آن انفجار چيزي. بنابراين روزي ازدياد جمعيت موجب نابساماني زندگي اجتماعي خواهد گشت. يابد، پاسخگو باشندالي آخر افزايش مي

.شود، نشانگر همين امر استجمعيتي گفته مي
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ي كه سرچشمه) گراييملي(ـ ملت و ناسيوناليسمبنابراين اين نكته داراي اهميت فراواني است كه دولت
هرچقدر هم . عنوان ششمين كالف بزرگ مسائل اجتماعي مورد ارزيابي قرار گيرنداند، بهمشكالت اجتماعي

ي د، قضاوت تاريخي در زمينهعنوان نيروي حل تمامي مسائل اجتماعي و مركز جاذبه عرضه كننكه خود را به
.حقيقت اجتماعي همين است

ـ ملت، قدرت و فاشيسمـ دولت٧
يك . شكل قدرت دولتي داردترين معنايي فراتر از پيشرفته. ـ ملت يك شكل معمولي قدرت نيستدولت

ستي بر روي اي كه انحصارگريِ كاپيتاليهژموني.بندي دولتي است كه در مسير فاشيسم ايجاد شده استشاكله
پذير است كه قدرت دولتي، خود را در سطح جامعه اشاعه دهد و نمايد تنها وقتي امكاناقتصاد برقرار مي

اي است كه اين شكل از دولت، فاشيسم نيز مرحله. شودـ ملت با اين معنا تعريف ميدولت. سازماندهي كند
ي داخلي و نيروهاي در حال رقابت ثمارشدهگشته و استهنگام ورود به جنگ با اقشار اجتماعي سركوببه

در هر دو نيز . ي ميان جنگ و صلح شباهت داردها به تفاوت مرحلهتفاوت بين آن. رسدخارجي بدان مي
گردانيده ] يا يكدست[قدرت، همانند جامعه هموژن. شوندهاي سياسي متفاوت از ميان برداشته ميتشكل

دولتي فاشيستي نيز . شودگردانيده مي١مستحكمشده ي قدرت هموژنهمنزلشده، بهي هموژنجامعه. شودمي
وطن، زبان، تكتك: شعار اساسي آن چنين است. باشدي هموژن و دولت ميبيانگر حداكثر وحدت جامعه

آشكار است كه اين ساختاربندي نيز براي واقعيتي نظير طبيعت اجتماعي . پرچم و تك ملتفرهنگ، تكتك
. گرددساز ميحل نبوده بلكه به نسبت عظيمي مسئلهپيچيدگي و تنوع بسياري است، يك راهكه داراي

ي يا تمامي جامعه را خواهد بلعيد و يا همانند يك غده. شودشدن اجتماعي ناميده ميايست كه سرطانيمرحله
. اجتماعي بريده شده و دور انداخته خواهد شد

شده در طول تاريخ ان، تشكل سياسي، انديشه و اعتقاد متفاوت انباشتهنوع فرهنگ، اتنيسيته، زبحيات همه
هايشان واقعيت خويش را منديو تفاوتها با مقاومتهنگامي كه اين. شودرو مياجتماعي، با تهديد روبه

شيوه به هر دولت، جنبش و حزبي كه بدين. گرددـ ملت هويدا مينمايند، سيماي فاشيستي دولتمطرح مي
صورت سوسياليست بازتاب دهد نيز مندي اجتماعي برخيزد، حتي اگر خويش را بهمخالفت با تنوع و تفاوت

شود و يا خودش ها و احزابي ساخته ميـ ملت يا از طرف چنين جنبشدولت. ناگزير فاشيستي خواهد گشت
طريق شعارهاي ضدفاشيستي و ليبراليسم بورژوايي هرچقدر هم كه از . سازدها را مياين نوع احزاب و جنبش

كاري كامل برخيزد، اما يك فريب) دولت يا دولت مينيممكمينه(به دفاع از نگرش دولت ليبرالضدكمونيستي
گيري ـ ملت هم در شكلدولت. باشدـ ملت، خود ليبراليسم ميهم مادر و هم پدر دولت. نمايدرا پيشه مي

بنابراين واقعيت كاپيتاليسمي كه . باشدآل ليبراليسم ميلت ايدهي بلوغ خود، شكل دوخويش و هم در مرحله
.ـ ملت يكي استي دولتآن، در مقوله) سوسياليسم رئال(ي فاشيسم است با واقعيت سوسياليسم دولتيزاينده

ها در پانصد اي بسيار بيشتر از كل تاريخ تمدن كه جنگ ملتكشيعام و نسلبارآوردن قتلخونريزي، به
صورت ها شد، آشكارا و بهويژه صد سال نزديك به روزگار ما در سطح گلوبال منجر بداناخير و بهسال 

١Consolidate :در تركي (پيوستنهمشدن، بهبخشيدن؛ سختاستحكام و قطعيتKonsolide(
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حل نيست بلكه هفتمين منشأ معضالت را تنها براي جامعه راهـ ملت و فاشيسم نهدهد كه دولتجالبي نشان مي
.دهدرحمي و ستم عظيمي تشكيل ميدر حجمي بزرگ و با بي

)دموكراتيك(ي اخالقي و سياسيو جامعهـ ملت ـ دولت٨
حتي خويش را به حالتي . عنوان دولت حقوقي بازتاب دهددهد تا خود را بهـ ملت اهتمام به خرج ميدولت

در پس اين مسئله، . طور كامل وضع و اجرا شده استدهد كه گويي حقوق براي اولين بار در آن بهارائه مي
ي اجتماعي است كه عموماً طبقات دولتي و حقوق يك مقوله. فته استي اخالقي و سياسي نهنفي جامعه

واقعيت عميقي كه در پس ادعاي . جاي اخالق و سياست حاكم گردانندويژه بورژوازي سعي دارند آن را بهبه
گفته . ي اخالقي و سياسي استگرايي افراطي تمدن اروپا نهفته است، همين انكار و نفي جامعهحقوق

آل جهت تشكيل چارچوب ايده. آل حقوق استـ ملت چارچوب ايدهكه دولت) سطح نظريدر(شودمي
ي ي اخالقي و سياسي و بنابراين جامعهـ ملتي كه بر مبناي نفي جامعهحقوق بورژوازي از طرف دولت

قوق، ـ ملت و نه حشود نه دولتاما برخالف آنچه ادعا مي. دموكراتيك برقرار شده، موردي قابل درك است
ـ ملت و هر اندازه دولت. عكس اين مورد مصداق دارد. دهندي دموكراتيك را تشكيل نميچارچوب جامعه

ي اخالقي و هاي حيات نفوذ يابند، به همان ميزان جامعهطور مختلط تمركز يافته و به تمامي حوزهحقوق به
در ميان . گرددبديل ميي نمايشي تي دموكراتيك به يك جامعهشود و جامعهسياسي تضعيف مي

اي گونهـ ملت و حقوق با ظرافت غربال نموده و بهكه دولت) هادنياي قانون اساسي، قوانين و اساسنامه(مقرراتي
ي مربوط به منافع انحصارگريِ كليت تبيينات فيلترشده«اند و در تحليل نهايي عبارتند از بافتههممستحكم به
دموكراسي در ميان كليت اين مقررات . شودخالق و سياست باقي گذاشته نمياي جهت ا، عرصه»كاپيتاليستي

ي كنندهي خالّق حلعنوان حوزهسياست به. فاقد كاراكتري خالّق و سازنده است. شودبه يك بازي تبديل مي
.يابدمسائل اجتماعي كاركرد مي

جهت جامعه است؛ » ]موارد[و زيباترينترين بهترين، صحيح«] ايجاد[بودن در راستايقواعد سياست، خالّق
اين نيز هنري است كه تنها در . ترين هنري است كه اين خالّقيت را نشان دهدشدن به متعاليتوانايي مبدل

اي كه به همين جهت در حوزه. توان در آن موفقيت يافتصورت وجود اخالق اجتماعي و دموكراسي، مي
ي اخالقي و ، نه براي مقوله)ـ ملت استچارچوبش دولت(ستحقوق بورژوايي آن را به خفقان كشيده ا

اگر علوم اجتماعي . ماندسياسي و نه جهت برساخت اجتماعي و اقدامي به شكل دموكراتيك جايي باقي نمي
مورد قضاوت قرار » سازي واقعيت مذكورگفتمان متولوژيك باژگون«صورت محور در تحليل نهايي بهاروپا

.واقعيت خدمت خواهد شد و حقايق اجتماعي بيشتر شناسانده خواهند گشتگيرند، بيشتر به 
يافته در طي تاريخ ِ تعميقترين ابزار حل مسائل اجتماعيعنوان اساسيـ ملت و حقوق كه بهبنابراين دولت

، تحميل گرديده است، به تناسب نفي )در بنيان مسائل اجتماعي، دنيايي از سركوب و استثمار هست(تمدن
اين حقيقتي است . دهد، هشتمين كالف بزرگ مسائل را تشكيل مي»ي دموكراتيكاخالق، سياست و جامعه«

.باشدكه انكار آن دشوار مي
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زيستي مدني و محيطـ ملت، جامعهـ دولت٩
اي است كه در عين حال بحران سو ژرفا يافته، مرحلهبدين١٩٧٠ي بحراني كاپيتاليسم كه از مرحله
ـ ملت به اي است كه خداي دولتاين برهه. يابدعنوان بخشي از آن تعميق ميـ ملت نيز بهدولتساختاريِ

ظاهرشدن جوامع . شوندهاي روپوش ايدئولوژيك آن يك به يك از هم باز ميحالت عريان ديده شده و نخ
اي عنوان جامعهبهتوان ي مدني را ميجامعه. ناگزير گشتهاي عظيم، جهت جلوگيري از فروپاشيمدني

ـ ملت خصوصيت در دوراني كه دولت. استي خانواده و دولت باقي ماندهتعريف نمود كه خارج از جامعه
كنندگي خويش را از دست داده و در عوض جامعه نيز نتوانسته كامالً آزاد و دموكراتيك شود، محاصره

ناچار هستند يا . گيرندز هر دو طرف در تنگنا قرار ميا. يابندهاي گذار معنا ميي سازمانمنزلهجوامع مدني به
صورت فاقد كاركرد در غير اين. ي آزاد دموكراتيكـ ملت جاي بگيرند يا در صفوف جامعهدر صفوف دولت

ترينشان در چارچوب فمينيستي و آلايده. ي حل مسائل دارندظرفيت بسيار محدودي در زمينه. شوندمي
اي هاي سياسيهاي آنارشيست و چپ قديمي، همچنين سنديكاها و تشكلگروه. ندنماياكولوژيك عمل مي

.گيرندبندي قرار ميـ ملت نيستند، در اين طبقهي دولتكه ضميمه
ي مدني جاي داده است، مستمراً بر طور اجباري به جامعهشدن، بهـ ملت كه به سبب تضعيفدولت

عنوان ـ ملت بهدولت. رساندآن را به حداقل ميجوييچارهي مدني فشار وارد آورده و نيروي جامعه
زيست جامعه نيز برقرار ي برقرارشدن در متن جامعه بر روي محيطترين شكل حاكميتي كه به اندازهپيشرفته

ي بزرگ مسئله ي مدني و دموكراتيك، نُهمين سرچشمهشده، آشكار است كه به تناسب ممانعت از جامعه
. گرددمي

ـ ملت، علم، هنر و حقيقتـ دولت١٠
ي گشتهيافته و محسوسعنوان حالت تعينـ ملت را بهدهد تا دولتپوزيتيويسم اهتمام بزرگي به خرج مي

به . سازدترين دروغ را وارد دور ميي خود، بزرگي كاپيتاليستي با اين چهرهمدرنيته. علم و هنر نشان دهد
ـ ملت تمامي توانش را به اين تبليغات دولت. غايت پديدارين، ابژكتيو و علمي استنمايد كه بهاصرار ادعا مي
اسطوره و تبليغاتي كه هيچ خدا و . شوديك جهان آكادميك بسيار بزرگ ساخته مي. دهداختصاص مي

و در طول تاريخ قادر به ايجاد آن نشده است، در اين دوران مدرنيته تشكيل شده) شاه و مشروعيت وي(ديني
هاي معنايي، هاي اخالقي و سياسي جامعه و فروپاشي كانونبه سبب تخريب تمامي روزنه. شودي بازار ميروانه

.معاصر را نخورده باشدها و تبليغاتتقريباً هيچ دل و مغزي باقي نمانده كه فريب اين اسطوره
ن سهم خويش از بحران دوران دهد، با گرفتشان را تشكيل ميعلوم و هنرهايي كه پوزيتيويسم چارچوب

اين رويدادي است كه . ـ خود مواجه گشتند!نمايـ گويا حقيقتهايي فروافتادن نقاب، با مسئله١٩٧٠بعد از 
دهد، دومين روشنگري در چيزي كه روي مي. ـ ملت داردشكستن دگماتيسم دولتارتباط تنگاتنگي با درهم

نمودن طبيعت اجتماعي از طريق پاره ـ ملت با تكهدولت. باشدنقاط تاريك و مبهم اولين روشنگري مي
هنگامي . گرداندتنها واقعيت پديدارين بلكه حيث ادراكي آن را نيز دچار تخريب مياش، نههاي مهندسيپروژه

.خوردصورت ناگزير ادراك آن نيز ضربه ميشود، بهكه پديده نابود مي
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جاي تاريخ اجتماعي، ـ ملت بهدولت. اعي، تاريخيت جامعه استي علوم اجتميكي از حقايق آشكارشده
حتي متوجه نيست كه بسيار . دهدعنوان تاريخ ارائه ميمدارِ بورژوا را بهايِ اليت قدرتيك برساخت اسطوره

علوم . نمايد، از چارچوب حقيقت خارج شده استاي كه فراوان انتقادش ميبيشتر از تاريخ متولوژيك و ديني
گراترين گفتمان متولوژيك را نيز به آيد، حالت واپسصورت ايدئولوژي رسمي درميجتماعي اروپا هرچه بها

! اش، متافيزيك است؛ يك متافيزيك مطلوب هم نيستهاي علميرغم تمامي ايدهعلي. استخود گرفته
شده به كاپيتاليسم يمهي ضمي سرمايههركدام به يك حوزه. وضعيت هنر نيز تفاوتي با وضعيت علم ندارد

. دهندخويش را از دست مي١يمدارانهشوند، ارزش حقيقتعلم و هنر هرچه كااليي مي. اندتبديل گشته
اي كه هاي مادي و فيزيكيكشيي نسلي علمِ حقيقت و از دست دادن اهميتش، به اندازهمنزلهنابودي فلسفه به

اي است كه پيوندش را با ي بدون فلسفه، جامعهجامعه. شودفالكت ميبيند، منجر به فاجعه و خود ميجامعه به
ها اي از اشياء يا ابژهحالت تودهاين امر نيز به معناي آن است كه جامعه صرفاً به. حقيقت از دست داده است

هاي يتنيز به معناي همه نوع توده و اسباب سرمايه است كه تمامي قابل] يا شيءواره[ي ابژهجامعه. درآيد
اي توان به فاجعهنمي. اش را از دست داده و جهت همه نوع استثمار به حالت مساعد درآمده استتدافعي
ـ ملت با سلب دفاع ذاتي از جامعه، دهمين فاكتور بزرگ دولت. تر از فقدان دفاع ذاتي جامعه انديشيدبزرگ

.دهدمسائل اجتماعي را تشكيل مي
عنوان يك ابزار استراتژيك ايجاد بريتانيا را بهدام در هلند و لندن درـ ملت آمسترهنگامي كه دولت

دانستند چه هيوالي خطرناكي را بودند كساني كه مي. دادند بودندنمودند، متوجه كاري كه انجام ميمي
كردن تخريباتش، تدابير ـ هرچند محدودـ هم حقوقي و هم دموكراتيك الزمه جهت جهت كم. اندساخته

. دادندداخلي خويش اين كار را انجام ميو ساختارجهت بدنه. ظت از فرد و جامعه را فراموش نكردندمحاف
ي اروپا نيز قاره(خارج شده باشد، آن را بر سطح جهان٢ي پاندوراهايي كه از جعبهها و شرارتهمانند خباثت

پاي نوين را تجزيه نمودند و توانستند ي قديمي و ارواز اين طريق، جامعه. پاشيدند) در همين چارچوب است
.آن را تحت هژموني خويش درآورند

پنداشتند، اين هاي ابله آلماني و دانشمندان پوزيتيويست فرانسوي كه خود را بسيار خردمند ميايدئولوگ
ي مهه. پاندورايِ مرد را تقديس نموده و همانند يك خدا و دين راستين آن را در پانتئون مدرن قرار دادند

هاي خداي نوين خويش را مطابق اين ي كاپيتاليستي متأثر شده بودند، بتهاي قدرتي كه از مدرنيتهاليت
ترين صاحبان مفاهيم هاي خاورميانه كه كهناليت. هاي نوين ساختند و جايگزين موارد قديمي نمودندمدل

به اين خدا و دين جديد هژمون قادر به بردندانستند كه بدون پناهبودند، بهتر از هركسي مي» خدا و دين«
.زندگي نخواهند بود

١hakikat değeriرفتكار به» ارزش حقيقت«و » مدارانهارزش حقيقت«شكل در طول متن به. ارزش حقيقت؛ ارزشي از نوع حقيقت.
دهد كه اي جادويي ميزئوس، به او جعبه. هاي يوناني چنين آمده كه پاندورا نخستين زني است كه هفائيستوس خداي آتشفشان آفريده استدر اسطوره٢

ي سحرآميز را س، جعبهبعد از مدتي اپيمتئو. فرستد تا با هم زناشويي نمايندسپس او را به نزد اپيمتئوس كه نخستين مرد است مي. گشودن آن ممنوع است

!ماند جز آرزوگردند و در ته جعبه چيزي باقي نميها همچون بخاري از درون آن متصاعد ميها و پلشتيي نيكيگشايد و همهمي
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انقالب صنعتيـ جـ ـ ب
اي در تاريخ تمدن داراي جايگاه خودويژه] اين پديده. [ي اروپا، انقالب صنعتي استي مدرنيتهسومين پايه

شك صنايع داراي بدون. هاي زراعي و شهري تأثير برجاي گذاشته استي انقالببوده و قطعاً به اندازه
اما تحوالتي كه . صنعت، تحوالت انقالبيِ بسياري را گذرانده است. باشندتاريخي به قدمت تاريخ انسانيت مي

هاي بزرگ ويژه در انگلستان صورت گرفت، داراي خصلت انقالببه بعد در اروپا و به١٨ي از اواخر سده
انگاريِ انقالب صنعتي با كاپيتاليسم و اقتصاد، حائز اهميت قبالً تأكيد نموده بوديم كه عدم يكسان. باشندمي

ي اجتماعي است كه هنوز هم آنچنان بايسته و شايسته مورد نقد قرار نگرفته صنعت يك پديده. بسياري است
خود به چنان ابعادي نرسيدند كه جامعه را خوديـ شهر، قبل از انقالب صنعتي هيچگاه بهـ روستازراعت. است

. ي اجتماعي افزودندي فرهنگ مادي و معنوي ارزش عظيمي را بر توسعهبالعكس، در حوزه. نمايندتهديد
هايي كه همگام با انقالب صنعتي در اروپا پيش پديده. نيروي اصليِ ساختن حيات اجتماعي را تشكيل دادند

آناليز علمي صورت نگرفته ي تأثيرات آن بر روي حيات اجتماعي،اند و هنوز دربارهآمدند، بسيار متفاوت
ي تأثير صنعت بر روي حيات ترين وظايف علوم اجتماعي، ارزيابي ماهرانهشايد هم يكي از اساسي. است

.اجتماعي باشد
فلسفه . صنعت بايد نه تنها موضوع علم باشد، بلكه بايد به همان اندازه به موضوع فلسفه نيز تبديل شود

اينكه علوم اقتصادي، صنعت را تنها . در دستور كار خويش قرار دهدطور قطع بايد موضوع صنعت را به
عنوان يك ابزار اينكه صنعت به. تري استسازند، كاستي بسيار بزرگي اقتصادي مطرح ميعنوان يك حوزهبه

صورت تري ارزيابي گرديده، داراي نتايجي است كه بهيابي و عنصر توليدي داراي بازدهي فراوانتوسعه
.اندزيست آشكار شدهناپذيريِ محيطشي و تداومكنسل

اي و جانداراني هم توليد تسليحات هسته. غيرممكن است كه بتوان فاشيسم را بدون صنعت ارزيابي نمود
ها قوي است، در وضعيتي در آناند و هم صنايعي كه احتمال تخريب جامعهها تغيير داده شدهآنهايژنكه 

شدني سخن بدون شك از صنعتي. اندترين خطر درآمدهي بزرگبه حالت سرچشمهاكنون هستند كه از هم
ي كافي آشكار شده است كه به اندازه. گوييم كه تحت كنترل كاپيتاليسم و اكونوميسم درآمده استمي

موجب سرطان انساني و ١يابي هر دو گرايش بر روي صنعت، هم در معناي واقعي و هم استعاريكنترل
.شودمياجتماعي

هاي زيست از حالت اكولوژيك، از برهانـ روستايي و خروج محيطي زراعيبيكاري، فروپاشي جامعه
ناپذيري اي به مرز تداومشدني با هدف سودآوري، در هر حوزهدهند صنعتيمهم ديگري هستند كه نشان مي

و حاكميت، پيوند تنگاتنگي با ي سلطهـ جهان كاپيتاليستي بر اريكهبدون شك نشستن نظام. رسيده است
پابرجاماندن ساير . دانيم كه ترقي هژمونيك انگلستان، به لطف كاپيتاليسم صنعتي تحقق يافتمي. صنعت دارد

اما چيزي كه . اَشكال توليد و به تبع آن ساير اَشكال جامعه، در برابر نيروي برتر توليد كاپيتاليسم دشوار است
د بحث است، نه توليدي با هدف برآوردن نيازهاي اساسيِ انسان بلكه توليدي با نيز مورحتي در اين مرحله

.باشدهدف برتري هژمونيك مي

١Metaphorاي از روي عاريت و نه در معناي حقيقي خويشكار بردن كلمهاي، تشبيهي؛ بهاستعاره.
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سازي نيازهاي اساسي انسان باشد يا برتري آيا صنعت بايد جهت برآورده: پرسش اساسي اين است
شد سي اجازه داده نميي اخالقي و سيانام جامعههژمونيك؟ همزمان با انقالب صنعتي، بايد مطلقاً به

عنوان سومين هنگامي كه انقالب صنعتي به. نيازهاي اساسي توسعه يابد] ي تأمينحوزه[شدني خارج ازصنعتي
نيازهاي ] تأمين[غير ازطور قطع بايد بهبزرگ تحول تاريخ انسانيت مطرح شد، بهي]مؤلفه= Momentيا [برهه

ي اساسي اخالق، حقوق، دين، فلسفه، علم و سياست بايد همين وظيفه. شدنداساسي مانع از كاربست آن مي
هاي شده، قضاوتدادهبه هنگام انقالب زراعي، جهان مفاهيم تعالي. انسانيت با اين رويكرد بيگانه نيست. بودمي

، علم متولوژي سومر و مصر. نمايدگذاري اديان آسماني اين حقيقت را بيان مياخالقي، علم رو به توسعه و پايه
گذاري اديان بزرگ در دوران انقالب شهري، يك اثبات قوي ديگر اين ها، هنرشان و پايهفرزانگي آنو

هنگامي كه انقالب صنعتي ژرفا يافت، انقالب فرانسه و رويدادهاي مشابه پس از آن چنان . باشدحقيقت مي
ـ علمي هاي فلسفيمقاومت كليسا، انقالب. هاي تاريخي قياس كردها را با نمونهتوان آنوضعيتي يافتند كه نمي

ـ ملت متكي بر صنعت را متوقف ننمودند، بلكه جهت آنكه تنها ترقي كاپيتاليسم و دولتو مكاتب هنري نه
ي اخالقي و بدون شك فروپاشي جامعه. اي شوم به رقابت متمايل گشتندگونهتحت فرمان آن درآيند به

.ي نمودسياسي در اين امر نقش اساسي باز
خوبي بدانيم كه اروپا هنگام انتقال نظام تمدن مركزي از خاورميانه، اهميتي به اولويت داشتن ناچاريم به

چنين گفت «سبب اينكه اثر . برعكس در پي يك انتقال عاري از اخالق بود. عنصر اخالقي نداده بود
د اين بود كه اين خيانت عميق را ي تحرير درآمتوسط فردريك نيچه با يك دلپري عظيم به رشته» زرتشت

هر آنچه را كه «: زندنيچه در اين زمينه چنان خشمگين است كه گويي فرياد مي. بسيار نيك تشخيص داده بود
گفت كه البته كه در اين عبارت از استفراغ مواردي سخن مي. »ايد، استفراغ كنيدتحت نام مدرنيته بلعيده

شدن وي كوچك توان سهم اين گرايش را در مجنوننمي. غز انسان انباشته بودي كاپيتاليستي در دل و ممدرنيته
ها توسط شود، با يك فيلسوف هم ممانعت از اشغال مغزها و دلگونه كه با يك گُل بهار نمياما همان. شمرد

، »آميز را نتوان صحيح زيستحيات اشتباه«گفت آدورنو هنگامي كه مي. كثافات مدرنيته امكان نداشت
كشي ويژه متوجه بود كه تداوم عادي حيات مدرن پس از نسلبه. خواست همان واقعيت را بر زبان بياوردمي

كه در مقابل » يا سوسياليسم يا بربريت«شعار . باشدهاي اخالقي انسان مييهوديان، در تضاد با تمامي قداست
بودن در قبال واقعيت و ملتفتبودنتوجهشد، به معناي مـ ملت سر داده ميهاي كاپيتاليسم و دولتجنون

!باشندها اهميت دارند اما بسيار ناكافي ميشدناين نوع متوجه. مذكور بود
ي اكونوميستي به انقالب صنعتي تنها ناكافي نيست، بلكه منجر به رويدادهاي بسيار نظرانهرويكرد تنگ

نهادن بر آن توسط قيقت اجتماعي و سرپوشنمودن حمثالي تيپيك از تحريف. شودكننده نيز ميتحريف
گردد كه تصادفي اگر توجه شود، مشخص مي. شوداي است كه اقتصاد سياسي ناميده مياكونوميسم، رشته

ي انقالب ترين دورانش را در برهههاي انگليسي برعهده گرفته و قوينيست پيشاهنگي آن را اكونوميست
قتصاد سياسي انگليس اين بود كه تحت نام علوم اجتماعي، به هيوالي ي اساسي اوظيفه. صنعتي گذرانده است

ها تبديل شده حتي كارل ماركس و فردريك انگلس نيز به آلت دست اين تالش. كاپيتاليسم مشروعيت بخشد
ي گذار از بينش اقتصاد سياسي انگليس، در زمينه. دهد كه تا چه حد مؤثر و موفق بوده استو اين نشان مي
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ترين بر اين مبنا، تحت نام علم بزرگ. ي اخالقي و سياسي، نقش اصلي را ايفا نموده استبر جامعهمبتني
مكتب علم پوزيتيويستيِ فرانسه، دومين شريك بزرگ اين خيانت . خيانت در حق علم صورت گرفته است

مكتب پوزيتيويستي ي اقتصادي انجام داده است را چيزي كه اقتصاد سياسي انگليس بر روي حوزه. باشدمي
را » اخالق، دين و فلسفه«مكتب پوزيتيويستي، . ي اجتماعي تحقق بخشيده استفرانسه بر روي تماميت حوزه

نوين ) يمدرنيته(عنوان دين سكوالر عصرسر رسيده است و خود را بهخواند كه دورانش بهنوعي متافيزيك مي
پوزيتيويستي ] مكتب[همزمانيِ ظهور. نمايدذكور را تشريح ميخوبي واقعيت منمايد؛ اين امر بسيار بهمعرفي مي

.سازدتر ميبا انقالب صنعتي نيز تصادفي نبوده و موضوع را هرچه روشن
همه به طول در تاريخ، هيچ انقالبي اين. اي از سرعتش ادامه داردانقالب صنعتي بدون كاستن ذره

. بيندگيرد و چيزي را بر سر راه خويش مانع نميتاب ميدر هر مرحله نيز بيش از پيش ش. نيانجاميده است
تحت فرمانشان درآمده مختلط باشند، ] انقالب صنعتي[بالذاته تا زماني كه دو كالف بزرگ و نامحدود نيرو كه

وار ـ ملت سرطاناي كه كاپيتاليسم و دولتيعني در دوره. توان انتظار پيشامدي از نوعي ديگر را نيز داشتنمي
. توان انتظار داشت اندوسترياليسمي را متوقف نمايند كه موجوديتش را مديون آن هستندكردند، نميرشد

رهايي نيابد، ] گرايييا صنعت[تا زماني كه صنعت از اندوسترياليسم. هاستاندوسترياليسم، دليل موجوديت آن
برعكس، تا زماني . رهايي بخشيدـ ملت ممكن نيست بتوان جامعه را از دست انحصارگري كاپيتاليسم و دولت

اش را هرچه ـ ملت باشد، ناگزير سرعت اكتسابيكه اندوسترياليسم همچنان دليل موجوديت كاپيتاليسم و دولت
ترِ موشكافي نزديك. ي خويش را تا زمان فروپاشي مرگبارش ادامه خواهد دادپايهتندتر خواهد كرد و سه

. زيست حائز اهميت فراواني استكشي و تخريب محيطي، نسلنقش اندوسترياليسم در معضالت اجتماع

ـ روستاييي زراعيگرايي و فروپاشي جامعهـ صنعت١
: انجام داد) صنعت(توان به اين شكل يك تعريف عمومي جهت اندوستريدانيم، ميگونه كه ميهمان

سرآغاز آن . عمل مستقيم دست انسانجاي كُنش و هاي اجتماعي از طريق ابزارها، بهمشاركت انسان در فعاليت
صنعت در اجتماعات . دانيم كه اولين صنعت، ابزارآالت سنگي بودندمي. گرددبه پيدايش نوع انسان برمي

ـ روستايي، همگام با انقالب زراعي. ي گياهان اساساً متكي بر ابزار آالت سنگي بودشكارگر و گردآورنده
پس . باشندصنعت بافندگي، آسياب دستي و سفال از آثار اين دوران مي.خود ديدصنعت نيز انقالب بزرگي به

ـ ويژه در هالل حاصلخيز متشكل از قوس كوهستاني توروسم به.ق٤٠٠٠الي ٦٠٠٠از اين مقاطع، در دوران 
ي علم و صنعت به پيش برداشته زاگرس كه مكان پيدايش نظام تمدن مركزي است، گامي بزرگ در زمينه

ويژه ابزاري همچون خيش، چرخ، كلنگ و توانستند به اهرم تاريخ مبدل شوند و بههايي كه ميصنعت. شد
٤٠٠٠هاي در اين انقالبي كه طي سال. سوتر از اين مرحله، انقالب شهر بوديك گام آن. ديگ ساخته شدند

ران بود كه همراه با در همين دو. باشدوجود آمد، نقش ابزارهاي صنعتي داراي اهميت ميم به.ق٣٠٠٠الي 
: نمايماين معلومات را بدين جهت يادآوري مي. هايي صورت گرفتزبان خط و ارقام، در علوم و هنرها جهش

تحت نظارت اخالقي و . اندهاي ايجادشده هنوز تحت فرمان انحصارگريِ كاپيتاليستي و دولتي درنيامدهصنعت
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موضع اخالقي و سياسي، نقش . يافتندكاركرد ميي شهريي روستايي و هم جامعهسياسيِ هم جامعه
.ي مطلقي داشتكنندهتعيين

يافت، اين نظارت به سو به تدريج در مزوپوتاميا توسعه ميم بدين.ق٣٠٠٠در نظام تمدن مركزي كه از 
ريخ به ـ مديرـ مرد نظامي، از اين تاي كاهنگانهمديريت دولتي متشكل از سه. شدن نهادتدريج رو به تضعيف

صنعت هرچه در شهرها بيشتر توسعه يافت، زير نظارت . جاي مديريت هيرارشيك قديمي نوسازي گشتبعد به
ي ي اقتصاد و هم در زمينهي صنعت هم در زمينهيابي فزايندهاهميت. اين مديريت دولتي نوساز قرار گرفت

ي نظارت خاص دولت بر جامعههاي نظامي، همراه با خودش نظارت عمومي دولت بر جامعه وفعاليت
نظر تاريخِ ي تمدن اروپا از يك نقطهتاريخ تا مرحله. ـ زراعي و به تبع آن استثمارشان را در پي آوردروستايي

فشار بر جامعه و استثمار آن توسط انحصارگري دولتي است كه از طريق نظارت بر روي صنعت متحقق گشته 
توان گفت بنابراين استثمار آن در اين مرحله، چنان اندك بود كه ميكنترل كاپيتاليسم بر صنعت و . است

رغم نظارت دولتي، صنعت فاقد علي. بيشتر در پي انباشت از طريق تجارت و رباخواري بود. وجود نداشت
اساساً در خدمت نيازهاي اساسي . ي اخالقي و سياسي را درهم بشكندچنان نيرويي بود كه بتواند نظارت جامعه

توانيم بنابراين به راحتي مي. توانست از اين چارچوب گذار نمايدحتي صنعت نظامي نيز بسيار كم مي. دبو
.يافتجويي معنا ميعنوان ابزار چارهعنوان يك منشأ معضل بلكه بهبگوييم كه صنعت براي جامعه نه به

ار ظريف و حياتي و هم ـ صنعت كه هم بسيي تمدني اروپا با فروپاشاندن اين توازن جامعهمرحله
نام اخالق، پا كرد و بهاي كه بايد در راهش قيامت بهلحظه. استراتژيك بود، هژموني خويش را قطعيت بخشيد

ي به بعد به لطف سرمايه١٦ي كاپيتاليسم كه از سده. پا خاست، همين لحظه استدين، علم، فلسفه و هنر به
را آغاز نمود، براي » ـ جهاننظام«شدن به ه دست گرفت و مبدلمالي، تجارت و صنايع كارگاهي كنترل را ب

سو عنوان صاحبان انباشتي كه از هزاران سال بدينها بهكاپيتاليست. يافتاولين بار به اين موقعيت دست مي
ن هاي پنهان جامعه گرد آورده شده بود، در اي، در دهليز)خوارينزول(اي نااخالقي و از طريق احتكارگونهبه

، نزاع )ويژه اسالم عثمانيبه(مورخان، اشغال و استيالهاي داراي منشأ خارجي. سده فرصتي را به چنگ آوردند
عنوان فاكتورهاي اساسي تشكيل اين هاي مذهبي را بهها، انشعاب كليسا در درون خود و جنگميان فئودال

ي كه اد تشكيل نشد؛ بلكه در لحظهخوكاپيتاليسم خودبه. اين تا حدودي صحيح است. شمارندفرصت برمي
به سبب اينكه اين مرحله در . وجود آمدبردند بهسر ميترين موقعيت بهنيروهاي نظارت اجتماعي در ضعيف

.نمايمي آن كفايت مياي در زمينهي دفاعياتم آمد، به اشارههاي مربوطهبخش
ـ روستا برهم زده بود توازن را به ضرر زراعتو صنايع كارگاهي كاپيتاليسم، ) پول(ي ماليتجارت، سرمايه

دين، علم، . نمودي اخالقي و سياسي موجوديتش را حفظ ميبنابراين جامعه. اما تفاوت هنوز بارز نگشته بود
.پرداختندتمامي تحت نظارت كاپيتاليسم درنيامده و عمدتاً به مقاومت در برابر آن ميفلسفه و هنرها نيز به
ـ جهان، بسيار پيش از شدن آن به نظامهمچنين مبدل. نعتي را اثر كاپيتاليسم تلقي نمودنبايد انقالب ص

ها عمدتاً باهم به اشتباه گرفته اين تاريخ. ي مالي تحقق يافته بودي تجارت و سرمايهانقالب صنعتي در حوزه
پول . ه معناي كاپيتال نيستندضمناً بايد اين نكته را يادآوري نمايم كه پول و تجارت به تنهايي ب. شوندمي

گيرد، در هاي غيرانحصارگرايانه انجام ميي دادوستد، و تجارتي كه از طريق قيمتعنوان ابزار سادهبه
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ي كاال و ي سادهمعاوضه. آورندجاي ميي حياتي را در جامعه بهويژهچارچوب اقتصاد قرار دارند و يك نقش
شوند، جهت اقتصاد ضرورت دارند و از خصوصيت ه در آن تشكيل نميهاي انحصارگرايانبازارهايي كه قيمت

ها به ابزار بهره تبديل گرديده و هنگامي كه پول در دستان كاپيتاليست. ايجاد حيات اجتماعي برخوردارند
، نظام )قيمتخريد ارزان و فروش گران(اندهاي انحصارگرايانه از طريق تجارت در بازارها تشكيل شدهقيمت

ـ طبق داليلي كه گفته ١٦ي به پيروزي رسيدن اين نظام همزمان با سده. شدن نموده استز به كاپيتاليستيآغا
.اي محشرآسا پديد آوردـ هنگامهشدند

انقالب صنعتي در . شوندعصر هژموني كاپيتاليسم تجاري در تاريخ انسانيت عنوان مي١٨و ١٧هاي سده
ايجاد شمار بسياري از ابداعات كه داراي قابليت . باشدمي١مركانتيليسملحاظ ماهوي، پيروزيبه١٩ي سده

در رأس آن كشتي و قطارهايي كه با نيروي بخار (جاي دست انسان بودندبه] يا خودكار[ فعاليت اتوماتيك
را ها، ماهيت اين انقالبي سريع آنو توسعه) كردندهايي كه با بنزين كار ميكردند و اتوموبيلحركت مي
ي پراكتيك انسان، موجب ي هزاران سالهاساساً اندوخته. اين امر ارتباطي به كاپيتاليسم ندارد. دهدتشكيل مي

ي نوين، عبارت است از تفاوت انقالب تكنولوژيك در اين مرحله. وقوع اين انقالب تكنولوژيك گشت
. و بنابراين گردش پول و تجارتنظير در تاريخ از طريق توليد، حمل و نقل راهگشايي بر انفجاري بي

بيشنه سود، . گذاري سريع در صنعت، سريعاً بيشينه سود را به چنگ آوردكاپيتاليسم تجاري و مالي با سرمايه
شدن اين نيز صنعت را ناچار از افراطي. باشدگيريِ حداكثريِ سرمايه ميقانون كاپيتاليسم است و به معناي شكل

شدن اند، بازهم صنعتيها ديدهاي كه جهت گذار از اين بحرانچاره. ي توليدي استهانتيجه، بحران. نمايدمي
.جنون صنعت، به اقتضاي اين قانون، تا روزگار ما ادامه يافت و پيش آمد. افراطي است

درآمدن صنعت، مرتبط است با قرارگرفتن تحت نظارت ] گرايييا صنعت[به حالت اندوسترياليسم
ي تمركز بر روي محصوالتي كه بيشينه واسطهگرايي بر روي جامعه، بهفشار بزرگ صنعتاولين. كاپيتاليسم
اي كه مسائل چندجانبه. ـ صورت گرفتسازي نيازهاي اساسيـ نه توليد مبتني بر برآوردهآورندبار ميسود را به

ها در رأس اين. گيرنده ميشود، از همين واقعيت سرچشمبر جامعه مسلط گشته و نظيرشان در تاريخ يافت نمي
رشد . آيدي شهري طي قرن نوزدهم ميـ روستايي و جامعهي غيرشهريخوردن سريع توازن ميان جامعهبرهم

اي آغاز مرحله. دهدگرفته در شهرنشيني، به سرعت پيوندش را با معيارهاي اجتماعي از دست ميصورت
ها، تنها ميليونمكاني كه از حيث جمعيتي، نه. باشدنفي شهر ميشود اما ماهيتاًناميده مي٢شود كه اَبرشهرمي

دهد، بدان معناست كه پيوندش را با واقعيت اجتماعي از بلكه بيشتر از صدها هزار نفر را در خود جاي مي
ترين و يا نفي شهر عنوانش كنيم، بزرگ٣»شدني فاقد شهرشهري«توان اي كه مياين مرحله. دست داده است

١Mercantilism :ساختند و ي خود منعقد ميي مواد خام و طال و نقره، قراردادهاي تجاري عظيمي با ممالك مستعمرهمارگر جهت تهيهكشورهاي استع

ي ي كتاب حاضر ارائه داده به اين شيوهلذا طبق تعريفي كه نويسنده. داشتندكردند گسيل ميصادرات خود را به بازارهاي عظيمي كه در اين مستعمرات برپا مي

.گويندميگيرد، مركانتيليسم مازاد و ارزش اضافي كه از طريق تجارت صورت ميولتصرف محص
٢Mega kent :مگاشهر
.شدني ناشهريكار رفته است؛ شهرنشيني فاقد شهر؛ شهريبهKentsiz kentleşmeدر متن اصالح ٣
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مكان عنوان بيشينهمكان استثمار طبقاتي بلكه بهعنوان بيشينهتنها بهشهر نه. باشدر اجتماعي معضالت ميبست
.باشدشدن اجتماعي ميبيانگر سرطاني١زيست نيز، هم از نظر واقعي و هم استعارياستثمار محيط

ما تشخيص صحيح اين ا. ي اخير شهر، قابل شمارش نيستپيكرشدن دويست سالهتأثيرات مخرب غول
اي مرحله. هزار ساله، در رديف اول اين تخريبات قرار گيردـ روستايي دهي زراعياست كه فروپاشي جامعه

تخريب تنها در معناي فيزيكي . تقريباً كامل شد٢٠٠٠هاي آغاز شد، در اوايل سال١٩ي كه در ابتداي سده
ي نتيجه. اي است كه بناي انسانيت را ساختهزار سالهي دهنيست؛ بلكه به معناي تخريب فرهنگ مادي و معنو

اكنون در مورد امكان يا عدم امكان اي است كه از هماين چنان ضربه. شوداين تخريب، به تازگي هويدا مي
با اين سرعت افزايش ٢اياگر تنها گازهاي گلخانه. ي انساني آغاز به بحث شده استتداوم موجوديت جامعه

اكنون جهت صد سال علم از هم. تواند سرپا باقي بماندزيستش چقدر ميعلوم نيست كه جامعه و محيطيابند، م
. تهديد اصلي، مربوط به خود جامعه و ساختاربندي دروني آن است. نويسدبعد، سناريوهاي قيامت را مي

نابودي اخالق و سياست، شدگي، استهالك و فلسفه، بي٣ـ ملت، اقتصاد نااقتصادساختار طبقاتي، خرد دولت
همراه با آن حالت . باشدهمچنين بحران ساختاريِ كاپيتاليسم گلوبال بيانگر چيزي فراتر از فروپاشي نظام مي

.هزار ساله در جريان استكائوتيك نظام تمدن هژمونيك پنج

گرايي و نفي شهرـ صنعت٢
ـ روستايي، در شهر ساخته شده ي زراعيي شهري كه به هنگام فروپاشي جامعهبر خصلت غيرعادي جامعه

وضعيتي ١٩ي وقتي نگاهي به تاريخ شهر انداخته شود، ديده خواهد شد تا اوايل سده.است تأكيد نموده بوديم
رغم تغيير توان ديد كه بههمچنين مي. تپيش آمده كه توازن جامعه در كل به نسبتي جدي برهم نخورده اس

كار مفيد و قابل پذيرش، جامعه را صورت يك تقسيمي روستايي، بها جامعهب] ي شهريجامعه[مكرر توازن
.گرددبه ميان آمدن قانون بيشينه سود آغاز ميمشكل، با . اندپذير نمودهتداوم

بسيار متأسف . درپي كاستي و خطاي بزرگ كارل ماركس خودداري كنمتوانم از بر زبان آوردن پينمي
مصداق [ناچارم. ه متوجه خطر بود، با بدشانسي نتوانست آن را كامالً تشخيص دهدرغم آنكشوم چون عليمي

روستاها تخليه . كاران و دانشمندان را نيز بيان نمايمداران، صنعتقضاوتم در مورد فيلسوفان، دين] داشتن
ي در سطحي مزدبگير(ترين نوع بردگيپديد نيامد، بلكه پست) كارگر(كار آزاد. نشدند، بلكه تخريب گشتند

ها و جاي فرعونبه. ساخته شد» ي آزاداراده«ارباب و با صورت بيبه) كند، ارتش بيكارانكه شكم را سير نمي
ي هايي تحت نام طبقهنمود، نمرودها و فرعوننمرودهايي كه در قرون اوليه شمارشان از چند صد تن گذار نمي

١metaphoric
شوند اين اي ناميده ميدليل اينكه اين گازها، گازهاي گلخانه.باشندن، بخار آب و ازت مياكسيد كربن، متان، اكسيد نيتروژاي شامل ديگازهاي گلخانه٢

اي، بخشي از آن گردد اما به دليل جداره شيشهها نور خورشيد وارد محيط ميدر گلخانه. كنندها را در پيرامون زمين ايجاد مياست كه فضايي نظير گلخانه

اي توليد با دخالت انسان در طبيعت، گازهاي گلخانه. شودتر ميبه اين ترتيب فضاي داخل گلخانه از محيط خارج گرم. رددگدوباره به درون گلخانه بازمي

هاي فسيلي نظير زغال سنگ و نفت سوخت. شوندتر شدن بيش از حد زمين ميهاي خورشيد و در نتيجه گرمشوند كه موجب افزايش ميزان جذب اشعهمي

.اي دارندها نيز اثرات گلخانهها در يخچالفلوئوروكربن. دهدكربن جو را افزايش مياكسيد ميزان دي
٣ekonomisiz ekonomiاقتصاد فاقد اقتصاد
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ـ شاهان جاي يك خدا و خدابه. رسدها ميليون مييونمتوسط و بروكراسي ايجاد شدند كه شمارشان به ميل
. رسددار، به عصر خدايان و شاهان بدون نقاب گذار صورت گرفت كه شمارشان به هزاران تن مينقاب

باشد؛ همان فرهنگ مادي نمودن فرهنگ مادي و معنوي در راه قانون بيشينه سود ميموضوع مورد بحث، قربان
گرايي و اي ميان صنعتشايد پرسيده شود كه چه رابطه. ي تاريخ انسانيت قدمت دارددازهاي كه به انو معنوي

ي كافي اين رابطه را توان برقرار نمود؟ تحليل ما از مدرنيته به اندازهخودانكاريِ شهر با تخريبات مذكور مي
.دهدتوضيح مي

شرط الزم براي . همين واقعيت نهفته استانكار در. انداَبرشهر به معناي صدها شهري است كه مختلط شده
در غير . همچنين شهرها بايد كپي همديگر نباشند. آنكه شهر بتواند بامعنا باشد اين است كه يگانه باشد

ي دهات را تخريب بنابراين چيزي كه جامعه. صورت شخصيت و هويت شهر هيچ معنايي نخواهد داشتاين
از همين رو چالش . كندبزرگيِ شمار هيچ چيزي را بيان نمي. نمايدميي خويش را نيز تخريب كند، جامعهمي

ي مورد تهاجمي كه كارگر نيز بخشي از آن است با نهادهاي تنها بين بورژوا و كارگر نيست؛ بلكه مابين جامعه
اما گرايي در اتحاد جماهير شوروي از طريق كاپيتاليسم دولتي به پيروزي رسيد؛ صنعت. باشدانحصارگر مي
نمايد؛ يعني اثبات همانند قصري كاغذي فروپاشيد، همان واقعيت را ثابت مي) سوسياليسم رئال(اينكه خود آن

.باشدگرايي همان كاپيتاليسم ميكند كه صنعتمي
ي انساني گراي كنوني، سياره و جامعهاكنون معلوم شده است كه جهت سيرنمودن شهرهاي صنعتاز هم

مسائل اجتماعي، بلكه براي رهايي خود جامعه و ] براي حل[تنهانه. بودن رسيده استما به وضعيت ناكافي
ـ ملتي كه پشتيبان آن ـ و كاپيتاليسم و دولتگرايي جانبه در مقابل صنعتهاي ذاتي همهزيست، به دفاعمحيط
. ـ نياز وجود داردهستند

ـ ملتگرايي و دولتـ صنعت٣
ـ ملت گرايي و دولتي بين صنعتام، باز هم بايد بگويم كه رابطهزبان آوردهرغم اينكه مكرراً بر علي

گرايي به چه ميزان صنعت. اند، دوراني است كه هر دو پديده به اوج رسيده١٩ي سده. باشدمي١شناسانههستي
ملت تمامي مسائل ـ دولت. گرايي استـ ملت نيز به همان اندازه مستلزم صنعتـ ملت باشد، دولتمستلزم دولت

تنها ماركسيسم نه. نمايدگرا نيز ايجاد ميي صنعتها را نشان دادم، در جامعهاي را كه با ده سرتيتر آناجتماعي
، آن را يك ٢خواهياي مختلط تحليل ننموده بلكه تحت نام پيشرويگونهـ ملت را بهگرايي و دولتصنعت
پنجاه سال پيش دليل فروپاشي سوسياليسم شوروي را توضيح ي مثبت شمرده است؛ همين امر از صدوپديده

گرايي آن پرورش داده شده و حتي پديد به سبب اينكه جهان آكادمي، در شهر و نهالستان صنعت. دهدمي
ـ ملت كه دين اندوستري در آن قادر نيستند جهاني فاقد دولت. آمده است، از درك چنين حقيقتي عاجز است

رغم خاستگاه ، علي]هايا اكولوژيست[زيستهواداران محيط. را حتي به تصور نيز درآورندمصداق نداشته باشد

١Varlıksalشكل صورت حيث هستي، وجودي و در اينجا بهدر طول متن با توجه به محتواي جمله به/ در اصل به معناي وجودي يا هستمندانه است

.سانه برگردانده شده استشناهستي
٢Ilericilik
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ـ ملت و اگر دولت. اندنشان نموديم، آغاز به ديدن هرچند محدود حقيقت نمودهشان كه دستطبقاتي
ارزيابي گشتهحمالت ايدئولوژيك، اقتصادي و نظاميِ مشترك و مختلط١يعنوان مجموعهگرايي بهصنعت

ي سنديكاليسم و نظرانههاي تنگآشكار است كه در برابر اين واقعيت، سياست. باشدتر ميگرايانهگردد، واقع
نشان گرديد، دفاع ذاتي از جامعه و گونه كه دستمورد الزمه، همان. ماندمعنا باقي ميگرايي بيحزب
.باشدزيست آن ميمحيط

گرايي و فاشيسمصنعتـ٤
يافتن جنگ شدت.گرايي استافروز، محصول شرايط فاشيسم و صنعتي رژيم جنگمنزلهـ ملت بهدولت

. شود، امري ناگزير استداخلي در تاريخ كاپيتاليسم و در عصر صنعت كه بيشينه سود به چنگ آورده مي
ـ ملت عصر دولت. ي حداكثري بدون انجام جنگ در برابر جامعه قابل تحقق نيستبيشينه سود و سرمايه

. صورت يك رژيم جنگ داخلي سازماندهي شودصنعت، به اقتضاي اين قانون بيشينه سود، ناچار است به
ترين حالت جنگ داخلي است شدهـ ملت، بيانگر عمومينفوذنمودن قدرت به تمامي منافذ اجتماعي در دولت

يوند با سرشت جنگ است كه به همان شكل، در پ. باشدكه تعريف فاشيسم نيز در همين چارچوب مي
.دهدگرايي افراطي، ايدئولوژي فاشيسم را تشكيل ميملي

جنگ . گرايي، طي هر دو جنگ جهاني خود را به خوبي ثابت نمودشدن جنگ در عصر صنعتگلوبال
هاي داخلي و خارجي تاريخ در عصر ترين جنگدادن شديدروي. شودداخلي، با جنگ خارجي كامل مي

ي ميان توان با رابطهعنوان دين رسمي را ميگرايي بهگرايي و كاركرديابي مليي اخير صنعتدويست ساله
) دربرگيري تمامي جامعه(ي فراگيرشدنكشي يك نتيجهنسل. ي صنعتي توضيح دادفاشيسم و سرمايه

شكل جنگيِ يمنزلهـ ملت بهمعضل اساسي اجتماعي در برابر فاشيسم دولت. باشدهاي اين دوران ميجنگ
.باشدـ ملت ستمديده ميـ خلقي دفاع ذاتي طبقهي جبههگرايي، ايجاد و توسعهعصر صنعت

گرايي، زن و خانوادهـ صنعت٥
ـ روستايي فروپاشيد، ي زراعياي كه پس از جامعهدر عصر كاپيتاليسم صنعتي، دومين نهاد اجتماعي

شناسي غرب بر آن سرپوش نهاده است نيز خانواده كه جامعهيكي از موضوعات مهمي . باشدخانواده و زن مي
. جويدشناسي از توضيح داليل و چگونگي دچارگشتن خانواده به فروپاشي دوري مياين جامعه. باشدو زن مي

به هنگام فقر . براي بردگان قرون اوليه، توضيح دادتوان در پيوند با نبود حق تشكيل خانوادهاين واقعيت را مي
ي خانواده به نسبت فراواني از ميان شدهي تمدني شرايط مادي نهاد سنتيبيكاري رو به تزايد، در جامعهو 

شود، چيزي كه هنگامي كه فرد از جامعه جدا مي. رودشود و معناي اجتماعي خانواده از بين ميبرداشته مي
در شرايطي ظالمانه به مرد حاكمي تسليم ماند اين است كه تن به خيابان بسپارد و خود را براي زن باقي مي

بردگي زن، . تمامي در مغايرت با سرشت زن استنمايد كه بهاي را تحميل مينمايد كه شرايط ناخواسته

دهد و هم اين واژه در زبان تركي هم معناي مجموعه و تركيب را مي. باشدانگليسي ميComplexآمده كه همان Kompleksي در متن تركي واژه١

!بودن حمالت مذكورايعقده. تواند باشدبودن نيز ميايبه نوعي كنايه از عقده. »عقده«
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بردگي زن، نوعي . گيرد، در اين عصر به آزادي تبديل نشده استبرخالف آنچه برايش تبليغات صورت مي
يكي از . گذارند كه كااليي نشده باشدي سلولي از وي را باقي نمييافته است كه حتبردگي بازاريِ تعميق

. دهند، بر روي خانواده و زنان جريان داردگرايي روي ميهايي كه در عصر صنعتترين عناصر بحرانمهم
گراييگرايي و استثمارگريِ مرزناشناس جنسيتهاي خيابانيِ پرشمار بلكه قدرتهاي فراوان و بچهتنها طالقنه

ترين ي اساسيمثابهي اجتماعيِ خانواده و زن بهمسئله. دهداجتماعي، ژرفاي اين بحران و سقوط را بازتاب مي
. باشدهايي در سطح تئوريك و پراكتيك ميعناصر حيات آزاد، نيازمند تالش

گرايي و اكولوژيـ صنعت٦
ها اكولوژيست. تي ايفا نموده استگرايي، اكولوژي نقشي حياناپذيريِ صنعتدر امر آشكارشدن تداوم

هاي موجود در تحليل كاپيتاليسم صنعتي كه از طرف سوسياليسم علمي و علوم اجتماعي اشتباهات و كاستي
دهد از ناپذيريِ كاپيتاليسم را توضيح ميعلمي كه به بهترين وجه تداوم. اندرا آشكار نمودهصورت گرفته

بودن و ناسازگاري اي كه بايد از اين گرفت، نامتجانسترين نتيجهمگيرد؛ مهي اكولوژيك ريشه ميحوزه
يابي ناپذير حيات را از حالت تداومزيست يعني محيط اغماضاگر يك نظام، محيط. كاپيتاليسم با حيات است

گرايي،با سرعت كنوني صنعت. توان از اين نظام دفاع نمودخارج نمايد، آشكار است كه با هيچ توجيهي نمي
تنها نظام در عصر كاپيتاليسم صنعتي نه. ي خورشيدي نيز برايش كافي نخواهد بودي ما بلكه منظومهتنها كُرهنه

هاي تمامي ارزش. صورت عزرائيل واقعي حيات درآمده استبه معناي واقعي كلمه بربر شده است، بلكه به
دهد كه جامعه از نظر ، نشان مي١سي هنر، ورزش و سكشدن سه حوزهصنعتي. انداجتماعي صنعتي گشته

شدن در تمامي شدن و كاپيتاليستيـ ملتشدن، دولتصنعتي. اخالقي و وجداني مستهلك و نابود گشته است
تنها دعوت به اند؛ اين نههاي جامعه از نظر فرهنگ مادي و معنوي، به ديوار و مانع اكولوژيك برخوردهحوزه
. باشددعوت به خود حيات نيز ميـ دموكراتيك بلكهي آزادجامعه

هاگرايي، علم و رسانهـ صنعت٧
. شونداي كه توسط اكولوژي نقابش برافتاده است، نزديك نميگراييساير علوم به تحليل صنعت

ي صاحبش را سگ پاچه«به اقتضاي عبارت . كننده در اين امر داردشدن علم به نظام نقشي تعيينضميمه
اگرچه گاه و بيگاه در برابر آنان . جويندشان دوري ميعلم و آكادمي نيز از گازگرفتن اربابان، جهان»گيردنمي

درنگ سكوت كرده و شود، بيگوشت و استخواني در برابرشان انداخته ميكنند اما هنگامي كه تكهپارس مي
بخشيدن ي مشروعيتحداقل به اندازه: هاي من اين استيكي از ايده. دهندبه خدمت خويش ادامه مي

بخشي به نظام كاپيتاليستي از متولوژيك به نظام زورگويي و استثمار توسط كاهنان سومر و مصر، مشروعيت
اصطالح توجيهات تئوريك در حالي كه جهان علم و آكادمي به. باشدمطرح مي» گراييعلم«طريق 

هايي ايجاد رسانه. دهداي انجام مينههان رسابيند، تبليغات آن را نيز اساساً جبخشي را تدارك ميمشروعيت

ي فارسي اين در ترجمه. معروفندSباشد، به سه ميSها در زبان تركي آمده است، چون حرف ابتداي اين واژهüç(S), sanat, spor ve seksن در مت١

.فرمول به شكل مذكور قابل ارائه نيست
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با . باشدمعاصر از طرف نظامي كه ناسازگاري آن با جامعه و حيات آشكار شده است، موردي قابل درك مي
ي علمي، شدهبا تزهاي تحريف» ، ورزش و سكسهنر«، و صنعت ها، تمامي جهان نمايشيدرآميختن رسانه

هاي عريان بدون اين بمباران و تنها با دستگاه. نمايندانسانيت را بمباران ميلحظه به لحظه دل و مغز تمامي
.توان نظام را تداوم بخشيدخشونت، نمي

ـ علمي كه به قدرت و دولت. گيرداش را از هژموني ايدئولوژيكش ميهژموني كاپيتاليستي، نيروي اساسي
رهايي جامعه قبل . باشنداي اساسي اين هژموني ميهاي كه صنعتي شده است، سالحملت ضميمه گشته و رسانه

.باشداز هرچيز مستلزم انجام انقالب در اين دو حوزه مي

هاي احتماليي كاپيتاليستي و رهيافتـ بحران مدرنيتهج
هاي هژمونيك سنتي را بر مبناي كاپيتاليسم دچار تز بنيادين دفاعياتم اين است كه نظام تمدن اروپا نظام

اي كه ريشه هزار سالهپانصد سال اخير نظام تمدن مركزي پنج. باشدها ميي آننموده و در حكم ادامهتحول 
ي استراتژي رهايي و وسط برخي نيروهاي پيشاهنگ متكي بر جغرافياي اروپا بر پايهدر مزوپوتاميا دارد، ت

مدني مصداق هاي تدر تمامي نظامخصوصيات بنياديني كه. ـ جهان جديد تبديل شده استحمله، به يك نظام
اولي رقابت و هژموني؛ دومي، مركز ـ پيرامون؛ سومي، . كنندي اروپا نيز صدق ميدارند، براي مدرنيته

همچنين وجود نيروهاي هژمونيك و نيروهاي . باشندي ميهاي بحران كُنژنكتوري و ساختارزمانمدت
در حالي كه تضاد اساسي . ي اروپا نيز مصداق داردمدرنيتههر تمدن، برايطلب در بطنـ مساواتدموكراتيك

بين اين دو نيرو بوده، در طول تاريخ و تا به امروز، هر نيرويي در درون خود داراي تضادهاي فرعي نيز بوده 
.اندشان پيروز از ميدان بيرون آمدهي موجود در بينعموماً نيروهاي هژمونيك از مبارزه. است

با برقراري انحصار بر . ـ جهان درآمدحالت نظاماروپا به) يمدرنيته(اي اولين بار در تمدنكاپيتاليسم بر
گرايي به ـ ملت و استمراربخشي به صنعتي دولتي مالي و صنعت، سازماندهي به شيوهروي تجارت، سرمايه

[اين توان دست يافته است نمودن طور فرعي با مستعمرهعمدتاً با مستقرشدن در خاورميانه و به] كاپيتاليسم. 
اي پايهسه. صورت تمدن مركزي درآيدها توانسته است بهسازي آنچين، هندوستان، آمريكا و آفريقا و وابسته

كه دليل موجوديت ي اروپا بر آن متكي است، در سطح بسياري قابليت حل مسائل اجتماعي ـكه مدرنيته
.ـ را از دست داده استهاستآن

چون قانون بيشينه سود را . باشداليسمي كه مدرنيته اساساً بر آن متكي است، دليل بحران ميخود كاپيت
يابد، هيچگاه زيست و اكولوژيِ آن جريان ميشالوده قرار داده و با اغماض از نيازهاي اساسي جامعه و محيط

درتي كه در مدرنيته تحت نام ق. اندتوليد افراطي و خشكسالي هميشه مختلط. تواند از بحران رهايي يابدنمي
تا سطح فاشيسم، نظام » تكثير حداكثريِ خويش عليه جامعه«شود، با باال بردن دهي ميـ ملت مجدداً شكلدولت

.نمايدرا به يك رژيم جنگ داخلي و خارجيِ مستمر تبديل مي
كه در بطن انقالب صنعتي . حالت بحران مستمر تنها از طريق حالت جنگ مستمر قابل تداوم است

شدن و تشديد بحران پايه، موجب ژرفي اولي از سهي دو پايهي اروپا صورت گرفت، تنها با تغذيهمدرنيته
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در حال فعاليت است، از همان بدو تولدش، راهگشاي ١»سه سوار روز محشر«نظامي كه همانند . گرددمي
ي فروپاشي نيز در مرحله. گرديد٢»ابزتوماس ه«از طرف فيلسوف مشهور » انسان، گرگ انسان است«قضاوت 

هاي خود غير از خوردن تولهاي بههايي درآمدند كه چارهاز حالت گرگ ديگران درآمده و به حالت گرگ
بحران . تواند بدين صورت تفسير گرددزيست تنها ميي اخالقي و سياسي و محيطاستهالك جامعه. ندارند
داشتن ريشه. لت بحران ساختاريِ مدرنيته است كه آشكار شده استي مالي امروزين، بارزترين حاسرمايه

كند كه ي اروپا، اثبات ميويژه در اتحاديهشدن سريع آن بهي آمريكا و گلوبالمدرنيته در اياالت متحده
.درآمده است» ـ جهاننظام«صورت مدرنيته به

ي مالي نيست، بلكه بحران ساختاريِ رمايهـ جهان در حال جريان است، تنها بحران سچيزي كه در اين نظام
. ي تمدن استهزار سالهچيزي كه مطرح است، بحران پنج. كاپيتاليسم و حتي بيانگر موردي فراتر از آن است

دهد كه چگونه از واقعيت اجتماعي گسسته شده و نشان مي] يا فينانس[ي ماليي سرمايهبازتاب آن بر حوزه
ي تاريخي يك نظام يغماگر در هيچ دوره. دهد كه معنايش را از دست داده استجهاني مجازي را تشكيل مي

اين . ساخته نشده است) شودحدس زده ميتريليون دالر ٦٠٠حدود (و سارق مجازي در اين ابعاد بزرگ
در بحران بخش خودويژه. تواند تشكيل شودي نظام تمدن ميي محيط تاريخي و روزانهواقعيت تنها در گستره

هزار ساله، تمدن كاپيتاليستي پانصد ساله، و تمدن مركزي پنج: باشداي آن ميروزگار ما، ساختار سه اليه
صورت مختلط و ساختاري در حال كُنژنكتوري است بهكه] Financial= [طور محسوس بحران ماليبه

. باشدجريان مي

تواند اين قابليت را نشان عنوان نيروي هژمونيك نظام، مياياالت متحده به: ي آمريكاـ اياالت متحده١
يچگاه آن را به رفت هاما اين برون. يافته، از بحران ساختاري خارج سازدصورت ترميمدهد كه خود را به

اش را با سعي خواهد كرد به نسبتي بيشتر از گذشته، هژموني. ي بيستم نخواهد رساندنيروي هژمونيكش در سده
هژموني اياالت . گونه تداوم يابدي اروپا و ژاپن تقسيم نموده و آنتري و ازجمله اتحاديهنيروهاي فراوان

عنوان متفق استراتژيك انگلستان نمانده بلكه اطوري بريتانيا و بهصورت نوعي تداوم امپري آمريكا تنها بهمتحده
ي آمريكا نيرويش را تنها از اياالت متحده. در عين حال ناچار است سنت دموكراتيك آن را نيز ادامه دهد

هاي پرشمار و متفاوت داراي سنت دموكراتيك نيز كسب گيرد بلكه از نيروي گروهعناصر هژمونيك نمي
ي فرهنگي مادي و آميز اندوختهي آمريكا به سبب نمايندگي موفقيتتوان گفت كه اياالت متحدهمي. نمايدمي

شوند و به سبب ظلم ن سه پادشاهي بزرگ يكي ميي آطبق اعتقادي در مسيحيت، قبل از قيامت و به نشانه. آمدهMahşerin uç Atlısıصورت در متن به١

در روايات كهن آمده كه خدايان براي تنبيه . ها از چهار سوار قيامت نام برده شده استدر برخي اسطوره. آيدپراكنند، شرايط محشر فراهم ميو فسادي كه مي

بال، قحطي و است كه به جنگ،) محشر= Apocalypse(نها چهار سوار قيامت نام آ. نمايندها چهار نيرو را در قالب چهار سوار به زمين گسيل ميانسان

ها را از خدايان دريافت كردند، آنگاه ي ورود به دنياي انسانوقتي كه هر چهار سوار اجازه. ور شوندآنها اجازه ندارند كه با هم به زمين حمله. مرگ مشهورند

بيني داري ليبرال را پيش، فروپاشي نظام سرمايه)زندگي در آخرالزمانLiving in the end times(نام د بهاسالوي ژيژك در كتاب خو. رسدقيامت فرا مي

ي هاي فزايندهزيست، نظام اقتصادي نامتوازن، انقالب بيوژنتيك و شكافداند از بحران جهاني محيطاو چهار سوار روز قيامت را عبارت مي. نمايدمي

.اجتماعي
٢HobbesThomas
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] كردنيا رستوره[هاي بسياري براي ترميمبنابراين فرصت. باشدمعنوي نظام تمدن مركزي است كه هژمون مي
شته باشد كه با ساختاري نوين رود كه با سنگربندي نيروي موجودش، شانس آن را دااحتمال نمي. خويش دارد

غير از به. ، به دفاع هژمونيك اهميت بيشتري خواهد داد]يا رستوراسيون[در دوران مرمت. از بحران خارج گردد
. باشدجانبه و فراگير نمياي همهحمالت موضعي، داراي استعداد تداوم حمله

بان تحول كاپيتاليستي موجود در نظام عنوان صاحي اروپا بهكشورهاي اتحاديه: ي اروپاـ اتحاديه٢
ي آمريكا تمدن مركزي، همچنان اهميت و جايگاه خويش را حفظ كرده و متفق استراتژيك اياالت متحده

ي اروپا هستند كه ناچارند ترميم و حتي رفرماسيون اساسي را اما اين كشورهاي اتحاديه. باقي خواهند ماند
صورت دهند، » گراييگرايي و صنعتـ ملتكاپيتاليسم، دولت«فرم را در نيروهايي كه بيشترين ر. انجام دهند

ي مدرنيته در اين دسته از كشورها بود كه زيرا تاريخ پانصد ساله. در اين كشورها پا به عرصه خواهند نهاد
گونه بدين، اين امر»قابل معالجه استجا نيزبيماري در هرجا باشد، در همان«به سبب اينكه . عميقاً رقم خورد

در . باشداش سرچشمه گرفته و محصول آن ميپايهي اروپا، از نياز به رفرم در هر سه خود اتحاديه. باشدمي
سوسياليسم، «طور هرچند محدود به نفع به» گراييـ ملت و صنعتكاپيتاليسم، دولت«ي اروپا، اتحاديه

تر خواهند تدريج شتابانهاي موجود بهگام. د شد، از رفرم گذار داده خواهن»گراييزيستدموكراسي و محيط
خوبي شنود، بسيار بهداند و ميعنوان نيرويي كه در جهان ارتباطات بيشتر از همه ميي اروپا بهاتحاديه. شد
خود آزمون . اش نخواهد بودها، همانند گذشته قادر به تداوم مدرنيتهداند كه بدون وجود اين رفرممي

بنابراين به احتمال قوي . باشدها بسيار بسيار آموزنده ميدر طول پانصد سال طي نمود، براي آناي كه مدرنيته
با هم ] يا رفرماسيون[ي اروپا از طريق اصالحو اتحاديه] يا رستوراسيون[ي آمريكا از طريق ترميماياالت متحده

در . گرايانه نيستي اروپا، واقعاتحاديهانتظار ظهور يك سيستم نوين از. از بحران سيستمانه، برون خواهند رفت
ـ فلسفي تازه تواند نقش يك مركز آموزندگي غيرقابل اغماض را در ظهور علميي سيستم نوين، ميزمينه

اما در ميان نيروها و عملكردهاي محتمل سيستم نوين، در نقشي محدود باقي مانده و نقش اصلي را . بازي كند
.ايفا نخواهد كرد

ي آمريكا در شرق آسيا، نيرويي است كه بيشتر از ژاپن، متفق نخست هژموني اياالت متحده: ـ ژاپن٣
در امر ترميم و رفرم بيش از همه دچار دشواري و زحمت . همگان از بحران ساختاري متأثر گرديده است

ي ت متحدهدر هر شرايطي همچنان متفق اياال. اي استكارانهغايت محافظهداراي خصوصيات به. باشدمي
.ي جنوبي، همچنان نقش ژاپن كوچك را ايفا خواهد كردكره. آمريكا خواهد بود

چين كه داراي يكي از مراكز كهن تمدن در شرق آسياست، با سنتز ليبرال و سوسيال رئال: ـ چين٤
رود كه يانتظار نم. مختص به خويش دارد» گراييـ ملت و صنعتكاپيتاليسم، دولت«خود، سعي بر آزمودن 

برعكس، سعي خواهد كرد در واپسگراترين . ي اروپامحور را متحقق سازدتر از مدرنيتهتشكلي بسيار متفاوت
شود، انتظار برخالف آنچه ادعا مي. بناميم، نفوذمند گردد) پروسي(توانيم آن را شكل آلمانينوع خود كه مي
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توان انتظار مي. ي آمريكا را بگيرداياالت متحدهعنوان يك مركز نيروي هژمونيك جديد، جاي رود كه بهنمي
همچنان . شودناميده مي» شدنليبراليزه«داشت كه به تدريج يك رفرم كاپيتاليستي محدود را انجام دهد كه 

تواند يك ترقي كاپيتاليستي از نوع نمي. شكلي قاطع ادامه خواهد دادگرايي را بهگرايي و صنعت»ـ ملتدولت«
عنوان يك احتمال به موضوع بحث ـ سوسياليستي نيز بهممكن است يك تحول دموكراتيك. مه دهدديگر را ادا
. يابد، در نظر گرفتاين احتمال را بايد بيشتر هنگامي كه بحران ساختاري كاپيتاليسم ژرفا مي. مبدل شود

. عنوان يك چين كوچك ارزيابي نمودي شمالي را بهتوان ويتنام و كرهمي

طور كامل با احتمالي دشوار است كه كشورهايي همانند هندوستان، روسيه و برزيل كه به: وستانـ هند٥
اند يك مركز هژمونيك مستقل شوند نيز، در بلندمدت از اين نظام هژمونيك يكپارچه نشده اما قادر نگشته

ترين احتمال اين قوي. نندكي كاپيتاليستي را زيسته و تجربه مياساساً مدرنيته. موقعيت خويش گذار نمايند
] يا خودويژه[قابليت تشكيل يك نظام نوين و مختص به خويش. است كه سعي كنند همانند چين نيرومند شوند

موقعيت روسيه ـ كه از طريق سوسياليسم رئال سعي بر آزمودن اين مورد نمودـ بعد از هفتاد سال، . را ندارند
هاي دموكراتيك در احتمال دارد سنت. بار نياوردي كاپيتاليستي بهشدن به مدرنيتهاي فراتر از تبديلنتيجه

. ي دموكراتيك آمريكاي جنوبي پيوند دادتوان سرنوشت برزيل را به توسعهمي. هندوستان بيشتر مطرح شوند

تواند در دوران بحران ساختاري، اقدامات دموكراتيك آمريكاي جنوبي مي: ـ آمريكاي جنوبي٦
طور تواند بهاما موجوديت ساختارهاي قوي اليگارشيك در اين كشورها، مي. را انجام دهدمختص به خويش

همچنين بستر تئوريك و پراكتيك . عمل آورده و حتي برعكس نمايدجدي از چنين رويدادهايي ممانعت به
همگان قادر به كشورهايي هستند كه بيشتر از ضمن اينكه مجموعه. گامي دموكراتيك، چندان پيشرفته نيست

ـ سوسياليست خودويژه شان به يك نظام دموكراتيكمقاومت در برابر هژموني اياالت متحده هستند، رسيدن
تواند جنگ با اياالت متحده را به همراه بياورد كه توانايي خود كوبا مي] نظام[يافتنتعميم. شوددشوار ديده مي

بورژوازي كه در سطح هاي خردهبودن، از ضعفضعيف. ستتنهايي جهت اين امر، احتمالي ضعيف اها بهآن
اما بازهم آمريكاي جنوبي در جستجوي نظام . گيردپيشاهنگيِ نيروهاي دموكراتيك قرار دارد، نشأت مي

ترين نيروهايش، در حكم البراتواري پررونق ديده آلـ سوسياليست خويش، همگام با ايدهدموكراتيك
. شودمي

در . باشدن آفريقا جهت آنكه تحت نام خويش سخن بگويد هنوز هم بسيار محدود ميتوا: ـ آفريقا٧
تقديرش ممكن است وابسته به هر خدا و يا . بردسر ميگرايي و استعمارگري كالسيك بهدوران خروج از قبيله

ي آمريكاي توان انتظار داشت كه به اندازهنمي. نيروي خلقي كه بر تقدير جهاني حكم براند، رقم بخورد
تر عنوان يك مادر اميدبخش مناسبارزيابي آن به. ي آزمايشگاه اجتماعي را از سر بگذراندجنوبي، تجربه

.خواهد بود
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اي از عنوان مجموعهي يك فرهنگ كهن و نه بهعنوان منطقهارزيابي خاورميانه به: ـ خاورميانه٨
به . ي فرهنگ شرق استباشد، نيروي اُرژينال و نمايندههرچه. بار آوردتواند نتايج بامعناتري بهكشورها، مي

هزار ي تمدن مركزي و صاحب دهنيروي هژمونيك چهارهزار و پانصد ساله. باشدتر بستر آن ميعبارت صحيح
ي درآيد كه اروپا از خود وي »تمدن«ي چنين تاريخي حتي اگر به حالت وابسته. باشدي عصر نوسنگي ميساله

ي اروپا در دويست سال اخير بر خاورميانه فشار مدرنيته. درنگ نابود شودرود بيز، انتظار نميگرفته است ني
. ي خويش را به تمامي جهان بقبوالنداروپا موفق شده است كه مدرنيته. كندوارد آورده و بر روي آن كار مي

طور كامل به يك در خاورميانه نيز بهتوان گفت شود، نميطور بسيار زنده ديده ميگونه كه امروزه نيز بههمان
طلب بسيار نيرومند، دچار فشار هاي مقاومتاروپا به سبب وجود نيروي دولت. موفقيت مشابه دست يافته است

خورد، كه مقاومت كرده و شكست نميآن. گشتبودند، كار آسان مياگر چنين نيروهايي مي. شودنمي
حتي اگر مدعيان نمايندگيِ معاصر فرهنگ منطقه . باشدوار ميعمدتاً سنت فرهنگي است كه رؤيت آن دش

هاي موجود در ساير نقاط جهان ـ همانند آنچه نمونهشدن در برابر فرهنگ اروپا بخواهند نيز، اين فرهنگ تسليم
اما اين . شودها ناشي ميردنمودن، فراتر از نيروي نمايندگي آن، از نيروي سنت. نمايدتن بدان دادندـ را رد مي

همچنين كاپيتاليسم، . شودگر نميصورت سوسياليسم رئال، جلوهصورت اسالم راديكال و نه بهسنت، نه به
موردي كه . را ندارند] مذكور[گشتن با سنتشدن و عجينگراييِ مدرنيته نيز قابليت يكيـ ملت و صنعتدولت

.باشدوضعيت كائوتيك ميدر حال جريان است، يك نمونه
توان گفت اين امر سنتي پانصد مي. ـ غرب را پديد آوردريخ براي اولين بار اسكندر كبير سنتز شرقدر تا

آميز، تمامي عنوان يك فرهنگ موفقيتسنت هلنيستي به. ساله را با موفقيت نمايندگي يا بازنمايي نمود
سيحي، اسالمي و هندي بر آثار عظيمي بر فرهنگ موسوي، م. هاي پس از خويش را تحت تأثير قرار دادتمدن

.ي غرب تبديل شودي مدرنيتهتوانست به خميرمايه. جاي نهاد
ها شود، هنگامي كه نيروهاي پادشاهيناميده مي) ١٤٠٠الي ١١٠٠(هاي صليبيي جنگدر مقطعي كه دوره

هري يوناني و ي اسكندر ماهيتاً بر فرهنگ شحمله(ي غرب، تحت نام اروپاهاي رو به رشد نهادهنشينو پرنس
. رفت همان موفقيت را نشان دهندور شدند، انتظار نميبه خاورميانه حمله) اي بالكان متكي بودفرهنگ قبيله

توانستند اين تنها مي. ها از هر نظر از فرهنگ مادي و معنوي خاورميانه عقب مانده بودزيرا جهان پشتيبان آن
اين را با موفقيت انجام داده و تمدن خويش . ري بود، اخذ نمايندرا كه برايشان بسيار ضروهاي فرهنگيارزش

.را با اين فرهنگ جاافتاده، سرشتند و ترقي دادند
ناپلئون آغاز نموده بود، بريتانيا توسعه داد و اياالت (ي اخير هنوز هم ادامه داردي دويست سالهحمله

هاي گرم و سرد از افغانستان گرفته تا مراكش، جنگصورتويژه امروزه بهبه). دهدي آمريكا ادامه ميمتحده
ترين وضعيت نظام وضعيت موجود، ضعيف. از قفقاز گرفته تا آفريقاي ميانه در بسياري از مناطق ادامه دارد

ي پايهسعي گرديد سه. ي سنتي استي اروپا، خاورميانهي مدرنيتهترين حلقهتر، ضعيفبه عبارت صحيح. است
.سازي كائوس ايفا نمايداما نتوانست نقشي فراتر از ژرف. سال اخير برپا شودآن در دويست 

روي مزدوران مدرنيته كه جالي اسالمي دارند، گويي به چاشني تند وضعيت هم نوع راديكال و هم ميانه
به سيستم شدنعنوان اسالم و نه به نوع ديگري، قابليت و ظرفيت تبديلنه به. اندنوين كائوتيك تبديل گرديده
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شدن اقداماتي توان از مطرحهايي فراتر از آنارشي و كائوس در منطقه، نميرغم وجود وضعيتعلي. را ندارند
طور مستمر در حال توان گفت اين است كه وضعيت كائوتيك بهچيزي كه مي. آميز بحث نمودموفقيت

يكي از احتماالتي كه از . باشدميخوردگي، در حكم آلياژ و تركيبي نوين هر جوش. جوشش و غليان است
نه امكان اين . ـ غرب باشدي شرقخوردگي پديد خواهد آمد، ممكن است يك سنتز خودويژهاين جوش

نمودن هاي قديمي خويش را رونق بخشد و نه تزريقوجود دارد كه شرق مجدداً يكي از انواع تمدن
ي سنتزي كه پديد خواهد آمد ي خودويژهجنبه. دتواند مطرح باشي خود توسط غرب ميي مدرنيتهطرفهيك

.هاي سازماني به مسائل اجتماعي تعيين خواهد نمودگويي ساختارهاي علمي و جنبشرا استعداد پاسخ
. ترين احتمال اين است كه هر دو طرف يكديگر را نفي نمايند و از اين طريق گام جديدي را رقم بزنندضعيف

علم . هايي نوين از طريق علم اوريانتاليسم اروپا ميسر نيسته است كه تحقق گامي كافي آشكار شدبه اندازه

شود، از طريق وضع گام نويني كه آرزو مي. كشدطبيعت اجتماعي شرق نيز تنها انتظار پيشاهنگان خويش را مي

ال اين بخش بعدي، احتم. شدن آن قابل تحقق استاين علم، سازماندهي آن، به حركت درآمدن و اجتماعي

.گام تازه را مورد ارزيابي قرار خواهد داد
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بخش پنجم

ي خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيكبحران در جامعه

ـ تعريف صحيح حيات در خاورميانه»الف«

مدعيان وضع علم، از كاهنان سومري و مصري . باشدي بنيادين علوم اجتماعي، تعريف حيات ميوظيفه
اند و هم گرفته تا متخصصان علوم اجتماعي پوزيتيويست اروپا، هم معناي زندگي اجتماعي را تعريف نكرده

هاي متولوژيك كه موجب تاريكي و ابهام در آگاهي ترين گفتمانكنندهي اساسي، منحرفجاي اين وظيفهبه
توان از نظر اجتماعي تعريف نشود، نمياين در حاليست كه تا وقتي حيات از نقطه. اندشوند را ايجاد نمودهمي

بدون . ي چيزي كه تعريفش صورت نگرفته است، علم وضع نمودتوان دربارهنمي. علم اجتماعي سخن گفت
هاي تمدني در نظام. باشدهاي تمدني مرتبط ميي حقيقت در نظامتافتهشك اين امر با برساخت نادرست و كج

گونه كه حقيقت زندگي اجتماعي توضيح داده نشده است، در عين ـ همانـ از لحظات آغازين تا روزگار ما
هاي ي برساختگرايي، در سطح عظيمي جامهگرايي و علمگرايي، فلسفهحال از طريق مقوالت متولوژي، دين

ها را همچنين از طريق هنرها اين بازگويي. گونه بازگويي شده استتافته و اشتباه بر آن پوشانده شده و بدانكج
شود و بدين ي ديالكتيك گنجانده ميرابطه] چارچوب[فرهنگ مادي و فرهنگ معنوي تمدن در. اندجال زده

شود، در شدنشان اجازه داده ميهايي كه به شناختهشده و يا آنهاي تاريخي شناختهترتيب، از طريق بازگويي
شده ي حيات به بندگان ياد دادهدار، يك شيوهابخدايان عريان و نق» هايِمنافع، اعتقادات و خواست«راستاي 

ها و فرزانگان، جنبش«ي برساخت و ياددادن حيات هژمونيك، از طرف رغم اينكه اين شيوهعلي. است
شماري مورد اعتراض قرار گرفته و در برابرشان مقاومت صورت گرفته، اما توانسته است بي» جماعات

.موجوديت خويش را ادامه دهد
ويژه ويژه در بخش مربوط به آزادي سعي بر تعريف عموماً زندگي و بههاي متفاوت دفاعيات بهخشدر ب

تر را احساس ، باري ديگر نياز به يك تعريف جوهريدر پرتو اين يادآوري. زندگي اجتماعي انسان نموده بودم
ها خاورميانه روزانه دچار آني زندگي درهايي كه مقولهكشيها و نسلعامهمچنين سوءقصدها، قتل. نمودم

.شود، مرا ناچار نمود تا تعريفي در سطح پيشرفته از حيات ارائه دهم كه عميقاً قابل فهم باشدمي
تر، اقدام به به عبارت صحيح. ترين تخريبات كاپيتاليسم، نابودسازي تعريف زندگي استبر اين مبنا، بزرگ

البته كه . وجود دارد» زيست آنجامعه و محيط«با » زندگي«يان اي است كه مترين خيانت در حق رابطهبزرگ
ترين عصر شود كه در قويگفته مي. ي وي مسئوليت دارددر اين زمينه، نظام تمدني پشتيبان آن نيز به اندازه

ي العادهرغم اين پيشرفت فوقرسد كه علياما بسيار عجيب به نظر مي. كنيمرساني زندگي ميعلم و ارتباط
علمِ چه چيز و علم براي چه : پس بايد پرسيد. علمي، هنوز هم حيات و پيوند اجتماعي آن تعريف نشده است
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ها يعني ترين پرسشكساني؟ هرچه جواب اين سؤاالت داده شود، درك خواهد شد كه چرا جواب بنيادي
ها بسيار ساده جلوه كنند؛ شايد اين پرسش. اندرا نداده» ي آن با جامعه چگونه است؟زندگي چيست و رابطه«

اگر اين را نيز درك نكند، انسان چه . اش بامعنا استي زندگيشود، به اندازهاما موجودي كه انسان ناميده مي
تر از حيوان و حتي ارزشدر اين وضعيت شايد به مخلوقي بي: توانيم بگوييممي! تواند داشته باشد؟ارزشي مي

تواند وجود داشته باشد، يا اگر وجود داند، يا نميه معنا و حقيقت خويش را نميانسانيتي ك. گياه، متحول گردد
.ترين و بربرترين خواهد بودفطرتداشته باشد پست

آـ حيات
صورت نسبي قابل احساس بوده و قسماً تر حيات بهبه عبارت صحيح. شايد هم نتوان حيات را تعريف نمود

آن كه به توضيح حيات و اگر واقعي هم باشد، تفسير داروينيستيپيشرفت تكاملي حتي. قابل درك باشد
طور زنجيروار از ي حياتي كه بهتحقيق درباره. دور استسازي حقيقت بهپردازد، از روشني انواع ميتوسعه

ت سه ميليارد سال قبل در اعماق اقيانوس از سلولي كه هنوز جاندار نشده بود تا انسان امروزين پيش آمده اس
هاي علم اكنون رازهاي حيات را در تشكل ذره. معناي حيات دربر دارد] كشف[ي محدودي براينيز فايده

طور حيات به. سوتر رفتتوان از توضيحي محدود آنآشكار است كه با اين روش نيز نمي. جويدزيراتمي مي
كردن حيات با مرگ نيز مقايسه. نمايندحل نميتمامي ها مسئله را بهاما اين. اي داردها رابطهقطع با اين بازگويي

ي يك شيوه» پيش از مرگ است] ، دوران[حيات«يعني گفتن اينكه . باشدمعناي آن كافي نمي] درك[جهت
اي است كه تنها با مرگ تر اين است كه بگوييم حيات مقولهصحيح. دهيِ چندان ارضاكننده نيستتوضيح

دور تواند وجود داشته باشد اما از دانستن معناي مرگ نيز بهكه حياتي ناميرا نميدانم مي. تواند ميسر گرددمي
. ي نسبي حيات ماستاين شايد هم يك نتيجه. ناپذير استي زندگي، تعريفمرگ نيز حداقل به اندازه. هستيم

سيع تعريف طور وگونه كه بعداً بهترس از مرگ، آن. ي تحقق آن استشايد هم يك امكان حيات و شيوه
يافته از همين ترس مرگ، شايد هم شبيه چيزي باشد كه عبارت. ي اجتماعي استخواهم كرد، يك رابطه

!است
اين دوآليته، داراي خصلتي تمدني . دهنده نيستـ ماترياليسم منسجم و توضيحآليسمبه نظرم دوگانگي ايده

ي آن هستم، م جهت تفسيري كه در پي ارائهبه نظر. باشدي توضيح حيات فاقد ارزش ميبوده و در زمينه
ي حيات جان نيز در زمينهـ بيبه همان شكل، اصطالح جاندار. باشدي اين دوگانگي با حقيقت محدود ميرابطه

.باشددور ميكنندگي بهاز تشريح
به زيستن جاني تنها قادر ـ بيغير از انسان كه در پي درك حيات است، هر موجود جانداربه: ١حقيقت 

بلعد، شايد هم داراي ي سياهي كه كهكشاني را ميربايد و حفرهاي را ميگرگي كه بره. لحظات خويش است
.حتي اين نيز جهت درك حيات، تنها در حكم يك راز است. ١باشنديك تقدير كيهاني مشترك مي

شود ي سياه بلعيده ميي كهكشان با كهكشاني كه توسط حفرهي سياه بلعندهشود همچنين حفرهمياي كه توسط گرگ ربودهي بره با برهگرگ رباينده١

.داراي يك تقدير مشترك كيهاني هستند
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هاي ديالكتيكيِ ذرههاي زند و تشكلاش خود را به هر دري ميجانداري كه براي بچه: ٢حقيقت 
.نمايندي كيهاني مشترك عمل ميزيراتميِ داراي سرعتي باورنكردني، به اقتضاي يك قاعده

من چه : ي انساني به وضعيت بازخواست خويش رسيده استي كيهاني در جامعهاين قاعده: ٣حقيقت 
ان آوردن خويش براي اولين ي كيهاني جهت بر زبست نمايانگر تالش قاعدهكسي هستم؟ اين پرسش، پرسشي

.بار
. ، ممكن است هدف نهايي كيهان باشد»من چه كسي هستم؟«پاسخ به پرسش : ٤حقيقت 
من چه كسي «جان، براي رسيدن به پرسش ـ بيشايد هم تمامي حيات كيهاني اعم از جاندار: ٥حقيقت 

.باشد» هستم؟
و پس از آن همچنين هستم كه پيش از آنمن، منم؛ من كيهانم؛ زمان و مكاني «پاسخ : ٦حقيقت 
.تواند هدف نهايي باشد، مي»!و دور از آن وجود نداردنزديك به آن
اهللا، نيروانا و اناالحق ممكن است هدف اساسي حيات هاي مطلقي همانند فناء فيفرزانگي: ٧حقيقت 

.گي اجتماعي را نمايان سازنداش با زندتوانند رابطهاجتماعي انسان را توضيح داده باشند و يا مي
اش را مورد تحقيق و ي مربوطهحوزه. كنمسازي اين هفت حقيقت، حيات را تعريف نمينشانبا دست

. گرددشود، درك نميحيات هنگامي كه زيسته مي. خواهم بر روي آن تحقيق نمايمميدهم؛پژوهش قرار مي
برد، در عينسر ميآن هنگام كه عاشقي با معشوق به. ردبين معنا و حيات، يك نوع تناقض اينچنيني وجود دا

يِ مطلق يعني با فقدان معشوق ميسر با تنهاي١توان درك مطلق. اي است كه معنا به پايان رسيده استحال نقطه
نظر فيزيكي بلكه از حيث متافيزيكي، تا نه از نقطهدر پي آن است ٢»يا از يار بريدن يا از سر«عبارت . است
تنهايي . گرددتحمل تنهايي مطلق، با مساعدبودن جهت درك مطلق ميسر مي. يت مذكور را بيان نمايدواقع

تواند ي مبتني بر نيروي مادي خارج شود، ميصورت نيروي معنا درآيد يعني از رابطهمطلق تنها هنگامي كه به
هر دو دوگانگي نيز نوعي تجريد و . ـ ماده شباهت داردـ نيستي به دوگانگي معنادوگانگي هستي. تحقق يابد

پايان اين دوآليته يابيِ بيحيات، به احتمال بسيار قابليت نظم و ترتيب. دهندانتزاع بوده و در واقعيت رخ نمي
مانند نيز، گويي جهت تحقق حيات يابي يعني لحظات كائوس، به مرگ ميهرچند فواصل نظم و ترتيب. است

.نماينداجباري جلوه مي
تمامي قابل صورت بسيار محدود بازگو نمايم كه چرا حيات بهاين تحليل كوتاه سعي كردم هرچند بهدر

و فقدان ماده است كه اين نيز چون صرفاً ٣تعريف مطلق حيات مستلزم تنهايي مطلق، نابودگي: تعريف نيست

١Anlayabilmekمتْتوانِشو دريافتفه
٢Ya yardan ya serden olmak /است که تئوري کوانتوم همان معمايي: اب حاضر در كتاب دفاع از يك خلق چنين آورده استي كتنويسنده

بعضي از فالسفه اين . و اين دوگانگي است» اي مشخص شود زمان آن و اگر زمان پديده مشخص باشد مکان آن مجهول خواهد بوداگر مکان پديده«گويد مي

من . در نظر گرفت» شناخت«ترين سطح هوشياري و حساسيت يعني عنوان يک اصل براي پيشرفتهان آن را بهتومي. خوانندمي» اصل عدم قطعيت«وضعيت را 

هردو در يک لحظه » هستي«و » شناخت«علت اينکه به. کنيپيدا مي) هستي(شناسي، وجود اي که ميدر لحظه: دانمرا ميهم به اين امر اعتقاد دارم و يا آن

اليه اي است که در منتهياما اين دوگانگي. را بيابم) ـ شناختنيم(هايي از حالت شناخت ناقص حل رصرف تالش زياد نتوانستم راهرغمگيرند عليصورت مي

.هاي کيهان جريان داردانگيزترين آفريدهدر شگفت. کيهان جريان دارد) ميکرو(و ريز) ماکرو(هاي کالنمرز
)Nullity(بودنت؛ هيچآمده؛ هيچيhiçlikي در اينجا واژه٣
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صورت نسبي و توأم با تنها بهماند، هم رسيدن به حيات و هم رسيدن به معناي آن،باقي ميدر سطحي انتزاعي 
.تواند تحقق يابدميدوآليته

بـ ـ حيات اجتماعي
عنوان اصطالح بنيادين تمامي علوم، باشد اما بهحيات اجتماعي با وجود اينكه اصطالحي بسيار ساده مي

چه تصور گيرد، اما برخالف آنهرچند اصطالحي است كه بسيار مورد استفاده قرار مي. نيازمند توضيح است
اگر . دانيم كه حيات اجتماعي چيستنمي. شود، اصطالحي است كه به معناي آن دست يافته نشده استمي
ي اي كه تحت سلطهگشتيم؛ همان حيات اجتماعيامان حيات اجتماعي خويش ميدانستيم، مدافعان بيمي

بالذاته در قطب . جهالت حاكم استدر حيات اجتماعي، نه فرزانگي بلكه . شودتكه ميهاي هژمونيك تكهنظام
هاي جهالت بر هاي هژمونيك بدون كشيدن پردهنظام. مخالف حيات هژمونيك، حياتي جاهالنه جريان دارد

.روي حيات اجتماعي، قابل تداوم نيستند
قبل از هرچيز بايد . حيات، حيات اجتماعي را تعريف نمايمنسبيسعي خواهم كرد با مد نظر دادن خصلت 

حيات نسبي به معناي حيات . وجود ندارند» جاپايان، و مشابه در همهيكنواخت، بي«هاي اجتماعيِ حيات:گفت
نه . نمايدبودن را رد نمي، جهانشمول١دانيم و بايد بدانيم، مفردبودنگونه كه ميهمان. باشديگانه و منفرد مي

اي است كه به بودن، دوگانهـ جهانشمولمفردبودن. بودن صرفمفردبودن صرف وجود دارد و نه جهانشمول
هر مفرد نيز بدون . جهانشموليت بدون مفردبودن، قابل تحقق نيست. ـ ماده مصداق و اعتبار داردي معنااندازه

صدها گُل: توان گفتعنوان مثال ميجهت درك بهتر به. تواند به حيات ادامه دهداينكه جهانشمول شود، نمي
ي شوند، وجود يك جنبهها، گُل ناميدهاما براي اينكه تمامي اين گُل. باشندمنفرد مييك بهمتفاوت، يك

هاي يابياين قاعده در تمامي تنوع. بودن استي مشترك، بيانگر جهانشمولاين جنبه. مشترك الزامي است
.نمايدكيهان عمل مي

اجتماعي را در چارچوب تاريخيت و هاي متفاوت دفاعياتم سعي كرده بودم حيات به سبب اينكه در بخش
انسان (داستان هموساپينس. تنوع آن ارائه دهم، آن را تكرار نخواهم كرد؛ به يادآوري كفايت خواهم نمود

باشد تا حد فراواني گوياي حقيقت است؛ همان هموساپينسي كه احتمال كه مورد قبول عموم مي) انديشنده
گردد، سپس از يك مادر متش به تقريباً دويست هزار سال قبل بازميرود در شرق آفريقا زندگي كرده و قدمي

زمان با پايان آخرين هم(هزار سال قبلهزار سال قبل به زبان نمادين دست يافته است، بيستزاده شده و پنجاه
هزار ي پيشازراعي خارج گشته و از حدود پانزدهـ زاگرس از حالت جامعههاي توروسدر دامنه) عصر يخبندان

. ايِ زراعيِ مختلط با گردآوري گياهان و شكارگري گذار نموده استسال قبل به يك حيات اجتماعي قبيله
ـ روستايي ي زراعيصورت جامعهي حياتي كه بههزار ساله بر روي اين شيوهاي پنجتمدن مركزي، با دوره

ي واسطهنگ حياتي هژمونيك را كه بهقبالً سعي كرده بودم پيشرفت يك فره. ايجاد شده است، عالوه گرديد
تا به » ـ صنعت و صنايع كارگاهيـ تجارتشهر«ي و جامعه» ـ روستاييزراعي«ي شكل جامعهي بهادوآليته

در بخش پيشين نيز . ها بازگويي نمايمـ چرخههاصورت مرحلهروزگار ما مؤثر واقع افتاد، با خطوط كلي و يا به

١Tekillikتبودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر.
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آشكار است كه اين فرهنگ با . ي اخير اين فرهنگ هژمونيك را آوردمد سالهي اروپاييِ پانصمرحله
ي خاورميانه را بر خود طور اساسي مهر جامعهاش، بههاي ساختاريشدنش و حتي با بحرانگيري و بالغشكل
ده و آن بسيار بو١هرچند مفردات. ي معنايش نمودم، همين استاي كه سعي بر ارائهفرهنگ و جامعه. دارد

ترين مفردات آن را تشكيل دهد نيز، به اعتبار دوره و مكان، هميشه يك تجريد و ي اروپا يكي از مهممدرنيته
.باشدشكل مفرد مفردات ميسر ميبندي بهرده

بودن و تفاوت اين حالت جامعه، مفرد. نمايدعنوان يك مفرد، حيات نوع انسان را تعيين ميحالت جامعه به
نژاد و يا ساير خصوصيات فيزيكي . نمايدك انسان در آفريقا با انساني در خاورميانه را تعيين ميميان حيات ي

شود تنها مبدل به انسان فرزانه نميدرنگ نميرد نيز نهد انسانيِ فاقد جامعه حتي اگر بيفر. كننده نيستندتعيين
انسان فاقد جامعه، . ندكاي ارتباط برقرار ميرهتواند نوعي باشد نزديك به حيوانات كه با زبان اشابلكه تنها مي

قراردادن يك انسان در خارج از جامعه و قرارگرفتن در موقعيت انسانيِ فاقد جامعه، . ضدانسان است
ترين پيشرفته. گيردانسان، تمامي نيرويش را از جامعه مي. ترين مجازات قابل تصور براي انسان استبزرگ

عنوان كيفيات و پديدارهاي ارزيابي حيات اجتماعي به. باشندر پيوند با جامعه ميها دسطح علوم و فرزانگي
ي انساني تنها توان رسيدن به سطح جامعه. باشدترين خيانت پوزيتيويسم به انسان ميي فيزيكي، بزرگساده

. تواند معنا يابدعنوان يك پيشرفت كيهاني ميبه
ماعي كه گامي كيهاني است را برشمريم؛خصوصيات كاراكتريستيك اساسي حيات اجت

اي تشكيل هاي اجتماعات انسانيي تالشتر در نتيجهاجتماعات منفرد پيشرفته: ي تاريخمنزلهـ جامعه به١
اي بسيار ناگوار صورت گرفته و نيازمند گونههايي دشوار بهها سال ادامه يافته، در مكاناند كه ميليونشده

. اندكننده بودههاي اجتماعي تعيينها و ادوار در جهشبرخي مكان. اشندباي بزرگ ميمبارزه
بودنش را سطح هوشي نوع انسان، اجتماعي. باشدي تاريخ مستلزم سطحي از هوش ميمنزلهـ جامعه به٢

بودن نيز اين سطح هوشي را ناگزير از فعاليت و توسعه به صورت ذهنيت نموده اجتماعي. تعيين نموده است
.باشددارد كه سطح ذهنيتي آن پيشرفته ميطبيعت اجتماعي، ساختار منعطفي را عرضه مي. ستا

زبان يكي از خصوصيات . باشدي آن ميتنها يك ابزار ذهنيت اجتماعي بلكه يك عنصر سازندهـ زبان نه٣
، انعطاف طبيعت ]يا كلكتيو[ي ابزار هوش جمعيمنزلهبه. بخشدبنياديني است كه يك جامعه را موجوديت مي

.دهداجتماعي را بسيار سريع توسعه مي
ي انساني جامعه. باشدي فرهنگ مادي و معنوي جامعه ميترين انقالب تاريخ در زمينهايـ زراعت ريشه٤

حل تنها راهزراعت نه. اي بدون زراعت انديشيدتوان به جامعهنمي. اساساً پيرامون زراعت شكل پذيرفته است
وش، زبان، هتغذيه است، بلكه در ابزارهاي اساسي فرهنگ مادي و معنوي و در رأس آن در ساختار ي مسئله

بار اي بههايي ريشهجمعيت، مديريت، دفاع، سكونت، دين، فناوري، پوشاك و اتنيك تحوالت و پيشرفت
.آوردمي

مقايسه با مردان نقش ي تحقق استمرار اجتماعي، درـ زنان به سبب داشتن بيشترين تالش در زمينه٥
بودن زايش، پرورش كودكان و حفاظت از آنان، موجب پيشرفت اجتماعي. بودن دارندتري در اجتماعياساسي

١Tekillikتبودن؛ يكيتكد، مفردبودن، مفرديبودن، تفر.
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د عنصر مادينه در وجو. كندـ مادر را با خود حمل ميجامعه عمدتاً هويت زن. شوددر مسير مادرگرايانه مي
ـ ي زراعينيرويش را در جامعههويت و آواي زن،. نمايدي زبان و دين، اين واقعيت را تصديق ميريشه

.دهدروستايي همچنان ادامه مي
كند و سياست اخالق، نظام مقرارتيِ جامعه را تعيين مي. ـ طبيعت اجتماعي، ماهيتاً اخالقي و سياسي است٦

ي خالّق آن ياست توسعهاخالق نظم و ماندگاري جامعه را تأمين نموده و س. نمايدنيز مديريت آن را تعيين مي
وجود آمده در سطح اخالقي و سياسي، با استهالك به. اي فاقد اخالق و سياست انديشيدتوان به جامعهنمي. را

. گيردطور مختلط صورت ميي همه نوع بردگي و نابرابري بهتوسعه

جـ ـ هيرارشي اجتماعي و دولت
هاي ك در پيرامون زنان برقرار گرديده، از طرف سنتصورت ارگانياي كه بهي اجتماعيتصاحب اتوريته

ي شكارگر و مردي كه در نيرنگ و زورگويي نيروي بزرگي كسب نموده است، بنيان نظم هيرارشيك جامعه
. آوردنظم هيرارشيك، واردشدن زورگويي و حيله به حيات جامعه را با خود به همراه مي. دهدرا تشكيل مي

ي زورگويي و مرد كهنسال گري است، مرد نظامي داراي قوهكاهن كه نمود حيلههيرارشي اساساً از طرف 
ـ مادر آغاز ها و زني اجتماعيِ ميان آني مبارزهاولين مرحله. گرددي اجتماعي نمايندگي ميصاحب تجربه

دولت با . رددگاي به هيرارشي مردانه منتقل ميي پروتوـ تمدن، اتوريته به نسبت گستردهدر دوره. گرددمي
همگام با ايجاد اقشار هيرارشيك و . شودي شهري آغاز ميشدن مديريت هيرارشيك در جامعهنهادينه
ها را اين. يابندگرا در جوامع، نظم اخالقي و سياسي برهم خورده و رويدادهاي مخالف جامعه تسريع ميدولت

: توان بدين ترتيب برشمردمي
ي ي زراعي بر پايهي تقسيم كار با جامعهي شهري در نتيجهجامعهدر حالي كه: ي شهريجامعه.١

هاي گردد، پيشرفتشود و راهگشاي يك پيشرفت اجتماعي پيچيده ميتجارت و صنعت وارد عرصه مي
در . يابندگرا در سطح باال، همگام با شهر تسريع ميشدن قشر هيرارشيك و دولتضداجتماعي به سبب نهادينه

.باشدبودن نهفته ميها و مسائل اجتماعي، همين ضد اجتماعيبنيان چالش
شدن شدن هيرارشي و دولت، سبب شكافتن و دو نيمهي نهادينهتمركز و اشاعه: داري طبقهجامعه.٢

اي در هر سطحي حمله. باشدسازِ طبيعت اجتماعي ميداربودن، عنصر ازخودبيگانهخصلت طبقه. شودجامعه مي
ي طبيعي اي را عليه جامعهي طبقاتي ساختگيجامعه. دهدسازماني عليه جامعه صورت ميايدئولوژيك و 

هاي متولوژيك، ديني، در سنت. كاري و زورگويي در آن توسعه داده شده استنمايند كه فريبمستقر مي
.دهدميي اخالقي و سياسي توسعهگرداني را عليه جامعهسازي و مخدوشفلسفي و علمي، گفتمان تحريف

نياز . شودنهاد هيرارشي و دولت اساساً بر روي انباشت ارزش جوامع برقرار مي: ١ي استثماريجامعه. ٣
نمايد و در عوض آن، غصب شود را با نياز به دفاع و حفاظت تركيب ميبه مديريت كه نسبتاً احساس مي

در اين امر، هم اعمال زور . سازدمتحقق ميگيرد، تدريج صورتي ناعادالنه به خود ميارزش اجتماعي را كه به

.رودكار ميآمده كه در زبان تركي هم معادل استثماري و هم استعماري بهSömürgenدر متن ١
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هاي تحقق جوامع استثماري در ارتباط با اَشكال و حوزه. يابندو هم ابزارهاي ايدئولوژيك، توأمان كاركرد مي
.گردندتقسيم مي] Financial[= هاي تجاري، صنعتي و مالياستثمار، به بخش

جاي متقاعدسازي، از طريق زور به غصب ارزش هاَشكالي هستند كه در آن ب: ١طلبي جنگجامعه.٤
. ترين شكل ازخودبيگانگي در حيات اجتماعي استترين و وحشيجنگ، افراطي. شوداجتماعي پرداخته مي

آيد و در در اين اوضاع، واكنش دفاعيِ جوامع پديد مي. نمايدطبيعت اجتماعي را عميقاً مجروح و معيوب مي
. گيرد، شكل جنگ مبتني بر دفاع ذاتيِ حافظ موجوديت اجتماعي را به خود ميسازبرابر جنگ ازخودبيگانه

دـ هويت اجتماعي 
شماري از مفرد هاي بيمفردات، در درون خويش رده. باشندمفردات اجتماعي داراي تركيبي غني مي

دولتي كه عناصري هاي هيرارشيك و ديدن جوامع، از نظامهويتيسعي بر تك. دهندمفردات را تشكيل مي
، تحميلي از جانب اين نگرش مبتني بر هويت قاطع و درخودفروبسته. گيردسازند نشأت ميازخودبيگانه

اي هستند كه منطبق هاي اجتماعيها، فُرمهويت. باشدترين شكل اين نظام ميـ ملت پيشرفتهدولت. هاستنظام
ي بدون جامعه. ها، باز هستندايجاد سنتز با ساير هويتجهت . باشندي جامعه مييابانهبا خصوصيات توسعه

ترين اساسي. باشدمي٢شناسانهي اخالق و سياست، هستيهويت نيز حداقل به اندازه. پذير نيستهويت، امكان
:توانيم برشماريمگونه ميهاي متكاثر را اينهاي اجتماعي داراي حوزههويت
دشوار . باشدي جوامع، به شكل قبايل ميويت مربوط به توسعهاولين ه: هاي قبيله و عشيرههويتـ ١

عنوان توان كالن را بهاما مي. يافتگي استزيرا كالن هنوز در سرآغاز تفاوت. است كه كالن را هويت بناميم
هاقبايل و عشيره. هاست، ارزيابي نمودي تمامي هويتهويتي كه همانند سلول و خانوادهـ هويت يا پيشپروتو

با وجود نيروهاي ضداجتماعي، . باشندهاي حيات اجتماعي ميترين هويتـ مقاوماندي قبايلكه نوعي اتحاديهـ
زيرا جوامع . ي مدني معاصر ظاهر شوندنوعي در هيأت جامعهگشته بهناگزير بايد قبايل و عشاير تضعيف

.نند بدون قبيله و عشيره نيز باشندتواتوانند بدون كالن و خانواده باشند، نميگونه كه نميهمان
[هاي قوميهويتـ ٢ تر عشايرِ يافتهبندي توسعهنوعي شاكلهعنوانبهدر طول تاريخ، ] هااين هويت: 

عنوان ميهن و وطن عمدتاً مكان مشتركي را براي خويش به. شوندمتكي بر زبان و فرهنگ مشترك ايجاد مي
ي فرهنگ مثابهه بگوييم ميهن و وطن اصطالحاتي هستند كه بايد بهترين مورد اين است كصحيح. پذيرندمي

در ميان اقوام شمار بسيار بيشتري از كالن، قبيله، عشيره و . هر جامعه، ناچار نيست به سطح قوم برسد. معنا يابند
ـ دولتنگرش مبتني بر هويت هموژن، يك نگرش تحميليِ فاشيسم . تواند وجود داشته باشدحتي قوم ديگر مي

.ملت است
در صورتي كه هويت قومي به شكل يك مديريت باثبات و مستمر به حيات ادامه دهد، : هويت مليـ ٣

ترِ ملت، توان مديريت ي برجستهجنبه. توان هويت ملت و يا ملي ناميدهويتي كه تشكيل خواهد شد را مي

١Savaşçil Toplum
كنيم كه وجود كنيم، از چيزي بحث ميوقتي ما بدون مدنظر قرار دادن چيزي سفيد، از سفيدي بحث مي. از منظر فلسفي تفاوت هستميان وجود و هستي ٢

.بنابراين سفيدي، هستي دارد. كنيمندارد؛ اما به هر حال از هيچ بحث نمي
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. گرا صورت گيردل دموكراتيك و يا دولتتواند به اَشكامديريت مي. باشدي ذاتي ميخويش از طريق اراده
هايِ داراي تر تحت مديريت ناسيوناليتهعبارت صحيحها و بهها و قبايلِ تحت مديريت ديگر ملتمجموع خلق

در جوامع استثماري، تحت نام . شوندتوانند ملت ناميده شوند بلكه بردگان عنوان ميگرا، نميمديريت دولت
ها و حتي واحدهاي رار شده و شانس حيات آزادانه و برابر به ساير ملتيك ملت، حالت هموژني برق

هاي هاي متكاثر، از نظامهاي دموكراتيك با دادن فرصت به هويتنظام. شودزيرمجموعه داده نمي
. شوندضداجتماعي متمايز مي

هـ ـ مقدسات اجتماعي
چيزي كه قداست . باشدالعاده ميو فوقآسا، تعريف جامعه از مقوالت سحرانگيز، معجزهقداستاصطالح 

ها را ديني و كه آنباشد، اما معادل اين را نه با آگاهي علمي بلكه با اَشكالي از آگاهيدارد، خود جامعه مي
ي بين تعريف از مقايسه. نمايدجامعه درواقع خودش را تعريف مي. نمايدخوانيم، تعريف ميمتولوژيك مي

نبايد فراموش كرد . تواند آموزنده باشدولوژيك با تعريف از طريق آگاهي علمي ميطريق آگاهي ديني و مت
فعاليت ذهني جامعه چه مقدس باشد و چه پوزيتيو، . باشندكه متولوژي، دين و فلسفه در بنيان علم نهفته مي

:باشندها ميبرخي مقدسات مهم اين. هميشه سعي بر تعريف خويش دارد
. ي كيهاني استآليسم ابژكتيو معادل مقولهاز منظر هر سه دين بزرگ، در ايده] تالوهي: [هاالوهيت. ١

در . در انديشه كارل ماركس كمونيسم است. است) هوش كيهاني= Geist(ي هگل، روح مطلقدر انديشه
.ـ ملت استگراها نيز دولتي مليانديشه

تواند در باالترين سطح انتزاع و مي. باشدميمعناي الوهيت در علوم اجتماعي، با هويت اجتماعي در پيوند
اهللا تنها با جامعه . بزرگيِ اهللا، خارج از جامعه معنايي ندارد. باشد] شدن[مجردسازي، معادل اصطالح اجتماعي

عنوان يك اعتقاد در درون عنوان تمامي كيهان تلقي كند و چه بهجامعه چه آن را به. تواند موجوديت يابدمي
در علم . باشدآليسم ابژكتيو و سوبژكتيو ميبازنمود اين امر در فلسفه، ايده. كنداند، تفاوتي نميخويش بپرور

استنباط ) اهللا(عنوان ابژه و معنا از خداتوان هر چيز را بهبا اين روش مي. ماندعنوان ابژه و سوژه باقي مينيز تنها به
نيروي معنايي . باشدبودن آن ميدر تناسب با اجتماعيانسان ١توان گفت سطح معناييبه زبان علم مي. نمود

فرد گسسته از جامعه كه ليبراليسم كاپيتاليستي آن را ٢»بامعنابودن«. شودبودن اجتماعي تعيين ميانسان با پيشرفته
تواند در سطح عضو يك فرد منفك از جامعه تنها مي. باشدمتولوژيك مينمايد، يك دروغ كامالًتحميل مي

.داراي رشديافتگي ذهنيتي و سطحي از بامعنابودن باشدميمون، لهگ
ي نمايند آن را با صفاتي همچون خبردهندهسعي مي. ي قداست اجتماعي استدومين حلقه: پيامبري. ٢

معادل آن در . گيرندي كاهنان سطح باال در يك رده قرار ميبا طبقه. ي خدا تعريف كننداز غيب و فرستاده
ويژگي . روشنفكران سطح باال نيز در همان رده هستند. باشدفيلسوف و در علم نيز آكادميسين ميفلسفه، 

.دهنداجتماعي را در باالترين سطح توضيح ميبودنشان اين است كه بامعنامشترك تمامي

١anlam düzeyi
٢Anlamlılık :حيث معنايي
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ويش هاي معناييِ جامعه در چنين سطح بااليي، ماهيتاً به سبب ابراز موجوديت خارزيابي اين موقعيت
نمودن آنان، درواقع خويش را تقديس جامعه با تقديس. باشندآنها همانند آينه و وجدان جامعه مي. باشدمي
.يابي، معنايافتن و زيباشدن تعريف كرديافتن، تعاليعنوان ارزشتوان بهخود تقديس را نيز مي. نمايدمي

[شاعري،فرزانگي. ٣ حامالن و . همان كاركرد را دارند. دباشي قداست ميسومين حلقه] اين گروه: 
نمايندگان كالم . بيانگر ايستار اخالقي و شعرگونه هستند. باشندجامعه مي» ارزش، معنا و كالم«دهندگان انتقال

متمركزترين حالت بامعنابودن » كردنزيستن و بيان«داراي امتياز . باشندو هنر مربوط به ارزشمنديِ اجتماعي مي
.١اجتماعي هستند

بيشترين پيشرويهايي كه جهت حيات جامعه، پابرجايي آن و ابژه: مقدس٢هايوارهاشياء و بت.٤
ها، به سبب آن است كه ارزش برآوردن يك يابي قداست به ابژهانتقال. شوندفايده را دربر دارند، تقديس مي

واره كه ارزشمند بوده و به صورت بتاييك ابژه به اندازه. دهندنياز حياتي جهت جامعه را از خود نشان مي
.هامثالً گندم، زيتون، گوسفند، گاو، اسب و نظاير آن. درآمده باشد، به همان اندازه حامل قداست است

حقيقت اجتماعي و از دست رفتن آنوـ
موماً ع. ها پيشرفته است و بار معنايي دارندي ذهني آنهايي هستند كه جنبههاي اجتماعي، طبيعتطبيعت

سوي ترين ذرات اتمي بهاز ساده: اين حالت مطرح است. هاستجانبار معنايي موجود در جانداران بيش از بي
طرفي كه در . باشدافزايش معنا، با آزادي در ارتباط مي. يابدترين تركيبات آن، معنا افزايش ميپيچيده

باشد؛ شود، هميشه موظف به ممانعت از معنا ميوان ميي مادي عنيافتهي قاطعيتـ ماده، ذرهدوگانگي انرژي
ها را محبوس نيز كند اما در عين حال آنديوار، مواردي كه دربرگرفته را حفاظت مي. دقيقاً همانند يك ديوار

ديوار گاهي يك ابزار كامالً حفاظتي است، گاهي . در كيهان، اين دوگانگي در هر پديده وجود دارد. نمايدمي
در طبيعت . بخش ماده هميشه يك ويژگي اينچنيني را داراست. آيدصورت ابزار زندان درمينيز به

ها و ها، ساختارها، ارگانبافت. ي معنايي بسيار پيشرفته وجود دارد، يك اندوخته)در كيهان، در ماده(اجتماعي
اي خويش را به بهترين زبان، كالم و جوامعي كه معن. گردندهاي اجتماعي ماهيتاً با محوريت معنا تعيين مينظام

ها، جوامعي هستند كه سطح اين. شوندترين جوامع تعريف ميعنوان پيشرفتهرسانند، بهساختاربندي مي
معنادادن به خويش، ابراز «را مطابق نيازهاي جوامع آزاد، جوامعي هستند كه خود. شان پيشرفته استآزادشدن

برعكس، جوامع محروم از آزادي، جوامعي . اندجانبه ساختاربندي كردهصورت چند، به»وجود و ابراز نظر
صورت چندجانبه هاي خويش را توسعه دهند، آشكارا اظهار نظر كنند و خود را بهاند زبانهستند كه نتوانسته
.ساختاربندي نمايند

وم اجتماعي ي علدر همين چارچوب ارزيابي معنا و پيشرفت حقيقت اجتماعي در طول اعصار، جوهره
اي كه در طول قرون يافتن انسان بر بامعنابودن اجتماعيحقيقت، در اصل عبارت است از آگاهي. باشدمي

توانيم كار ابراز وجود خويش از طرق متولوژيك، ديني، فلسفي، هنري و علمي را كار مي. توسعه يافته است

.را بيان كنندتمركزترين معناي اجتماعي را تجربه كرده و آناز اين امتياز برخوردارند كه م١
٢Fetish:پرستي استوارهواره و توتم و گاه نيز بخت و طالع، فتيشيسم به معناي بتبت، بت.
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بافت حقيقت نيستند، در عين حال نيروي بيان و جوامع فقط. تحقيق در باب حقيقت و بر زبان آوردن آن بناميم
باشد كه اين كشي ميي بدترين بردگي، آسيميالسيون و نسلدهندهعدم بيان حقيقت نشان. باشنداظهار نيز مي

جامعه و حتي . باشدي واقعيت ميشدن از دايرهنيز به معناي دچارشدن به وضعيت گسست از هستي و خارج
هاي ديگري ذوب گشته و معنا شده، در درون حقيقت سوژهناي موجودي است كه بيفرد فاقد حقيقت به مع

در اين وضعيت . اي درآمده استمعناشدهتر به حالت موجود بيهويتش را از دست داده و يا به عبارت صحيح
اين پتانسيل هرچه. باشدنوعي پتانسيل حقيقت ميمعنا، به. ي تنگاتنگ وجود داردبين معنا و حقيقت يك رابطه

.بر زبان رانده شود، آزادانه مورد گفتگو قرار گيرد و ساختاربندي شود، به حالت حقيقت واصل خواهد گشت
سخن به ميان آيد، به معناي آن است كه همواره از » حقيقت موجود در درونم«اينكه همشيه از عبارت 

ترين حالت فردي و چارشدن به نامطلوببحث شود؛ كه اين وضعيت نيز بيانگر د» كودكي خاموش در درونم«
هاي از راه روش(صورت حقيقتتا زماني كه مقوالت بامعناي اجتماعي به. نمايداجتماعي را بيان مي

يا entelechyاز پتانسيل به (درنيايند، و به اين مرحله و آكتيويته) متولوژيك، ديني، فلسفي، هنري و علمي
١رهانشدن از كودكي، به معناي عدم گذار از زبان ازوپ. تني و عملي يابندتوانند حالت زيسنرسند، نمي) كمال

اي كه تحت هاي اجتماعيواقعيت. باشدخواهد بود كه اين وضعيت نيز بيانگر عدم رسيدن به حالت حقيقت مي
ماعي هنگامي كه از منظر حقيقت به واقعيت اجت. گردنداند، بسيار دچار اين وضعيت ميفشار قرار داده شده

هاي با يكي از روش) ها و ساختارهاي اجتماعيطبيعت(هاگردد كه تنها وقتي اين واقعيتنگريم، معلوم ميمي
بر زبان آورده شوند، فعال گردند، بازسازماندهي شوند و ) متولوژيك، ديني، هنري، فلسفي و علمي(حقيقت

هنگامي كه از منظر حقيقت . رسيمحقيقت ميي دارايي بامعنا به جامعهحالت ساختاري پيدا كنند، از جامعه
:توان گفتدهيم، مياعصار اجتماعي را مورد مشاهده قرار مي

حقايق به سبب عدم كسب معناي پيچيده در اين عصر، در اجتماعات : هاي اجتماعيعصر كالنـ ١
اي بيان اكثراً از طريق زبان اشارهنيافته، بعضاً با زبان شفاهي و اي بسيار محدود، با زباني توسعهكالني در گستره

.گردندمي
ي سكونت، تري در زمينهبه سبب اينكه ساختاربندي پيچيده: ـ روستاييي زراعيعصر جامعهـ ٢

اند كه ظرفيت معنايي اي مطرحهاي اجتماعيخوراك، پوشاك، زاد و ولد و حفاظت وجود دارد، واقعيت
ويژه به. نمايدب ظرفيت معنايي، يك عصر حقيقت آغاز به توسعه ميبه تناس. ها بسيار افزايش يافته استآن

ـ مادر شكل كه پيرامون زن) ـ مادر فربههاي زنعصر پيكره(يك عصر حقيقت متولوژيك، ديني، هنري
كند عصري را آغاز مي. آيندوجود ميهايي بهزبان. شودگيرد با تمامي قداست خويش بر صحنه ظاهر ميمي

. آن در سطحي باالست] و اصيل[گفتماني و ابراز نظر متولوژيك، ديني و هنري و ارزش اُرژينالكه نيروي 
هاي عصري است كه براي اولين بار جامعه به حالت حقيقت. باشدمي٢ترين عصرِ پيشاتاريخباشكوه
تغذيه انسانيت هنوز هم از ميراث اين دوره. گويداز خويش سخن مي) اي، ديني و هنرياسطوره(مقدس

بنيان هر دو نوعِ ديگر حقيقت و در رأس آن فرزانگيِ فلسفي و علم طب، در همين عصر ايجاد . نمايدمي

١Ezop diliوارزبان ناروشن، مبهم و شكايت
٢Prehistoryي پيش از تاريخدوره
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دليل . عنوان حقايق پرنفوذ اين دوره، جايگاهي مهم در حيات كسب نمودندفرزانگي و طب زنان به. شودمي
ي مهم حقيقت كسب در پنج حوزهگيرد كه زنانحاكميت الهگيِ زنان در اين دوره از نيرويي نشأت مي

ي ي توسعهيابي و نيروگرفتن، بدون شك ايفاي نقش اصلي در زمينهعامل نهفته در پس اين توان. اندنموده
.زراعت و اقتصاد خانه است

شدن رو به تزايد به اقتضاي همگام با شهرنشيني، اجتماعي: ي شهري و تمدنيعصر جامعهـ ٣
شدن ضديت ديالكتيك در اين عصر، طبقاتي. آوردوجود ميويش را نيز بهي ضد خديالكتيك، مقوله

وجود ي يك كژروي اجتماعي بهمنزلهشدن و تكوين دولتي كه بهطبقاتي. آورداجتماعي و دولت را پديد مي
ها و به سبب اينكه شكاف. گرددي حقيقت اجتماعي ميآمده، منجر به يك شكاف و انشقاق عميق در زمينه

اند، عصر سركوب حقايق از طريق خشونت نيز هاي حاوي خشونت صورت گرفتهي ضديتها بر پايهشقاقان
.دهدها بروز ميطور محسوس، خود را همانند جنگ ميان حقيقتاين حالت به. گرددآغاز مي

تاريخ . استي تاريخ كاهش داده شده بار معناييِ طبقه و دولت به حقايق داده شده و اين امر تا حد جوهره
با هر روش و به هر صورتي كه بيان گرديد، به شكلي ساخته و نوشته شد كه مهر طبقه و دولت را بر خود داشته 

. باشدنوع ازخودبيگانگي ميبرداشتن واقعيت اجتماعي و بنابراين حقيقت اجتماعي، بنيان همهشكاف. باشد
. است» بيان واقعيت از طرف حقيقت«ي ممانعت از ازخودبيگانگي، با توجه به تحريف معناي اجتماعي، نوع

فرد اجتماعي، دارازخودبيگانگي ريشه. باشدشده ميصورت باژگونحتي ايجاد اَشكال بيان واقعيت به
. تواند به خيانت تاريخي نيز تعبير گرددازخودبيگانگي اجتماعي مي. ترين بدي و خباثت در تاريخ استبزرگ

هاي فرهنگيِ مادي و معنوي جامعه را دربر حي صورت گرفته و تمامي عرصهازخودبيگانگي در هر سط
آميزد، شدن از ذهنيت درميشدن از كار و رنج را با بيگانهكه نظام تمدن هژمونيك بيگانههنگامي. گيردمي
تواند ا ميدار، تنهي طبقاتي و دولتعنوان نظام جامعهبنابراين عصر تمدن به. تواند خود را تداوم بخشدمي

.هاي اجتماعي تعريف شودي شكاف و ازخودبيگانگي عميق عرصهصورت نوعي تحقق نظام بر پايهبه
. نمايدوجود آورده و هميشه درگيري را تحميل ميبودن، انشقاق بهتمدن واقعيتي است كه در اجتماعي

نيروهاي . بخشدزد، موجوديت ميپرداعنوان نوعي جستجوي حقيقت كه بر سر آن به درگيري نيز ميخود را به
دارند، به نسبتي كه حقيقت اجتماعي را گرايي كه انحصار زور و استثمار را در دستان خويش نگه ميحاكميت

ي ستمديده و به استثمار »هاها، افراد و خلقگروه«سركوب كرده و دچار تحريف نمايند، جوامع متشكل از 
هايي كه معنا و بنابراين حقيقت خويش را از دست ها و رمهت تودهاين اقشار به صور. سازندكشيده را مي

كه حقيقت خويش را از دست شود، تنها هنگامياين اقشاري كه از آنها بحث مي. شوندمي١اند، هدايتداده
تاريخ برساخت و تاريخ تمدن، از منظري محدود،. توانند به حالت مناسب جهت هدايت درآينددهند، ميمي
. باشدهم از حيث معنا و هم حقيقت مي» شوندگيهدايت«مرار اين است

را » هدايت«در اينجا . »چراندن«در زبان تركي هم به معناي هدايت است و هم به معناي Gödülemek. ه استآمدGödülerlerي در متن اصلي واژه١

. تر ديديم، ولي بايد به ديگر معناي آن نيز توجه نمودمناسب
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زـ حقيقت اجتماعي و اَشكال ازخودبيگانگي
كه واقعيت اجتماعي هم در بطن و هم در بيرون خويش عرصه را براي فشار و استثمار رها نسازد، تا زماني

آزادبودن، . يت، معنا و حقيقت آزاد هستنددر اين وضع. ي معنا و حقيقتش بحث نمودتوان از تحقق آزادانهمي
تواند داراي هويت و كسي كه محروم از آزادي است، نمي. از طريق بامعنابودن و داشتن حقيقت ميسر است

.بنابراين معنا و حقيقت نيز باشد
هاي اقليمي، سالي، حيوانات وحشي، دشوارياعم از خشك(اَشكال حقيقت در شرايطي كه تهديدات

هاي ها، حيوانات شكار، اقليمهاي خوراكي فراوان، ميوهاعم از دانه(هايو فراواني) اي واگيردارهبيماري
ناشي از شرايط طبيعي حاكم است با اَشكال حقيقت موجود در ) هاي سالم و داراي امنيتمساعد، محيط

اين اَشكال را با . رندگيصورت متفاوت شكل ميجوامعي كه فشار و استثمار اجتماعي در آن متداوم است، به
:توان برشمردهاي كلي بدين شكل ميسرخط

ها، اديان و هنرها برقرار نشده بود، متولوژي) هيرارشي و دولت(ـ در شرايطي كه هنوز حاكميت اجتماعي١
اين متولوژي بود كه . ي بيان حقيقت محدود بودسهم فلسفه و علم در زمينه. اَشكال اساسي بيان حقيقت بودند

شكل افسانه، مثَل، حكايت هايي بهدانيم روايتگونه كه ميهمان] يا اسطوره[متولوژي. تري داشتيگاه مهمجا
تر شكلي از طور قطع يك حقيقت نهفته است و به عبارت صحيحها، بهدر متولوژي. باشدو داستان مي

مدن آلوده گردانده نشده باشد نيز در مقايسه با متولوژي، ديني كه به ت. باشدي حقيقت ميگفتن دربارهسخن
] ، مجموع[دين. افزايدي اعتقادي آن بيشتر بوده و قطعيت را بر ارزشمنديِ حقيقت ميشكلي است كه جنبه

هاي ديني، نوعي در اعتقادات و قضاوت. ها وجود داردهايي است كه اعتقاد به قطعيت آنمتولوژي
و علم تأثير عميق متولوژي و دين را بر ) فلسفه(فرزانگي.شدن با حقيقت وجود داردشدن و يكسانمساوي

سر عنوان يك شكل حقيقت، در پيوند تنگاتنگي با ذهنيت ديني و متولوژيك بههنر نيز به. خويش دارند
اي كه بهي بار معناييتحقيق درباره. صورت موسيقي و ترسيم بيان نمايددر پي آن است تا معنا را به. بردمي

مورد مهم خود . باشدي حقيقت مينقاشي و پيكرتراشي داده شده است، يك فعاليت مهم در زمينهموسيقي، 
.كنندعنوان معنا و حقيقت بيانش ميهايي هستند كه بهباشد؛ بلكه مهم ارزشموسيقي، نقاشي و مجسمه نمي

و از زمان ظهور خود زبان به مدتي طوالني. بودن زبان متولوژي و دين، يك اصل و شرط استشعرگونه
. بنابراين پيوندي تنگاتنگ بين شعر و حقيقت وجود دارد. سو نوعي روايت شعرگونه بوده استخويش بدين

شاعران نخستين، كساني . ي آزاد و كهني است كه هنوز با حاكميت آشنا نشدهشعر، زبان و حقيقت جامعه
در شعرگونگي زبان و توان روايت شاعرانه. ويندگهستند كه قبل از فرزانگان و پيامبران از حقيقت سخن مي

.ي مذكور تا چه حد داراي يك واقعيت اجتماعيِ آزاد و بامعنا استدهد كه جامعهيك جامعه، نشان مي
دار و طبقاتي، به سبب اينكه هم از درون و هم بيرون دچار ي دولتعنوان نظام جامعهي متمدن بهـ جامعه٢

هنگامي كه حاكميت در . گرددداشته است، از نظر معنا و حقيقت نيز تجزيه ميحاكميت گشته و شكاف بر
شدن، با ماهيت و ازخودبيگانه. شودكند، حقيقت ازخود بيگانه ميبازگويي متولوژيك و ديني دخالت مي

هاي حاكميت، هنگامي كه سازمان. ي متمدن در ارتباط است و تنها در سطح سخن نيستموجوديت جامعه
هاي حيات اجتماعي دچار دهند، پارادايمعنوان حقيقت ارائه ميي خويش را بهمايههاي موجود در درونمعنا
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ي آن پديد دهندهدار و اَشكال پارادايميِ جهتدر جامعه، اَشكال حيات چالش. شونداي ميتحوالت ريشه
هايي ي تالشدر نتيجه. آيدمينمودن حقيقت پديددادن و ذوبازخودبيگانگي، با جويدن، فرسايش. آيندمي

طور مستمر ارزش گيرند، ازخودبيگانگي بهسازي صورت ميكه جهت قبوالندن تحريف، سركوب و مخدوش
ي افروزي كند، جامعههنگامي كه حقيقتي برايش باقي نماند كه در راه آن جنگ. يابداش كاهش ميحقيقت

ساختارهاي مذكور، براي جامعه تنها در . آيدد معنا درمياي از ساختارهاي فاقصورت تودهازخودبيگانه به
كاري، همچون محافظه١ايشناسانهبا اسامي آسيب. باشدحكم يك بار بوده و نوعي بيماري اجتماعي مي

سر اي كه در حالت بيماري بهعنوان واقعيت اجتماعيازخودبيگانگي به. شوندپرستي و فاشيسم عنوان ميكهنه
.سازدترين حالت جامعه را منعكس مياز دست رفتن معنا، خطرناك. معناستبيبرد، ديگرمي

ي شود، در كليهها دچار ميهايي را كه حقيقت موجود در طبيعت اجتماعي به آنها و نزاعتوان شكافتمي
نوان و يابد، ايزدباي متولوژي و دين كاهش ميمدارانههرچه كه ارزش حقيقت. اَشكال تمدني مشاهده نمود

دهند كه از هايي ميشدند جايگاهشان را به بتي جشن پرستش ميخداياني كه در فضاي پرمعنا و سرزنده
اي كه آدمي كنندهدهنده به عصر خداي مجازاتاز عصر ايزدبانوي پرشكوه، مقدس و پاداش. اندارزش افتاده

سوي ي كمونال بهاز جامعه(جتماعيدرواقع تحول ا. گيردآورد، گذار صورت ميرا به هيأت بنده درمي
صورت بسيار زنده در توان بهاين تحول را مي. سازدگر ميگونه در حقيقت جلوهخود را بدين) ي طبقاتيجامعه
شكل به٢سنت ديونيسوسي. گيردهمچنين بين خدايان نيز جنگ صورت مي. ي سومر مشاهده نمودجامعه

گرايي بازتاب عنوان حقيقت قشر حاكميتنيز به٣افته و سنت زئوسيي كمونال زراعي بازتاب يحقيقت جامعه
ها نيز معناي اُرژينال خود حتي نزاع اين سنت. يابد كه اين جامعه را دچار اولين شكاف و تحول نموده استمي

و، تا عصر ايزدبان. يابدشكلي جالب بازتاب مياين دو سنت در هنرهاي عصر به. يابندي سومر ميرا در جامعه
شدن به نظام حاكم، با سوزاندن اينكه كاپيتاليسم در جريان مبدل. يابدمريم مادر عيسي همچنان بازتاب مي

سازد، تا حد غائي ي خويش را ميباشند، مدرنيتهكه آخرين نمايندگان عصر ايزدبانوان مي» زنان ساحره«
.داردآموزنده بوده و انسان را به تفكر وامي

در اينجا، جستجوي حقيقت و . يابندميعنوان اَشكال بيان حقيقت اهميتلسفه و علم بهدر عصر تمدن، ف
هايي كه سعي دارند با متافيزيك خود را مستور نظام. نمايندترين نقش را ايفا ميمبارزه در راه آن، اساسي

توانند ي گذشته نميزهاي و ديني به انداشوند كه از طريق روايت اسطورهـ شاهاني ميسازند، جايگزين خدا
خدايي به ناكفايتي، آليسم ابژكتيوِ اديان تكي دچارشدن ايدهمتافيزيك در نتيجه. خويش را پنهان نمايند

عنوان حقيقت جايگزين ها به»ايده«به جاي خدا، . گرددهاي تمدني حاكم ايجاد ميي نظامعنوان سوبژكتيويتهبه
گردد كه گويي به ايي كه به حالت دولت درآمده، اكثراً طوري عرضه ميعنوان خدآليسم بهايده. شوندمي

. آليسم و ازخودبيگانگي پيوندي تنگاتنگ وجود داردبه همين جهت بين ايده. حالت حقيقت درآمده است

١Pathologic :پاتولوژي
٢Dionysus :خداي باروري، شراب و كشاورزي است و حامي ادب و هنر.
٣Zeus
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تضعيف، استحاله و تحريف . ها بيان گردندشود حقايق اجتماعي نه از طريق خدايان بلكه از طريق ايدهسعي مي
.شودي مهمي ميآليسم وارد مرحلهقايق اجتماعي، با ايدهح

دهند، جهت عنوان نظام استثمار و قدرت هژمونيك، متمدن نشان ميشماري كه خود را بههاي بيدولت
آميز، پرهيبت و هاي هنري اغراقشود، به شاكلهشان كه به تدريج محدود مياجتماعي١سازي بامعنابودنپنهان
ي معماري، پيكرتراشي، موسيقي و هاي روم و يونان، در حوزهمثالً در تمدن. دهندر نيز اهميت ميدابرقوزرق

اي كه خويش را نظام به اندازه. دهندعنوان حقيقت مينمودني بهسازي اهميت بسياري به چنين عرضهموزائيك
واقعيت (تحريف معناي اجتماعيسازي و آميز عرضه نمايد، به همان اندازه سعي بر پنهانطور اغراقبه

علم، فلسفه و هنر را همانند عصر متولوژيك و ديني به قدرت وابسته . نمايدمي) استثمارشدگان و ستمديدگان
ي علمي و فلسفي در تقابل با شكاف ي مبارزهبنابراين يك مرحله. نمايندها ميكردن آنكرده و سعي بر دولتي

سفه به نسبتي كه در مقابل از دست دادن معنا مقاومت نمايند، نيروي بيان علم و فل. گيرداجتماعي، شكل مي
گردند، هرچه تحت فرمان صاحبان قدرت و دولت قرار بگيرند، به دگما تبديل مي. يابدشان افزايش ميحقيقت

ش عنوان يك ابزار گفتماني براي ازخودبيگانگي ايفاي نقدهند و بهپيوندشان را با حقيقت از دست مي
اي پديد كنندگان حقيقت، در برابر تبيينات متولوژيك و دينيعنوان بيانكه بهوقتي علم و فلسفه ـ. نمايندمي

اندـ نه براي خود جامعه بلكه براي انحصارات فشار و استثمار اند كه پيوندشان را با حقيقت از دست دادهآمده
ي متولوژيك و ديني، دگماتيك گشته و وارد مرحلههاي قديميدهند، همانند ازخودبيگانگيتغيير نقش مي
هنرهايي كه پيوندشان را با . كنندهنرها نيز مراحل مشابهي را طي مي. گردندهايشان از حقيقت ميگسست پيوند

.گردندگشته و از بيان واقعيت اجتماعي دور مي٢آميز و مينيماليزهدهند، اغراقحقيقت از دست مي
بازخواست و «هاي بيان حقيقت، از حاكميت و سلطه در عصر تمدن، در تمامي شيوهمسائل اجتماعي ناشي

شان نيز در حلاي كه منشأ مسائل حقيقت، اجتماعي است، راهبه اندازه. نمايندرا تحميل مي» حلرسيدن به راه
ر ازخودبيگانه بودن از دست داده باشد، ناگزيعلمي كه پيوندش را با اجتماعي. چارچوب علم اجتماعي است

هاي حقيقت ي تمامي روشجوامعي كه در زمينه. دهدشده و به تبع آن پيوندش را با حقيقت از دست مي
هستند كه از ) اخالقي و سياسي(طلب، آزاد و دموكراتيكياند، جوامع مساواتخويش را توانمند نموده

. اندداربودن و ازخودبيگانگي رهايي يافتهمسئله

١Anlamlılık :حيث معنايي
٢Minimalize :مينيماليسم/ پسند شدهشده؛ به حالت ساده درآمده؛ سادهمينيمال)Minimalism (گرايي نوعي هنر است كه بنيان پسندي و سادهيا ساده

نمايي، ايجاز افراطي و ر نوعي خالصهاين هن. ي فلسفي و پيچيدگي مفهومي قرار داده استآثار و بيان خويش را بر سادگي بيش از حد و خالي از انديشه

صورت تصادفي ها بعضي اوقات بهآثار مينيماليست. ي بعد از انقالب اكتبر شكل گرفت و در غرب توسعه يافتاين گرايش در روسيه. فشردگي شديد است

هايي كه تنها فضا يا مقياس و رنگ؛ مجسمهمالً سفيد يا تكمثالً مجموعه تابلوهاي كا. هاي هندسي ساده و اغلب صنعتي استي شكلآيد و گاه زاييدهپديد مي

داستان كوتاه «نويسي و گرايی در ادبيات، كوتاهساده. باشندكنندگي مياي دارند و خالي از هر نوع بيانـ شبكهدهند و ساختارهايي فضاييفرم را بازتاب مي

منتقداني كه با آثار مينيماليستي موافق نيستند، . شودوبرگ عناصر داستاني بيش از حد زده مياخدر اين نوع ادبيات مينيماليستي، ش. شودناميده مي» كوتاه

در موسيقي مينيماليستي يك قطعه اغلب تمي کوتاه را ! كنندتوصيف مي» گرايي سوپرماركتيواقع«و » كوالييگرايي پپسيساده«ها را با صفاتي نظير مينيماليست

.يابدشود و به تدريج تغيير مياي باشد كه مدام تكرار ميآهنگ يا نغمهضربدربردارد که ممکن است 



كـــيـراتــوكــدمدنــمـتتــسـفــيـانـم

٢٠٧

ي كاپيتاليستيازخودبيگانگي در مدرنيتهحـ ـ حقيقت و
كند ي انباشت حداكثريِ قدرت و سودـ سرمايه، نوعي نظام را تعريف ميي كاپيتاليستي به اندازهمدرنيته

هاي ي يك نظام، مستلزم جنگمثابهگونه كه پيدايش آن بههمان. كه در آن حقيقت ازخودبيگانه شده است
خود ديده را به همراه هايي كه تاريخ بهترين جنگباشد، تداوم آن نيز بزرگبسيار خونيني بر سر حقيقت مي

هايي دشوار بر هايي بر سر قدرت و استثمار نيستند، در عين حال جنگهاي نظام تنها جنگجنگ. آورده است
است، به تناسب هاي تمدنيترين تداوم گلوبال نظامي كاپيتاليستي كه پيشرفتهمدرنيته. باشندسر حقيقت نيز مي

به تناسبي كه سود و . يابداجتماعي تحقق مي» ١حقيقت و حيث معناييِ«سازي سركوب، تحريف و مخدوش
شود و از دست رفتنِ معنا ي حقيقت حيات اجتماعي كمينه ميشود، حوزهقدرت در درون نظام بيشينه مي

گردد، بلكه در تمامي اَشكال بيان حقيقت حيات اجتماعي تنها قرباني طمع قدرت و سود نمي. يابدافزايش مي
ي پاكسازي و نابودي جامعه هم از نظر معنا و هم حقيقت با يك مرحله. گردددچار ازخودبيگانگي شديدي مي

.نشينندهاي قدرت و سرمايه بر جاي تمامي واقعيات جامعه ميواقعيت. شودرو ميكامل روبه
شدن به نظام را كسب ي مدرنيته، هنگامي كه شانس مبدلپايهسهعنوان اولين پايه ازخود كاپيتاليسم به

. هاي اصليِ مربوط به پيشاتاريخ و پس از آن، آغاز نموده استبودننمايد، كار خود را با پاكسازي اجتماعيمي
ده زنده بودن زنان را كه سعي داشت پابرجا بماند، زن، نيروي اجتماعي»شكار زنان ساحره«قبل از هرچيز با شعار 

هاي سوزاندن، جهت اين صحنه. توان شكار زنان ساحره را مستقل از سرمايه تلقي نمودنمي. در آتش سوزاند
اينكه . ترين نوع بردگي هستند، بسيار به كارش آمدندبرقراري هژموني خويش بر روي زنان كه دچار عميق

زنان [ستند، پيوند تنگاتنگي با اين سوزاندنترين وضعيت خويش در خدمت نظام هيافتهامروزه زنان با انحطاط
انگيز سوزاندن، زنان را در اروپا به سمت خدمتكاريِ خاطرات دهشت. در دوران ظهور كاپيتاليسم دارد] ساحره

.حد و مرز جهت مردان سوق داده استبي
تا زماني كه . استرحمانه فروپاشانده ـ روستا را نيز بيبودن مبتني زراعتنظام، بعد از زنان، اجتماعي

ـ دموكراتيك آن پابرجا بماند، قدرت حداكثري و بيشينه سود قابل تحقق نيستند؛ به همين سبب ي كمونالجنبه
به تناسب از ميان برداشتن اين . ـ روستا امري ناگزير بودبودن مبتني بر زراعتمورد هدف قرار دادن اجتماعي

باشند، ي انسانيت ميها هزار سالههاي دهها و شادمانيها، تلخيقاومتها كه بستر معنا و حقيقت مبودناجتماعي
اين واقعيت را تصديق ) و بعد از آن١٦در اروپا و جهان قرن (تمامي اقدامات. شودشانس ظهور نظام بيشتر مي

بودـ را نيز در ي پيشامدرنيته كه بيانگر حقيقت هرچند محدود جامعهبايد جنگ آن در مقابل كليسا ـ. نمايندمي
برانگيز، بودني اشتباهعنوان نمود اجتماعيشموليِ مسيحيت بهبدون شك جهان. همين چارچوب ارزيابي نمود

ترين مواضع دفاع از جامعه اگرچه سهمي از انحصار قديمي قدرت و استثمار را داشته باشد نيز ازجمله مهم
هاي بزرگ ديني اين جنگ. توانست ظهور نمايدنميتأثيرنمودن اين سنگر نيز كاپيتاليسم بدون بي. است

.نمايندحقيقت را بيان مي
ي مرگبار شود، ضربهترين نوع بردگي كه پرولتارياشدن ناميده ميشدهگردانيدن تربيتكاپيتاليسم با مشروع

ين ترين خطاهاي كارل ماركس دچارشدن وي به ايكي از بزرگ. ديگري را بر حقيقت اجتماعي زده است

١Anlamlılık :بودنبامعنا
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ي اساسي نشان صورت سوژهپرولتاريا را كه ازجمله عناصريست كه حقيقت را از دست داده، به:غفلت است
دهد، هيچگاه تا زماني كه اين وضعيتش را ادامه . اي است كه پيشرفت داده شده استپرولتاريا برده. داده است

امي خصوصيات انساني و اجتماعي در كاپيتاليسم بدون كُشتن تم. ي صاحب حقيقت شودتواند يك سوژهنمي
ي عهد باستان، بيشتر از ي اجتماعي و انساني موجود در بردهجوهره. تواند وي را به كار واداردپرولتاريا، نمي

اش كه به آزادياما باز هم به سبب اينكه برده است، تنها هنگامي. باشدي مدرن ميپرولتاريايي است كه برده
تواند برده بماند و هم سهمي از حقيقت ببرد، يك اين سخن كه هم مي. از حقيقت ببردتواند سهمي برسد مي

.در بنيان عدم موفقيت سوسياليسم رئال، همين حقيقت نهفته است. تحريف بزرگ از جانب ماركسيسم است
ت كه اي اسي اجتماعي ترقي داد، خود آفت اجتماعيعنوان يك طبقهبورژوازي كه كاپيتاليسم آن را به

. تر استـ شاه، از هزار بورژوا به حقيقت نزديكيك خدا. پاره شده استآن تجزيه و پارهحقيقت در بين 
و حقيقتي بودن اجتماعيدهد كه بامعنااي را تشكيل ميبورژوازي بخش بيمار و پاتولوژيك طبيعت اجتماعي

در حالت مشخص و معلومِ اين مدرنيته،. تنمايد، به دو بخش تجزيه شده اسكه بر آن متكي بوده و بيانش مي
صورت نمايد و هم ازخودبيگانگي قدرت و سرمايه را بهطبقه هم تمامي حقيقت اجتماعي را فلج مي

.آورددرمي) لوياتان(هيوال
ي دهندهعنوان يك نيروي فرسايشتوان بهي مدرنيته است را ميپايهـ ملت كه دومين پايه از سهدولت

ي به اندازهايهيچ آسيب و بيماري اجتماعي. نمود كه در تاريخ نظير آن ديده نشده استحقيقت تعريف
هموژن ننموده و از حيات ) خداي معمار= دميورگ(بودن را تحت نام مهندسي اجتماعيـ ملت، اجتماعيدولت

وجود = زندگي(هاي حيات اجتماعيمنديترين تفاوتنمودن مقدسپارهتخريب و تكه. نگسسته است
حالت مدرن اعتقاد به (خواهيگرا توسط مدرنيته كه در كسوت پيشرويو توليد ساختارهاي تك) منديتفاوت

فاشيسم، آسيب و مرضي اجتماعي است كه هنگام . باشدگيرد، خود فاشيسم ميصورت مي) قيامت خدايي
نحصارگري سرمايه به هيچ وجه ـ ملت و اآيد و بدون وجود قدرت دولتنابودي حقيقت اجتماعي به ميدان مي

ـ ملت سعي بر اصطالحات مرزها، وطن، ملت، پرچم، مارش و شهروند كه دولت. تواند زاد و ولد نمايدنمي
» وطن، ملت و شهروند«برساخت . باشندها دارد، با خيانت به قداست راستينِ اجتماعي در ارتباط ميتقديس آن

در . گردد كه طي اعصار زيسته استي انسانيتي ميسر ميگونهابدريدن قصانديش، با ازهمگرا و تكتك
دهد، بلكه استهالك و نابودي خود شدن از حقيقت اجتماعي رخ ميتنها دورگشتن و بيگانهچنين وضعيتي نه

ي موجود در »گراعلم«گرا و گرايانه، جنسيتساالر، مليدر ازاي تكثير قدرت دين. باشدجامعه نيز مطرح مي
. ـ ملت، حقايق اجتماعي ناگزير بايد تا حد ذرات خويش دچار تجاوز، اشغال و انكار شونداي دولتمحتو

اند پا كرده و اظهار داشتهنام حقيقت، قيامت بهو آدورنو به١اينكه برخي فيلسوفان و در رأس آنان نيچه، فوكو
اند، نشاني از همين خارجش ساختهكه فرد موجود در مدرنيته فردي است كه عقيم گشته و از حالت اجتماعي

.باشدواقعيت مي

١Michel Foucault
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ي مدرنيته، به معناي پايهي سوم از سهعنوان پايهگرايي بهاين حقيقتي كامالً روشن شده است كه صنعت
بلكه در عين حال نابودي واقعيتي است كه ١بومتنها نابودي زيستنه. باشدنابودي حيات اكولوژيك مي

زيستش هر روز تخريب اي كه محيطجامعه. نمايداز طريق آن موجوديت كسب ميبودن، تنها اجتماعي
بودن انسان اجتماعي. خورانداي است كه حياتش را بخش به بخش از دست داده و به هيوال ميشود، جامعهمي

ان در يك بودن انسي نابودي اين اجتماعيگرايي در زمينهها ساله ساخته شده است؛ صنعتطي مقاومتي ميليون
تواند بودن، تنها يك لحظه ميگيري اجتماعيزمان طوالني شكلكه در مقابل مدتي زماني كوتاه ـفاصله

ي سرطاني تحت نام ي يك غدهي ارائهگستاخي در زمينه. است» ـ ملتدولت«باشدـ شريك جرم كاپيتاليسم و 
گرايي چه دهد كه صنعتخوبي توضيح مينيز بهترين جامعهعنوان پيشرفتهبه] يا اندوستريال[ي صنعتيجامعه

ياي كه تحت نام جامعههاي اجتماعيي جنايتهيچ جنگي به اندازه. پيشامد پاتولوژيكي ناگواريست
اند، منجر به جنايت و مرگ نشده و نتوانسته انجام گرفته) ـ ملتبا ياري كاپيتاليسم و دولت(صنعتي

.به بيماري محكوم نمايدبودن را مجروح گرداند و اجتماعي
اند به روايت آخر اند، احتماالً خواستهپيامبران كه به اصطالحات قيامت و محشر بار معناييِ عظيمي داده

بودن انسان را شود، معنا و حقيقت اجتماعياي كه مدرنيته ناميده ميپايههيوالي سهالزماني بپردازند كه طي آن،
!نابود نموده است
ي چارچوب اصطالحي و نظري كلي براي بازتعريف حيات اجتماعي در تالشم جهت ارائهدليل اساسي 

ي ماهيت انسان برخورد عجيبي درباره» حيات اجتماعي چيست؟«: خاورميانه، پاسخگويي به اين پرسش است
اين . گيرداز ازل تا ابد در يك خط و يا چرخه صورت مي] زندگي[كند كهحيات خويش دارد؛ تصور مي

ترين حيات، نوعي است كه دچار رغم برخورداري از شانس بامعنااينكه انسان به. اي استشتباهي ريشها
ي اي است كه بيشتر در جامعهگردد، يك بازي طبيعت نيست بلكه به نظر من دسيسهبيشترين اشتباهات مي

. نسان دچار اشتباه و خطا نيستي اهيچ نوع جانداري به اندازه. دهدطلب خود را نشان ميگرا و سلطهحاكميت
.ي شايان توجه نيز هستبينم، به نظرم يك بازي و دسيسهاي كه آن را بسيار عجيب و غريب ميبه اندازه

شايد . باشدي خود حيات مهم ميي اين آگاهي زيستن، به اندازهتعريف صحيح حيات اجتماعي و بر پايه
اين را بيافزايم كه عموماً حيات و خاصه حيات انساني، بايستي. شدن استهم حيات، براي صحيح تعريف

ي اساسي علوم اجتماعي اين است كه تعيين وظيفه. باشدي يك معماري و برساخت مختص به خويش مينتيجه
خواهم بيان اي كه ميشدن بهتر نكتهجهت درك. دهندي اين برساخت را تشكيل مينمايد چه چيزهايي درونه

زيست ساختار دروني پروانه و محيط. عنوان مثال نشان دهماي كه سه ماه عمر دارد را بهپروانهتوانمنمايم، مي
اگر قرباني يك تصادف نشود، پروانه اين سه ماه را . پيرامون، اين حيات سه ماهه را برايش تعيين نموده است

به هيچ . باشدحدود به اين سه ماه ميبراي او م) ـ ابدي ازلمسئله(پايانيسرآغازي و بيبي. زندگي خواهد كرد
اي نيز داشته باشد؛ اگر داشته تواند چنين خواستهنمي. صورت مسئله درآوردانديشد كه اين را بهوجه هم نمي

عنوان گلگاميش را به. گلگاميشهمانند: مثال اندر مثال. آورددرنميباشد نيز آن را چندان به حالت مسئله 
طور ذاتي در پيوند با تمامي طبيعت و كيهان به. دهم؛ اين را توضيح خواهم دادنشان ميمثالي منفي و نامطلوب 

١eko-çevreـ محيطاكو
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ي انسان است كه حيات در مغايرت با اين قاعده قرار گرفته و يك تنها در نمونه. زيدمي» ي پروانهقاعده«
.گيردخود ميدار بزرگ بهحالت مسئله

ـ ابدي دهد؛ از جستجوي مواردي ازليوار نشان ميوانههايي دينوع انسان جهت تداوم عمر خويش تالش
ـ صورت خداها از معرفي خويش بهاين جنون. گرفته تا انديشيدن به بهشت در آسمان و جهنم در زير زمين

اي نظير رفتارهاي هنجارناشناسانه. شوندها هويدا ميترين بردگيشاهان گرفته تا قرارگرفتن در حالت پست
، تنها مختص به جنس انسان ١نمودن در حالت جنس خنثيتا زندگي» رون انحراف جنسي زيستنروزانه در د«

صورت شده تا جستجوي اكسير حيات جاودانه، بهريزيهاي برنامهكشياين رفتارها از انجام نسل. باشدمي
سان و براي درك اين جهت ان. رودشود، ادامه يافته و پيش ميهايي كه در هيچ نوع جانداري ديده نميبيماري

تواند اولين گام تعريفي صحيح مي. ها، نياز به تعريف حيات وجود داردهاي مرزناشناس و ممانعت از آنجنون
.حيات صحيح باشد

نمودن نسبي موضوع، چارچوب اصطالحي و ي طوالني اين بخش سعي نمودم جهت روشندر مقدمه
اي كه ادعامند و داراي ايده باشد، موظف است تا اين بدون شك علوم اجتماعي. نظري را ترسيم نمايم

به همين داليل است كه هنگام تالش براي تحليل بحران ساختاري . چارچوب را توسعه داده و حيات ببخشد
علوم اجتماعي ـ كه يك امر ) سازماندهي(رفت، بازتعريف و بازسازيي كاپيتاليستي و احتماالت برونمدرنيته

.آيدـ در رأس وظايف ميير استناپذالزامي اغماض
ي من بر اولين دليل تأمل مصرانه. بودن آن استمورد قطعي و گريزناپذير براي حيات انساني، اجتماعي

هايي صورت داده روي اين موضوع اين است كه علوم اجتماعي هنوز تعريفي از آن ارائه نداده و اگر آزمون
اي برخوردار باشد؛ يعني در مدارانهنمايد كه از معنا و ارزش حقيقتبودن وضع باشد نيز، نتوانسته نوعي علمي

باشد، تر هم ميدومين دليل كه مهم. نمودن آن موفقيت كسب نكرده استبرساخت سازماني و اجتماعي
آميز فرد و فردگرايي بر بنياني ضداجتماعي است كه توسط ليبراليسم نمودن اغراقبرساخت و هيواليي

فردگرايي . گنجدآميز كه در آسمان و زمين نميهم چنان اغراقپيتاليستي صورت گرفته است؛ آني كامدرنيته
ي ما ديگر توان نه جامعه و نه سياره. باشدناپذير است بلكه قابل زيست هم نميتنها تداوماش نهبا حالت كنوني

رافي باز است؛ همان حيات اي را ندارند كه به روي هر نوع گمراهي و انحتحمل حيات فردگرايانه
اين حيات فردگرايانه به چنان حالت گمراهانه و . شوداي كه در هيچ نوعِ جانداري ديده نميفردگرايانه

منحرفي درآورده شده است كه انسان بيست و چهار ساعته از كشتن، سكس، ورزش، هنرنمايي، كسب سود و 
هايي از نوع سرطان و عاقبت اين فردگرايي، بيماريبسيار آشكار است كه . آيدانجام شكنجه به تنگ نمي

روزي كه محشر ناميده شده و پيامبران از . يابندها نيز به سرعت هرچه بيشتر تكثير مياست كه آنايدز
!باشدي حاوي فردگرايي مياند، بيانگر همين دورههايي بسيار دور از آن سخن گفتهگذشته

اي وضع نمود كه حاوي عنوان اولين وظيفه، علوم اجتماعيدگي، بايد بهبنابراين به اقتضاي احترام به زن
ي اول، ي دوم و مكمل وظيفهعنوان وظيفهرفت، بايد بهمنظور برونهمچنين به. تعريف حيات اجتماعي باشند

.نظام حيات فردگرايانه و نظام پشتيبان آن را متوقف نمود

١Nötr Cinsجنس خنثي)Neutre(شودحالت خنثي درآورده مياي كه بيشتر در غرب رواج دارد و در آن نرينگي و مادينگي به، پديده.
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اي گسسته از جامعه. باشدو ايجاد آن متكي مي١يات فرديمندي حبودن بر سازمانبدون شك، اجتماعي
ي بين عناصر هيدروژن و ي بين فرد و جامعه را به مقايسهتوانيم مقايسهمي. تواند وجود داشته باشدفرد نمي

اگرچه پراكنش انرژي و ذره . اتم هيدروژن هنگامي كه تنها باشد، ساختاري ساده است. اورانيوم تشبيه نماييم
ها كه اما در اورانيوم، تركيب پرشماري از همان اتم. باشدبرخي از انواع آن وجود دارد اما بسيار محدود ميدر

بمب اتم نيز با استفاده از همين خصوصيت اورانيوم . نمايدطور پيوسته انرژي و ذره پخش مياند، بهسنتز شده
اما انرژي و ذراتي كه پخش . وجود آمده استهدر جامعه نيز سنتزي از افراد پرشمار ب. آيدوجود ميبه

اتمي كه جز تأمين حيات خويش كاركرد ديگري (، در مقايسه با انسان فردگرا)اجتماعات كهن و نو(نمايدمي
.ناپذير داردمعيارهايي قياس) ندارد

خائن و بودنش را از دست دهد، حتي اگر از نظر فيزيكي زندگي نمايد، يا يكفرد هنگامي كه اجتماعي
!فرومايه است و يا يك ولگرد؛ كه در هر دو حالت نيز مرگبار است

. يك ساختاربندي جهانشمول معنادهي و درك شودعنوانبودن خاورميانه بهمهم است كه اجتماعي
ـ زاگرس با توسل به هاي توروسكوههاي سلسلهكه در دامنهشكارگران سيار و گردآورندگان گياهان، هنگامي

ـ روستا را تحقق بخشيدند، بودن مبتني بر زراعتمدت، گذار به اجتماعيي ناشي از حياتي طوالنيبهتجر
هاي مربوطه سعي در بخش. اگرچه متوجه نبودند ولي يك ساختاربندي حيات جهانشمول را پديد آوردند

در اينجا . ليل نمايمشده بر روي آن را تحكرده بودم كه خود اين ساختاربندي و عصر تمدن مركزي ساخته
.ي آن، مفيد واقع خواهد بودمدارانهتأمل بر روي معناي اين ساختاربندي و توضيح ارزش حقيقت

هاي هزار سال قبل در دامنهي يخبندان و از بيستيافتن آخرين دورهبودن نوين كه با پاياناجتماعي
انواع غني نباتي ] گردآوري[در حال گذار ازدهي آن نمودند،ـ زاگرس سعي بر سازمانهاي توروسكوهسلسله

هزار سال قبل، اين ده. سوي دامپروري بودشدن بهحيوانات مساعد براي اهلي] شكار[به زراعت و گذار از
هاي مربوط به كاشت گياهان و پرورش فعاليت. ي گذار منجر به حيات يكجانشيني روستايي گرديدمرحله

داري و شباني را مطرح نمود و حياتي رؤيايي را براي انسانيت پديد ر مزرعهبودن مبتني بحيوانات، اجتماعي
ها و مراسماتي كه هنوز هم ادامه دارند، از شور و شعف همين حيات رؤيامانند نوين بنيان تمامي جشن. آورد

اين شكل از . گذار صورت گرفت» ي وفورجامعه«به » ي خشكساليجامعه«بدين ترتيب از . نشأت گرفت
شدن با هيچ نوع ديگري از جامعه جريان يافت و در تمامي جهان هزار سال بدون مواجهحيات، حدود ده
هاي نيرومند بيشتر پشتيبان اين خي نظريات قائل به مراكز متعدد هستند اما برهاناگرچه بر. پراكنش پيدا كرد

.باشدكننده مي، داراي اهميتي تعييني نويننظريه هستند كه اين اولين مركزيت مربوط به حيات هويدا گشته
ي خويشاوندي نيز حائز نظر ساختن اولين جامعهـ مادر ايجاد شد، از نقطهاين جامعه كه به محوريت زن

از همين خويشاوندي است كه از . شودـ مادر تعيين ميي قرابت به زنخويشاوندي، بر پايه. باشداهميت مي
ي كه داراي هويت اُرژينال قوي اعنوان شكل جامعههنوز به. رسنداي ميي قبيلهكالن ابتدايي به نخستين جامعه

زبان، دين، متولوژي، هنر، فرزانگي ] و اصيل[نهادهاي اُرژينال. دهداي است، تأثيراتش را ادامه ميو بنياني قبيله
شكل . طن اين جامعه پراكندنداند، اولين پرتوهايشان را در بو علم كه تأثيراتشان تا روزگار كنوني نيز آمده

فردي و شخصي، نه فردگرايانه١
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ي همين دوران سازي نيز مديون جامعهسازي، كشت زمين، آسياب دستي و خانهاصيل ابزار نساجي، سفال
توان مي. باشندهاي كوچك نيز محصول همين جامعه ميپايبندي مقدس به طبيعت و تشكيل وطن. هستند

.اندوجود آمدهي همين دوران بهعي، در جامعهمربوط به حيات اجتما١هاي»نخستينه«گفت كه نود درصد 
هاي اساسي ذهنيتي و روحي انسانيت ها هزار سال به تنهايي ادامه يافت، قالببودن كه دهاين نوع اجتماعي

اعم از روستا، زراعت، (اي سادهشايد جامعه. هاي فرهنگيِ مادي و معنوي آن را تشكيل داده استو ارزش
باشد، اما با موفقيت ) هاي توليديهاي ذهني و روحي، برخي فناوريـ مادر، قالبه، زنكشاورز، چوپان، قبيل

اند، تمامي چيزهايي كه بعد از اين ايجاد شده. دار يك حيات را براي انسانيت ايجاد كرده استهاي ريشهبنيان
قابليت آن را ندارد كه بدون هاي مربوط به انسان، هيچ يك از پيشرفت. اندبا تكيه بر همين جامعه پديد آمده

تواند وجود داشته باشد، اما اگر داشته گويم كه هيچ پيشرفت ديگري نمينمي. ارتباط با اين جامعه شكل گيرد
. تاريخي هستند٢هاييجوامع، موجوديت. آيدوجود مياش بهصورت يك شاخهباشد نيز در ارتباط با آن و به

ي كاپيتاليستي كه تاريخ را به روش علميِ مدرنيته. توانند وجود داشته باشندشان نميجوامع، خارج از تاريخيت
اي كه دچار ويژه علوم اجتماعيي علوم و بهكناري نهاده و تنها متكي بر آناليز است، در امر تشكيل كليه

عنوان بهآناليز و ابژكتيويته . باشدشان سقوط كرده است، مقصر و مسئول مياند و ارزش حقيقتانحراف
.باشندهاي اساسي علوم اروپامحور ميها، ازجمله كاستيترين متافيزيكنامطلوب

ي حيات معنا نيز جوهره. هايي تاريخي باشند، پس معنايشان نيز تاريخي استاگر جوامع موجوديت
ت نيز حقيق. حيات اجتماعي نيز تعريف نمود» هدف، روح و ذهن«عنوان توان آن را بهاجتماعي است؛ مي

صورت يافته است، بهي تاريخي تشكيلي موجوديت جامعهواسطهبودني كه بهاين بامعنا: عبارت است از
.رسانيده شود» زبان، بيان و شكل«وار و علمي، به اي، ديني، هنري، فرزانهاسطوره

ي همان را بر پايهي انساني حتي اگر دچار تخريبات شديدي نيز گشته باشد، هنوز هم اين بامعنابودنجامعه
بدون شك اين . باشدبودن جامعه نيز همين شكل حيات ميهاي تاريخييك اثبات. زيدهاي حقيقت ميروش

از نظر ديالكتيكي هميشه يك پيشرفت را در بطن . شكل حيات اجتماعي، به همان نحو سابق باقي نمانده است
ازي و تخريبات شده باشد اما تا به امروز نيز خويش پرورانده است؛ هرچند فرسوده گرديده و دچار پاكس

.عنوان فرم بنيادين، به حيات خويش ادامه داده استبه
هيرارشي . ي تاريخي، توسط هيرارشي نمايان گشته استاولين شكاف بزرگ در فرم حيات اين جامعه

وز داد، در بطن جامعه م به بعد موجوديتش را بر.ق٥٠٠٠عنوان عنصري كه از گونه كه تعريف گشته، بههمان
+ مدير + كاهن «ي گانههيرارشي سه. باشدخود هيرارشي بيانگر اولين گروه برگزيده و ممتاز مي. مستقر گشت

اولين ازخودبيگانگي بزرگ در بطن حيات . ـ مادر بنشيندي زن، سعي دارد بر جايگاه اتوريته»شخص نظامي
هاي خانوادگي و خاندانيِ ساختاربندي. گرددمتاز آغاز ميي اين گروه برگزيده و ماجتماعي با اتوريته

صورت دولت نظام خانداني در حالي كه از يك طرف به. گيرندبرگزيده نيز منشأ خويش را از هيرارشي مي

هاي نخستينآمده؛ نمونهİlklerي در متن تركي واژه١
٢Varlıkهستومند، باشنده
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گرايي، حيات اجتماعي را به نوعي بامعنابودن و فرم متفاوت صورت خانوادهگيرد، از طرف ديگر بهشكل مي
.گردداي مطرح ميلي ريشهتحو. رساندمي

سو، م بدين.ق٣٥٠٠از » شدن و تكوين دولتيشهر، طبقاتي«همزمان با آغاز » شكاف، معنا و فرم«تحول اين 
دولت، مزارع (انحصارات تمدني. نمايدي متمدن نقش اصلي را ايفا ميجامعه. يابدهرچه بيشتر تعميق مي

طور اند، زندگي را بههاي اجتماعي برقرار شدهر روي افزونهكه ب) خواري و تجارتبردگان، انحصارات نزول
ها ناآشناست در بطن آن جاي سازي كه جامعه با آنوقتي عناصر ازخودبيگانه. نمايندعميقي مجروح مي

تدريج تباه گشته و كليت ي طبقات فرودست و فرادستي كه از نظر معنا و فرم بههاي خودويژهگيرند، حياتمي
شود، بيانگر همين شيوه ي حيات متمدن ناميده مياي كه شيوههستي. گردندرود، هويدا ميز بين ميها اآن

قامت افراخت نيز داراي معنايي ) هالل حاصلخيز(ي خاورميانه و در همان مركزتمدني كه در جامعه. است
بخشد نيز، از ژرفا مياگرچه ازخودبيگانگي را در بطن حيات اجتماعي . شمول استباشد؛ جهانمركزي مي

اي فوقاني در حيات اجتماعي عنوان اليهحيات متمدن كه به. باشداي مينظر تاريخي و مكاني خاورميانه
.باشدهزار ساله ميي هژمونيك حدوداً پنجخاورميانه مستقر گشت، بيانگر يك دوره

. ات اجتماعي نفوذ نموده استهاي حيها، بافت و ارگانبه تمامي روزنه. هژموني يك عنصر ساده نيست
ي باالي آن، در طبقه. استي حيات جاي داده شدهي اين شيوهترين طبقهعنوان يك هويت، در پايينزن به

كاران گر، همچنين روستائيان و صنعتنشين مقاومتقبايل و عشاير كوچ. بردگي مردان برقرار گشته است
ي اول را نيز اما اين اقشار دو طبقه. نماينداده و ساختاربندي ميي سوم سازمان دعنوان طبقهكش را بهزحمت

طلبانه را سرزنده و پرطراوت دهند و بدين ترتيب در طول تاريخ، همواره حيات مقاومتتحت تأثير قرار مي
ز تنها با ابزارهاي زور و خشونت عريان، بلكه اساساً با استفاده اضمناً انحصارات تمدن نه. دارندنگه مي

خواهند مشروعيت خويش را در حيات مي) متولوژيك، ديني، فرزانگي، هنر و علوم(هاي بيان حقيقتروش
. اجتماعي طبيعي جلوه دهند و ابديت بخشند

هاي حيات اجتماعي را تحت كنترل ها و مراسمات، عبادت و سرگرميهاي قديمي، جشنتمامي قالب
ها را به مالكيت خويش درآورده و مهر د و بدين ترتيب، آندهنانحصارات خويش مورد بازتفسير قرار مي

اي بنيادين موجوديت و بامعنابودن گونههاي حيات اجتماعي بهترين قالباما قديمي. زنندها ميخويش را بر آن
اگرچه . آورند، بر زبان ميشدهگسيختهاي هرچند ازهمگونهحقيقت خويش را به. دهندخويش را ادامه مي

هاي خويش رشد نمودند، اما تا دوران هاي هندوستان، چين و آمريكاي جنوبي در عصر تمدن در مكاندنتم
.ي اروپا نقش اساسي در دستان نظام تمدن مركزي خاورميانه باقي مانده استمدرنيته

هژموني استقرار پانصد ساله،] يمرحله[ي كاپيتاليستي اروپا پس از يكگونه كه بازگو گشت مدرنيتههمان
چيزي كه . ـ به دست گرفتكه تحت نام اسالم، اقدام به برداشتن آخرين گام خود نمودنظام تمدن مركزي را ـ

ها ها، خاندانهيرارشي. باشدي خاورميانه تحت نام اسالم تجربه نمود و زيست، ماهيتاً تاريخ كهن آن ميجامعه
، تحت نام خالفت، اميرنشيني و سلطنت ادامه دادند و ي اسالميها موجوديت خويش را در دورهو امپراطوري

خويش را به شكل » موجوديت، معنا و حقيقت«طلب دموكراتيك نيز تالش به خرج دادند تا عناصر مقاومت
هاي بسيار متنوع و جماعت) هاي علوي، شيعي، خوارج، ايزدي، موسوي و مسيحيها و فرهنگيخلق(مذاهب
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ها، حيات اجتماعي ها و انشقاقشدنرغم تمامي اين طبقاتيشكار است كه علياين واقعيتي آ. ادامه دهند
دهد ي تاريخي موجوديت خويش را ادامه ميجامعه. باشدشمول ميخاورميانه داراي يك جنبه و كليت جهان

.اندگسيختگي و ضعفي كه در معنا و حقيقتش ايجاد نمودهاما همراه با ازهم
ي كاپيتاليستي در اي كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا مدرنيتهاسيدر اين وضعيت، پرسش اس

ماندگي سازي دين و نه عقبپاسخ پرسش نه عبارت است از مانع. ي خاورميانه امكان پيشرفت نيافتجامعه
ون قر. ها بسيار جلوتر از اروپا بوده استدانيم كه در اين عرصهمي. هاي توليد و عدم كفايت سرمايهابزار

تجارت و پول، در . شودها، اروپا با ظهور شهرها آشنا ميباشند كه طي آنمي١٥الي ١٢مطرح، قرون 
اما در خاورميانه اين مراحل از چهارهزار سال قبل . نهندشوند، رو به رشد ميتازگي گشوده ميبازارهايي كه به

داراي هژموني تمدن . ر از صنايع اروپاستها جلوتصنايعش فرسخ. هايي ادامه دارندصورت چرخهسو بهبدين
. دهند كه چرا نتوانسته به نظام كاپيتاليستي نيز گذار نمايداين داليل، در اصل نشان مي. مركزي نيز هست

. باشدتوليد ارزش افزونه جهت نيروهاي هژمونيك كافي مي. خاورميانه به نظام خويش اطمينان و اعتماد دارد
نيروهاي مهاجمي همانند . ف داخلي و خارجي كه مهم و مرگبار باشند، مطرح نيستندنيروهاي استراتژيك مخال

.نمايدها را نيز به راحتي در درون خويش ذوب ميمغول
ي ايفاي نقش اساسي از طرف داليل استراتژيك در ظهور اروپا، كه در ابتداي بخش سعي بر تحليل نظريه

باشد؛ اما براي انحصارات ي استراتژيك مييك رژيم دفاع و حملهكاپيتاليسم . آن نمودم، هنوز اعتبار دارد
ي هستي و نيستي رويارويند، ابزاري است كه بدان قدرت و سرمايه كه در تنگناي شديدي قرار داشته و با مسئله

ها را ناچار ي استراتژيك مرگ و زندگي كه هلند و انگلستان دچار آن شدند، آنمسئله. شوندمتوسل مي
.كاپيتاليسم نمود] وسل بهت[از

به بعد آغاز به تحركات ١٦ي عنوان نيروي هژمونيك رو به ترقي نهاد، از همان سدهانگلستان كه به
شهرهاي ايتاليايي و توسطترتوسط ناپلئون و پيش] ١٨٠٠هاي سالدر اوايل[مسير.اكتشافي در خاورميانه كرد

شناخت، از همان ابتدا ي يهودي كه خاورميانه را بسيار خوب مييههمچنين سرما. در رأس آن ونيز باز شده بود
ي يهودي جهت سرمايه. نمودمندي نشان داده و راهنمايي ميصورت استراتژيك به منطقه عالقهبه

ي هلند، انگلستان و ساير كشورهاي پيشروِ اروپا و اياالت متحده به منطقه، از خود مهارت نشان مندسازعالقه
يهوديان در اين . سوي اروپا نيز همان سرمايه بوددانش به] انتقال[لعكس آن، متخصص و راهنمايبا. داد

اي تاجر ي قبيلهوان يك جامعهعنبه) م.ق١٣٠٠و ١٦٠٠(از اورفا و مصرخصوص، از همان دوران اولين خروج 
.نمايندو مجرب عمل مي

هايي كه موجوديت: سم در خاورميانه، اين بوددومين دليل عدم ايفاي نقش استراتژيك از طرف كاپيتالي
ها و ها، هلنيعمل آمده بود، يعني مسيحيان، ارمنيان، آشوريشان ممانعت بههمزمان با ترقي اسالم از پيشرفت

ي اروپا در ميان اين اقشاري كه بر اي به شيوهعدم تكوين بورژوايي شهري. يهوديان ناگزير به كوچ شدند
بار گرفتند، نتايج مهمي عليه منطقه بهوبيگاه مورد غارت قرار ميراج بسته شده بود و گاههايشان خاندوخته

خوردن فرهنگي كه توسعه داده بودند، منطقه را عدم ايجاد رنسانسي زودهنگام و به همان اندازه نيز ضربه. آورد
هنگ خاورميانه را نمايندگي كند، بسيار تنهايي فراسالم از چنان موقعيتي كه بتواند به. زار تبديل نمودبه شوره
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ي منطقه بودند، صاحبان اي كه حافظهها، به اندازهترين خلقعنوان بافرهنگمسيحيان و موسويان به. دور استبه
ها را به چنگ ارزش. ها برقرار گشتاسالم تا حدودي نيز بر روي اين ارزش. هاي مادي آن نيز بودنداندوخته

ولي فرهنگ مسيحي و يهودي كه در اروپا توانمند گشته بودند، در . ها را توسعه دهدت آنآورد اما نتوانس
اگر در . ي تمدن اروپا كار گذاشتندي توسعهبناها را در شالودهترين سنگآيند كه اساسيرأس عناصري مي

نان اندك بود كه عنوان نيروي هژمونيك چبودند، شانس تولد تمدن اروپا بهخاورميانه در رديف اول مي
.باشدي اين واقعيت در امپراطوري عثماني بسيار آموزنده ميمشاهده. توان گفت اصالً وجود نداشتمي

١٤الي ١١هاي اي كه بين سدههاي صليبيگردد كه چرا اروپا با جنگدر پرتو اين بازگويي بهتر درك مي
هاي ز قابل درك است كه چرا وقتي به درسبه همان داليل ني. انجام داد، نتوانست كسب نتيجه نمايد

هاي استراتژيكيِ داراي مبناي كاپيتاليستي داده اتكا نمود و با گامهاي انتقالها و ارزشكرده از اين جنگكسب
هاي مربوطه، موضوع در بخش. رو به خاورميانه برداشت، موفقيت كسب نمود١٩الي ١٦هاي بين كه در سده

هايي است كه باشد، رويدادها و پيشرفتچيزي كه براي خاورميانه مهم مي. ليل گشته استي كافي تحبه اندازه
مورد . ها گشته استسو راهگشاي آنبدين١٩ي ي استراتژيك خود از سدهي اروپا با آغاز حملهمدرنيته

.هايي است كه در ساختار اجتماعي رو به تعميق نهاده استها و فروپاشيتر، بحرانمهم
كردن اين نكته كه ساختار تمدن نشاندست. رراً تأكيد نمودم كه موجوديت تمدن، سرمنشأ مسئله استمك

ي منزلهها بهتمدن. باشداز مشكل به بحران دچار شده است، جهت تحليل رويدادها حائز اهميت مي
توانيم مي. دهندوني نيز ميزمان با دچارشدن به بحران، تغيير عرصه و تغيير هژمهايي بلندمدت، همساختاربندي

داليل (ي كاپيتاليستيسوي مدرنيتهكه به سبب عدم توان انجام جهش بهبگوييم كه تمدن خاورميانه ـ
سو بدين١٣به همراه تمدن اسالمي وارد آخرين دور خويش گرديدـ از قرن ) ي داخلي و خارجيچندجانبه

. شدن بحران ساختاري دربر نداردغير از تعميقمعنايي بهامپراطوري عثماني . دچار بحران ساختاري شده است
اش هاي تشكيل استراتژي كاپيتاليستي نشان داد، به سبب ساختار بحرانياي كه در سدهپراكنش و اشاعه

معنايشبه بعد، اين ١٩ي كه، اعمال فشار كاپيتاليسم بر روي منطقه از سدهچنان. آميز باشدتوانست موفقيتنمي
.از پيش آشكار نمودرا بيش

اين دوره . شدن توسط استراتژي كاپيتاليستيعبارت است از فتح٢٠و ١٩ي خاورميانه، قرن براي جامعه
بر روي آن ) گراييـ ملت، صنعتكاپيتاليسم، دولت(ي كاپيتاليستي از طريق سه سوار روز محشركه مدرنيته

حيات تاريخي و اجتماعيِ هزاران ساله، با فروپاشي ساختار . باشدي تعميق بحران و فروپاشي ميكار كرد، دوره
پيماني هم. شودتمامي تحت محاصره قرار گرفته مياي كه از درون آن ظهور نمود، بههزار سالهتمدني پنج

طور مستمر هاي تمدني خويش، بحران حيات اجتماعي در خاورميانه را بهماندهي كاپيتاليستي با پسمدرنيته
ي كاپيتاليستي، اين مدت استراتژي مدرنيتهي بلندداري كه داشته و حملهي ريشهگذشته. شيده استژرفا بخ

گردد، از نظر معنا و حقيقت پاره ميي موجوديت اجتماعي تكهوقتي جوهره. كيفيت را به بحران بخشيده است
.شودنيز دچار يك وضعيت كائوتيك مي
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پيتاليستي و بحران خاورميانهي كاي هژمونيك مدرنيتهـ حمله»ب«
ـ پيرامون و ـ هژموني، دومي مركزاولي رقابت: ياد آوريمهاي تمدني را بهمجدداً سه خصوصيت نظام

ها، جدال بين انحصارها كه معطوف به در بنيان اين. باشدـ نشيب آن ميسومي نيز خصلت دوريِ داراي فراز
ها خود را با سير يافتن تمدنگرايشات كه در مراحل ظهور و بلوغاين . باشدقدرت و اقتصاد است، نهفته مي

ي كاپيتاليستي هم با فواصل كوتاه بسيار فشرده و سريع و هم سازند، در عصر مدرنيتهتري نمايان ميآهسته
د و ي اين فاكتورها و گرايشات كه بر روي حيات جامعه، اقتصادر نتيجه. يابندشكلي بسيار خونين بازتاب ميبه

ي مركز و در مقابل آن مناطق هاي بسيار پيشرفتهمتروپول«، »ـ هژمونيرقابت«اند، سياست تأثيرگذار بوده
» دهندمدت رخ ميمدت و بلندهايي كه با فواصل كوتاهها و فروپاشيبحران«، »يافتهتوسعهكم١مستعمراتيِ

ريخ ثبت نموده يعني از سارگون شاه تا آخرين ي كه تا»هژمون«اين چرخه از اولين . اندهميشه وجود داشته
.گونه رخ داده است، هميشه اين٢هژمون يعني جرج دبليو بوش

ـ انگلستان مجدداً ي كاپيتاليستي اين چرخه را به شكلي جالب در حين ظهور و ترقي هژموني بريتانيامدرنيته
زيدگان انحصارگر يك جزيره ارزيابي گردد، عنوان ظهور برگاگر هژموني انگلستان تنها به. اثبات نموده است

هاي ظهور خويش، در سطحي گلوبال عمل هژموني انگلستان از همان اولين گام. آميز و ناقص خواهد بوداشتباه
.نمود و تا به امروز نيز هميشه گلوبال باقي مانده است

ها و اشتباهات نهفته است، گذار خطاي رويكردي كه در بنيان تمامي هنگام ارزيابي مدرنيته، بايد از شيوهبه
كردن در چارچوب عادت انديشيدن و قضاوت: رويكرد مذكور اين است. نمود و قطعاً آن را تصحيح كرد

ـ ملت، در هاي دولتويژه چنين رويكردهاي پوزيتيويستيِ ايدئولوژيبه. ـ ملت، رخداد و شخصكشور، دولت
هدف اين است كه . كننداي ايفا ميكنندهريخ اجتماعي نقش تعييننمودن واقعيت تاسازي و مخدوشامر مبهم

درك : مورد صحيح اين شيوه است. عنوان حقيقت قطعي ارائه شودبه٣ـ ملتبودن دولتخدابودن و ديني
شده، و بدون دچارگشتن به هاي برساختهطبيعت اجتماعي در چارچوب كليت حقايق، معاني و حقيقت

ي بينشي حياتي نيز منزلهتوان آن را بهكه ميناچاراً بايد اين رويكرد را ـ. باشدمي٤وـ سوبژكتيوهمانيِ ابژكتياين
ها و به همان ميزان نيز در قبال مفردات و عنوان روش اساسي، در قبال تمامي جهانشموليارزيابي نمودـ به

.ها اجرا نماييمطبيعت
ـ جهان، استعمارگر كاپيتاليست، امپرياليست، ظامتوان آن را هژمون، نمي(انحصارگري انگلستان

ـ اش يعني كاپيتاليسم، دولتپايههنگام ظهور و ترقي از طريق سهبه) امپراطوري، مدرنيته و تمدن نيز عنوان نمود
و » ـ پيرامونمركز«، »ـ هژمونيرقابت«. ها عمل نمودملت و صنعت گرايي، در چارچوب همان گرايش

نمودن مركز در امر تحت كنترل درآوردن رقبايش، حاكم. هميشه وجود داشتند» ـ فزايندهدههاي كاهنبحران«

١Colonial
گي ي آمريكا به تازجمهور اياالت متحدهجمهوري جرج دبليو بوش رئيس دوران رياست) آمده٢٠٠٩/ ٨/ ٤كه در آخر آن تاريخ (به هنگام نوشتن اين كتاب٢

!به پايان رسيده بود
٣ulus-devlet tanrıcılığını ve dinciliğiniـ ملتانگاري و خداانگاريِ دولتبودن دولت؛ دينگرايش به خدابودن و ديني
بود در يت يا همانمعناي عينصورت خودهماني و همانستي نيز قابل برگرداندن است؛ بهاست كه بهIdentityي انگليسي معادل با واژهAynılıkي واژه٤

.»هر چيزي خودش است. هر چيزي همان چيز است. الف، الف است«:هماني چنين استدر منطق ارسطو اصل اين). Alterity(مقابل غيريت يا ديگربود
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. موفق گرديد) مدت و كُنژنكتوريمدت، ميانهاي كوتاهبحران(هاي بحرانيرفت از چرخهبر پيرامون و برون
ي تمامي حمالت شدن تفاوت ميان شرايط داخلي و خارجي، بر روي عملكرد خويش را بدون قائلاين شيوه

امپرياليسم بناميم و چه » تفرقه بيانداز و حكومت كن«چه آن را سياست . استراتژيك و تاكتيكي اجرا نمود
به اقتضاي منطق، ساختاربندي و معناي . باشدمهارت استراتژيك و تاكتيك، ماهيتاً بيانگر همان رويكرد مي

كاربستن منطقِ تشكيل نظام، موفق شد تمايالت لستان با بهانگ. نمايدگونه عمل ميي كاپيتاليستي، اينمدرنيته
بدون شك كاربست منطق سه . ويژه فرانسه، آلمان و اسپانيا را در اروپا فاقد تأثير نمايدهژمونيك رقبايش به

ترين شكل صورت گرفت، در اين امر ـ ملت و صنعت كه به مناسبي اساسي يعني كاپيتاليسم، دولتاسلحه
تالش به خرج داده . كار نگيردي اين منطق آن را بههيچ حقيقتي باقي نماند كه بر پايه. ه واقع گشتكنندتعيين

طلب فرانسه، حتي تا با كاربست اين منطق، پرتغال را در برابر اسپانيا، انقالب فرانسه را در برابر پادشاهي هژموني
را در برابر ن مخالفت در برابر نظام بپردازندـتريكه سعي داشتند به آگاهانهها ـكارل ماركس و ماركسيست

كار گيرد و اكثراً بهي نهاد پاپو اتريش، و تمامي مذاهب مسيحيت را در برابر اتوريتههاي آلمانامپراطوري
ها را در تناسب با روح و منطق نظام، در سطح همان استراتژي و تاكتيك. نيز پيروز از ميدان بيرون آمده است

.كار بسته و بدين ترتيب توانسته هژموني گلوبال خود را تأسيس نمايدبهگلوبال
را در تمام جهان » كرداي كه آفتاب در آن غروب نميامپراطوري«١٩ي دوم قرن كه در نيمههنگامي

يظهوريافته، بلكه قوه» يكشور، دولت، ملت و حتي طبقه«كننده بود نه بزرگي تأسيس نمود، چيزي كه تعيين
ي اينچنيني از نيرو استفاده. او بود در برابر رقباي سيستم مورد اتكايش» ، معنا و منطقارزش حقيقت«ناشي از 

نظام پشتيبان اسكندر، تمدن . نماييمرا، در پيروزمندترين شكل خود، در عملكرد اسكندر كبير مشاهده مي
نمايد، ارزش حقيقت و معناي منطقي است تعيين ميها نتيجه را ي رقابتي سيستمچيزي كه در مبارزه. يونان بود

حقيقت، حيات . هر معناي منطقي ممكن است نتواند به حالت حقيقت درآيد. باشندكه بدان متكي مي
اي نيرومند وجود گونهمعنا ممكن است نزد يك شخص به.باشدبامعنايي است كه در حال حركت مي

تواند به حالت يك حقيقت صورت جنبش درآيد ميي شود و بهداشته باشد، اما اين معنا هرچه سازمانده
هاي حقيقت است گيرند، حالتچيزي كه در مبارزات اجتماعي در مقابل همديگر قرار مي. اجتماعي درآيد

هايي كه ارزش حيات بامعنايي را داشته باشند، دير يا زود نتيجه را تعيين آن. اندكه بدين شكل سازمان يافته
.دخواهند كر

نظام كاپيتاليستي است؛ نيروي ، معناداربودنيابدبنابراين منطقي كه در امپراطوري انگلستان بازنمود مي
نيروي منحصر به يك طبقه و دولتي . ي آن استشدهي آن است؛ موجوديت نظام برساختهتاريخي و يكپارچه

اي نظير قارهنمودن شبهده در ادارهكننآشكار است كه مورد اصلي و تعيين. اي كوچك، نيستواقع در جزيره
.ي پشتيبان آن بودهزار نفره نيز، حقيقت مدرنيتههندوستان با نيرويي ده

امپرطوري انگلستان در حين پراكنش در خاورميانه، مطابق همان توجيهات استراتژيك عمل نموده . آ
هاي ارزش استراتژيك و مكان. ستنيازهاي گلوبال نظام، رويكردش در قبال منطقه را تعيين نموده ا. است

هاي آسياي دور و در رأس آن هندوستان قرار داشت همچنين منابع اقتصادي مقدسي كه در مسير مستعمره
به بعد تمركز ١٩ي حاكميت نفوذمندي كه از سده. موجود در منطقه، توجيهاتش جهت برقراري حاكميت بود
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كه به جدال براي برقراري حاكميت خويش بر روي در حاليانگلستان . يافت، گام به گام پيشبرد داده شد
رغم كه علياش فرانسه ـعنوان هدف در پي آن برآمد تا از نفوذكردن رقيب ديرينهپرداخت، بهمنطقه مي

ي بودند، در منطقه ممانعت اضعفش هنوز هم در پي هژموني بودـ و روسيه وآلمان كه كانديداهاي هژمون تازه
اين . هاي مدرنيته را تحت رهبري خويش ايجاد نمايدها را محدود گرداند و ارزش، نيروي آنعمل آوردبه

:اند؛ بدين شكلاهداف استراتژيك تا به روزگار ما تغيير نيافته
و ـ و در صورت عدم موفقيت، تجزيهنمودن نيروهاي حاكم منطقه به خودـ همانند كل جهانـ ابتدا وابسته١
بر همين مبنا با دو نيروي آخر بازمانده از تمدن كهن يعني امپراطوري عثماني و شاهنشاهي . هاگسيختن آنازهم

كه در برابر ساير كانديداهاي هژموني هاي مدرنيته به اين دو نيروي منطقه ـبا دادن ارزش. ايران، برخورد نمود
. شان اهميت دادنمودن پايداربه وابستهـ گرفتن آنان داشتالحمايهيعني آلمان، فرانسه و روسيه سعي بر تحت

ها نيز اهداف آن. نشستند نيز در پي مناطقي جهت نفوذ خويش بودندساير كانديداهاي هژموني كه بيكار نمي
هاي گيري از اين جدال بر سر نفوذ، از طريق سياستاي، با بهرههر دو نيروي منطقه. استراتژيك مشابهي داشتند

تر، تنها به عنوان نيروي هژمونيك باتجربهانگلستان به. ساختن عمرشان نمودندطوالنيتوازني خويش سعي بر 
ها بود كه مدت» ـ ملت كوچكدولت«اي كفايت ننمود، بلكه از طريق سياست ساختن دو نيروي منطقهوابسته

.ريزي كردي درازمدتي را نيز برنامهنمود، آيندهدر اروپا اجرا مي
گرا و شود، يك آفرينش يا ابداع نيروهاي مليي برخالف آنچه بسيار تصور ميگراي»ـ ملتدولت«
گرايي هژموني» تفرقه بيانداز و حكومت كن«ي سياست شدهبالعكس، ابزار باشكوه ساخته. گرا نيستملت

انگلستان از طريق اين اسلحه بر تمامي . انگلستان است كه در سطح جهان آن را اجرا نموده است
هاي طور قطع بايد جنبشبه). انقالب ملي(گريهم تحت نام انقالبيهاي اروپا ضربه وارد آورد؛ آنوريامپراط

باشند، ها از ملزومات سوسياليسم ميرود كه اين جنبشتصور مي. قرار داد١رهايي ملي را در معرض بازنگري
صورت انگلستان، خود به. باشدتان ميها انگلسمبدع و مجري اساسي اين جنبش. اي اشتباه استاما اين عقيده

هاي كوچك تقسيم ـ ملتهاي رقيب را نيز از طريق دولتامپراطوري وسعت يافته و در همان حال امپراطوري
ي كاپيتاليستي نيز اساساً مستلزم اين نوع از استراتژي قدرت مدرنيته. نموده، از نيرو انداخته و تجزيه نموده است

انگلستان بر اين مبنا با تكيه بر . باشندانند گوشت و استخوان با مدرنيته مرتبط ميهم. باشدها ميدولت
هاي كوچك قدرت اهميت داده نمودن اليتي قدرت، هميشه به آمادهدار خود در زمينههاي ريشهآزمون

در هنگام لزوم . نداقدرت، براي او بسيار الزم] يسامانه[ي اليت موجود درهاي مخالف نيز به اندازهاليت. است
هاي رسمي دو امپراطوري در حالي كه مناسبات خويش با اليت. يده استكارگيري آنان نيز احتراز نورزاز به

كه ـ ملت كوچك و كمينههاي طرفدار دولتاي را ادامه داده، از نظر ايدئولوژيك و پراكتيكي با جنبشمنطقه
ها در چالش بودند، ارتباط برقرار كرده، تي بودند كه با امپراطوريها و مذاهب متفاوها، عشيرهمتشكل از اقليت

گذاري آنان وارد كننده در امر بنيانعنوان نيروي تعييناز آنان پشتيباني نموده و در عين حال به هنگام لزوم به
.عمل شده است

١Revision :رِويزيون؛ تجديدنظر؛ اصالح
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هاي ملي ارمني، بشبا جن] يا از صافيِ رويزيون عبوركرده[شدهنگرش بازنگريهنگامي كه از طريق اين
توان دويست سال اخير تري ميگرايانهصورت واقعرومي، آشوري، عربي، كُردي و تركي برخورد شود، به

اي كه بايد از صافي رويزيون گذرانده شود، نگرش اوريانتاليستي يعني ايدئولوژي. خاورميانه را درك نمود
ـ شدن ميان گرايشات چپهم بدون تمايز قائلته است؛ آنها نهفخود اوريانتاليسمي است كه در بنيان تمامي آن

لحاظ وابستگي هژمونيك تنها بهي اخير خاورميانه نهنظر قدرت، دويست سالهاز نقطه. ـ الئيكگراراست و دين
هاي كوچك نيز دچار بحراني عميق ـ ملتشدن آن از طريق دولتلحاظ تجزيهزده است بلكه بهبحران

جاي آن هاي كوچك بسياري بهـ ملتي اين بحران، امپراطوري عثماني فروپاشانده شده و دولتط. باشدمي
ي انشقاق به صدها قبيله و مذهب واسطهاعراب به بيست و دو دولت كوچك تقسيم گشته و به. اندساخته شده

ها، در وري يعني تركدر حالي كه اليت حاكم امپراط. ي تجزيه هميشه مطرح نگه داشته شده استنيز، مسئله
هاي ترك و تركمن در بالكان، اند، تعداد كثيري از اقليتملتي كوچك سر دوانده شدهـآناطولي با دولت

ي واسطهبه٢هاها و پونتوس، سرياني١هاي آناطوليارمنيان، رومي. اندقفقاز و خاورميانه به حال خويش رها شده
ي مكاني و زماني هاي هزاران سالهبا از دست دادن فرهنگ. اندت دادهشان را از دسپاكسازي اتنيكي، مكان

عنوان ديگر ديناميسم بسيار ي دين، بهمثابهخلق و هم بهمثابهموقعيت يهوديان هم به. اندخويش رويارو گشته
عنوان به. دزينكه گويي تاريخ خويش را دوباره مينمايد؛ آنچنانمهمِ كائوس قدرت در منطقه ايفاي نقش مي

ي اخيرشان به منطقه، وضعيت ي كاپيتاليستي، بازگشت دويست سالهي پيشتاز مدرنيتهيكي از نيروهاي سازنده
.كائوتيك را تعميق بخشيده است

ـ اعراب نيست، بلكه نيرويي پيشرو است كه يهوديت تنها يك ديناميسم كائوس مرتبط با فلسطين
عنوان يكي از نيروهاي بنيادين ها، بايستي بهگذشته از اين. كرانه دارداي روشنفخصوصياتي چندبعدي و جنبه

فراموش نكنيم كه همزمان در رأس . در امر برقراري دموكراسي در منطقه، مورد تأمل جدي قرار گيرد
ترين عنوان كهنكُردها به. اندخدايي را ساخته و آن را انتقال دادهآيد كه سنت پيامبري و دين تكنيروهايي مي

اجازه داده نشده كه خلق كُرد از . اندكشي فرهنگي نگه داشته شدهي نسلخلق منطقه، هميشه در آستانه
در » تفرقه بيانداز و حكومت كن«عنوان كارت سالم سياست هميشه به. رهايي يابد٣»دمل ملتهب«موقعيت 

روش بر آن باقي بماند و بدينر تنشاند ايران هميشه در درون خود پسعي نموده. دست نگه داشته شده است
گرا كه در آخرين تحليل هر دو نوعي ي حيات الئيك و دينانگار اين كفايت نكرده، با شيوه. حكم برانند

.اندشونده هستند، كائوس سياسي را هرچه بيشتر عمق بخشيدهمزدوريِ هدايت
ي ها اياالت متحدهرنيته و در رأس آناگر توجه شود، در بحران قدرت و نيرو نقش ساير نمايندگان مد

ي كنندهدليلش اين است كه هم نقش تعيين. آمريكا، روسيه و آلمان را چندان مورد موشكافي قرار نداديم

.اندهاست كه در آناطولي ماندهبازماندگان روميمنظور ١
٢Pontus :در زمان سلوكيان، فرمانروايي پونتوس يا . زيندمي) پونتوس(باشند در مجاورت درياي سياهـ يوناني ميها كه اقوام مختلط هندواروپاييپانتوس

.هاي معدني اين ديار مشهورندالوار چوبي و سنگ. كاپادوكيه خود يك كشور كوچك و مستقل بوده است
ي كورد را منظور اين است كه مسئله. داري كه سر كرده و به حد انفجار رسيده استيا دمل عفونتي غدهآمده، به معناÇıban başıصورت در متن به٣

.گذارندنشده و ملتهب باقي ميهميشه به حالت حل
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اين در . نمايدمدرنيته را مطرح نماييم و هم بگوييم كه اسامي كشورها بازگويي و توضيح را چندان توانمند نمي
ويژه اياالت اي كه نيروهاي مذكور و بهرك گرديده است كه مداخالت فزايندهحاليست كه امروزه بهتر د

نمودن بحران قدرت غير از عميقاند، بهي آمريكا و روسيه پس از جنگ جهاني دوم صورت دادهمتحده
ها هاي سياسي كشورهاي خاورميانه و در رأس آنسطحي كه بحران. بار نياورده استي ديگري بهنتيجه

.نمايداند، رويكرد ما را تصديق ميـ فلسطين بدان رسيدهـ لبنان و اسرائيلنستان، عراق، ايران، سوريهافغا
گرايي اند، چه تحت نام مليهاي كوچك و بزرگي كه در منطقه ساخته شدهآشكار است كه تمامي دولت

ي كاپيتاليستي بازي ي مدرنيتههشدهاي كهنهجاسوسلشكرها و گرايي، نقشي فراتر از سياهيباشند و چه دين
گرا، به آساني درك خواهد شد كه ازجمله گرا و اسالمهاي مليدر نگاه به تاريخ مختصر دولت. اندننموده

باشند و به سبب تروري كه چون محصوالتي هژمونيك مي. ي امپرياليسم هستندمصنوعات دويست سال گذشته
.شان به هيچ وجه درك نشده استي واقعياند، چهرهبه راه انداخته» شهروند اعجوبه«گيري ي شكلدر زمينه

ـ ملت موجود در ي نيروهاي قدرت و دولتي ديگري را نشان داد كه به اندازهممكن نيست بتوان عرصه
اي كه تجربه و هژموني ايدئولوژيك هزاران ساله. لشكر را پنهان نموده باشدخاورميانه، نقش جاسوس و سياهي

كساني كه عمق . هاي قدرت و دولت به دست آمده است نيز نقش مهمي در اين امر داردي دسيسهنتيجهدر 
دهند، ممكن است ـ فلسطين مورد مشاهده قرار ميهاي قدرت و دولت را در افغانستان، عراق و اسرائيلبحران

كائوتيك را نمايان ـضعيت بحرانيتنها عمق بنيان تاريخيِ واما اين واقعيت نه. وضعيت را غريب تلقي نمايند
ي مهمي در ارتباط با فروپاشي تمدن نمايد كه جنبهدهد و اثبات ميسازد، بلكه به همان اندازه نشان ميمي

هزار يابند، بلكه سنت قدرت تمدن پنجي اخير زوال ميهاي كوچك دويست سالهـ ملتتنها دولتنه. دارد
.پاشدساله نيز فرو مي

جالي . گردندي قدرت و دولت در خاورميانه تنها اگر بر مبناي تمدن تحليل شوند، قابل درك ميهابحران
بسا خود مدرنيته، با چه. ي كاپيتاليستي، نبايد موجب اغماض از بحران تمدن شودي اخير مدرنيتهدويست ساله

آزمون . دهدقرار مياقداماتش در خاورميانه خصوصيات كائوتيك خويش را با وضوح تمام در معرض ديد
ي اقدامات كاپيتاليسم در خاورميانه، سبب درك اين مسئله شوند كه ديگري وجود ندارد كه به اندازه

.كاپيتاليسم يك رژيم بحران است
گرايي انگلستان اشاعه يافته است، در بستر اجتماعي خاورميانه، اي كه به رهبري هژمونيـ ظاهر مدرنيته٢

صورت ساختارهايي هاي تمدني، بههاي اجتماعي، با تأسيس نظامدانيم كه ديناميسممي. باشدتر ميكائوتيك
هاي قدرت بلكه با هاي سومر، آكاد، بابل و آشور نه تنها با بحراندوران. آيند كه معضالت حادي دارنددرمي
آكاد، بابل و نينوا، احساس هاي اور، نيپور، هاي شهرمرثيه. شوندهاي جانخراش اجتماعي نيز تداعي ميبحران

وضعيت حلبچه، كركوك و . اندوجود آمده را تا به روزگار ما نيز رساندههاي بهفريادهاي برآمده از بحران
ها چه تفاوتي دارد؟بغداد امروزين با اين مرثيه

سو ال بدينكاپيتاليسم از هزاران س. ي منطقه نيستاي ناشناخته در ساختار جامعهخود كاپيتاليسم، پديده
ي تنگاتنگش با انحصارات قدرت و زراعت را نيز هميشه رابطه. خوار شناسانده بودعنوان تاجرـ نزولخود را به

شده بود كه هم از نهادي شناخته. نمودقشري بود كه بيشترين سوءاستفاده را از بحران مي. حفظ نموده بود
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اخالق مورد عنوان عنصري بيي كمونال آن را بهعههاي جامطرف تمامي اديان مقدس لعنت شده و هم نظام
ي كاپيتاليستي روي داد، برمالشدن اين چيزي كه همراه با مدرنيته. اندقضاوت قرار داده و از خويش دور نموده

اي كه اين اقشار در اروپا كسب نموده بودند، در خاورميانه نيز دستاوردهايي مشروعيت طبقاتي. قشر بود
ي بورژوازي بر مبناي مشروعيت به منطقه طبقه. ت كه معادالت اجتماعي را تحت فشار قرار دادهمراه داشبه

بروكراسي و اين قشر . آمد و با تشكيل مزدوران خود، قشر بسيار مهمي را جهت قدرت هژمونيك ايجاد نمود
شر مزدور، در منطقه مستقر نظام اساساً تالش نمود تا با اين دو ق. ي غرب را انتقال دادندكمپرادور، مدرنيته

ي خاورميانه زيستند، بازنمودگر بعد اجتماعي بحران اين اقشار كه بيشترين ازخودبيگانگي را در جامعه. شود
سازي كه به فرهنگ منطقه انتقال دادند، نقشي جز پيشبرد كائوس و بحران هاي ازخودبيگانهارزش. باشندمي

.اجتماعي ايفا ننموده است
ي پيونديِ ـ ملت پرورش يافت، همانند قلمهكه در دويست سال اخير در نهالستان دولتبورژوازي 

به همين جهت، از اينكه دستگاه . خوردي تاريخي منطقه بوده و پيوند نمياي جهت ساختاربندي جامعهبيگانه
به . ورزدتراز نميكار گيرد، احدولتي موجود در دستش و انحصارش بر روي اقتصاد را بر مبنايي فاشيستي به

گذرد، به غير از توسل به كه توسط قدرت از صافي ميعنوان نوعي انحصار سرمايهتر، بهعبارت صحيح
ي اين واسطهدر ساير مناطق مشابه جهان و خاورميانه، به. ماندي ديگري برايش باقي نميفاشيسم، چاره

. دهدت ماهيت اساسي فاشيسم را تشكيل ميـ ملخصوصيت سرمايه، زورگويي نهفته در بطن تأسيس دولت
عنوان طور مختلط تشكيل يافته، همچنين بهـ ملت بهعنوان شكلي از قدرت كه در آن سرمايه با دولتفاشيسم به

.يابدگرفته از قدرت معنا ميي نشأتي سرمايهقابله
عنوان رژيم توان بهاساساً ميفاشيسم را . است» جنگ مستمر با جامعه«فاشيسم به اقتضاي تعريفش، رژيمِ 

رژيمي كه . نمايندوقايع روزانه در عراق، اين ارزيابي را در حد كافي روشن مي. جنگ داخلي نيز تعريف نمود
. باشدترين حالت بحراني و وضعيت كائوتيك ميباشد، بيانگر خطرناكدر حالت جنگ مستمر با جامعه مي

گونه تعريف شود، عمق و شدت بحران بهتر ي خاورميانه اينعههنگامي كه يك بعد بحران موجود در جام
جامعه چه خاموش، ساكن و آرام ديده شود، چه هر روزه با مواد منفجره به لرزه درآيد، . درك خواهد گرديد

در حالي كه آرامش . نمايدلحاظ ماهوي موجوديتش را حفظ ميزندگي بحراني و دچار وضعيت كائوتيك به
.باشده بيانگر جنگ سرد است، محيط پر زدوخورد نيز بيانگر جنگ گرم در همان ساختار ميموجود در جامع

خالصه اينكه صدور كاپيتاليسم، سرمايه و بورژوازي از طرف مدرنيته، بحران اجتماعي سنتي و وضعيت 
ات بدون شك يك حيات اجتماعي وجود دارد، اما اين حي. كائوتيك را هرچه بيشتر تعميق بخشيده است

نبايد . اندهايش قطع شدهوپازدن حيواني شباهت دارد كه سرش بريده شده و يا برخي ارگاناندكي نيز به دست
اي كه هاي اجتماعيها و فروپاشيهاي فيزيكي و فرهنگي موجود، همچنين آسيبكشيي تعريف نسلدر زمينه
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١پنداري و همدلياگر سعي بر همذات.آميز محسوب نمودآيند، چنين تشبيهاتي را اغراقهر روز پيش مي

!شود، در عين حال بسيار آموزنده نيز خواهد بود
. گرايي را نيز در همان چارچوب مورد ارزيابي قرار دادآساي مدرنيته، صنعتـ بايد در گام حمله٣

زيست طاي در بحران جامعه و محياند، نقشي فزايندههايي كه در دوران اخيرش به منطقه صادر شدهصنعت
آوريسازي نيازهاي اساسي، به سودجاي اقتصادي مبتني بر برآوردهاي كه بهگراييصنعت. اندايفا نموده

حيات اقتصادي را . دهد، اقتصاد خودكفا را نيز تحت نام ترقي دچار تخريب نموده استانحصارات اولويت مي
مشت انحصارگر امپرياليست و مزدور طي چند خاطر سود يككه داراي يك توازن دروني هزاران ساله بود، به

آساي بيكاران؛ در كنار ارتش غول. نمايدكشي اقتصادي ميدچار نسل) ي عمر يك انساناندازهبه(دهه
و ٢»هاي فاقد شهرشدنشهري«هاي اقتصادي، هاي داخلي و خارجي، تورم، بحراني روستاها، مهاجرتتخليه

در صورتي كه تنها . باشندكشي ميي اين نسلاند، چند نشانهبه فروپاشي نهادههايي كه به سرعت رو بومزيست
ها مدنظر قرار داده شود، واقعيت بهتر درك خواهد كشينقش انحصارات نفت خام و تسليحات در نسل

ن بيابان كه بالذاته بخش بزرگي از آـشدن منطقه همچنين تغيير اقليمي در سرتاسر جهان، ميزان بياباني. گرديد
.بار رسانده استـ را به ابعاد فالكتاست

سمت خاورميانه، ي كاپيتاليستي بهي اخير مدرنيتهسالهي دويستاين واقعيتي قابل درك است كه اشاعه
وميرهاي ها و مرگهاي برپاشده در طول تاريخ تمدن منجر به جنگگونه كه به نسبت تمامي جنگهمان

ترين بحران ساختاري و وضعيت كائوتيك نيز ترين و استمراريافتهراهگشاي عميقهرچه بيشتري شده است، 
.گرديده است

، از نزديك يابدكه در رويدادهاي محسوس روزگار ما انعكاس ميـ اگر به منطق حمالت مدرنيته بـ 
ي بين به رابطهبه همين جهت نگاهي مجدد . نگريسته شود، هرچند تكراري هم باشد اما آموزنده خواهد بود

بدون شك اگر گفته شود تاريخ مساوي است با اكنون، . تاريخ و روزگار كنوني موجب تسهيل خواهد شد
زمان حال، به نسبت بسيار عظيمي تحت تأثير «اما اگر درك نشود كه . محض خواهد بود٣گوييِهمانيك 

ترين گونه كه اين پيوند را به جالبهمان. بصيرتي هرچه بيشتري خواهد شد، سبب بي»گذشته و تاريخ است
ـ ـ ارمني، تركـ كُرد، تركي تركتوانيم در رابطهنماييم، ميـ يهودي مشاهده ميشكل در مناسبات عرب

آيند، ها پيش ميرا كه در اين دوگانگيجملگي رويدادهاي روزانه. ـ يهودي نيز مشاهده كنيمرومي و ترك
اش، ـ تاريخ در چارچوب خودويژگيي جامعهرابطه. يخ بررسي نمودصورت منفك از تارتوان بهنمي

ي ها و مناسباتش، در نقش عنصر سازندهي چالشاينكه تاريخ با همه. باشدي روش ميترين مسئلهحياتي
خالصه اينكه زمان حال يعني وضعيت روزانه، .عنوان منطقي بنيادين معنا يابدبودن ديده شود، بايد بهاجتماعي

١Empathy : نوعي . قرار دادنهمدلي، يكدلي، درك متقابل؛ خود را در نقش و وضعيت فرد يا موجود ديگري تصور كردن؛ خود را جاي ديگري امپاتي؛

يا سمپاتي نيز معموالً به شكل Sympathyي واژه. كردن رنج يا شادي ديگرانكردن يا صرفاً احساسشناخت ژرف رنج يا شادي ديگران است نه دلسوزي

.شودپنداري معنا ميهمذات
٢Kentsiz kentleşmeler
٣Tautology : نوعي تكرار يك . همواره صادق استگذاریارزشاست که با هر طور ایفرمول گزاره، يک منطقدر توتولوژي؛ تكرر، توضيح واضحات؛

انديشه با چند فرمول و عبارت ظاهراً متفاوت؛ تكرار واضحات
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تر اين است كه اگر مورد جديد موجود در زمان ي بسيار مهماما نكته. بدون تاريخ قابل درك نيست
ي محسوس ديده و درك نشود، ارزيابي و تحليل صحيح مقوله) درصد باشد نيز٩٩اگرچه سهم تاريخ (حال

.ن اظهارات بيهوده خواهند بوددر اين زمينه شايد موارد بسياري بر زبان رانده شوند، اما اي. ممكن نيستروزانه
در پس جايگاه كنوني و روزآمد مدرنيته در خاورميانه، تاريخي قرار دارد كه اگر شروعش را به آخرين 

مقطع هلنيسم كه با . تواند سرآغازي مناسب باشدنسبت دهيم، مي) م.ق١٢٠٠(ي آكاها به ترواحمله
تاريخ ) ١٣٨٩الي ١٠٩٦(حمالت صليبيون. باشدح ميي مهم فتآغاز شد نيز يك مرحله) م.ق٣٣٠(اسكندر

هاي تأثيرگذاري. انددر مقابل اين نيز حمالتي گسترده از شرق به غرب صورت گرفته. تر استاي نزديكحمله
ي كاپيتاليستي، يك كاستي نديدن نقش هژموني ايدئولوژيك در حمالت مدرنيته. اندمتقابل، چندجانبه بوده

. توان درك نمودتنهايي نمياوريانتاليسم، حاكميت فيزيكي مدرنيته را به] توجه به[بدون. بزرگ خواهد بود
ترين فاصله تعيين نموده ي اخير نيز واقعيتي است كه وضعيت روزانه را از نزديكجدال هژمونيك دويست ساله

اي را چيزهاي تازهي توليد و ساخت چرخد و هميشه دغدغهوضعيت روزانه نيز همانند سنگ آسياب مي. است
.دارد

كه در چارچوب اين رهنمود اساسي بنگريم، اولين موردي كه در مورد وضعيت كنوني بتوان بر هنگامي
رفت از عموماً معضل اجتماعي و ي بروننه نيروهاي حاكم سنتي و نه مدرن، در زمينه: زبان راند اين است

ي معضل و بحران نيروهايي كه خودشان سرچشمه. يندحلي ندارند كه ارائه نماخاصه بحران و كائوس، راه
توان با گرايي، نميگرايي و چه مليچه تحت نام دين. يابي باشندتوانند نيروي حل و چارههستند، البته كه نمي

كدام . است» فاقد چاره بودن«زيرا تاريخ اين نيروها نيز، تاريخ . حلي را ارائه دادبردن به تاريخ سنتي راهپناه
اسالم و عثماني را احيا نمود نيز توان مجدداً احيا نمود؟ مثالً حتي اگر بتوانتمدن شكوهمند قديمي را مي

ي آمريكا و از طريق نيروي اياالت متحدهيآشكار است كه تحت حفاظت شديد و نظارت حكيمانه
.ديگر خواهد گرديدآساي آن تحقق خواهد يافت كه اين نيز منجر به ايجاد يك اسالم و عثمانيمعجزه

در حالي كه خودشان بانيان . حلي ندارند كه بتوانند ارائه نمايندنيروهاي مدرن نيز رهيافت و راه
حل ارائه نمايند؟ كسي كه به توانند رهيافت و راهزده هستند، چگونه ميدارترين و شديدترين نظام بحرانمسئله

تواند ر گرديده و با ابعاد گلوبال و ساختارين خويش نميامروزين دچا] Financial[=ي ماليبحران سرمايه
شان به كه ريشهـهاي خاورميانه رفتي را بيابد، قادر خواهد بود كدامين رهيافت را براي معضالت و بحرانبرون

ها دشوارتر هم شده رفت از آنها را به حالتي درآورده كه برونگردد و مدرنيته آنصدها سال پيش برمي
ـ ارائه دهد؟ نظامي كه تنها با بازي بر روي كاغذ و ارقام مجازي، ده برابر توليد جهانيِ موجود را به تاس

حلي را ارائه نمايد؛ تواند رهيافت و راه، نمي)تريليون دالر٦٠٠ساالنه حدود (كندبرد و سركيسه ميسرقت مي
!تواند مسير جهنم را هموار نمايدبلكه تنها مي

ي خواهيم كرد روزآمدسازيِ قدرت ايدئولوژيك و انحصارگري دولتي و ظواهر محسوس آن در اينجا سع
.را بيان نماييم
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چون اين چالش را نظام تمدن در تاريخ، و خود مدرنيته در تاريخ نزديك و : ـ يهوديچالش عربـ ١
و دولت رهايي وب قدرتتا زماني كه اسالم و يهوديت از چارچ. روزانه ايجاد نموده است، قابل تحليل نيست

مدار و تا زماني كه بر ابقاي در موقعيت نيروي قدرت. ها صلح برقرار نمودتوان بين آننيابند، به هيچ وجه نمي
. دولتي اصرار نمايند، امروزه نيز همانند طول تاريخ، موجوديت خويش را تنها در نابودي همديگر خواهند ديد

مدرنيته، اين مرحله را تمركز و قاطعيت بيشتري بخشيد و بدين. شودزده ميگونه رقمها بدينتاريخ قدرت آن
يعني به زبان . شودحل عنوان ميگيرد، راهي آن صورت ميپايهها كه تحت سهسركوب برخي. ترتيب ادامه داد

كاپيتاليسم، (ني آشدهي داغ و برافروختهپايهگرديدن زير سهشدن و لهجويي از طريق سركوبمدرنيته، چاره
شمار اين نوع هاي بيي مدرنيته، از نمونهتاريخ پانصد ساله. شودميسر مي) گراييـ ملت و صنعتدولت
اين مسئله حدود صد سال است كه بيشتر از هر چيز منطقه را به خويش . آكنده است» جوييچاره«هاي شيوه

اند، تداوم ولي با رويكردهايي كه امروزه حاكممشغول نموده و منجر به آالم و تلفات بزرگي گرديده است؛ 
.ي بيشتري ناگزير خواهد بودكنندهاين مسئله با تأثيرات فرسوده

هاي تمدن حلي حقيقي و خونين راهتواند چهرهـ يهوديان نميي اعرابي مسئلهاي به اندازههيچ نمونه
به » استثناييـيگانه«كشي ، يهوديان دچار يك نسلتر اينكهمورد فجيع. دار را نشان دهددولتـ قدرتصاحب

. انداند كه يهوديان خود در ساختن آن نقش بزرگي ايفا نمودهاي گشتهي كاپيتاليستيدست نيروهاي مدرنيته
ـ شده بودريزيكه ازپيش برنامهكشي ـي اين نسلهاي بسيار اندكي وجود دارند كه به اندازهحقيقتاً هم نمونه

باشد؟مورد نظر مدرنيته چه چيز مي١نهايي) و در واقع بيچارگي(ر نمايند كه چارهآشكا

ها اساساً از اين دسته از چالش: ـ رومي ـ يهوديـ آشوريـ كُردـ ارمنيچالش تركـ ٢
سه هاي كهن است اما با پيشروي شان به درازاي تمدناگرچه ريشه. گيرندي كاپيتاليستي سرچشمه ميمدرنيته

هاي اتنيكي و مليتي كشيدر منطقه، نسل) گرايي، صنعتـ ملتكاپيتاليسم، دولت(٢مدرنيتهسوار محشرانگيز
ها كه ها و فرهنگاين خلق. شماري در آناطولي و مزوپوتاميا رخ دادند كه در تاريخ خود شاهد آن نبودندبي

مراه با تاريخ دويست سال اخير مدرنيته، نظام تمدن مركزي بودند، هنظر نيروي اساسي برساختاز يك نقطه
هاي فرهنگيِ هزاران ساله پاكسازي در حالي كه اندوخته. هاي متقابل شدندعامهاي شديد و قتلدچار خصومت

مابقي نيز به قبايل بياباني و كوهستاني مبدل . ها از منطقه رانده شدند و نابودشان نمودندگشتند، برخي خلق
آشكار است كه نيروي . ها نبودها، و يا ميان خود خلقها و ساير خلققع بين تركها درواچالش. گشتند
» تفرقه بيانداز و حكومت كن«ي ساز، نيروهاي ملي هژمونيك مدرنيته بودند كه با سياست پانصد سالهچالش

يگر، در راه دار و بسيار كهن تاريخ به دست همدهايِ ريشهاز كشتن اين خلق. توان خويش را اثبات نمودند
جنگيدند، در ها كه ظاهراً با همديگر ميتمامي اين خلق. منافع كنژنكتوري خويش در منطقه احتراز نورزيدند

ها در حين چه دردناك و تلخ است كه اين خلق. اصل قربانيان قدرت و استثمار كاپيتاليسم انحصارگر بودند
اين كشتارهايي كه در . نمايندزي و چه كسي خدمت مينابودكردن همديگر، عميقاً متوجه نبودند كه به چه چي

١Nihayî çözüm و يا به انگليسيFinal Solution»عام يهوديانمورد نظر آدولف هيتلر بود، يعني قتل» حلراه!
.كار برديمصورت سه سوار محشرانگيز مدرنيته بهبهmodernite mahşerin üç atlısıرا در تركيب » سه سوار روز محشر«٢
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هاي تمدن طول اند تا اثبات نمايند از ميان تمامي نظامدادند، به تنهايي كافيچارچوب چالش مزبور روي مي
بوستان «هايي طوالني هايي كه در عموم خاورميانه طي زمانمكان. باشدترين نظام ميتاريخ، مدرنيته خونين

ها ها و فرهنگنام خلقاگر به. مبدل شده است» هاگورستان خاموش خلق«د، امروزه به بو» هاخلق
جاي مان بيدار شود و بخواهيم مواردي را بر زبان آوريم و مقتضيات مسئوليت روشنفكران واقعي را بهوجدان

ن شده و از آنان ها روشها و خلقآوريم، قبل از هرچيز بايد مسئوالن واقعي پيدايش اين گورستان فرهنگ
.خواهي شودحساب

اسالم (ي تمدن اسالميهايش تا به همان دوران ظهور اوليهرغم اينكه ريشهعلي: ـ سنيچالش شيعهـ ٣
ويژه درگيري به. باشدهاي امروزين اين دو مذهب، با مدرنيته در پيوند ميگردد، اما درگيريبرمي) گراقدرت

توان ـ ملت مدرنيته و پيوند آن با امپرياليسم ميا در چارچوب فرم دولتـ عراق را تنهدوران اخير ايران
ها و ـ موسويت، هم چالشهاي اسالمها و درگيريبسا هم چالشچه. صورت صحيح بازگو نمودبه

توان در پيوند با پروتومدرنيته به راحتي تحليل ـ يهوديت را ميـ مسيحيت و حتي مسيحيتهاي اسالمدرگيري
طور ي كاپيتاليستي، تحت ظاهري پوزيتيويستي بههاي درگيري اديان در دوران ماقبل مدرنيتهداليل و فرم. نمود

عنوان پيشاـخدايي برآمده از خاورميانه را بايد بهويژه سه دين تكبه. كامل در مدرنيته بازتاب يافته است
ي مدرنيته اين است كه نقاب تئولوژيك بر چهره هاگرايياين اديان با مليتفاوت. گرايي ارزيابي نمودملي
.اندزده

هاي ديني هاي پوزيتيويستيِ دوران مدرنيته، اساساً فرمنمايند كه در بنيان روايتتمامي تحقيقات اثبات مي
و ) گرايش دنيوي(شود، ماهيتاً تفاوتي بين سكوالريسمبرعكس آنچه بسيار ادعا مي. باشندموجود مي

ها ايجاد شده و در آن هايي بين آنوجود ندارد؛ تنها از نظر صوري تفاوت) ايي، ديانتگرآخرت(اخرويت
اند و هم هايي كه به حالت دين قدرت و دولت درآمدهنتيجتاً هم روايت. اغراق صورت گرفته است

مت ي همساني خداند، به منافع انحصارگرانهـ ملت مدرنيته مبدل شدههايي كه به گفتمان دولتروايت
هاي مذهبي موجود در اروپا و خاورميانه هم در طول تاريخ و هم امروزه ناشي از تمدن و جنگ. نمايندمي

ي همان ها بدون اينكه چيزي از سرعت خويش بكاهند، امكان تداوم خويش را بر پايهباشند؛ آنمدرنيته مي
راديكال و همه نوع » گراييِيحيگرايي و مسگرايي، يهودياسالم«هاي جريان. آورندمنافع فراهم مي

.اندآميخته و يكي گشتهسوار محشرانگيز مدرنيته درهمگرايي، در خدمت سهملي
هاي خاورميانه را مصرف شان كه هزاران سال است فرهنگ غني خلقبازرگانان تمدن با سيماي خونين

رحمانه، طور بيي بازمانده را نيز بههاي كاپيتاليستي، آخرين اندوختهاند، امروزه در خدمت مدرنيتهكرده
زيست را به بيابان، نمايند؛ بدين ترتيب منطقه را به خرابه، محيطحساب و توأم با اشك و خون، استهالك ميبي

.اندها را به تنهايي و انزوا محكوم كردهو كوهستان

ترين نيرنگ بزرگ«: طبق يك عبارت مشهور: چيزهاي كوچك با همهـ ملتچالش دولتـ ٤
ها و اين ارزيابي با عرياني تمام جهت خلق» .هايي است كه ايجاد نمودـ ملتكاپيتاليسم عليه انسانيت، دولت
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هاي روزانه، لحظه به هاي منطقه و از طريق جنگتقريباً در تمامي كانون. هاي خاورميانه مصداق داردملت
سر نبرد و در درون ها در ستيز بهـ ملته با ساير دولتـ ملتي وجود ندارد كهيچ دولت. شودلحظه تصديق مي

نمايد، چيزي كه ملت و فرهنگ بزرگ عرب را فرسوده مي. هايش در حال جنگ نباشدخويش نيز با خلق
آميز و نجومي ـ ملت كوچك و مخارج جنوني بيست و دو دولتمدارانهبيشتر از اسرائيل، محاسبات قدرت

هاي فراواني هستند، خود از نمايش همه نوع شكوه و شان دچار سختيهايلقدر حالي كه خ. آنان است
رسند، احتراز ها به گردشان نميكه نمرود و فرعون) هايي ظاهري و فاقد هيچ نوع معنايينمايش(احتشامي

ن هاي كوچك آناـ ملتدهد، خداي سكوالر تازه يعني دولتها ميچيزي كه اين توان را به آن. ورزندنمي
گراييِ عربي بر ـ ملتدولت. ماندشان متقلبانه بوده و در سطح سخن باقي ميشان به خداي قديميپايبندي! است

ي محاسبات امپراطوري انگلستان جهت تحت نظارت گرفتن مسير هندوستان، تصاحب منابع نفتي و پايه
ها به اقتضاي تكنيك اما اين دولتهرچند واقعيت همين است، . كردن امپراطوري عثماني ايجاد گرديدكنترل

گرايي هاي مذكور، نهادهاي جاسوسيِ اصلي هژمونيدولت. دهندگرا نشان ميقدرت مدرنيته، خود را ملي
.باشدهاي كوچك عرب بسيار آشكار ميـ ملتاين واقعيت در دولت. كاپيتاليستي در جهان هستند

مهارتي كه . آميزتر است، عبرت]يا فارس[ملت عجمـ گيري دولتها در امر شكلي همان بازيمشاهده
اند را در دوران مدرنيته بر مبناي مزدوريِ سو در هنر قدرت كسب نمودهها از زمان تمدن پارس بدينعجم

هاي هاي تمدن و اغواگريكاريتوان گفت در امر كاربست مختلط فريبمي. اندهرچه بيشتر توسعه داده
ترين كاپيتاليسم را ها وحشيدر حالي كه چيني. باشدها مي، قادر به رقابت با چيني)گرايي شيعيملي(مدرنيته

ـ شرمانه بت دولتحيا هستند كه بيهاي ايراني چنان بينمايند، مدرنيستعرضه مي» كمونيسم«نام جال زده و به
. نمايندارائه مي» سالميجمهوري ا«عظيم، تحت نام گراييعنوان روحي دست كاپيتاليسم را بهملت ساخته

نظام گلوبال است و به احتمال بسيار ١»چشم اسفنديار«ايران با وضعيت مشخص امروزين خويش در حكم 
هاي منطقه، بازنمودگر ـ ملترغم اينكه همانند ساير دولتعلي. خود خواهد گرفتوضعيتي همانند عراق به

ـ اروپا عمرش را طوالني گرايي اياالت متحدهاي هژمونيهاست، با استفاده از ضعفشده فاشيسمِ نهادينه
ها در چنگال بحران قرار گرفته و پتانسيلي را كه ممكن است منجر به وضعيت اما همانند ساير نمونه. نمايدمي

.نمايدكائوتيكي همانند عراق شود، بيش از حد در خود حمل مي
ـ اياالت متحده، در چارچوب هژموني روسيه روپاي اهاي تركي عالوه بر حمايت اتحاديهـ ملتدولت

دهند، دشوار گرا نشان ميرغم اينكه خود را بسيار مليها موضوع كشمكش بوده و علياين. اندموجوديت يافته
اي سهم برده و داراي بيش از حد از بحران منطقه. است كه بتوانند بدون هژموني پابرجا بمانند

دهند، ـ عراق روي ميرويدادهايي كه در محور افغانستان. باشندكائوتيك مي]دچارشدن به وضعيت[پتانسيل
.دهندهاي منطقه را نشان ميـ ملتوضوح عاقبت احتماليِ دولتبه

حل براي مسائل دشوار اجتماعي منجر ي قدرت و دولت بيشتر از آنكه به ايجاد راهدر خاورميانه، مقوله
ي قدرت و ها منتج گردند؛ زيرا خود مقولهطور مستمر به جنگاي بهنطقههاي مشود تا بحرانشود، سبب مي

١zayıf karnı :پذير او بود كه سرانجام ي آسيبتن شاهنامه يعني اسفنديار، تنها نقطهچشم پهلوان رويين/ ي آشيلپذير، پاشنهي آسيبي ضعيف، نقطهنقطه

.شدن او گرديدب كشتهي ضعيف موجدر جنگ با رستم همين نقطه



كـــيـراتــوكــدمدنــمـتتــسـفــيـانـم

٢٢٧

ها را اشاعه تر نموده و وضعيت كائوتيك آنها را هرچه بزرگها، بحرانجنگ. استي مسائلدولت سرچشمه
.دهندمي

ر رو به زوال گرايي و كاپيتاليسم، تخريبات اصلي خويش را دي مدرنيته يعني صنعتـ امروزه دو پايهجـ
ـ ي ديگر آن يعني دولتدر حالي كه پايه. دهندي سنتيِ زراعي و روستايي نشان ميبردن و فروپاشي جامعه

گرايي و گير تبديل نموده و در اشك و خون غرقه ساخته است، صنعتملت، منطقه را به يك زندان همه
هاي شوند، ارزشي كه از باال اجرا ميي انحصارگرهاي مزدورانهترين روشكاپيتاليسم با غارتگرانه

باشند را با توجيه اينكه سودآور نيستند بدون مالحظه به هايي هزاران ساله مياي كه ماحصل اندوختهاجتماعي
ي زراعي و روستايي، فروپاشي جامعه. نمايندهايي تبديل كرده و بدين ترتيب تباه ميكناري نهاده، به قراضه

مسئله، . هزار ساله استي اقتصادي نيست؛ بلكه نابودي يك فرهنگ اجتماعيِ دهتادهپاافي پيشيك مسئله
جاي زراعت سود بيشتري دربر دارد؛ بلكه خود موجوديت اجتماعي اي نيست كه بهيافتن اقتصاد صنعتياهميت

نه و عمدي طور آگاهاهاي زراعت بهويژه در عرصهدر فضاي بحران ساختاريِ امروزين، جامعه را به. است
نباتات ژنتيكي، . زنندگونه بر كشاورزي ضربه ميسازند و بديننمايند، نباتات ژنتيك را مطرح ميبيكار مي

شان معلوم نمايند كه عاقبتهايي آماده ميبرند، بلكه محيط را جهت بيماريتنها نباتات طبيعي را از بين مينه
.نيست

ـ ملت به جامعه يورش ي انحصارگري دولتل به اندازهكاپيتاليسم صنعتي، انحصاري است كه حداق
. گردددرك گرديده و آگاهانه مورد تحريف واقع مياي اشتباهگونهي آن با اقتصاد بهرابطه. بردمي

اما نقش اساسي آن، مستقرنمودن اين . گرايي اروپا ايفا نموده استگرايي نقشي تاريخي در هژمونيصنعت
] پيشبرد[اين نقش را با فروپاشي صنايع بومي و تحت نام. باشدجهان مي» پيرامونيِ«هاي هژموني در عرصه

جوامع خاورميانه . نه اقتصادي، بلكه اقتصادستيز است. دهدهاي توليديِ داراي بازدهي بيشتر انجام ميفناوري
سر دوران خويش بهي اخير مدرنيته در فقيرتريناند، طي حمالت دويست سالهسر بردهكه هميشه در غنا به

گيرد؛ بلكه جهت ي زراعي به اقتضاي بازدهي اقتصادي صورت نميفروپاشي زراعت و جامعه. برندمي
رخدادي است مرتبط با قدرت و . گيرداي با نام بورژوازي صورت ميي طبقاتيبرقراري حاكميت و سلطه

.سياست
اما در عوض اين، . بار آورداكثري بهشهرهاي هژمونيك، سودي حدتواند جهت كالنگرايي ميصنعت

گشتن بنابراين به معناي عميق. كندهاي غيرشهري و دهات را به بيابان تبديل نموده و روستاها را تخليه ميحوزه
گرايي يك فناوري در جغرافياي خاورميانه و حيات اقتصادي آن، صنعت. بحران اجتماعي و اقتصادي است

ـ دولت هاي قدرتتر از جنگـ سياسي است كه ممكن است نتايجي خطرناكي ايدئولوژيكمربوط به حمله
ها بر هاي آبي و رودخانهها، حوزهشدن درياچهست كه مسئوليت اصلي تغيير اقليم، خشكنيرويي. بار آوردبه

گرايي صنعت. گردن اوست؛ اگر تخريبات آن با اين سرعت ادامه يابد، دنيايي براي زندگي باقي نخواهد ماند
ي خاورميانه ساخته شده است، چنان هزار سالهاي كه از طريق انباشت فرهنگ پانزدهعليه زندگي و جامعه
گيرند خطرناك ها صورت ميهايي كه از طريق جنگكشيي نسلدهد كه به اندازهتهديداتي صورت مي

ترين ابزاري است كه بر اساسيرود، گرايي بالعكس آنچه تصور ميمجدداً بايد بگويم كه صنعت. باشندمي
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گرايي توسعه. باشدي صنايع حقيقي نيز ميهمچنين نيروي نابودكننده. شودور مياقتصاد و جامعه حمله
سوي سوي رفاه و غنا بلكه بهدهد، كشورها را نه بهاي كه كاپيتاليسم به طمع بيشينه سود انجام ميصنعتي

ي واسطهها بهتخريبي كه اين عرصه. نمايدبحران، به خرابه مبدل ميفراتر از. دهدتخريب و محروميت سوق مي
تنهايي واقعيت را اند، بهصنعت خشخاش موجود در افغانستان و صنعت نفت موجود در عراق دچارش گشته

ي تاريخي شود، تنها كشورها نيستند بلكه فرهنگ و جامعهچيزي كه به خرابه تبديل مي. سازدكامالً واضح مي
.ستا

ي متوسط، ماندن مسائل اجتماعي موجود در خاورميانه، بايد نقش طبقهحلراهدـ در خصوص بي
ي طبقه«ي گانهسه. طور جدي مورد ارزيابي قرار گيرداند، بهبروكراسي و شهر كه در بساط مدرنيته چيده شده

گرايي بازسازي شده است، در عتـ ملت و صنكه در ارتباط با كاپيتاليسم، دولت» متوسط، بروكراسي و شهر
ي ي مدرنيتههرچند محصول محيط اشاعه. يابي مهارت دارندعنوان مركز جذب و چارهي خود بهي ارائهزمينه

عنوان نيروي به. هاي خويش را مستقل و اُرژينال نشان دهنددهند تا ريشهكاپيتاليستي هستند، اهتمام به خرج مي
با وجود . شمارندي سنتي را همچون اولويتي براي خويش ميجامعه] دستاوردهاي[هژمونيك، استقرار بر روي

دهند تا بودن است، همه نوع جنوني به خرج ميكردن و جاسوسشان با مدرنيته بر مبناي مزدورياينكه مناسبات
اجتماعي، «عنوان بنيان ها را بهتوان اينمي. ي مدرنيته بقبوالنندعنوان نيروهاي سازنده و آفرينندهخويش را به

شوند، ي سنتي تحميل ميبه سبب اينكه از خارج بر جامعه. شده تعريف نمودفاشيسمِ نهادينه» نهادي و مكانيِ
به دليل واقعيت . دار استشان ريشهواقعيت ازخودبيگانگي. خوردي را دارند كه پيوند نمياظاهر قلمه

به . شان مطرح استي هستي و نيستيكشند كه گويي مسئلهآغوش ميشان، مدرنيته را چنان در ازخودبيگانگي
ها موقعيت نيروي گرايي كاپيتاليستي مستقيماً قادر به اشغال و استثمارگري نيست، آنسبب اينكه هژموني

به اشغال و استثمار دروني جامعه . استگيرند كه داراي نقاب بوميخود ميگر و استثمارگري را بهاشغال
همچون هستند، » گراگرا و حتي جامعهگرا، دولتملي«ترين رغم اين امر، ادعاي اينكه سرسختبه. ردازندپمي

شوم اين انديشم، ناچار ميهنگامي كه عميقاً بدان مي. شودگر ميدر برابرمان جلوه١نوعي هزل و طعنه
هاي مركز كاپيتاليستي عنوان شعبهرا به) هاي پادشاهان قرون وسطينشيني پرنسي روزآمدشدهنسخه(اقشار

.ارزيابي نمايم
برداري از مدرنيته است، از منابع اساسي معضالت و شان نوعي كپيخالصه اينكه، به سبب اينكه موقعيت

يابي، خود را به آشكارترين شكل در ناتواني مدرنيته در امر حل و چاره! يابيمسائل هستند و نه حل و چاره
رغم تمامي علي. دهدبازتاب مي٢شدن شهربست رسيدن بروكراسي و ناشهريتوسط، به بني مريشگي طبقهبي

.گانه قرائت نمودي سهاي عريان در اين پديدهگونهتوان بهها، بحران ساختارين نظام را ميزنينقاب
يتاليستي بر ي كاپهاي نادري است كه معناي تخريبات مدرنيتههـ ـ فيلسوف بزرگ، نيچه، ازجمله شخصيت

نمايد انساني كه از صافي مدرنيته سعي مي. اي ژرف درك نموده استگونهزيست را بهروي انسانيت و محيط

١ironi :يعني با تظاهر به ناداني، ديگران . كرد كه كودن استزد و وانمود ميسقراط خود را به جهالت مي. طعنه؛ تجاهل؛ بازگويي غيرمستقيم، استهزاء، هزل

.دادي ديگران را نشان ميي ضعف انديشهقطهوي با اين كار ن. اين امر را تجاهل سقراطي گويند. داشت تا شعور خود را به كار اندازندرا وامي
٢kentin kentsizleşmesi
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عنوان به. ارزيابي نمايد»و تفاله١منحطشده،گشته، ضعيفهعقيم«هايي نظير جامعه و فرد گذشته را با استعاره
سر يك اسب را در آغوش گرفته و . با آن موافقماستعاره و بينشي كه به صحت و درستي نزديك است،

شود، عليه ها روا داشته ميتر از آنچه بر انسانخواهد بگويد كه ظلمي بزرگگريد و بدين ترتيب ميمي
. زندطور مكرر بدان سر ميرا پناهگاه و مكان حفاظت از حيات ديده و بهجنگل. حيوانات روا داشته شده است

. كرد، به غلط تفسير گرديده استكه بر روي آن كار مي) Übermensch(»برانساناَ«همچنين اصطالح 
نمايد، اين رويكردي عنوان يك انحطاط تلقي مياند را بههاي برده كه در طول تمدن ايجاد گشتهتمامي تيپ

ينانه اين نكته را مورد باي بسيار واقعگونهبه. باشدتر از رويكرد كارل ماركس ميدوستانه و بسيار پيشرفتهانسان
تواند چنان موجوديتي باشد كه مورد ستايش قرار گيرد و بر روي وي كارگر نمي«: ارزيابي قرار داده است

شود كه نوعي اصطالح تلقي مي» اَبرانسان«اينكه . تاريخ، اين نظر را تصديق نموده است» .پردازي شودسياست
تر اين است صحيح. مايه است، يك تبليغات بسيار سطحي و كمدهدپيشاپيش از رويكردي فاشيستي خبر مي

.متضاد است» نمودنشخصيتزيست و بيشدن، تخريب محيطبرده«كه به اصطالحي تعبير شود كه با همه نوع 
تريليون دالري در ٦٠٠غارت (هاي سارق طول تاريخترين نظامي ميان بزرگرويدادهاي روزانه، رابطه

. را آشكار نموده است» هاي مجازيو بيكاري ايجادشده از راه روشماليگلوبال، بحران بحران «با ) سال
بيند، متوجه بحران ساختاري خود ميشدن حداكثري را بهبا اينكه حالت گلوبالي اروپامحور، همزمانمدرنيته
طور پي سات عالي بهها و جلدر همين چارچوب نشست. باشدناپذيريِ موجود در همان چرخه نيز ميو تداوم

ي اروپا و عدم كفايت سازمان ملل، صندوق جهاني پول، بانك جهاني، ناتو، اتحاديه. شونددر پي برگزار مي
از ] هاي پيشنهادي[هاي مركزي، اعالم بستهبانك. خوبي آشكار شده استهاي آنان جهت تداوم نظام، بهكپي

شدن ها، سقوط ظرفيت توليد، مطرحها، بيكاري، ارقام بدهيبيالن٢٠،٢و ٨و ٧پي بسته در جلسات كشورهاي 
» بحران«هاي مشابه بسيار ديگري، پيوند اي در مباحث روز، همچنين نشانهشكلي جدي و ريشهمسائل غذايي به

.دهندرا نشان مي» ي اجتماعيي سلطهانحصارگري اقتصادي در حوزه«و 
ـ ملت را هم در ، فاقد چاره بودن دولت»ـ فلسطينعراق و اسرائيلـ ـ پاكستان، ايرانافغانستان«هاي نمونه

ها ـ ملت راه بر آني تخريباتي كه دولتواسطهنهند؛ همچنين بهخاورميانه و هم در سطح گلوبال به نمايش مي
عيت ـ ملت بر وضشان گرديده، تأثيرات دولتهايي كه سبب ريختنو اشكهايي كه ريختهاست، خونگشوده

بر پيروان پل Decadentعنوان / مكتب انحطاط Decadentisme/ يعني منحط، جريان انحطاطيDecadent. آمده استdekadanي در متن واژه١

گريزي و ستيزي، اخالقآنها نوعي نظم. كردندكتب سمبوليسم حركت ميرفته به سمت مگرديد كه رفتهاطالق مي) ١٨٩٦ـ ١٨٤٤(ورلن شاعر فرانسوي

.كردندستيزي را ترويج ميقاعده
G(گروه هشت٢ اين كشورها عبارتند از بريتانيا، آلمان، ژاپن، . دهندآيي تشكيل مياز هشت كشور صنعتي جهان تشكيل شده كه هرساله يك گردهم) ٨

. ي هفتاد نظام را با مشكل دچار ساخت، شكل گرفتكه طي دههاي حل بحران ارزي و نفتيگروه هشت جهت يافتن راه. ايتالياا وكانادآمريكا، فرانسه، روسيه،

با پيوستن كانادا اين گروه به گروه ١٩٧٦شمار اين كشورها شش كشور بود و هنوز كانادا و روسيه عضو نشده بودند؛ در سال در اولين نشست اين گروه،

ي نهادهاي زير نظر گروه هشت چون روسيه هنوز هم در همه. موازات گروه هشت وجود داردالبته گروه هفت هنوز هم بدون روسيه به. مبدل شد) ٧G(فته

ه هشت شرکت رئيس کميسيون اروپا نيز در اجالس گرو۱۹۸۱از سال . گيرندهاي اقتصادي گاه بدون حضور روسيه صورت ميمثالً رايزني. راه نيافته است

اين . اندهای مرکزی بيست كشور دنيا كه از لحاظ اقتصادي مطرحگروهی است متشکل از وزرای دارايي و مسئوالن بانک)٢٠G(گروه بيست/ .نمايدمی

ستراليا، اندونزي، برزيل، تركيه، كانادا، ي اروپا، آمريكا، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا، آلمان، ژاپن، چين، عربستان سعودي، روسيه، ااتحاديه: كشورها عبارتند از 

.ي جنوبي، هند، مكزيك و آفريقاي جنوبيآرژانتين، كره
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ي انساني تنها جهت جامعهنمايند كه نهها اثبات ميـ ملتدولت. نمايندبحراني و كائوتيك را آشكار مي
ـ ملت كه بافت دولت. باشندهاي عدم حل مسئله نيز ميترين ابزارهاي مديريتي هستند بلكه سرچشمهظالم

ين باليايي است كه در طول تاريخ پيش ترگسيخته و تجزيه نموده است، سمبل بزرگفرهنگي منطقه را ازهم
.اندآمده

كه حتي براي اروپا نيز به معناي به صدا درآمدن گرايي ـدر حاليكه تداوم حيات كاپيتاليسم و صنعت
ي طور ناگزير مسائل تاريخي موجود در جامعهباشد، بهها ميسر ميـ تنها از طريق رفرمهاي خطر استزنگ

سازيِ كاپيتاليسم و تعميق و دروني. رساندهاي مرزناشناس ميها و جنگگيريخاورميانه را به سطح در
زيست آن بخشيدن به جنگ در برابر خود جامعه و محيطي خاورميانه، به معناي شدتگرايي در جامعهصنعت

ك ابزار ي خويش يپايهشكل سههايي عرضه شود، هميشه بهنظر از اينكه با چه قالبمدرنيته، صرف. باشدمي
.نمايدباشد؛ وضعيت مشخص امروزين مدرنيته قضاوت مذكور را تصديق مياستراتژيك جنگ مي

دويست سال اخير خاورميانه، تحت . نمايدهژموني ايدئولوژيك و اوريانتاليسم، واقعيات را تحريف مي
صنايع مونتاژ و هاي كوچك، ـ ملتدولت. شدن از جانب آن گذشته استي اروپا و فتحي مدرنيتهسلطه
كه جسارت عاقبت صدام حسين را ـ. توانند واقعيت اصلي را پنهان نمايندهاي اقتصادي عمومي نميتقلب

توان با سرنوشت لوئي شانزدهم فرانسه مقايسه ورزيد براي يك لحظه از فرمان فاتحان خارج گرددـ تنها مي
گرفتار لهيب آتش گرديد، اعدام صدام نيز كه شاه زدن شاه فرانسه، اروپا گونه كه پس از گردنهمان. نمود

ي خاورميانه، پخش آن در منطقه، بيشتر جنگ هميشه برافروختهورسازي هرچهـ ملت بود، به معناي شعلهدولت
.و استمراريابي آن خواهد بود و اكنون نيز چنين است

، براي خاورميانه به معناي رسيدن »سردجنگ «پارادايم اوريانتاليستي خواهيم ديد كه پايان واشكافيهنگام 
با يك سال پس از جنگ سرد، اين ١٩٩١همزمانيِ جنگ خليج در سال . باشدجنگ گرم به باالترين سطح مي

كنيم كه براي نگريم، مشاهده ميمي» زمان طوالنيمدت«ي هنگامي كه از زاويه. نمايدنظر را تصديق مي
اين جنگ . آغاز گشته است١٨٠٠هاي نهادن ناپلئون به مصر در اوايل سالخاورميانه، اين جنگ مدرنيته با گام

و در رأس آن ١»ژئو اكونوميك«هاي كوچك، تشكيل شعبات كاپيتاليستي و غارت منابع ـ ملتبا ايجاد دولت
اين بازگويي و شرح مدرنيته . گيرد، به اوج خويش رسيده استگرايي صورت ميي صنعتواسطهنفت كه به

هاي كوتاه فراواني كه در همان مابقي، عبارت است از جزئيات و داستان. هاي كلي استطريق سرخطاز
.زننددور ميچرخه

اگر واقعيت موجود نوعي . ورزماز كاربست مكرر اصطالحات بحران و كائوس جهت منطقه خودداري مي
هاي روزگار ما، بدون شك جنگ. بودكننده خواهد جنگ گرم باشد، فروكاستن آن به بحران و كائوس گمراه

هايي كه مدرنيته تا سطح دو جنگ جهاني برپا هاي قرون اوليه و وسطي شباهت دارند و نه به جنگنه به جنگ
بعد از جنگ جهاني دوم نيز . اي گشتندها تودههاي جهاني اول و دوم، جنگويژه همگام با جنگبه. نمود

١Geoeconomicای و جهانی كه در ترين عوامل يا زيربناهای اقتصادی در محيط بومی، منطقهژئواکونومی، مهم/ موارد اقتصادي مهم در هر جغرافيا

ای و جهانی را مورد بررسي قرار می محور تأثيرگذارند و اثرگذاری اين عوامل در ساختاربندي ژئوپوليتيک منطقهقدرتهای های سياسی و رقابتگيریتصميم

.دهد
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ي تفكيك واسطهبه» جنگ خارج از جامعه«يافتن پايان: درك نمودبايستي اين نكته را. اجتماعي شدند
پاي مدرنيته، به معناي اين گرفته در مسير حركت هيوالي سههاي داخلي و خارجيِ صورتها به جنگجنگ

شكل يكپارچه صورت خواهند گرفت و اين امر به هاي خارجي و داخلي در داخل جامعه بهاست كه جنگ
ي ي حائز اهميت اين است كه واقعيت جنگي كه عموماً در تمامي جامعهنكته. ين آن استاقتضاي ماهيت نو

ـ ـ پاكستان و ايرانـ اسرائيل، افغانستانهاي فلسطينويژه با آشكارترين حالت خويش در جنگخاورميانه و به
وتحليل ند، از راه تجزيهاها و مسائلي كه خارج از حوصلهدوره. عراق روي داد، در همين چارچوب تحليل شود

.در اين چارچوب، بهتر درك خواهند گرديد
گيرند، چگونه ي اروپا صورت ميـ اتحاديههاي نوين خاورميانه كه تحت هژموني اياالت متحدهجنگ

توانند توانند به نتيجه برسند؟ آيا عموميت و شدت بيشتري كسب خواهند نمود؟ آيا نيروهاي هژمون ميمي
كردن و يا نكردن، بايد انتظار چه چيزهايي را داشت؟ آشكار است كه ترك نمايند؟ در صورت تركمنطقه را 

ي تاريخي متفاوت اما قطعاً با يك مرحله. هاي روشن و قاطعي دادهاي اساسي، پاسختوان به اين پرسشنمي
ا اين مرحله وجود داشته و اي كه تي طبيعت اجتماعي، تمدن و مدرنيتهدر دفاعياتم درباره. رو هستيمروبه

بخش . نويس تحليلي ارائه دادمشود، يك پيشكه خاورميانه ناميده مي١]يا ژئوكالچري[جغرافيايي فرهنگي
. رفت از بحران و جنگ خواهد بودحل احتمالي جهت برونبعدي، انديشيدن در باب مدل راه

ي دموكراتيك در خاورميانهـ رهيافت مدرنيته»ج«
ي درباره» ، اقدام و كُنشگريآفرينيانديشه«ن فالكت براي يك جامعه اين است كه نيروي تريبزرگ

ي دانند، به مقولهخوبي مينيروهاي تمدني و هيرارشيك كه اين مسئله را از ديرباز به. خويش را از دست دهد
تواند تنهايي نميشونت، بهخ. اندتوانيم آن را هژموني ايدئولوژيك بناميم اولويت دادهحاكميت ذهني كه مي
اگر هدف از خشونت، كسب منافعي از طريق جامعه باشد، . ي تداوم هژموني ايفا نمايدنقشي ماندگار در زمينه

كار واداشتنتوان انتظار بهبدون متقاعدگشتن جوامع، نمي. جهت اين امر به محصول مازاد نياز وجود دارد
نمايد و هژموني ايدئولوژيك، اين نوع اقناع را ايجاد مي. اد را داشتها و توليد محصول مازمدت آنطوالني

ـ ـ و شايد هم بسيار بيشتر از آنرود بار انتظار ميبدين ترتيب جامعه را در قياس با آنچه از هژموني خشونت
.گرداندها مساعد ميجهت انباشت

ي اروپا جهت شرق و است كه مدرنيته، نمود علميِ هژموني ايدئولوژيكي]شناسييا شرق[اوريانتاليسم
. دهدي يك هژموني فكري بسيار مؤثر، ادامه ميمنزلهاش را بهويژهنقش. خاورميانه ايجاد كرده است

شايد هژموني ايدئولوژيك . تنيده استشدن ايدئولوژيك مختلط و درهمشدن مدرنيته، با گلوبالگلوبال
حتي هنگام نگاشتن اين سطور نيز هميشه . ي فتح اذهان مؤثر نيستازههيچ فتحي به اند. دارتر هم باشداولويت

دانم كه انديشيدنم بر مبناي ذهنيت بسيار نيك مي. امپرسم كه تا چه حد از اوريانتاليسم گذار نمودهاز خود مي
ي اگونهبرعكس، به. ي فاسد بردگيِ فكري رهايي بخشداوريانتاليستي، نخواهد توانست مرا از دايره

گرا هاي سنتي كه اسالممدرنيستآن دسته از آنتي. دهنده مرا در درون همان دايره خواهد چرخاندعذاب

١Geo-culture : فرهنگي مختص به يك جغرافياي خاص؛ جغرافياي فرهنگيبافت.
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ي انديشه است و اند كه گويا اسالم يك شيوههستند، از قرن نوزدهم به بعد با اصرار اين گفتمان را پيش كشيده
خوردن و به ي گفتماني است كه ميزان فريبگراياما اسالم. انديشندصورت مستقل ميآنها در مقابل غرب به

اخوان «از . دهندستيزي را قطعاً بر مبناي تزهاي اوريانتاليستي انجام ميمدرن. اشتباه درافتادن، در آن بسيار است
. باشندمدرنيست هستند، چنين مياصطالح آنتيگرايي كه به، نيروهاي اسالم»القاعده«گرفته تا ١»المسلمين

هايشان كه مبتني بر ها، با وجود تمامي ايدهگرايي راديكال هستند و ازجمله آنارشيسته در پي چپجرياناتي ك
توانند بدون تفكر مدرنيستي و در مورد خاورميانه نيز بدون اوريانتاليسم ضديت و مخالفت است، عموماً نمي

گرايي سنت. روزيِ اوريانتاليسم استمدرنيسم چين، پي. ترين مدرنيسم بودسوسياليسم رئال، افراطي. بيانديشند
.باشدهندوستان نيز در همان وضعيت مي

آزادي . آزمايماين را در سطور حاضر مي. رسدنظر ميبودن براي من جالب و جذاب بهاوريانتاليستآنتي
رود، آسان تصور مياي كهگذار از اوريانتاليسم به اندازه. نمايداوريانتاليسم را بيان نميتنهايي آنتيانديشه، به

مدرنيستي باشد اما به تنهايي به اش، شايد آنتيپايهي كاپيتاليستي بر مبناي سهردنمون روايت مدرنيته. نيست
ي تر اين است كه چه چيزي را بايد جايگزين مقولهمورد مهم. معناي گذار از مدرنيسم و اوريانتاليسم نيست

اما هنگامي كه نوبت به . تواند مدرنيته را رد نمايدنوع سنتي نيز ميي اسالمي و يا هر انديشه. ردشده نمود
با وقوف بر اينكه تسليميت آشكار . ي ديگري ندارندگشتن، چارهبينند كه غير از تسليمرسد، ميشدن ميگزينه

تنها گذار نهفروپاشي سوسياليسم رئال،. آيندشان ضرورت دارد، به تابعيت مدرنيته درميو يا پنهان براي منافع
ي آن صورت پايهي سهواسطهي وابستگي افراطي كامل به مدرنيته است كه بهاز مدرنيته نيست، بلكه يك نتيجه

ي نمونه). جاي كاپيتاليسم خصوصي به معناي ردكردن مدرنيته نيستاجراي كاپيتاليسم دولتي به(گيردمي
علت . وت را به شكلي جالب تصديق نمايد، نادر استي چين، اين قضاي نمونهديگري كه بتواند به اندازه

گرايي نتوانستند سيستمي ماندگار در خاورميانه ايجاد كنند، اين است كه توان اينكه هم ماركسيسم و هم دين
.تر آن را اجرا نمودنداي افراطيگونهگذار از اوريانتاليسم را نشان ندادند و حتي به

ي مدرنيستي و اوريانتاليستي هم صورت نگرفته حتي تحليل هژمونيِ انديشهكناري بماند،ي گذار بهمسئله
ي مكتب انديشه. دست به آزمون تحليلي زده است اما نتوانسته فراتر از آزمون برود٢آنتوني گرامشي. است

، تفاوت ي توليد آلترناتيوعمل آورده است اما آنها نيز در زمينهاي بهآنارشيستي هرچند انتقادات جسورانه
حتي اگر در سطح تئوري از آن گذار نموده باشند نيز، . چنداني با طرفداران سوسياليسم رئال ندارند

روشنفكران ايراني كه در خاورميانه بيشتر . اي جدي نبوده استكردن در بطن ساختار آن، برايشان مسئلهزندگي
. سوتر رونداز ايجاد يك تشيع مدرنيستي آناند ي مدرنيستي مشغول هستند، قادر نشدهاز همگان به انديشه

تر از ها پيشهاي مدرنيته، از مدتگويند كه تمامي گفتهوقفه و مكرر ميطور بيگرايان بهتمامي ديگر اسالم
مداري كه به اصرار ادعاي هاي قدرتكل جريانات ايدئولوژيك و جنبش. اندطرف اسالم بر زبان رانده شده

هاي آن به ساير ي فعاليتالبنا تأسيس گرديد و دامنهمصر به رهبري حسنميالدي در ١٩٢٨گراست كه در ترين جريان سياسي اسالمالمسلمين قديمياخوان١

ابتدا گرايشات . داندي بيگانگان و برقراري حكومت اسالمي ميهدف خود را احياي شعاير اسالمي و برافكندن سلطه. كشورهاي عربي و اسالمي نيز كشيده شد

.روي را در پي گرفتانهمشي مينظامي نيز داشت كه بعدها از آن دست كشيد و خط
٢Gramsci :١٩٣٧ـ ١٨٩١(آنتونيو گرامشي نويسنده و متفكر ماركسيست ايتاليايي(
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اند، بيانگر معنايي ترين چيزي كه موفق به انجام آن گشتهستيزي دارند، بزرگكاپيتاليسمستيزي و امپرياليسم
دموكراسي، سوسياليسم سوسيال«فراتر از ارتقايافتن و يا تغيير مذهب از ليبراليسم و كاپيتاليسم خصوصي به 

رود ز آنچه كه تصور ميجريان مدرنيستي و اوريانتاليستي بيشتر ا. نيست» بخشي مليرئال و جريان رهايي
دادن شكست. ها نيستنقد و انتقادي صرفاً در سطح فرهنگي، به معناي گذار از اين جريان. باشدپرنفوذ مي

يابي انتقاد و ايجاد كاپيتاليستي، دليلي بر تحققيكي از نيروهاي هژمونيك نظام و حتي اقدام به انقالبي آنتي
گشودن بر برعكس، با راه. مدرنيستي نبودكاپيتاليستي بود، اما آنتيآنتيانقالب اكتبر، . باشدآلترناتيو نمي

شدن آن ايفا گراييِ مدرنيسم، سهم بزرگي در گلوبالگرايي و صنعتـ ملتترين شكل اجراي دولتافراطي
كند كه با اجراي اَشكال قرن نوزدهميِگمان مي: تري داردانقالب چين، در اين خصوص حالت تيپيك. نمود

هاي مشابه كه در انقالب فرانسه نيز روي داد، تا به روزگار تأثيرات اغواشدن. دهدمدرنيته، انقالب را ادامه مي
.ما ادامه دارند

در هنگام نقد هژموني ايدئولوژيك مدرنيستي و اوريانتاليستي، مبنا قراردادن پارامترهاي اساسي شرطي 
پذيريم، اهميت موضوع بهتر درك ان پارامترهاي اساسي ميعنواش را بهپايههنگامي كه سه. ضروريست

ي اين مباني ترين انتقاد را بر پايهتوان گفت كه راديكالنظر انسجام و ثبات، به تأكيد مياز نقطه. گرددمي
خود نقد، بايستي كليت و . ها را نيز تنها بر اساس اين مباني بايد ايجاد نمودتوان انجام داد و گزينهمي

هاي شخصي، مراحل سياسي و رويدادهاي صرفاً نقد نقش. هاي ساختاري را مبنا قرار دهدزماندتم
زمان تا زماني كه در اينجا كليت همراه اصطالح مدت. باشدشدن حقيقت كافي نميمدت، جهت روشنكوتاه

هنگام و بنابراين حاوي ابهگسيخته و نهمبار خواهند آمد، ازي نقد گنجانده نشود، نتايجي كه بهدر شالوده
ها و قطعاً بايد كليت. خواهد بود» عدم بيان حقيقت«و » معناشدنبي«ها و اشتباهات سنگيني نظير كاستي

هنگامي كه مدرنيته . صورت صحيح تعيين نماييمدهيم، بههاي هرچه آنچه را كه مورد انتقاد قرار ميزمانمدت
تشكيل يك كليت بر اساس حداقل سه پايه؛ و : بر اين موارد استوار باشدشود، مبناي كار بايدموضوع بحث مي

ترين اساسي. ي زمانيِ بلندمدت، ساختاري و سيستماتيك پانصد سالهزمان نيز دربرگرفتن يك بازهاز نظر مدت
در پايه راها اين بود كه يك نظام بلندمدت و داراي سهها ماركسيستخطاي مخالفان نظام و در رأس آن

زمان، در چارچوب يك بعدـ مثالً تنها در بعد هاي كوتاه و حتي گاه با اغماض از مدتزمانچارچوب مدت
دهند كه صورت كلي در دفاعياتم ارائه دادم، نشان مياما تحليالتي كه به. ـ مورد انتقاد قرار دادندكاپيتاليسم

كزي و تمايلش به صعود بلندمدت را به همراه دو بعد جهت درك كاپيتاليسم، قطعاً بايد پيوند آن با تمدن مر
.گرايي مورد انتقاد قرار دادـ ملت و صنعتي دولتاساسي ديگر يعني پديده
ظهور ١٦ي توان كاپيتاليسمي را كه در سدههاي خاورميانه و حتي چين و آمريكا، نميبدون توجه به تمدن

ـ همچنين بدون ساختن دولت. نمايدجهت كاپيتاليسم كفايت نميپتانسيل دروني اروپا قطعاً. درك كردنمود،
در . هيچ نظام استثماري بدون قدرت و دولت ميسر نيست. شودپذير نميملت، برقراري نظام كاپيتاليستي امكان

بيشينه «دولت و » ـ ملتدولت«گيري فرم گيري قدرت و دولت، بلكه بدون شكلتنها بدون شكلكاپيتاليسم نه
همچنين جهت پيروزي هژمونيك نظام، انقالب صنعتي . توان به انباشت سود و سرمايه پرداخت، نمي»قدرت

آشكار . است، مختلط باشد) گراييملي(شدن آنگرايي كه همانا ايدئولوژيكبايد به انحصار درآيد و با صنعت
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زماني طوالني، در ميان خود مدتي ها مدرنيته را در چارچوب كليتي فشرده و در بازهاست كه اين پديده
بينيم كه مدرنيته دهند، ميدر نگاهي به تمامي مكاتب فكري كه خويش را انتقادي نشان مي. اندحاكم گردانيده

مانند، عمدتاً از گسسته و ناتمام باقي ميكنند، ازهمزمان طوالني بررسي نميرا در چارچوب كليت و مدت
مثالً كار، دستمزد، سود، سرمايه، (كنند با تكيه بر چند خصوصيتسعي ميخبرند و زمان بياصطالح مدت

اي وقتي روش چنين باشد، نتيجه. كسب نتيجه نمايند) دولت، استعمارگري، امپرياليسم، اشخاص و رويدادها
!كه كسب شود نيز به تعريف فيل از راه موهايش شباهت خواهد داشت

ي آن پرورش يافتيم، درصدد برآمد تا صرفاً با انتقاد از پايهويژه سوسياليسم رئالي كه در درون به
گري زند و همين امر زمان، دست به انقالبي صحيح از اصطالح مدتهم بدون استفادهكاپيتاليسمِ مدرنيته، آن

بايد . بدون شك اين رويكرد داراي بنياني اجتماعي است. گرديد» شكست رؤياها«ترين منجر به بزرگ
كه حتي بسيار فراتر از ـمدرنيته » گراييِـ ملت و صنعتدولت«هاي كارگيري پايهانست كه بهخوبي دبه

آزمون. گري بلكه ديكتاتوري و حتي فاشيسم را توليد خواهد كردـ نه انقالبيروندكار ميليبراليسم به
نظر بسيار آموزنده از اين) بخش مليهاي جريان رهاييعمدتاً دولت(كشورهاي بلوك سوسياليسم رئال

شود، برعكس گاه آن را نمي» جهنم«بودن مانع از رفتن به نيتگويد، پاكگونه كه لنين نيز ميهمان. باشدمي
كاپيتاليسم دچار شكست نگرديد، ي آنتيانقالب اكتبر به سبب عدم كفايت در زمينه! نمايدتسهيل نيز مي

ـ دولت«ستيزي و بنابراين عدم اما به سبب عدم مدرنيسم. ودكاپيتاليسم موفق بي آنتيبالعكس در زمينه
ي ديگر مدرنيته از راه اتكا به ستيزي، همچنين عدم گذار از دو پايهستيزي و اندوسترياليسم»ملت
زمان ساختاري و محدودسازي عملكرد خود در چارچوب بودن، همچنين به كنار نهادن مدتكاپيتاليستآنتي

.نمايندگرفته، اين انتقاد را تصديق ميهاي صورتپراكتيك. تاه، شكست خوردهاي كوزمانمدت
هاي ايدئولوژيك داراي ها، جريانات و جنبشسال اخير، نقص اساسي در عدم رسيدن انقالبطي پانصد

ا توانيم آن ركه مي(ـ جهان متفاوتطلبانه به يك موفقيت سيستماتيك و نظاماهداف دموكراتيك و مساوات
مند و منسجم، كليت«هاي انتقاديِ شان از پراكتيك، محروميت)عنوان تمدن دموكراتيك نيز ارزيابي نماييمبه

در اين . ١اندي فيل، در پي تعريف برآمدهجانبهيعني هميشه با تعريف تك. باشدمي» زمانحاوي اصطالح مدت
ها هنگامي كه درصدد برآمدند تا ماركسيست. ايي يابندتوانند از فيل استفاده نمايند و نه از آن رهوضعيت نه مي

:كه در مثنوي موالنا آمده گوياي همين است» ي تاريكپيل اندر خانه«حكايت مشهور ١

]هنديان[= عرضه را آورده بودندش هنود/ ي تاريك بودپيل اندر خانه

شد هر كسياندر آن ظلمت همي/ بسياز براي ديدنش مردم

بسوداش كف مياندر آن تاريكي/ ديدنش با چشم چون ممكن نبود

گفت همچون ناودان است اين نهاد/ آن يكي را كف به خرطوم اوفتاد

آن بر او چون بادبيزن شد پديد/ آن يكي را دست بر گوشش رسيد

ون عمودگفت شكل پيل ديدم چ/ آن يكي را كف چو بر پايش بسود

ستگفت خود اين پيل چون تختي بده/ آن يكي بر پشت او بنهاد دست

شنيدكرد هر جا ميفهم آن مي/ همچنين هر يك به جزوي كه رسيد

آن يكي دالش لقب داد اين الف/ از نظرگه گفتشان شد مختلف

اختالف از گفتشان بيرون شدي/ در كف هر كس اگر شمعي بدي
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گرايي عمل آورده و از آن گذار نمايند، حتي متوجه اين مسئله نگشتند كه مركزيتاز كاپيتاليسم انتقاد به
ستيزِ جريانات موضع مدرنيته. رسانندزيست ميگرايي را به سطح فاشيسم و تخريب محيطـ ملت و صنعتدولت

ـ ملت درآمدند و در برخي حالت دولتهنگامي كه به. باشدتر ميبخش ملي بسيار مبهمرهاييهاي و جنبش
شان جايش را به كاپيتاليستيامپرياليستي و آنتيهاي صنعتي آغاز به توسعه نمودند، گرايش آنتيشاخه

ليبراليسم، (يستيهاي مدرننمودن ايدئولوژيحتي در مبدل. ترين نوع طرفداري از مدرنيسم سپردافراطي
صورت گرايي بهگرايي و صنعتـ ملتدولت. شناسندبه دين، حد و مرزي نمي) گرايي و سوسياليسم رئالملي

.دين سكوالر معنا يافته و حالت ساختارين به خود گرفته است
ك آلترناتيو منديِ دموكراتيي مدرنيته انتقاد نمودند، اما نخواستند به يك نظام»پايهسه«ها از آنارشيست
به سبب موقعيت طبقاتي خويش، قادر . ي دموكراتيك ترجيح دادندفرد آنارشيست را بر جامعه. حتي بيانديشند

گراييِ ي ضدجامعهجنبه. شان همين واقعيت نهفته استبه تشخيص اين امر نيستند كه در پس عدم موفقيت
ي سوتر از انديشهها، آنسوسيال دموكرات. توان توضيح دادبورژوازي شهري را به نوع ديگري نميخرده

نگر هستند ها آنچنان سطحياكولوژيست. دارندها، حتي يك گام برنميمبتني بر اصالح مدرنيته از طريق رفرم
گرايي را صنعت. اندمحيطي را از مدرنيته اخذ نمودهزيست١هايتوانند ببينند كه تمامي استداللكه حتي نمي

ها، پدرساالري را فمينيست. نمايندـ ملت را فراموش ميدهند، اما كاپيتاليسم و دولتيمورد هدف قرار م
ها فمينيست. شونددهند اما با همان قاطعيت به انتقاد از تخريبات مدرنيته بر روي زنان، نزديك نميتشخيص مي

ي آلترناتيو ي آفريدن زن و جامعه، در زمينه»جريان، جنبش و نظام«عنوان كنند نيز بهحتي هنگامي كه انتقاد مي
گراي راديكال با مدرنيته، گرا و دينهاي فرهنگمخالفت جنبش. شونددچار نوعي فقدان رهيافت و چاره مي

.چيزي كه در پي آن هستند، يك سازش حداكثري است. باشدتر ميي جريان و جنبش ضعيفمنزلهبه
ي مالي گلوبال، ساالنه سرقتي مجازي روزين، در بحران سرمايهكاپيتاليسم ام: خواهم اين نكته را بگويممي

ي مند و ساختارين از مدرنيتهآيد كه عدم انتقادي كليتدهد؛ به نظر ميتريليون دالر انجام مي٦٠٠به ارزش 
ا و هها، جنبشتمامي جريان. اي در اين امر داردكنندهكاپيتاليستي و نيافريدن نظامي آلترناتيو سهم تعيين

گشتن در درون مدرنيته توانند از ذوباند، نميسازي كاپيتاليسم با مدرنيته نگشتههايي كه قادر به مرتبطانقالب
توانند هايي كه نميهاي سياسي و همه نوع انقالبتمامي جريانات ايدئولوژيك، جنبش. رهايي يابند

.توسط مدرنيته فتح خواهند گرديدمدرنيسم برسانند، نتيجتاً كاپيتاليسم را به سطح آنتيآنتي
توان يك شدن نميمدرنيستمدرنيسم نيست، بدون آنتيكاپيتاليسم به معناي آنتيگونه كه آنتيهمان

گراي راديكال، اكولوژيست، هاي دينخطاي اساسي جريانات و جنبش. قدم بودكاپيتاليست ثابتآنتي
توانند دون مورد هدف قرار دادن ساختار كليِ مدرنيته ميكنند بگرا اين است كه تصور ميفمينيست و فرهنگ

.موفق عمل نمايند
نظامِ پانصد ساله از مدرنيته، توانسته گسيخته و بيانتقاد هرچند ازهم. كنمتمامي انكارگرانه برخورد نميبه
مدرنيسم از پست. وجود بياوردي اخير بهاي ضعيف در طول نيم سدهگونهمدرنيسم را هرچند بهي پستانديشه

١Argument،ي ابزاري ابزار استدالل؛ شناسهبحث، شناسه
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دادن بحران و وضعيت كائوتيكي دور است اما از لحاظ بازتابنقد مدرنيسمي كه سعي بر تحليل آن دارم، به
.باشدكه نظام دچارش گشته، پيشرفتي مهم مي

، ٢اتوريتاريسم، ١كشي، توتاليتاريسمفاشيسم، نسل«ي بين مدرنيته با مدرنيته، تحليل رابطهدر دوران پست
محيطي، گرايي، تغيير اقليم و همه نوع تخريب زيستگرايي، صنعتگرايي اجتماعي، مليتجنسي

گشتن ايشدن، تفالهروحعقل، بي٣گشتنگرديدن جامعه، تحليليشدن و كاالييشدن قدرت، ضعيفهحداكثري
خدايان بدون نقاب و ـ فرد، به جنگ واداشتن همگان با هم، فروپاشاندن جامعه، نابودي زراعت، نشستن فرد

كردن سحرانگيزيِ حيات، از دست رفتن اصالت و زيبايي زنان و دار، گمي خداشاهان نقابعريان بر اريكه
جاي اخالق، برقرارشدن هموژنيِ مترادف با مرگ گشتن تجاوزگري بهشان، حاكمشدن حداكثريفاحشه

ي نشستن قدرت بر جاي آن و هزاران مقولهشدن سياست ويابيِ مترادف با حيات، نيستجاي تفاوتبه
تنهايي نوعي مدرنيسم، بهپست. تر شده و در چارچوب احتمال قرار گرفته استتسهيل» نامطلوب نظير آن

. نمايدآورد و محيط را منعطف ميهاي قاطع و دينيِ مدرنيته را به حالت شكننده درمياما قالب. انقالب نيست
شدن با حقيقت، و عجين٤ِ خويشمعنابخشيدن به خويشتن: مدرنيته عبارت است ازيآشكار است كه انقالب آنت

هاي متفاوت كه در چارچوب رويكرد مبتني بر جزءنگريِ همراه با همچنين دفاع ذاتي ساختاربندي
زمان ي مدتي آني در گسترهبودن، رويكرد مبتني بر لحظهشمولضمن جهان٥بودنمندي، بوميكليت

، در پيرامون اهداف »ستيزيستيزي و اندوسترياليسمملتـستيزي، دولتكاپيتاليسم«؛ و بر مبناي طوالني
.گيردسوسياليستي، دموكراتيك و اكولوژيستي صورت مي

ي تمدن و جوامع افكار و آراي انديشمندان اروپايي درباره«عنوان اوريانتاليسم را بايد در معنايي محدود به
ي علميِ ي انديشهجاي توسعهبه: در معناي وسيع كلمه، اوريانتاليسم عبارت است از. ابي ننمودارزي» خاورميانه

شدن به هژموني ايدئولوژيك هاي مخصوص به خود، وابستههاي اجتماعي و انجام روشنگريمربوط به طبيعت
تاليستي در دويست سال اخير ي كاپيي مدرنيتهفتوحات و سيطره. مدرنيته و مبنا قراردادن ساختاربندي علمي آن

. ي فرهنگ معنوي بسيار بيشتر مصداق داشته استهاي فرهنگ مادي نبوده، بلكه در حوزهتنها در حوزه
اند، يك كپي كمرنگ از وجود آمدههايي كه بههاي سياسي و انقالبهاي ايدئولوژيك، جنبشجريان
. ها بر روي جامعه سطحي باقي مانده است، تأثير آنبه همين جهت. باشنددر اروپا ميدادههاي روينمونه

ي تنش مستمر و عدم نوسازي خويش، در اي كه بين سنت و مدرنيته در تنگنا مانده است، در نتيجهجامعه
.بردسر ميحالت بحران هميشگي به

سياسي راديكال را گرايي توان اسالممي. شودبودن ميسر ميمدرنيستبودن، از طريق آنتياوريانتاليستآنتي
ي ، در زمينهاين گرايش. عنوان شكل اوريانتالِ مدرنيسم ارزيابي نموددر پيوند با اوريانتاليسم و به

١Totalitarianism :خواهي، انحصارطلبي در حكومتخودكامگي، تماميت
٢Authoritarianism :خواهيگري، اقتدارطلبي، اتوريتهسلطه
٣analitikleşmei
تي؛ خويشتنِ خويشي ذابودن؛ سامانه؛ خودبودن؛ خودبودگي؛ شخصيت؛ ذاتي]يت[آمده؛ خويشKendilikدر متن ٤
.بودنبودن، لوكالاست و به معناي محليLocalityمعادلyerellikآمده؛ evrensellik içinde yerellikشكل در متن به٥
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گرا در واكنش به هاي ناسيوناليسم دينكارگيري استداللقادر نيست از به. آلترناتيوسازي يقيناً فاقد ارزش است
. باشندهاي تيپيك اوريانتاليستي ميي عرب، ترك و عجم، انقالبهاانقالب. سوتر رودگرايي الئيك، آنملي

عنوان هاي مدرن را بهـ ملتگرا و نژادگرايانه، تأسيس دولتي مجزا و يا مختلط از ناسيوناليسم دينبا استفاده
اهند گرايي درآميزند، خوكنند اگر آن را با كاپيتاليسم دولتي و صنعتگمان مي. انداولين هدف برگزيده

با چند صد سال تأخير در : در تقديرشان چنين نوشته شده است. توانست نقش و جايگاه خويش را كامل نمايند
!هاي اروپايي برسندها اين است كه از هر لحاظ به ارزشآنعقيده و رأي ثابت. پي اروپا رفتن

رفتي آلترناتيو داراي بروني كاپيتاليستي، جهت ي خاورميانه با مدرنيتهي جامعهتشخيص صحيح رابطه
ي بومي ي كاپيتاليستي به حالت يك پديدهقبل از هر چيز بايد دانست كه مدرنيته. باشدكننده مياهميتي تعيين
ترين ضعيف. ي اروپايي آن تفاوت دارداما با نمونه. اي خارجي، بلكه داخلي استنه پديده. درآمده است

اولي اقدام به پذيرش و : اين وضعيت نبايد دچار دو خطاي اساسي گشتدر . ي كاپيتاليسم گلوبال استحلقه
پذير اي كه گويي جهان و تمدن ديگري امكانگونههم بهعنوان دين سكوالر است آنپرستش مدرنيته به

نمودن ي سلَفي اقدام به ردجانبه و فراگير با مدرنيته و بدين ترتيب نظير اسالم متقلبانهنيست؛ دومي مخالفت همه
.نمايندي كاپيتاليستي خدمت ميهر دو موضع نيز نتيجتاً به استقرار هرچه بيشتر مدرنيته. آن

عنوان آلترناتيوي دفاعياتم، سعي كرده بودم مدرنيسم دموكراتيك را بهشناسي آزاديجامعهدر بخش 
ر اينجا نيز بياورم، سعي بر جاي اينكه تزهاي موجود در آنجا را جملگي دبه. مدرنيسم ارائه نمايمجهت آنتي

هدف نقدهاي وارده بر نظام اين است تا به تعريف و تشريح مواردي . آزمودن انطباق آن بر منطقه خواهم كرد
نظر درك بهتر بر اين باورم كه از نقطه. ها گذار نمود و يا مجدداً ساختاربندي كردبپردازند كه بايد از آن

.اش، روشي صحيح خواهد بودپايهتيك، بازتعريف مدرنيته و ارزيابي سهآلترناتيوي همچون مدرنيسم دموكرا
هر تمدني كه . عنوان عصري تعريف نمود كه در حال جريان استتوان بار ديگر مدرنيته را بهمي

. ي دوران خويش استساختاربندي شده است، تا آن هنگام كه از آن گذار صورت خواهد گرفت، مدرنيته
ي سومر يعني عصر سومر به هاي سومري كه بيش از دو هزار سال ادامه داشت، مدرنيتهمثالً ساختاربندي

م را دربر .ب٥٠٠م تا .ق٥٠٠ي حدوداً ـ روم، دورهي يونانمدرنيته). م.ق٢٠٠٠الي ٤٠٠٠(آيدحساب مي
وقتي . ذ بوده استدر جغرافياي خويش پرنفو١٩١٨الي ١٣٠٠ي بينـ عثماني در دورهي اسالممدرنيته. گيردمي

هايي است كه تمدن، توصيفي از مدرنيته. شان گذشته باشد، مناسب اين است كه تمدن خوانده شونددوران
فشار انحصارگرانه و تصاحب محصول «هاي عنوان نظامها را بهتمدن. اندپيش از زمان كنوني برقرار بوده

بر اين باورم كه اين تعريف . اندـ شهر رشد نمودهبقهـ طي تعريف نموده بوديم كه بر روي تركيب دولت»مازاد
شان تواند تعريفنمايد اما نميها را توصيف ميهاي مادي و معنوي، تمدنتمايز فرهنگ. كننده استراضي
اگر در . مند نيز توصيف نمودها و ساختارهاي بلندمدت و كليتصورت فرهنگها را بهتوان تمدنمي. نمايد

.ها را تعريف بناميم نيز چندان اشتباه محسوب نخواهد شدي آنهومي وسيع، همهمعنا و مف
، »تمدن مركزي«اصطالح . باشدها آموزنده ميتمدن] توصيف[تفكيك به مركزي و غيرمركزي نيز جهت

مند هميشه در حال جريان آن را نيز ساختارهاي كليت» مركز«كند و ي اصلي تمدن را توصيف ميرودخانه
هاي خارج از مركز نيز تمدن. گذاري نمودـ جهان نيز نامصورت نظامتوان آن را بهمي. نمايدصيف ميتو
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اند اند اما نتوانستهصورت تمدن درآمدهچين، هندوستان و آمريكا به. توانند وجود داشته باشندبسياري مي
ي تمدن مركزيِ يك زنجيره. دهندل مياي مركزي را تشكيهاي خاورميانه زنجيرهتمدن. حالت مركز درآيندبه

ها اطالق عناوين متفاوتي بر اين. م پديد آمده است.ب١٥٠٠م تا .ق٣٥٠٠ي هزار ساله از دورهحدوداً پنج
ـ ـ اسالم، تركـ مسيحي، عربسومر، مصر، روم، بيزانس. اسامي خانداني و ديني اكثريت دارند. گشته است

شان متفاوت باشد نيز، هر اندازه اسامي و مضمون. نمايندكه فوراً به ذهن خطور مياند هايياسالم از جمله نام
ـ هاي مركزباشند و از عرصههژمونيك مي. شان را دارا هستنداي متناسب با تعاريفساختاربندي و كليت دروني

هاي عنوان ساختاربنديبهشوند، اما هاي كائوتيك مياي و وضعيتهاي دورهدچار بحران. برخوردارندپيرامون
.دهندقدرت زنجيرواري كه خألناپذيرند، استمرار نشان مي

حدود پانصد سال . كنيمـ جهان است كه هنوز هم در درون آن زندگي ميي كاپيتاليستي يك نظاممدرنيته
تقال داده شده عنوان يك تمدن هژمونيك مركزي كه از خاورميانه به اروپا انكه به) سوبدين١٦ي از سده(است

.دهداست، موجوديت خويش را ادامه مي
خواه اصطالح تمدن دموكراتيك را جهت تعريف جهان متشكل از نيروهاي زحمتكش و آزادي

ـ ـ طبقهنظام تمدنيِ شهر«برگزيديم؛ همان نيروهايي كه در برابر شهري و نيروهاي كمونال غيرشهريدرون
اي و هاي قبيلهساز، فشار و غارت عليه هويترويكرد بردگي«و » در داخلدارانهنمودن بردهطبقاتي«، »دولت

ي غيرقابل اغماض آشكار است كه اين يك حق و وظيفه. باشنددر حال مقاومت دائمي مي» قومي در خارج
طلب، آزاد و دموكراتيكي را كه در طول تاريخ هاي پرشمار مساواتها و ساختاربنديتاريخي است كه تشكل

ِ معيني بوده و هميشه ميراثي را براي همديگر بر جاي منديدن در چارچوب اين تعريف داراي كليتتم
.اند، همچون تمدن دموكراتيك نامگذاري نماييمنهاده

توان آن را به دهيم، ميكه اصطالح تمدن دموكراتيك را بر وضعيت مشخص امروزين انطباق ميهنگامي
بايد بيشتر . ي دموكراتيك تعيين نمودعنوان مدرنيتهي كاپيتاليستي باشد، بهيتهشكلي كه حاوي ضديت با مدرن

حتي اگر نام تغيير داده شود، گستره و شمول ماندگاريش . ي آن را مدنظر قرار داداز خود نام اصطالح، گستره
اي رسمي و ههايي سخن گفتيم كه از طريق روايتتمدنازدر طول دفاعيات بيشتر . نمايدرا حفظ مي

ي ديد دليلش اين است كه زاويه. كمتر به پديدارهاي تمدن دموكراتيك پرداختيم. شوندكالسيك نمايان مي
ي كافي بر روي لوازم موجود در دست، كار باشد و به اندازهنگريم، نوين ميما كه از طريق آن به تاريخ مي

ي خاورميانه و رويكردهاي روزين جامعهدر اين بخش سعي خواهم كرد ارزيابي ام. صورت نگرفته است
ظهور، توسعه و بحران ساختارينِ «ي دموكراتيك، بر مبناي مدرنيته. مربوط به حل مسائل را روشن نمايم

وتحليل آلترناتيو، موضوع تجزيهتز ديالكتيكيِآنتيعنوان ، هميشه به»ي كاپيتاليستي و گذار از آنمدرنيته
دادن تضاد ربط: ويژه به اين دام نخواهم افتادبه. تاريخيِ ماركسيسم نخواهيم شددچار اشتباهات . خواهد بود

در حالي كه سعي بر اين است تا براي . ـ كارگري بورژوااي نظير طبقهي مستمراً تغييريابندهاساسي به پديده
ي خاورميانه انطباق دهيم، معهآميز منطق ديالكتيكي را بر جاـ اجراي موفقيتسوـ از زمان هگل بديناولين بار 

نشاندن «در خصوص تعبير . بار خواهد آوردآميزتري را بهديده خواهد شد كه اين آزمون نتايج موفقيت
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اش ، رويكرد بامعناتري نشان داده خواهد شد؛ همان تعبيري كه ماركس درباره»ديالكتيك بر روي پاهايش
.سخن گفت ولي موفق بدان نگشت

تصادي در مقابل كاپيتاليسمي اقجامعه. آ
ـ ملت آلمان مباحث شديدي در دوران و مكان زندگي كارل ماركس، جهت اتحاد و تشكيل دولت

ها بيشتر در شود پديدهسعي مي. اي ايجاد گرديده بودندـ سياسيصورت گرفته و جريانات ايدئولوژيك
دهي اقتصادي، ارل ماركس با اولويتك. چارچوب ايدئولوژيك، سياسي و حقوقي، تعريف و معنادهي شوند

ها و تشريحات خويش، اقتصاد را نمايد در بازگوييسعي مي. آيددرصدد تأثيرگذاري بر اين محيط برمي
» به حالت علم درآوردن كاپيتاليسم«مسئول اصليِ . ريزي نمايدكننده پايهتعيين] يا كاتاگوري[عنوان مقولهبه

عنوان پرولتاريا و جامعه عنوان بورژوازي، زحمتكشان مزدبگير را بهرمايه را بهدر همين رابطه، صاحبان س. است
بناهاي اصلي اين علم ـ سنگكه كاالشدگي كاپيتاليستي در آن حاكم استي كاپيتاليستي ـعنوان جامعهرا نيز به
تباس اقتصاد از اقتصاد با اق. زندنمايد كه با اين كار، با يك سنگ سه گنجشك را ميتصور مي. دهدقرار مي

ها را تركيب ي آلمان، آنسياسي انگليس، پوزيتيويسم از علوم اجتماعي فرانسه و اصطالح ديالكتيك از فلسفه
در آن دوران، در . گشته است» سوسياليسم علمي«نمود و بدين ترتيب كامالً مطمئن بود كه موفق به ايجاد سنتز 

. اندرا انجام دادهداشت كه او و انگلس نيز انقالب علمي جامعهيقين. هر علمي انقالب صورت گرفته بود
.شوندعلوم اجتماعي محسوب مي» داروينِ«

هنگامي كه از . نهدي علوم اجتماعي اروپا پا به عرصه ميترين شاخهعنوان مهمي ماركسيستي بهانديشه
اين علم از نياز : نخواهد بودشود، درك اين نكته دشوارنظر نظام هژمونيك بدان نگريسته مينقطه

كه تازه رو به ترقي نهاده و مهر خويش را بر سيستم زده است، سرچشمه گرفته و » انحصارگري سرمايه«
ي ي خشونت قدرت و حتي شايد بيشتر از آن، در زمينهنمودن سرمايه، به اندازهي علميواسطهبه

ي چقدر هم كه كاپيتال را منفي نشان داده باشند، با ارائههر. بخشيدن به سرمايه مفيد واقع گشته استمشروعيت
بسيار تلخ و دردآور است كه كارل . اندي تاريخي جهت مشروعيت آن را برداشتهآن در هيأت علم، گام الزمه

ي آنكه سرمايه را كاپيتاليسم اعالن واسطهشان، بههمه مخالفترغم آنماركس و فردريك انگلس، علي
ي كاپيتاليستي خواندند، ي اقتصادي را جامعهـ سرمايه را بورژوازي ناميدند و جامعهصارگران سودنمودند، انح

به هيچ وجه نبايد فراموش نماييم كه در طول . به حالت مقصران و مسئوالن جلودار اين گام تاريخي درآمدند
.اندكارگيري شدهدهي معكوس بهتاريخ، نيات پاك اكثراً در راستاي نتيجه

ي دانيم كه كارل ماركس و فردريك انگلس در هنگام آغاز به اين كار، بيشتر از هر چيز از فلسفهمي
دهي هنگام تطبيقبر اين باورم كه خطاي اساسي را به. اي فايده بردند كه هگل آن را به اوج رساندديالكتيكي

ـ تزتزـ آنتي«ي گانههاي مهم و در رأس آن سههگاناين را نيز با ايجاد برخي سه. ي ديالكتيكي انجام دادندفلسفه
فكر . انجام دادند» ي كاپيتاليستيي كارگرـ جامعهـ طبقهبورژوازي«و » ـ سودـ كار دستمزديكاپيتال«، »سنتز
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و بسياري كه اين (هاتز ديالكتيك مدنظر هگل، از طرف ماركسيستـ آنتيتز١)Entity(كنم كه هستمنديِنمي
ي اساسي فلسفي كه هنوز هم اهميت خويش را مسئله. طور كامل درك شده باشدبه) برندكار ميروش را به

نمودن معنا و بنابراين حقيقت تز، تبيينتزـ آنتي) Entity(حفظ نموده و بايد توسعه داده شود، هستمنديِ
ي هر در جوهره: كندرا بياننكته خواهد اين درواقع مي. باشدمي» ٢ـ جزئيتنيدگيِ جهانشمولدرهم«

نداشتنِ ضد، . توانند فاقد ضد باشند، نمي٤هاي هستمندجوهره. ، مورد ضد آن نيز وجود دارد٣ايهستنده
تت كامل، نبودگي. كامل است٥هيچيكامل . است٦هيچي تبا توجه به اينكه نبودگي نيز وجود ندارد، هيچي

ِ جاذبه ي بدونكه دافعهانند بدون ضد باشند؛ درست همچنانتونمي٧هابنابراين هستنده. پذير نيستامكان
يك متخصص موفق . باشدنهفته مي» يافتنضديت«مسئله، بيشتر در درك صحيح ماهيت . پذير نيستامكان

.نشان سازداي صحيح دستگونهيافتن را بهديالكتيك، كسي است كه ضديت
. سر برآورد٨تز از يك هستندهممكن است هزاران آنتي: اين نكته را بايستي با اهميت بسيار اظهار داشت

از ميان اين : اي كه يك متخصص ديالكتيك بايد در اينجا انجام دهد، تشخيص اين امر استترين وظيفهمهم
ي نخست، ديگري را تحت تأثير قرار داده و آن و در درجهدست اولصورت تزهاي كثير، كدام يك بهآنتي

كارل ماركس و فردريك انگلس كه هر كدام يك متخصص ديالكتيك بودند، هنگامي . بخشدرا تشكل مي
هايش قرار داده و آن را اصالح نمايند، به چنان اشتباه محضي هگل را بر روي پايه] ديالكتيك[خواستندكه مي

ل است رغم آنكه دويست سابايد بگويم ديالكتيك هگل به. برنددرافتادند كه متوجه نبودند سرش را مي
. ي اوج قرار دارداند، هنوز هم نوعي بازگويي و تشريح است كه در نقطهاش سخنان بسياري گفته شدهعليه
باشند، اما از داشتن ي ديالكتيكي ميهاي كارل ماركس و فردريك انگلس بدون شك داراي جنبهگانهسه

. باشندور ميدي ديالكتيكيِ صحيح بهگانهمضمون روايتي و تشريحيِ مبتني بر سه
ـ پرولتاريا ي ضديت بورژوازيترين خطاي تعيين مضمون و جوهره، در زمينهاز نظر موضوع ما، مهم

گونه كه تصور ـ پرولتاريا تضاد وجود دارد؛ اما اين تضاد آنبدون شك ميان بورژوازي. صورت گرفته است
و٩)Verity(حقانيتكاپيتاليسم در چالش و ضديتي كه . نمايدوجود نيامده و عمل نميكنند بهمي

تار، و به معناي هس) Entityدر انگليسي (گرفته شده استentitéي فرانسوي از واژهantite. آمده استantite(varlıksallaşma)صورت در متن به١

يعني وجودي، هستمندانه، Varlıksal/ ي هستي يافتن؛ هستمندشدنجنبهvarlıksallaşma./ هستومند، هستمند؛ هر آنچه داراي وجود است، موجوديت

) هاي تحققيجنبه(پردازد و از تعيناتمي» هستي چون هستي«بخشي از متافيزيك است كه به شناسي؛ انتولوژي حيث هستي، امر مرتبط با انتولوژي يا هستي

.آمده استantite (varoluşsallık)صورت در جايي از متن به. نمايدنظر ميخاص آن صرف
٢evrensel-tikel
٣Varlık :موجود، موجوديت
٤Varlıksal özlerهاي وجوديهجوهر
)Nullity(بودنآمده؛ هيچيت؛ نابودگي، هيچhiçlikي در اينجا واژه٥
٦var olmamaدن، وجود نداشتننبو
٧varlıklar
٨Varlık
٩Verityي فرانسوي برگرفته از واژهVeritéي ذهن در فلسفه، نمايانگر سازش ميان ذهن و ابژه. بودن، راستي، صدق؛ راستي و صدق امري درست؛ راست

.است
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حتي اگر چالشي وجود . ـ پرولتاريا نيستجامعه ايجاد كرده است، چالش كاپيتاليست) Entity(هستمنديِ
رود، داراي چنان تر اينكه كاپيتاليسم به آن اندازه كه تصور ميمهم. داشته باشد نيز، چالش اصلي نيست

تنهايي كاپيتاليست، به. اجتماعي را كاپيتاليستي نمايد) Verity(د حقانيتتنهايي قادر باشپتانسيلي نيست كه به
همچنين يك جامعه، موجوديتي است كه هيچ گاه با صفات كاپيتاليست، اسالمي، . داراي چنين نيرويي نيست

طبيعت «و » جوهر«ي منزلهجامعه، موجوديت خويش را به. توان كيفيت آن را تغيير دادمسيحي و نظاير آن نمي
اند، تأثيرگذار بودهمفرداتصورت اينكه برخي صفات در ادوار گوناگون تاريخي به. نمايدحفظ مي» دوم

ي سياه به تنهايي گونه كه يك اللهنمايد؛ همانمفردشدن تمامي آن جامعه توسط آن مفرد را اثبات نمي
!ها مبدل گرددي اللهتواند به جامعهنمي

تيپي كه به . وجود آورداجتماعي تنها فاكتور پرولتاريا را به) Entity(از هستمنديِتواند كاپيتاليسم، نمي
نمودن نيز، اكثراً عليه اما حتي طي اين جذب. نمايدحالت پرولتاريا درآمده را از موجوديت اجتماعي جذب مي

اي مسئله و پديده. ماني استپينمايد، با پرولتاريا در حال اتفاق و هماي كه پرولتاريا را از آن جذب ميجامعه
اما همين . نامند، همين استي فئودالي ميپيمانيِ موقتي پرولتاريا و بورژوازي عليه جامعهها همكه ماركسيست

شود، كاپيتاليسم اساساً در برابر امتيازي كه دستمزد ناميده مي. دهدشرح و روايت، بنيان خطاها را تشكيل مي
ي كهن، نه در مقابل جامعه. كندمي١ان جاسوسبه گردآوري و ايجاد كارگزارتحت نام پرولتاريا اقدام 

ترين طبيعت برخوردار از هوش منعطف در كه عاليـدر برابر جامعه . گيردپيماني بلكه خيانت صورت ميهم
كارگيري زنان بهگيرد كه دقيقاً همانند وار انجام مياي اربابـ نوعي استثمارگري و سوءاستفادهكيهان است

هاي مربوط و تحت نام سود، ارزش) ها، شاهان، زورگويانرب(ي اربابانبا استفاده از ميراث هزاران ساله. است
[چاپدمند و مستمر مياي نظامگونهبه هستمنديِ كل جامعه را به تنها ارزش سود بلكه تمامي نه] كاپيتاليسم. 

بافت انحصارگريدر اين وضعيت، كاپيتاليسم همان . نمايدثمار ميهاي فرهنگيِ مادي و معنوي را استارزش
گيرد و مورد بيشترين استثمار قرار ي مقابل خويش ميمند جامعه را مستمراً در جبههصورت نظاماست كه به

ار را اما اين تأثيرگذاري و استثم. باشد و بر روي جامعه تأثيرگذار استاز اين نظر با جامعه مرتبط مي. دهدمي
ي صاحبان قديمي تجارت، پول و قدرت تحت تأسيس نظام حاكم خويش؛ استحاله: دهداز اين طريق انجام مي

گران به خود؛ برساخت هژموني ايدئولوژيك از طريق سازي كارگران و صنعترهبري خويش؛ ضميمه
، درك اينكه بافتي كه صورت علمي بيان نماييمجامعه را به) Entity(اگر بخواهيم هستمنديِ. روشنفكران

صورت اين جوهره و اَشكال ايجاد شده است، براي تبييناتي صحيح شود بهناميده مي» ي كاپيتاليستيجامعه«
ي اين ساختار كاراكتريستيك مرحله و بدون درك كيفيت سازوكار و اگر بدون مشاهده. امري ضروري است

.رودمحض فراتر نميپوزيتيويسمگرايي مذكور از ، علمشود» گراييعلم«نام جامعه اقدام به ضوابط آن، به
پوزيتيويستيِ محض بدون تعيين صحيح ضوابط و سازوكارهاي كاپيتاليسم بر ٢هاياقدام به ايجاد ابژكتيويته

شناسي روي جامعه، به معناي آن است كه تحت نام علم دچار اشتباهي عظيم عليه علم گرديم و تحت نام جامعه
هنگامي كه جامعه موضوع بحث باشد، جهت درك وخامت نتايج اين . ي بزرگ عليه جامعه شويمگرفتار خطاي

١Agent :،عامل، جاسوس، كارگزارنماينده
٢nesnellemeler
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ي موضوع، بسيار آشكار است با توجه به اين تحليل كوتاه درباره. امر، بايد بيشتر بر روي آن به تفكر پرداخت
چالش مربوط به كاپيتاليسم، . ـ پرولتاريا نيستكه چالش مربوط به كاپيتاليسم، چالش بسيار فرعيِ كاپيتاليست

ـ كاپيتاليست«كه چالش » گرايانـ جامعههاكاپيتاليست«و » ـ جامعهكاپيتاليسم«عبارت است از چالش ميان 
هاي باهوش است؛ او هنگامي از ماركسيست١رزا لوكزامبورگ. گيردنيز در چارچوب آن قرار مي» پرولتاريا

و بدين ترتيب كارل ماركس را » تواند ايجاد گرددي به هيچ وجه نميي خالص كاپيتاليستجامعه«گويد كه مي
گونه را روايت و تشريح ي بافتخواهد همين مرحلهدهد، درواقع مياي بنيادين مورد انتقاد قرار ميدر مسئله

ن سخ) تر خواهد بودگفتن علم سوسيال يا اجتماعي صحيح(خواهيم بازهم از سوسياليسم علمياگر مي. نمايد
.ست بر همين مبنابگوييم، اولين وظيفه، درك لزوم رفرم و انقالب علمي راديكالي

اگر تدابير را اتخاذ . سخن گفت» ي اقتصاديـ جامعهكاپيتاليسم«توان از چالش در معنايي محدود مي
ر بخش پيشين، د. بار آوردتواند بدون منجرشدن به اشتباهاتي جدي، برخي نتايج مهم و صحيح را بهنماييم، مي

گويد كه سرمايه با توسل به با تأكيد گفته بودم كه فرناند برودل اقتصاد را با بازار همسان شمرده است؛ وي مي
نمايد؛ نمايد و بدين ترتيب سود كسب ميهاي دور استفاده مياين بازار، از تفاوت قيمت موجود در تجارت راه

تأكيد نموده بودم كه اين شرح و بازگويي كفايت . نمايدليسم بحث ميي كاپيتابنابراين از موقعيت بازارستيزانه
و اين ارزيابي ) اگر بازار با اقتصاد همسان تلقي شود(كند؛ كاپيتاليسم از لحاظ ماهوي تنها ضدبازار نيستنمي

يي را گراضديت هژموني نظام كاپيتاليستي با جامعه. خواندن كاپيتاليسم، كامل گردد» ضداقتصاد«بايد با 
اي كه برپا نموده، فاشيسمي كه و امپرياليستيهاي استعمارگرانهجنگ: توان از طريق اين موارد تعريف نمودمي

گرايي موجب آن شده، ي صنعتواسطهبهاي كهمحيطيكند، تخريب زيستـ ملت آن را توليد ميدولت
. گيرداي انكارناپذير صورت ميگونهعي كه بهبنديهاي اجتمانمودن قطباش، و عميقزدهساختار هميشه بحران

قانون بيشينه «زيرا كاپيتاليسم . ، بيش از حد ضد اقتصادي خواهد بودي ضد اجتماعيآشكار است كه مقوله
اقتصادستيزي نظام كاپيتاليسم، از طريق مواردي كه در . نمايدي اقتصادي اجرا ميي جامعهرا در حوزه» سود

ي يك بافت تاريخي، نه بر منزلهاگر كاپيتاليسم به. است، در هر حوزه تصديق شده استطول تاريخ آزموده
ـ ي اقتصادي باشد، بلكه بر مبناي جامعه و جامعهاش ميمبناي پرولتاريايي كه در بطن يك چالش فرعي برده

كاپيتالتنها نوشتن صحيح نهـ تعريف و معنايابي شود، حقيقتاً امكانعنوان انباشت فرهنگي مادي و معنويبه
.نيز فراهم خواهد آمدتاريخ كاپيتاليسمبلكه 

اي كه از بردگان و ازجمله پرولتاريا همچون تار و پودي براي بافتن هاي ايدئولوژيك و سياسيجنبش
رو و توانند درك كنند و آن نكته اين است كه انحصارات نياي را نميكنند، نكتهي آزادي استفاده ميپارچه

، به حالت هستار يا موجود Entity(سازندي خويش هستمند ميعنوان يك ضميمه و ادامهاستثمار برده را به
هاي عنوان بافتآورند، بهسازند و به حالت يك موجوديت درميهنگامي كه برده را هستمند مي. ٢)رسانيدن
هاي انحصار ها را تضعيف نمايد، بر بافتصورت عنصري كه خود آنبرده را به. تنندشان آن را مياجتماعي

. اي كه پيروزي كسب نموده باشد، وجود نداردي بردهنظر، در طول تاريخ طبقهاز اين نقطه. كننداضافه نمي

١Rosa Luxembourg
حالتي وجودي يا هستمندانه به چيزي بخشيدن/ آمده varlıksallaştırdıklarıdır (Antite, varlık haline getirme)صورت به٢
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دار براي روم فراتر توانست از ايجاد يك خاندان نوين بردهرسيد، نميحتي اگر اسپارتاكوس نيز به پيروزي مي
تاليست بسيار ادعامندي نظير لنين نيز هنگامي كه در حيات بود، ناچار شد از طريق كاپيحتي آنتي. رود

NEPواقعيتي كه در بحران امروزي ما مصداق يافته اين . كاپيتاليسم را اجرا نمايد) سياست نوين اقتصادي(١
زجمله ساير انواع و ا(يابي صنايع كاپيتاليستيشوند، جهت تداومي كارگر ناميده ميهايي كه طبقهگروه: است

طرفي كه دچار . ورزنداحتراز نمي) و ازجمله كاهش دستمزدشان(زدن به تالشي داوطلبانهاز دست) كاپيتاليسم
شدن فردي. باشدهاي اجتماعي ميي اقتصادي و همراه با آن تمامي ارزششود نيز عموماً جامعهزيان مي

در » شدگي از حالت جامعهخارج«نوعي وضعيت . نمايدكاپيتاليستي، اين واقعيت را هرچه بيشتر تصديق مي
غير از يك مشت گروه انحصارگر ـ بههاي اجتماعي جريان است كه طي آن، جامعه در تمامي عرصه

. اي از افراد مبدل گشته استستيزي به تودهي جامعهـ بر پايهترين جايگاه را دارنداليگارشيك كه فرادست
ي شكل بردهي خويش بهي بيكار حتي از عرضهعنوان تودهباشند، بهه اتفاق ميسايرين كه اكثريت قريب ب

شان توانند از كاهش نسبي دستمزدهايي مزدبگير هستند نيز نمياند؛ آناني كه بردهمزدبگير نيز محروم گشته
. شودگونه ترسيم ميآشكار است كه تابلوي واقعي اين. رهايي يابند

هاي سوسياليسم رئال و جنبش. اي محدود طبقاتي را در اين رويداد انكار نمودهتوان نقش جنبشنمي
مان خالصه اينكه اگر در بازبيني ارزيابي. اي در اين زمينه هستندشدههاي اثباتسنديكاليسم، داراي پراكتيك

ومي جامعه عنوان عنصر چالش اصلي بلكه در موقعيت يك عنصر فرعي چالش عمي برده، آن را نه بهدرباره
ترين ي ديالكتيك مربوط به برده، اساسيارزيابي دوباره. تري خواهد شدبنگريم، سبب رسيدن به نتايج صحيح

اما اجرا . اي استديالكتيك اجتماعي، براي حقيقت اجتماعي در حكم علمي پايه. گرايانه استي جامعهوظيفه
كند، در عين حال نياز به تحليالت قوي را فظ ميگونه كه هميشه اهميت خويش را حو تطبيق صحيح آن همان

.دهدنشان مي
وجود دارد، ) جهانشمول(ي خاورميانه، همانند آنچه در سطح عموميكاري كاپيتاليسم در جامعهتخريب

ي گرايانهورود فتح. در سطحي بسيار جلوتر جريان دارد٢)جزئيت(اشدر چارچوب خاص خود يا خودويژگي
مركزِ اصلي، شهرِ متروپول و «شكل ستيزي و اقتصادستيزي بهيسم به منطقه، از لحاظ جامعهنظام كاپيتال

سو، ناچار به سبب انتقال تمدن هژمونيك خاورميانه از زمان صليبيون بدين. باشدمي» استعمارنمودن كشورها
در پي سودهاي افراطي ناشي . تري عمل نمايد و به برساختن خويش بپردازدشدهريزيي برنامهگونهاست تا به

هايي است كه سود را به جاي نيازهاي اساسي جامعه، در پي منابع، اصول و روشبه. باشداز انحصارات مي
گرايي كاپيتاليسم، در قياس با بحث از نوع ملي يا غيرملي آن، بدون شك بحث از ملي. رسانندسطح بيشه مي

شود، از حيث ماهوي اي كه كاپيتاليسم ملي ناميده ميپديدهبايد عميقاً درك نمود كه. تر استآموزنده
ي بافت، نوعي منزلهخود كاپيتاليسم به. باشدمي] يا كلكتيو[ترين ازخودبيگانگي جمعيتمركزيافته

ي ملي و مليتي عنوان جامعهگرايي، خود را بهدر پي آن است تا از طريق ايدئولوژي ملي. ازخودبيگانگي است

١New Economy Policyمشي اقتصادي نوينخط
٢tikellik
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زدن و گرايي، ابزارهاي ايدئولوژيكي هستند كه جهت نقابگرايي و ملياصطالحات مليت. بازتاب دهد
.اندويژه انحصار كاپيتاليستي ايجاد گشتهنمودن عموماً انحصارگري و بههژمونيك

ي مركزي، با تمامي نيروهاي انحصارگر و هزار سالهخاورميانه به سبب تشكيل مكان جهت تمدن پنج
ها اما محيط الزم جهت در صدر قرارگرفتن آن. ـ آشناستثماري ـ و ازجمله انحصارات كاپيتالانحصارات است

اگر انديشيده شود كه كاپيتاليسم اروپا يك نوآوري جهت خاورميانه . اندايجاد نگشته و فرصت اين امر را نيافته
گراي اساسي عنوان يك نظام فتحهب] به منطقه[موردي كه تازه است، واردشدن. است، چندان بامعنا نخواهد بود

ي كاپيتاليسم تجاري و ي كه حدوداً دويست سال ادامه داشته، بر پايه»ورود«صد و پنجاه سال اول اين . است
در مقايسه با جوامع غرب، حاكميت . گرايي سرعت گرفته استمالي بوده و در دوران متأخر نيز صنعت

اين نظام . دهداش را ادامه ميت استثماري و نيروي سنتي، هژمونيپيماني با انحصارادر هم. تري داردسطحي
تاريخ طوالني . باشدـ اياالت متحده است كه در خاورميانه حاكم ميهژمونيك كاپيتاليستي با مركزيت اروپا

منجر بدان ) اي و مذهبياي، عشيرههاي قبيلهجماعت(ي كهنتمدن خاورميانه و موجوديت توانمند جامعه
به سبب همين واقعيت است كه . اي ضعيف استوار گرددمحور بر شالودهگري غربردد كه هژمونيگمي

.دهدي ضعيف را تشكيل ميحلقه
: باشدي اقتصادي تعريف نموديم و اين امر داراي نتايج مهمي ميشكل جامعهما مخالفت با كاپيتاليسم را به

. »ـ سوسياليسمكاپيتاليسم«درك شود نه ميان » اپيتاليسمـ كي اقتصاديجامعه«ي ـ چالش بايد بر پايه١
گيرند، پيماني انحصارگرايانه تأثير نامطلوب ميرا كه از همي اقتصادي، تمام نيروهاي اقتصاد اجتماعيجامعه

در حالي كه اقتصاد سوسياليستي، نيروهاي اقتصادي موجود در شرايط مدرن را مبنا. دهدمبنا و شالوده قرار مي
نشده، تر اينكه، اقتصاد بازاريمهم. گيردي اقتصاد نيز نيروهاي اقتصاديِ سنتي را دربر ميدهد، جامعهقرار مي

ويژه كار و رنج زنان به. گيرندنشده و داراي ارزش كاربرديِ وسيع نيز در همين گستره قرار ميطبيعي، كااليي
رويكرد طرفداران سوسياليسم رئال كه . نمايدا توليد ميو كودكان بسيار شايع بوده و اكثراً ارزش كاربردي ر

ترين اشتباهي كه بزرگ. باشداند، بسيار سطحي مياقتصاد مربوط به كاپيتاليسم را به توليد كاالها كاهش داده
قش اند كه گويا كاپيتاليسم بازيگريِ نعنوان نوعي فعاليت بازتاب دادهاند اين است كه اقتصاد را بهمرتكب شده

كردن اقتصاد، كاپيتاليسم از نظر تخريب. خدمتي بهتر از اين براي كاپيتاليسم وجود ندارد. اول آن را دارد
.تواند بازيگر نقش اول باشدي ساختن آن نميتواند بازيگر نقش اول باشد؛ اما در زمينهمي

باشند، چالش اصلي نبوده يهايي اجتماعي مـ پرولتاريا كه موجوديتـ گفته بوديم كه چالش بورژوازي٢
اين . ي خارج از آنان، جريان داردچالش اجتماعي، بين انحصارگرايان و تمامي جامعه. باشدبلكه فرعي مي
خواه اجتماعي داراي اهميت طلب و آزاديي دموكراتيك، برابرينظر درك صحيح مبارزهتمايز از نقطه

ي سوسياليسم رئال ولتاريا از طريق آزمون صد و پنجاه سالهـ پري بورژوازيبودن مبارزهساختگي. باشدمي
ـ پراكتيكيِ اند توان ايدئولوژيكهيچگاه نتوانسته) شدهطبقات به بردگي كشيده(خدمتكاران. آشكار شده است

تنها هنگامي كه . باشندي يك موجوديت، فاقد چنين قابليتي ميمنزلهبه. گذار از اربابانشان را كسب كنند
صورت نيز خدمتكار محسوب توانند صاحب اين قابليت شوند كه در آنرا رد نمايند، مي» تكاريخدم«

ها، جهت درك صحيح هاي خارج از آنهاي انحصارگر و بافتمتمايزسازي صحيح بافت. نخواهند شد
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، حائز »اعيهاي اجتمسنگربندي، مقاومت و برساخت«مبارزات اجتماعي در دوران مدرنيته و بر اين مبنا آغاز 
.باشداهميتي حياتي مي

ساخته خواهد شد، » ي كاپيتاليستيجامعه«الذكر، در برابر ي دو تمايز فوقي نويني كه بر پايهـ جامعه٣
. چيزي كه در اينجا مهم است، نه اسم بلكه مضمون و محتواست. گذاري شودتواند با عناوين متنوعي ناممي

ي جامعه«ناميد، عنوان » ي سوسياليستيِ دموكراتيكجامعه«ي نوين را توان اين جامعهگونه كه ميهمان
نيز » ي اقتصاديجامعه«ستيزي، حتي در معناي كاپيتاليسم. تواند عنوان مناسبي باشدنيز مي» دموكراتيك

مورد مهم، يك اقتصاد و برساخت اجتماعي است كه تحت حاكميت انحصارگري . تواند عنوان گرددمي
عنوان يك اقتصاد كااليي تعريف يابد بهاي كه در ارتباط با بازار توسعه مياگر فعاليت اقتصادي.باشدنمي

بندي كااليي قرار با حجم عظيم وجود دارد كه در رده١يك اقتصاد كاربردي. تواند صحيح باشدشود، نسبتاً مي
فروكاستن اقتصاد به . باشدبخش ميچيزي كه اساساً بايد از اقتصاد اجتماعي درك شود نيز همين . گيردنمي

اگر توجه نماييم كه چه كسي آن را وضع (كاپيتاليستيهايي صرفاً سودآور توسط اقتصاد سياسيسطح فعاليت
، يك دروغ متولوژيك است كه كيفيت واقعي اقتصاد را )نموده، ماهيت واقعي آن را بهتر درك خواهيم كرد

دولتي، تجاري، «الي همچون اقتصاد كاپيتاليستي، اقتصاد ملي، اقتصاد تفكيك اقتصاد به اَشك. نمايدتحريف مي
. دهندو اقتصاد گلوبال، واقعيت را چندان بازتاب نمي» زراعي، شهري و روستايي«، اقتصاد »مالي يا صنعتي

تعريف اقتصاد . نيز ساختگي هستند] يا كلكتيو[شكل اقتصاد خصوصي و اقتصاد جمعيهايي بهمتمايزسازي
در حالي كه در . باشدتر ميگرايانه بسيار نزديكصورت اقتصاد بازار و اقتصاد كاربردي، به تعريفي واقعبه

دوران پيشاتاريخ، اقتصاد مربوط به ارزش كاربردي تنها معياري بود كه مصداق و اعتبار داشت، اقتصاد مربوط 
هاي نمودن اكثريت قريب به اتفاق ارزشييكاال. يابدمبادله در بازار نيز بيشتر در دوران تاريخي توسعه مي

. اي نوين اما سرطاني استي كاپيتاليستي، با هدف استثمار و سود بوده و پديدهاجتماعي از طرف مدرنيته
نوع . گيردزده به خود گرفتنِ آن، از همين واقعيت نشأت ميفروپاشي جامعه و حالت هميشه كائوتيك و بحران

.نها با اقتصادي آشنا بوده كه پيرامون ارزش كاربردي شكل گرفته استانسان، صدها هزار سال ت
ي خاورميانه هم در دوران پيشاتاريخ و هم بعد از آن، براي هر دو ارزش اقتصادي داراي شانس جامعه

عام شود، قتلچيزي كه از درك آن دچار زحمت مي. پيشاهنگي بوده است؛ از چيستيِ اقتصاد آگاه است
موجوديت در . آشام تحت نام اقتصاد بر سرش آورده استين و باليايي است كه كاپيتاليسم خوناقتصاد راست

ناپذير جهت حيات اقتصادي نيست؛ بلكه باليي بر سر حيات ي كاپيتاليسم، موردي اغماضرأس قرارگرفته
هاي وري در حوزههايي كه با هدف سودآوقتي به تحليل فعاليت. آيدشمار مياقتصادي است و سرطان آن به

نمايندـ زيست را تخريب نموده و جامعه را در جنگ غرق ميكه محيطـنفت، گاز، آب، اتوموبيل و نظير آن 
پيشه، هاي بيكار، بيهمچنين تبديل بيش از نيمي از جامعه به توده. شودپذير ميبپردازيم، اين واقعيت بهتر فهم

.ي و حجم فالكت بهتر درك گرددشود تا بزرگخانواده، سبب ميمهاجر و بي

اقتصاد كاربردي است در مقابل اقتصاد كه مقصود» اقتصاد داراي ارزش كاربردي«آمده با معناي kullanım değeri Ekonomisiصورت در متن به١

.سودمحور و كااليي
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بودني اين نيز، اجتماعي. ستيزي قبل از هرچيز مستلزم مخالفت با انحصارگري استكاپيتاليسمبنابراين 
و برابرـ آزاد را با ) باشدتر ميگرايي صحيحصورت جامعهدرك اين اصطالح به(دموكراتيك، سوسياليست

ي جامعه تحت اين عناوين و صفات است، ايجاد دوبارهچيزي كه موضوع بحث. آوردهمراه ميخود به
سو وجود از هزاران سال بدين) خانواده، قبيله، مذهب، عشيره و ملت(صورت اجتماعاتجوامع، به. باشدنمي

ي ي كاپيتاليستي، دفاع از اين اجتماعات را بر شرايط مدرنيتهمورد بايسته اين است كه در شرايط مدرنيته. دارند
ي متشكل از اجتماعات جامعه«تيك انطباق داده و در صورت لزوم دوباره بسازيم؛ همچنين دموكرا

را در » ي سوسياليستيِ دموكراتيكجامعه«و » ي اقتصاديجامعه«، »ستيزدموكراتيك انحصارستيزـ كاپيتاليسم
، كثرت اسامي نيست بلكه مورد مهم: بايستي گفتمجدداً. ي دموكراتيك آلترناتيو قرار دهيممدرنيتهيگستره

. باشدي دموكراتيك ميي مدرنيتهبرنامه١سازي در اين زمينه، اولين مقدماتشفاف. موجوديت جوهري است
اي كه طبيعت اجتماعي: شود اين استچيزي كه از آن بحث مي. جوامع خاورميانه از اين رويكرد بيگانه نيستند

اين به معناي . صورت گفتماني علمي به خود آنها ارائه شوداند، بههزاران سال است در درون آن زيسته
ي معطوف به حيات آزاد؛ همچنين مديريت خويش در آن اراده] تابلوي[ي علم وي خويش در آينهمشاهده

!چارچوب است
تا زماني كه جوامع به زندگي ادامه . اي را به هيچ وجه نبايد كوچك شمرداي و عشيرهاجتماعات قبيله

ي مدني را هاي جامعهتوان سازمانحتي امروزه نيز مي. هايي هميشه وجود خواهند داشتچنين فُرمدهند،
امكان اينكه مذاهب سنتي را از منظر امروزين، نوعي آكادمي و . عنوان عشاير و قبايل مدرن ارزيابي نمودبه

ـ ملت صورت دولتصرفاً بهها را نهتوان ملتمي. انستيتوي علمي تلقي كنيم وجود دارد و اين امري بامعناست
ساخت و بدين شكل » اي، چند ديني و چند وطنيچند زباني، چند اتنسيته«عنوان جوامع دموكراتيك بلكه به

ي كاپيتاليستي است كه انحصارگري و خصوصاً انحصارگري كاپيتاليستي و مدرنيتهعموماً. ها نگريستبدان
ي مدرنيته. دهدبطن خاورميانه به سوي نزاعي خونين و الينحل سوق مياين اَشكال اجتماعات سنتي را در

اي كه بايد از ميان برداشته شوند، بلكه ماندههاي قديمي عقبصورت فرمدموكراتيك اين اجتماعات را نه به
ا هها را دموكراتيزه نمود و از موجوديت آناي كه بايد آنهاي بنيادين اجتماعيصورت ارزشبرعكس به

.دهدي خويش جاي ميمند شد، در گسترهبهره
ي يافتن تدريجيِ بنيهبه سبب محدوديت» بدوي، تركمن و كرمانج«هاي در جوامع خاورميانه، خلق

شان اياي و قبيلهرفته خصوصيت عشيرهتشكيل شده و رفته» ردعرب، ترك و كُ«اي، به ترتيب از قوميت عشيره
. باشندي دموكراتيك ميي اساسي دموكراتيزاسيون و جامعههمانند خميرمايهها،كمرنگ گشته است؛ اين خلق

اين . جنبش مبتني بر سياست و ايدئولوژي دموكراتيك، قبل از هرچيز بايستي به سازماندهي اين اقشار بپردازد
تماعي ي تاريخي و اجهمچنين يك وظيفه. باشندي دموكراتيك مياقشار، ازجمله نيروهاي اساسي مدرنيته

هايي اعم از ويژه اقليتخدايي، تمامي مذاهب، بهعنوان مكان اساسي اديان تكناپذير اين است كه بهاغماض
هاي فرهنگي منطقه ارزيابي نماييم، عنوان گنجينهها و يهوديان را بهها، هلنها، ارمنيها، سريانيها، علويايزدي

١Premise : معادلÖncülفرض، مقدمات، پيش)در منطق(در تركي؛ فرض، قضيه.
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آكادمي احيا كنيم و تحت هر شرايطي، با شناخت امكان حيات صورت يك انستيتو يا ها را بههركدام از آن
.ي دموكراتيك بگنجانيمشان، آنها را در چارچوب مدرنيتهبراي پيروان» طلبانه، آزاد و دموكراتيكمساوات«

عرب، «ي ملي و بزرگ اين است كه جامعه) ـ ملتيفرا دولت(ي اساسي تاريخي و اجتماعييك وظيفه
گرايي دور نگه داشته شود و جهت رهايي آن از دام منطقه از بيماري ناسيوناليسم و مليت» ترك، كُرد و فارسِ

كه به ) نوسازي دموكراتيك و مدرن امت(هاعنوان ملت بزرگ ملتـ ملت تالش شود، تا بدين ترتيب بهدولت
يكي . ك برساخته شودي دموكراتيهايش داراي جهانشموليت است، در چارچوب مدرنيتهي خودويژگياندازه

ي دموكراتيك ترين وظايف تاريخي و اجتماعي اين است كه اسالم و امت آن در چارچوب مدرنيتهاز مقدس
اسالم (گراگرا و قدرتاز يك صافي رفرم دموكراتيك واقعي گذار داده شود، از يك استثمار خونين، فتح

دموكراتيك، برابر و آزاد، نوسازي » ـ ملتفرا دولت«صورت يك امت رهايي بخشيده شود و به) سلطنتي
.گردد

كه اش يعني تمدن دموكراتيك ـگاه تاريخيي دموكراتيك و تكيهبنابراين رويكرد و پارادايمِ مدرنيته
گاه گرايي سنتيِ تكيهي كاپيتاليستي و تمدنمدرنيته«طلب را در برابر هاي دموكراتيك، آزاد و مساواتارزش

حقيقت، همان . تنها ميسر است، بلكه حقيقت حياتيِ آزادي موجوديت اجتماعي استدهدـ نهيمبنا قرار م» آن
شدن آن، آغاز به برساختي ي الزمه جهت محسوسمقوله. نمود و تبلور آزادشدن موجوديت اجتماعي است

ايم، بودهنظير آنچه در طول تاريخ شاهد . است) در شكل صحيح آن(ي حقيقت علوم اجتماعيعلمي در زمينه
ي اي تا زماني كه در بطن حقيقت خويش سازماندهي نشود و بر پايهامروزه نيز هيچ جنبش و ايدئولوژي

ترين وظيفه مقدس. آميز عمل نمايداي موفقيتگونهتواند بهپيش نرود، نمي» حيات آزاد«ناپذيربودن اغماض
هاي ي غنايش، با ارزشانيت قدمت دارد، همراه با همهي انسي خاورميانه را كه به اندازهتاريخ جامعه: اين است

ي گرايي مدرنيتهي دموكراتيك تركيب نمود؛ بدين ترتيب خاصه در برابر هژمونياجتماعي مدرنيته
اش را بدان انتقال نداده ي اجتماعي باقي نگذاشته كه ذهنيت و ارادهكه امروزه حتي يك روزنهكاپيتاليستي ـ

.اي را متحقق ساختهاي ديگرباره، به دفاع ذاتي پرداخت و برساختباشدـ قد علم نمود

گراييـ اقتصادي در مقابل صنعتي اكولوژيكجامعه.بـ 
شكل انقالب صنعتي بدان بخشيده كه معنايي بهي كاپيتاليستي بر روي اقتصاد ـگريِ صنعتيِ مدرنيتهسلطه

گردد؛ بلكه بر روي انحصارگريِ ايدئولوژيك و رار نميگرايي اقتصادي برقصورت هژمونيـ تنها بهاست
گرايي در به عبارت ديگر، بسنده به اينكه صنعت. ي قدرت نيز تأثيرات مهمي داردانحصارگري در حوزه

عنوان منطق تكنولوژيك مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد، منجر به اشتباهاتي اساسي شبيه معنايي محدود به
گرايي بخشيده است، به زانو اي كه كاپيتاليسم به صنعتويژهنقش. گرددمي» اليسم به اقتصاددهي كاپيتتقليل«

گرايي، در اين زمينه صنعت. ـ روستايي استي زراعيي اقتصادي و خصوصاً جامعهدرآوردن عموماً جامعه
ي اقتصادي رو به هرچه جامعه. گرددي قدرت عملي ميصورت انحصار ايدئولوژيك و انحصار در حوزهبه

ـ طور مختلط با انحصارگري دولتاين نيز به. نمايدرود، قانون بيشينه سود كاپيتاليسم آغاز به كار ميتحليل مي
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ي مدرنيته صورت نگيرد، ايجاد اشتباهات و پايهتا زماني كه تحليل كاپيتاليسم بر روي سه. يابدملت توسعه مي
.باشدعي و در سياست عملي گريزناپذير مينام علوم اجتماهاي اساسي بهكاستي
تحت «ناشي از رفتن و فروپاشيي كافي نتايج تحليلي اخير، به اندازهي اقدامات دويست سالهواسطهبه

ـ آشكار كه مطابق قانون بيشينه سود صورت گرفتهـجامعه و اقتصاد انساني » گرايي قرارگرفتنِهژمونيِ صنعت
اند اين است كه صرفاً تخريب ناشي از گرم جي كه توسط علم قادر به تشخيص آن شدهيكي از نتاي. شده است

گرايانه چشمان ذهنيتي كه به سبب شوونيسم صنعت. نمايدتر ميرا نزديك» قيامت«شدن گلوبال زمين، هر ساله 
» قتصادي آنجامعه و بافت ا«ناپذير بصيرت گشته است، قادر به ديدن ساختار اكولوژيك اغماضكور و بي

هاي گرايي بر تمامي بافتدهي صنعتاجرا و تطبيق. تواند معناي اين ساختار را درك نمايدنمي. نيست
و حيات اقتصادي، كه جهت استمراريابي ) ها و نهادهاي اجتماعي نيز عنوان نمودتوان آن را عرصهمي(اجتماعي

.باشدتر ميرناكقدرت خط] نظام[گيرد، از خشونتقانون بيشينه سود صورت مي
بر جامعه و » فيزيك، شيمي و بيولوژي«ـ عمليِ گرايي ماهيتاً به معناي اجراي اصول و قواعد نظريصنعت

. آوردهمراه ميكه بسيار متفاوت است را بهاين نيز نفي طبيعت اجتماعي. باشدويژه ساختار اقتصادي آن ميبه
ويژه كاربست به. بيشينه سود است، به مدتي طوالني حمل نمايدتواند نظامي را كه در پيطبيعت اجتماعي نمي

فردگرايي . باشد، به معناي خروج از حالت جامعه مي١مدت قواعد و مقررات طبيعت ابژكتيوطوالني
يا [قواعد مربوط به سازوكارهاي طبيعت اجتماعي مختص به خويش. نمايدكاپيتاليستي اين واقعيت را اثبات مي

گرايانه دير يا زود ضوابط و رويكرد صنعت. نمايندصورت اخالقي و سياسي عمل ميبه. باشندمي] خودويژه
ها در اقتصاد مسئول بيكاري، بحران و شكاف ميان درآمد. بردسازوكارهاي اخالقي و سياسي را از بين مي

طور گرايي كه بهعتآورند، از همين واقعيت صناي كه علم اكولوژي را پديد ميفاكتورهاي اصلي. باشدمي
ها به اكولوژي توجه ي عرصهي عصر صنعتي اگر در كليهجامعه. گيرندخالصه تعريف گشت، نشأت مي

گونه كه قوانين اساسي دموكراتيك در راستاي محدودسازي همان. تواند حياتش را ادامه دهدننمايد، نمي
گرايي را محدوديت بخشد نيز ي صنعتهدفمند هستند، چيزي كه هيوال) ـ ملتهيوالي دولت(لوياتان

خوبي دانست كه در دوران پيش از عصر صنعتي، حيات تمامي جانداران و ازجمله بايستي به. باشداكولوژي مي
. يك حيات اكولوژيك است) تيزترين هوش عاطفي(ي شعور و آگاهي غريزيواسطهنوع انسان نيز، به

بدون شك هر جانداري داراي يك هوش . نابودي رهايي يابدتواند ازجانداري كه اكولوژيك نباشد، نمي
عنوان عصر عصيان در برابر حيات گرايي را بهتوان صنعتمي. باشداكولوژيك مختص به خويش مي

روز قيامتي . باشدمي» قيامت«عصيان در برابر اكولوژي نيز به معناي رفتن به سمت . اكولوژيك نيز ارزيابي نمود
.باشداند، اساساً با خروج جوامع از حالت اكولوژيك در ارتباط ميي آن خبر دادهباز دربارهكه اديان از دير

. باشددهي خويش با حيات اكولوژيك، داراي نقش پيشاهنگي ميي خاورميانه در امر تطبيقجامعه
كولوژيك نقشي در فرهنگ پيامبري، حيات ا. دادندـ حوا و نوح خبر از بالياي اكولوژيك ميهاي آدمحكايت

محشرآسا، فرعوني، «شده از حالت اكولوژيك را با صفات پيامبران، حياتي خارج. نمايداساسي ايفا مي
ي بنيادين اجتماعي است كه هنوز هم بايد مصداق داشته نمايند و اين يك قاعدهارزيابي مي» نمرودي و نفريني

١Nesnelايابژه
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عدم رسيدن فناوري صنعتي موجود . گرددر مواجه ميپذيريِ جوامع با خطبدون وجود اين قواعد، تداوم. باشد
سو از فناوري صنعتي نيز رغم اينكه از هزاران سال بديني خاورميانه به سطح اندوسترياليسم، عليدر جامعه

عصيان در برابر طبيعت با . نمايد، در پيوند با فرهنگ معنوي منطقه و ساختار اخالقي آن استاستفاده مي
راندن بر در فرهنگ غرب، عصيان در برابر طبيعت و حكم. خداوند همسان دانسته شده استعصيان در برابر 

ي شرقي همخواني و سازگاري با اما در جامعه. باشدمي) ي دكارتفلسفه(ي آنانآن، از اصول ظهور فلسفه
ي ترقي هرهراني بر آن، جوبرنداشتن از حكماقدام عليه طبيعت و دست. طبيعت، از اصول بنيادين است

هاي اكنون در تمامي حوزهايم، اين است كه از هماي كه بدان وارد شدهمرحله. باشدي كاپيتاليستي ميمدرنيته
.ايمناپذيري رسيدهحيات اجتماعي به مرزهاي تداوم

ي حساس و هوشيار بوده و با آن همخوان] بوميا زيست[بنابراين سنت اجتماعي خاورميانه در برابر اكولوژي
ي اكولوژيك، به تقابل با جاي آورد اين است كه با بازسازي جامعهاي كه بايد بهوظيفه. و سازگاري دارد
ي ي اساسي مدرنيتهاسلحه. گرايي پرداختگر كاپيتاليسم و صنعتگرايانه، نابودكننده و اشغالرويكردهاي فتح

گرايي در نقش تاريخي صنعت. وژيك استاي با ماهيت اكولدموكراتيك، مبنا قراردادن اقتصاد و جامعه
ـ روستايي و جامعه زراعي. باشدها هزار ساله ميي زراعي سنتي دهبردن و نابودسازي جامعهخاورميانه، تحليل

داد، در تاريخ متأخر و كه تا پنجاه سال قبل نيز بخش اصلي اقتصاد و جامعه را تشكيل مياقتصاد مربوط به آن 
شود، در شود، به سوي ورشكستگي و بيكاري سوق داده ميا به سرعت تحليل داده مينزديك به روزگار م

بردن، فروپاشاندن و پاكسازي، ناشي از خصومتي تحليل. گرددگردد و ناچار از مهاجرت ميها غرق ميبدهي
هاي موفقيتـ روستايي، قادر به تكراري زراعيفروپاشاندن جامعهبدون ازهم. است كه با اين جامعه دارند

اي كه اكنون با آن اند نيستند، همچنين همانند نمونهگلوبال كاپيتاليستي كه در ساير مناطق جهان به دست آورده
.شوندبا تهديد رويارو مي) ١هراسيي اسالمي دارند، اسالمترسي كه از جامعه(گريبانندبهدست

گرايي نقشي اپيتاليستي در خاورميانه، صنعتي كي امپرياليسم و مدرنيتهگرايانههاي هژمونيدر جنگ
باشند كه حالت ها مياي از اين جنگگرفته بر سر آب و نفت، نمونههاي صورتجنگ. نمايداساسي ايفا مي

محور در امر كار بر روي تحول كاپيتاليستي. بر سر آب شدت خواهد يافتدر آينده، جنگ. اندتيپيك يافته
جدانمودن روستائيان از زمين را . ي بنيادين ديگر جنگ را تشكيل خواهد دادزهها و اراضي، يك حوزمين

دادن به ي كاپيتاليستي، پاياني اخير مدرنيتههدف فتح دويست ساله. عنوان يك جنگ درك نمودبايستي به
و بخش ي مادري انسانيت را پديد آورده هزار سال است رودخانهاي است كه پانزدهموجوديت فرهنگ زندگي

. كشي فرهنگي را در همين واقعيت جستبايد گرايش به نسل. ي زراعي تشكيل داده استاصلي آن را جامعه
كشي اعمالي از سوي مدرنيته، از طريق آزادسازي و دفاع از جامعه به معناي آن است كه در برابر نسل

هاي عنوان جنگكه تاريخ تمدن بههنگامي. كردن اين فرهنگ بزرگ زندگي، از جامعه دفاع شوددموكراتيزه
هاي اساسي نيروي اي و ديني كه فرمهاي قبيلهانحصارگرايانه ارزيابي گردد، اهيمت حفظ موجوديت جماعت

آشكار است كه وقتي تاريخ تمدن از طريق چنين ديالكتيكي . بهتر درك خواهد گرديداند،تمدن دموكراتيك
ديده خواهد شد كه آنچه . هاي كنوني را تحليل نمودتوان جنگر ميتاي صحيحگونهمعنا بخشيده شود، به

١İslâmofobiترس از اسالم .Phobiaترس و رعب است؛ ترسي غيرعادي در مقابل يك مقوله، شيء يا وضعيتبه معناي
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شوند، هرچند دچار انحراف گشته باشند، به معناي دفاع جامعه از اي و مذهبي ناميده ميهاي عشيرهجنگ
: اي كه از اين بازگويي پيچيده بايد گرفت درك اين نكته استنتيجه. باشندموجوديت و هويت خويش مي

.شود، يك لوياتان واقعي استبخش ارائه داده ميترين ابزار رهاييصورت برگزيدهي كه بهگرايصنعت
اساسي به ذهن متبادر ] بومييا زيست[هاي خاورميانه، دو عنصر اكولوژيكهنگام بحث از جوامع و تمدن

اي كه جامعه. ـ پنجابـ دجلهـ فراتاي نيلرودخانهـ زاگرس و سيستمهاي توروسكوهسيستم سلسله: شوندمي
. گذراندهاي حيات خويش را ميترين دوراناكنون يكي از تراژيكنمايند، هماين دو سيستم آن را تغذيه مي

اي كه نتيجه. بخش نشان دادند، هميشه خويش را منجي و رهايي١گرايي و كمونيسم رئالگرايي، دينملي
هنگامي كه . نمايدرا ايجاد مي» بازگشت گذشته«وجود آمد اين است كه زمان حال، بارها حسرتبه

هاي انحصارگر كه به اين ايدئولوژي. باشداي گريزناپذير ميبار آمدن چنين نتيجهباشد، بهوتحليل اشتباهتجزيه
شوند، حتي نزديك هم نمي» مدت ساختاري«و نه » كليت«عنوان يك ي كاپيتاليستي نه بهدرك مدرنيته

كه گويي در نزد خدايي مشترك به همديگر رسيده باشند، در رسد، چنانگرايي ميبه صنعتهنگامي كه نوبت
دومين صفت (گراييهاي مورد بحث مطمئن هستند كه صنعتچون ايدئولوژي. افتندبرابر آن به سجده مي

به گشايد، هاي بهشت را ميدروازه) باشدگرايي ميـ ملت، صنعتبزرگ خداي سكوالر، پس از دولت
بيش از هرچيز با توجه به وضعيت كائوتيك امت اين خداي سكوالر نوين است كه . پردازندپرستش آن مي

بدون شك، اين . »توان صحيح زيستريزي شده، نميآميز طرحاي اشتباهگونهحياتي را كه به«توان پي برد مي
هزار فرهنگ حياتي را كه بيش از پانزدهيافتن يكتوان پايانمي. تر از خدايان اعصار پيشين استرحمخدا بي

عنوان يك ي دموكراتيك بهمدرنيته. نوعي تعبير به قيامت نمودنمايد، بهسال است براي انسانيت پيشاهنگي مي
ي كاپيتاليستي ناگزير است كه در چارچوب اين رهنمود تاريخي به مسائل تز، هنگام گذار از مدرنيتهآنتي

» طلب و دموكراتيكمساواتآزادانه،«اي گونهعنوان حالت كنونيِ اين تاريخ، بهرا بهبنگرد؛ براي آنكه خود 
.برسازد و بيافريند، موظف به كسب تمام گفتمان علمي و ساختار سازماني آن است

كه در سال ) ـ ملتي توازن دولتاولين هسته(ي سيستم وستفالييافتهو قاطعيتي سيصد سالهدر مرحله
هاي دهشتناك مذهبي تنظيم گشته بود، تأسيس حلي جهت وضعيت كائوتيك پس از جنگعنوان راهبه١٦٤٨

ها و تخريباتي كه بيالن آن از تمامي تاريخ انسانيت شده از جنگهاي آموختهي درسي اروپا در نتيجهاتحاديه
ذاهب ايجاد شده است، نظام تز جنگ معنوان آنتيگونه كه نظام وستفالي بههمان. بيشتر بود، آغاز گرديد

ـ كوشد تا قاطعيت دولتگردد و ميـ ملت وستفالي ايجاد ميتز نظام دولتعنوان آنتيي اروپا نيز بهاتحاديه
رهايي از فاشيسم : اندي اروپا عنوان اين پروسهاتحاديه. ملت را نه از طريق انقالب بلكه از راه رفرم متحول سازد

طلبانه؛ كشي گرديد، از طريق عملي اصالحجهاني دوم به اوج رسيد و منجر به نسلـ ملت كه طي جنگ دولت
اما چون . هاي دموكراتيكـ ملتحقوقي حقوق بشر و مجمع دولت] نظام[عنواني خويش بهو برساخت دوباره

ه است حتي سازي اهداف خويش نگرديده و نتوانستاين اقدام را بر مبنايي غلط آغاز نموده است، قادر به ژرف
گرايانه دليلش اين است كه از يك ذهنيت كامالً صنعت. پايه را نيز تشكيل دهديك كنفدراسيون بسيار سست

١reel-komünizm
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توان حقوق بشر و اي، نميپيرامون چنين اتحاديه. آغاز به كار كرده است١»سنگي فوالد و زغالاتحاديه«نظير 
مورد مهم اين . ـ ملت دموكراتيك ايجاد نمودلتطلبي را در چارچوب اهداف دوي آزاد و مساواتجامعه

ي اروپا پس اتحاديه. كندي كاپيتاليستي، در سرزمين مادري خويش نياز به رفرم را احساس مياست كه مدرنيته
ي رفرم وارد ـ جهان را اداره كرد به مرحلهتوان با ساختار هژمونيك قاطع قديمي، نظاماز آزمودن اينكه نمي

غير از . كننده بر نظام خواهد نهادي رفرم نيز رويدادي است كه تأثيري تعيينآن به مرحلهگرديد؛ ورود
طور ماهوي نشان اي نتوانسته نياز به ايجاد رفرم در خويش و قابليت آن را بهي اروپا، هيچ نيروي مدرنيتهاتحاديه

رسد كه ساير نيروهاي مدرنيته تا زماني يچنين به نظر م. باشدبندي قاطع هژموني ميدهد و اين ناشي از شاكله
.ي اروپا ندارندي ديگري جز پيروي از اتحاديههاي بنيادين نظام پايبند باقي بمانند، چارهكه به پايه

اي كه دويست سال است تالش بر ي كاپيتاليستيداشتن انتظار تحولي رفرميستي از خود مدرنيتهبنابراين 
ي اروپا اما در همكاري با اتحاديه. شودگرايانه ديده نمينمايد، واقعيانه مياستقرار نظام خويش در خاورم

زده و كائوتيك منطقه پيوسته در اين صورت نيز وضعيت بحران. تواند يك امكان رفرم را تجربه نمايدمي
ز نظام به همين سبب جهت رفرم، گذار ا. نمايدواقعيت امروزين اين قضاوت را تصديق مي. يابدتعميق مي

نه جريان تاريخي خاورميانه و نه شرايط امروزين اجتماعي آن، جهت . باشدي اروپا يك شرط مياتحاديه
هاي نويني جستجو به سبب همين واقعيت است كه راه. باشندي اروپا مساعد نميهايي از نوع اتحاديهرفرم

ها، نه از نظر جمهوري اسالمي و جماعتهايي همچون اسالم راديكال،بارها تأكيد نموديم كه راه. شوندمي
ي ها، يك مدرنيتهي آنبرنامهكالن. ي كاپيتاليستي را ندارندي گذار از مدرنيتهتئوريك و نه پراكتيك دغدعه

شدن به ي آنها تصاحب دولت و جامعه بر مبناي مبدليعني دغدغه. باشدكاپيتاليستي با جالي اسالمي مي
ها از طريق خواهند چيزي را كه الئيكمي. آن است٢هاي)كالوينيست(و يا پروتستانهاي نوين اسالمسلَفي

گرايي در پي انجام آن بودند ولي كامالً موفق به انجام آن نگرديدند، با نقاب اسالمي دين سكوالر يعني ملي
.باشدي كاپيتاليستي ميشان دقيقاً يك چيز است، و آن مدرنيتهماهيت. كامل نمايند

تمامي چيزي . نام مخالفت با مدرنيته ندارداي بهعنوان جناح چپ الئيسيته، بالذاته مسئلهسوسياليسم رئال به
ي اين امر، نتيجه. باشدجاي كاپيتاليسم ليبرال ميسازي كاپيتاليسم دولتي بهخواهد انجام دهد، جايگزينكه مي

.سم ليبرال شدتر از كاپيتاليتر و مخربرحماي بيساختن مدرنيته
ي كاپيتاليستي، جهت گذار از ي دموكراتيك خاورميانه در برابر مدرنيتهتز مدرنيتهبنابراين طرح آنتي

شرايط . يابد، در رأس احتماالت معتبر قرار داردبحران و وضعيت كائوتيكي كه هر روز بيش از پيش تعميق مي
توان در شعار بنياديني كه مي. دهدرا افزايش ميتاريخي و اجتماعي خاورميانه، شانس تحقق اين احتمال 

ي يا بحران و كائوس مستمر، يا مدرنيته«: ارتباط با شرايط ملموسِ در حال جريان تعيين نمود، اين است

. آغاز گرديد» ي پوالد و زغال سنگاتحاديه«ي اروپا با تشكيل هاي تشكيل اتحاديهاولين پايه١
٢Calvinism :جان كالوين(رهبر و بنيانگذار اين مذهب ژان كالون. است» مسيحيت اصالحي«نام ديگرش . ي مذهب پروتستان استهايكي از شاخه (

طلبي است، به فعاليت افزون، كالوينيسم كه محصول دوران اصالح. شدنوشت شناخته ميلبي كه در مورد الهيات مياالصل بوده است؛ وي با مطافرانسوي

ي كاپيتاليسم كاري، تجارت خارجي و امور دنيوي اهميت داده و با رويكردي كه به اخالق داشت، يكي از فاكتورهاي مهمي بود كه راهگشاي توسعهمحافظه

ها در اين كشورها امروزه كالوينيست. ياري خدا توان خودرهايي نداردنظر كالون، آدمي بنيانش بر تباهي و گناهكاري نهاده شده و بدون از م. در اروپا گشت

. ي جنوبياسكاتلند، آفريقاي جنوبي، اندونزي، سوئيس، كانادا، استراليا و كرهآمريكا، هند،: پرشمارترند
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رفت ي برونتوان گرفت اين است كه يك حلقهي اروپا ميدرس مهمي كه از آزمون اتحاديه» !دموكراتيك
گيري و پيشرفتي كه از اينجا حاصل با فاصله. دست آورده استي اقتصادي را بهعهرفرميستيِ برآمده از جام

اگر توجه نماييم كه فوالد و زغال سنگ . هاي اجتماعي و سياسي ديگري را صورت دادتوان برساختآيد، مي
دليل . يمي اكولوژيك را درك نمايتوانيم تضاد آن با جامعهگرايي هستند، بهتر ميلوازم بنيادين صنعت

اجتماعاتي كه بر . گردد نيز همين استي اكولوژيك ميي اروپا به جامعهساختاريني كه مانع از رسيدن اتحاديه
تنهايي پيداست كه ايجاد رفرم در نظام به. باشندمبناي فوالد و ذغال سنگ ساخته شوند، ضداكولوژيك مي

!ي اكولوژيك باشدالبته اگر هدف، جامعه. كافي نيست
ي دموكراتيك بر مبناي شرايط تاريخي و گامي كه در خاورميانه يك گام امروزين و مشخصِ مدرنيتههن

ي البته كه كپي از روي نسخه. و بالندگي آن وجود خواهد داشتاجتماعي منطقه برداشته شود، شانس توسعه
و ه دچار زحمت گشتههاي مدرنيتاينكه در دويست سال اخير كپي. آميز باشدتواند موفقيتخارجي نمي

ي نوسنگي و محيط اكولوژيكي كه جامعه. نمايداند استوار بمانند، قضاوت مزبور را تصديق مينتوانسته
هاي تمدن عرصه. ي دموكراتيك نيز هستي تمدن و مدرنيتهتزش يعني تمدن در آن رشد نمودند، عرصهآنتي

اند، امروزه هاي نيل، دجله، فرات و پنجاب ايجاد شدههرودخاناي كه در دره و واديهزار سالهمركزي پنج
هاي كارترين پايهعنوان محافظههايي كه در دويست سال اخير بهـ ملتدولت. باشنداي ميمراكز بحران منطقه

ها قابليت به سبب اينكه اين دولت. باشنداند، عامل اساسي اين بحران ميي كاپيتاليستي ساخته شدهمدرنيته
هاي شديد در ي شكستواسطهها و فواصل كائوتيك بهي اروپا را ندارند، بحرانهايي با پيروي از اتحاديهمرفر

رغم آيند، عليشمار ميي اروپا كه هژمونيِ متحد نظام بهـ اتحاديهي آمريكااياالت متحده. حال رشد هستند
. ـ ملت نيستندگرديده و قادر به بازسازي دولترفت دچار دشواري ي يافتن راه برونهاي خود، در زمينهتالش

بخشد و هم بالعكس از آن تأثير پذيرفته و پيچيدگي اين وضعيت هم بحران گلوبال را ژرفا و استمرار مي
بنابراين بحران ساختارينِ نظام بيشتر از همه جا در سرزمين مادريِ تمدن مركزي . نمايدكائوتيك را بيشتر مي

!گيردگويي انتقامش را مي. مايدنماندگاري كسب مي
توان انكار نمود كه يك جنگ جهاني سوم در حال جريان است كه خصوصيات مختص به خويش را نمي
پتانسيل . باشدتر ميتر و طوالنيي اول عميقزمان، از هر دو نمونهاين جنگ، از نظر گستره و مدت. داراست

دهد، پوسيدگي و چيزي كه روي مي. گرددو نه تشكيل ميشود خودنوسازيِ سيستم در منطقه نه يافت مي
ي دموكراتيك كه تمامي مدرنيته: رفت اين استترين احتمال برونتحت اين شرايط قوي. واپاشي است

تز عنوان آنتيـ بهي تمدن سومر از زمان توسعهي روزگاران گذشته يعنيگشتههاي فرهنگيِ سركوباندوخته
صورت تز درآورد و دهد، ابتدا خويش را بهميي كاپيتاليستي روزگار ما را مبنا قرار درنيتهـ تا معصر نوسنگي

.تز عليه نظام كار كندعنوان آنتيسپس به
طور به. تزـ سنتز ناچار است بار ديگر در بطن جريان مركزيِ تاريخ، به چرخش درآيدي تزـ آنتيچرخه

ـ فرات بهره برده هاي دجلهي فرهنگي كه از درهارد تا در زمينهتوان گفت، نيازي شديدي وجود دمشخص مي
اين نكته . مند ديگرباره صورت بگيردرفت و ظهور كليتمند زيسته است، يك بروناي كليتگونهو هميشه به

عراق و سوريهاي كه امروزه مرزهاي جمهوري تركيه،ترسيمات ساختگي: ناپذير و غير قابل ترديد استبحث
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باشند؛ و جامانده از هژموني غالبان جنگ جهاني اول يعني انگليس و فرانسه ميشوند، ميراث بهناميده مي
تفرقه بيانداز و «ـ اجتماعي يك امر ضروري جهت سياست ژئواستراتژيكيِ ي فرهنگ تاريخيگونهي اينتجزيه

توان در هالل نتايج آن، نميبودن اين مرزها و تمامي بدون درك عميق ساختگي. است» حكومت كن
ترين حماقت اين است كه قداست اين بزرگ. هاي فرهنگي بامعنايي را ساختحاصلخيزِ تاريخ، اتحاديه

را باور كني و نتواني نيت و خرد الزمه ) ترين ترسيمات شوم و بديمنِ حاصل از هژموني بيگانهنامقدس(مرزها
مقصود از كليت فرهنگي، فرهنگي مادي و . د را نشان دهيمنرفت و گام فرهنگيِ كليتجهت يك برون

چنين فرهنگي بايد از طريق . هاي دموكراتيك، آزادي و برابري پديد آيدمعنوي است كه پيرامون ارزش
گرايانه نيست، بودني كه ديننيست، ديني] يا ناسيوناليستي[گرايانهاي كه مليناسيوناليته«ذهنيت مبتني بر 

، مورد تفسير واقع گشته و »بودني كه پوزيتيويستي نيستگرايانه نيست و علميني كه جنسيتبوداجتماعي
.ساخته شود
تواند براي پيشرفت عنوان اولين گام در اين زمينه، ميبه» ـ فراتكمون زراعت، آب و انرژيِ دجله«ايجاد 

يم وقتي كه اين اتحاديه ايجاد گردد، دانمي. مند هم تاريخي و هم اجتماعيِ آن، پاسخ متناسبي باشدكليت
، اين [ها بوده استي قداستي همهگهواره] همچون گذشته كه[ي تاريخي معجزاتي را خواهد آفريد وجامعه

ي ي جامعهآشكار است كه اين كمون، مبنايي كافي جهت توسعه]. بار نيز همان نقش را ايفا خواهد نمود
همراه با اين مدل كمونال . و پتانسيل نيرومندي را تشكيل خواهد دادنمايدـ اقتصادي ايجاد مياكولوژيك

كه در اسرائيل ١»كيبوتص«مدل . هاي مشابهي را ايجاد نمودي جامعه كمونتوان در هر عرصهاقتصادي، مي
در سرتاسر تاريخ، حيات اقتصادي اكثراً به . گيردشود، نيرويش را از همين خصوصيت كمون مياجرا مي

مهر » خالقيت و اقدام شخصي«خواهد تحت نام ليبراليسم كاپيتاليستي هرچند مي. ي كمون بوده استشيوه
ها صورت فردگرايي را بر توليد بزند، اما توليد عمدتاً بر اساس واحدهاي كمونال و در رأس آن كارخانه

گذار صورت گيرد و يا به هنگامي كه از سودگرايي . باشدتفاوت، در نظام فردگرا و سودمحور مي. گيردمي
نظام كمونال داراي خصوصيات . ماندسطح حداقل كاهش داده شود، اين نظم كمونال است كه باقي مي

. هاي اجتماعي مصداق داردي اقتصاد بلكه در تمامي عرصهتنها در عرصهساختارين جهانشمولي است كه نه
ي دموكراتيك، اسي باشند و بتوانند از طريق مدرنيتهها اين است كه بتوانند اخالقي و سيي اساسي كمونمسئله

.ورزد، گذار صورت دهندي كاپيتاليستي بر آن اصرار ميكه تمدن و مدرنيتهشدن زدايياز حالت ارزش
اند، الزمه را جهت محصوالت زراعي كه نيازهايي اساسي» آب، انرژي و زمين«ـ فرات، دجلههايحوضه

بودن اكولوژيك و اقتصادي بدون تحقق كافي اين مواد و ملزومات، اجتماعي. نمايددر سطح فراواني ارائه مي
ي معناييِ ذهني كه كفايت اما اين مواد ساختاري بدون تشكيل يك اندوخته. خاورميانه قابل توسعه نيست

وامع سوسيال صورت همانند جدر غير اين. ي ساختاري را تشكيل دهندتوانند جامعهخود نميودي خنمايد، به

١Kibbutz :ي اموال، ابزار كار و مسكن در مالكيت اشتراكي اهالي آن ي كمونال است كه همهبه معناي تعاون است؛ نوعي دهكدهكيبوتص در زبان عبري

در كيبوتص هر شخص طبق . گويندي زندگي، سوسياليسم دهقاني اسرائيلي هم ميبه اين شيوه. هاي عمدتاً زراعي اسرائيلي هستندها كمونكيبوتص. است

١٩١٠هاي ها در سالنخستين كيبوتص. گرددمند ميي نياز از درآمد عمومي بهرهكند و به اندازهي توان خويش كار ميكس به اندازهي مشهور مارقاعده

.كه در نظام سوسياليسم رئال در شوروي تأسيس شدند شباهت دارد) ي اشتراكيهامزرعه(= ها به كُلخوزهاكيبوتص. تأسيس شدند
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سازماندهي آكادميك . ي كاپيتاليستي خدمت نموده و در درون آن ذوب خواهند شدرئال تنها به مدرنيته
ي دموكراتيك مدرنيته تشكيل شده است، جهت انباشت معناي ذهني اي كه هم در تاريخ و هم در كفهاندوخته

هاي فرزانگان نيپور، هاي سومري و منزلگاهنبايد فراموش نمود كه زيگورات.تواند سرآغازي سالم باشدمي
ها هاي تاريخ، بيانگر واقعيتي هستند كه تمدن بدون آنعنوان اولين آكادميبابل، نصيبين، اورفا و بغداد به

جهان علمي و معناييِ نويني . تواند ايجاد گرددي دموكراتيك بدون آكادمي نميمدرنيته. سر بردتواند بهنمي
ي كاپيتاليستي سازماندهي شود، از موارد وان آلترناتيو جهان آكادميك گرفتار در بحران مدرنيتهعنكه بايد به

انحصار ايدئولوژيك و «رهايي علم از حالت . باشدي اكولوژيك و اقتصادي ميناپذير جامعهاغماض
، آزاد و )يمندضمن تفاوت(ي برابر، تنها از طريق ساختن جامعه»شكل ابزار قدرتيابي بهكاربست

تواند بامعنا باشد كه بر ـ اجتماع، تنها وقتي ميهر اكو. باشدها ميسر ميداشتن مختلط ايندموكراتيك و جريان
گيري بدون شكل. ي كاپيتاليستي گذار نموده باشد، ساخته شوداي كه از مدرنيتهمنديي آگاهي و سازمانپايه

گرايي گذار نموده ـ ملتگرايي و دولتكه از كاپيتاليسم، صنعتاي »ي عمليآگاهي، سازماندهي و اراده«
از جامعه، » علم و آگاهي«مجزاانگاري . تواند تشكيل شودي اقتصادي نميباشد، اكوـ اجتماعات و جامعه

.اين امر، مرتبط است با به بردگي كشاندن جامعه. ازجمله تحريفاتي است كه تمدن ايجاد نموده است
تواند برقرار ي خويش ميبايسته] يا معناشناختي[و دموكراتيك، تنها از طريق آگاهي معناييي آزاد جامعه

هاي واحدها و حيات. تواند زيست نمايدهر واحد اقتصادي، از طريق آگاهي اكولوژيك خويش مي. باشد
وب گشته و از ي كاپيتاليستي ذاي كه بر آگاهي اكولوژيك متكي نيستند، عاقبت در درون مدرنيتهاقتصادي

ـ اقتصادي را نبايد همچون واحدهايي ناچيز و محروم واحدهاي اكولوژيك. زيستن در بطن آن نخواهند رست
ها را نيز در واحدها و ترين فناوريترين و پيشرفتهتوان پيچيدهدر صورت لزوم مي. از فناوري تصور نمود

آل ـ اقتصادي، واحدهاي ايدههاي اكولوژيكحتي واحد. كار بردـ اقتصادي بههاي اكولوژيكاتحاديه
ي خاورميانه، در جامعه. باشندهاي كاربست اجتماعيِ فناوري ميمفيدترين حوزه. هستند] يا تكنولوژي[فناوري

در اين معنا، انقالب . باشداقتصادي الزم ميـي اكولوژيكانقالب فناوري بيش از همه جهت جامعه
اي كه در خدمت اندوسترياليسم باشد، باعث ايجاد بردگي و فناوري. باشدستيز ميتكنولوژيك، اندوسترياليسم

گيري حياتي ي اقتصادي و اكولوژيك باشد موجب شكلاي كه در خدمت جامعهگردد و فناوريتخريب مي
ميان ي دموكراتيك، بامعناترين توازن را خالصه اينكه شرايط مدرنيته. شودتر ميتر و دموكراتيكآزادانه

اي غيرقابل اغماض در جنگ ي ايدئولوژيك، مقولهبه همين سبب مبارزه. سازدفناوري و اكولوژي برقرار مي
ي دموكراتيك در آميز اين مبارزه، ماندگاري و شانس حيات مدرنيتهبدون انجام موفقيت. هاستبين مدرنيته

.ماندحتمالي ضعيف باقي ميصورت اميد، اتوپيا و اي كاپيتاليستي هميشه بهبرابر مدرنيته
اين حيات اكولوژيك و اقتصادي جامعه است كه در جغرافياي خاورميانه از عصر نوسنگي گرفته تا 

ي كاپيتاليستي مدرنيته. ي اعصار تمدن، جامعه و فرهنگ مادي و معنوي را تغذيه نموده استسرتاسر همه
گرايي، اين فرهنگ ـ ملتگرايي و دولتنعتپرستي، صخود يعني سرمايه» سه سوار محشرانگيز«توسط 

ي وظيفه. گسيختگي نموده استي آن خنجر زده و آن را دچار ازهماجتماعي را پايمال نموده، بر پيكره
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ي دموكراتيك بر روي جاي آورد، مبارزه جهت ساخت مدرنيتهاي كه بايد در برابر اين وضعيت بهاساسي
.باشدـ سياسي ميـ اقتصادي و اخالقيي، اكولوژيكـ سوسياليستي دموكراتيكپايهسه

گراييـ ملتي اخالقي و سياسي در مقابل دولتجامعه.جـ 
ـ ملت در مسائل و مشكالت غرق گردانيد، تنها جوامع خاورميانه را از طريق دولتي كاپيتاليستي نهمدرنيته

ي هيروشيما بود، اتر از بمبي هستهها بار بزرگههاي كوچكي كه تأثير آن دـ ملتبلكه آن را از طريق دولت
اند، با سو تشكيل شدهاي كه از هزاران سال بدينهاي فرهنگيتوان گفت كه ارزشمي. مورد بمباران قرار داد
ي بزرگي راه گشوده شد بر چنان فروپاشي و تجزيه. ـ ملت تكه پاره گشتندي اخير دولتبمباران دويست ساله

ي اي به اندازهدر هيچ دوران تاريخي. تواند قابليت انجام آن را نشان دهداي نميي فيزيكيلحهكه هيچ اس
هاي تمدن عنوان نظامي كاپيتاليستي است، نتوانستند جوامع خاورميانه را نه بهدوراني كه تحت هژموني مدرنيته

شان عاري منديها و كليتند، از هويتهاي كمونالي كه مخالفانشان تجربه كردعنوان نظامدار و نه بهدولت
امپراطوري بريتانيا . ها را تجزيه سازند، و در قبال همديگر و هستي خويش ازخودبيگانه نمايندگردانند، آن

ي جهان تطبيق تنها در خاورميانه بلكه در چهار گوشهرا نه) اي واقعيبمب هسته(موفق شد اين پرنفوذترين نظام
.استمرار بخشداش رادهد و هژموني

نبايد . ترين اقداماتش را در برابر لويي شانزدهم پادشاه فرانسه انجام دادامپراطوري بريتانيا يكي از تراژيك
اما اين امر قابل . نمايمي امپراطوري بريتانيا ارزيابي نميعنوان يك توطئهاشتباه درك شود؛ انقالب فرانسه را به

شكستن آرزوهاي هژمونيك پادشاهي فرانسه، همه نوع ان، جهت درهمانكار نيست كه بريتانياي آن دور
هاي فراتر از وجود داده. آميز نقش مهمي در بريدن سر شاه ايفا نمودهاي دسيسهاي را آزمود و اين بازيدسيسه

هاي ـ ملت توأم با بريدن سر شاه در جريان ترورباشند، آغاز رسمي تاريخ دولتفراواني كه در دست مي
گرايي كه در سال ـ ملتي دولتواسطهبه. باشدترين برهان بر اثبات اين نقش مي، مهم١٧٩٢در سال ١ژاكوبن

ترور به نفع . نقش بر آب شدند٢طور ابژكتيورسماً آغاز گرديد، تمامي آرزوهاي هژمونيك فرانسه به١٧٩٢
ي ن اروپا با خاك محدود نماند، بلكه همهنمودهايش تنها به يكسانظهور ناپلئون و جنگ. بريتانيا تمام شد

خود ناپلئون نيز قرباني همين . تأثير ساختنيروهايي را كه ممكن بود در برابر هژموني بريتانيا قيام نمايند، بي
ها اما در تمامي اين جمهوري. تا به امروز پنجمين جمهوري فرانسه برقرار است. ـ ملت گرديدهاي دولتجنگ

ي متوسطي ـ ملت بروكراتيك و طبقهو گرديده و از بريتانيا عقب مانده است؛ گرايش دولتدچار اتالف نير

١Jacobin :تدريج لفظ ژاکوبن در آن زمان برای ناميدن به. تأسيس كردند) ١٧٨٩(هنگام انقالب فرانسه وه انقالبي كه كلوبي سياسي را بهنام يك گر

. شودي کنونی به يک جمهوری متمرکز اشاره دارد كه توسط دولتی ملی اداره مياين لفظ در فرانسه. کار رفتای بهانقالبيون و هواداران تغييرات ريشه

رحمانه محكوم و اعدام ها مخالفان خود را بيطي اين سال. به راه انداختند١٧٩٤تا ١٧٩٢ها تحت رهبري روبسپير، حكومت وحشت را در سال هاي وبنژاك

اكوبن ها بود، چون از كارل ماركس منتقد ژ. كردنددر قرن نوزدهم از اين واژه براي ناميدن جريانات معتقد به اصالحات سياسي راديكال، استفاده مي.نمودند

از منظر تفكر . داري، به دنبال از ميان بردن مالكيت خصوصي از طريق توسل به دولت بودندي مالكيت خصوصي با سرمايهها بدون درك رابطهنظر وي ژاكوبن

.انقالب نمودتواني گروه نخبگان ميهاي خالصانهچپ، ژاكوبن به معناي انقالبيوني بود كه باور داشتند از طريق تالش
٢nesnel
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شبيه همين مسئله جهت اسپانيا، . اي در اين امر دارندكنندهكه مهر هلند و بريتانيا را بر خود دارند، نقش تعيين
. ز مصداق داردـ مجارستان، روس، عثماني، حتي چين، هندوستان و امپراطوري ژاپن نياتريش

ي اينكه واسطهي عجيب مسئله اين است كه در ربع آخر قرن بيستم و اوايل قرن بيست و يكم بهجنبه
ي ويژه در خاورميانه به مانعي در برابر هژموني گلوبال مدرنيتهها عموماً در سطح جهان و بهـ ملتدولت

وار مجدداً و با اَشكالي هاي دسيسهاند، همان بازيهمبدل شد) ـ انگلستانبه رهبري اياالت متحده(كاپيتاليستي
انگار لويي شانزدهم حالت امروزين يافته است؛ صدام . شوندـ ملت اجرا ميتر در برابر دولتتر و تراژيكفجيع

ـ ملت عراق در خاورميانه درآورده شده بود، عاقبت ي وي در دولتشدهحسين كه به حالت سمبل احيا
.ي عالي همان بازي مبدل شدخهتراژيكش به نس

گرايي در فرهنگ خاورميانه، ممكن ـ ملتو اجتماعيِ دولتبدون واشكافي و درك عميق نقش تاريخي
دويست يگرايانهـ ملتاگر اقدامات دولت. حلي را بيابيمنيست بتوانيم براي هيچ كدام از مسائل اجتماعي راه

ي كاپيتاليستي يعني نيروي هژمونيك مدرنيته» تفرقه بيانداز و حكومت كن«هاي عنوان توطئهسال اخير، صرفاً به
بايد اهتمام به . ها خواهد بودامپراطوري بريتانيا ارزيابي گردند، به معناي ناچيزانگاريِ افراطي رويدادها و پديده

هت توطئه ـ ملت يك شكل دولتي است كه جبدون شك دولت. خرج دهيم تا به اين اشتباه دچار نگرديم
جانبه طور همهي حقيقت، بهمنزلهتر اين است كه بتوان ارزش آن را بهي مهماما مسئله. باشدبسيار مساعد مي

ي تبليغات پوزيتيويستي، مملو از عناصر رمزآميز و متافيزيكي رغم همهـ ملت عليمضمون دولت. تعيين نمود
رغم تمامي علي. باشدتر مير آن بر روي جامعه مبهمتأثي. نقش آن در تاريخ، روشن نگشته است. باشدمي

.نمايدرا در خود حمل مي١تئولوژيك آن، دولتي است كه بيشترين خصوصيات تئوكراتيكهاي آنتيايده
. شود، حائز اهميت فراواني استـ ملت از جوانب گوناگون روشن و شفافايِ دولتاينكه ظاهر خاورميانه
.توان تعيين نمودوظايف اخالقي و سياسي را بهتر ميهرچه بيشتر روشن شود،

ترين و نظر حقيقت اجتماعي، ضعيفبودن، از نقطهرغم تمام ادعاهاي مبني بر علميـ ملت بهـ دولت١
اش اين است كه كُدهاي ذهنيتيِ بسيار غني طبيعت نقش اساسي. است٢)Entity(ترين هستمندينامطلوب

تك زبان، تك تاريخ، تك پرچم، تك ملت، سياست . گرداند٣شكلسازي، تكاجتماعي را تحت نام هموژن
پيش سازي طبيعت اجتماعي، بهاي مختلط با هموژنگونهتيپي بهتيپي و ايدئولوژي تكتيپي، زندگي تكتك
تيپ هنگامي كه ساختارهاي پيچيده و متفاوت اجتماعي ساده و معمولي گرديده و به حالت تك. روندمي

دهد كه ارزش آن تضعيف گشته و ـ سفيد ميي از نوع سياهاشوند، حقيقت جايش را به دوگانهرده ميدرآو
ترين گراترين و فاشيستترين، واپسترين، شوونكاراي كه محافظهبينيجهان. نامطلوب گردانده شده است

ي كنندهتيپاين اقدامات تك. ديابمند توسعه ميي دوگانهشود، بر روي همين ساختار سادهنگرش ناميده مي
هاي هاي داراي حياتتا زماني كه گروه. گرا، به سبب تمايل كاپيتاليسم به بيشينه سود استـ ملتقدرت دولت

اما . تواند استمرار يابدبسيار متفاوت جامعه، آزادي و شرافت خويش را حفظ نمايند، تمايل به بيشينه سود نمي

١Theocratic :ساالرانه؛ داراي خصلت حكومت دينيدين
.آمده استantite (varoluşsallık)صورت در متن به٢
٣Tekleştirmeتفريد كردن؛ به حالت تك درآوردن
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تيپي ذوب گردانده شوند، در جامعه منافع متفاوت وقتي تحت حاكميت مليِ تكهاي حياتيِ متكي برعرصه
ي واسطهي سود كاپيتاليستي بهمرحله. روندمي) بورژواـ پرولتاريا(ايبنديِ دوطبقهشدن و جناحسوي قطبيبه

عنوي كه در هاي فرهنگ مادي و ماندوخته. يابداي عموميت پيدا مي كند و توسعه ميچنين تكوين طبقاتي
نمودن واقعي اين يك قرباني. شونداي گردانيده ميسازيِ دوطبقهاند، قرباني هموژنطول تاريخ اندوخته شده

ـ سياسي متفاوت، در چارچوب ها و ساختارهاي اخالقيها، ذهنيتها، باورداشتها، انديشهتمامي زبان. است
اگر . ـ فرهنگي و آسيميالسيونكشي فيزيكينسل: شونددو روش اجرا مي. سازي قرار دارنداين قرباني

هاي فيزيكي و فرهنگي وارد ميدان كشيبار نياورد، نسلي دلخواه را بهنتيجه] سازييا همگون[آسيميالسيون
تيپِ ضعيف و ساختن حقيقت تك«اي كه مرحله. شوندصورت مختلط اجرا ميها عموماً بهروش. شوندمي

.يابدگونه جريان ميود، بدينشناميده مي» نامطلوب
اي گونهاي است كه ماركسيسم به غلط سعي دارد آن را بهي دوطبقههمين روي راستين حقيقت جامعه

شود، بسيار ضعيف و نامطلوب اي كه پرولتاريا ناميده ميطبقهارزش حقيقت. مثبت و مطلوب بازتاب دهد
توان گفت دگي كشيده شده، چنان ضعيف گشته است كه ميعموماً حقيقت اجتماعيِ فردي كه به بر. باشدمي

ي آن ي ارباب ذوب گردانده شده و به موقعيت ضميمهبه سبب اينكه خود وي در درون طبقه. وجود ندارد
عدم درك . شودينمود به قشر ارباب انتقال داده مفروكاسته شده است، حقيقتي كه به هنگام آزادي حمل مي

ماركس به نسبت ساير موضوعات، در موضوع . باشدكسيسم، يك كاستي بزرگ مياين نكته از طرف مار
هگل در مقايسه با ماركس، استعداد تعيين حقيقت را در ! آيدشمار ميحقيقت مزبور، يك شاگرد بد هگل به

ان عنوكارل ماركس، برده را به. باشندآثار وي اساساً جهت توضيح حقيقت مي. سطح بسيار باالتري داراست
ـ را هم ي حقايق مهمي استكه دربرگيرندهـاش عضو حامل حقيقت تثيبت نموده و اين امر بخش ديگر آموزه

بلكه توأم با آن، حقيقت . كندكاپيتاليسم تنها نيروي مادي مبتني بر سود را انباشت نمي. فايده ساخته استبي
گذراند و به را در راستاي منافع خويش از صافي ميآن . نمايدرا نيز غصب مي) نيروي ذهنيتيِ جامعه(اجتماعي

رويداد و . گردانداي عالي نيرومند ميگونهاز لحاظ حقيقت نيز خودش را به. آوردي ارباب درميمالكيت طبقه
سازي اين حقيقت و انتقال آن ي متحولشود، از حيث ماهوي، مرحلهـ ملت ناميده مياي كه دولتپديده

.باشدمي
ي كارگر و موجوديت فيزيكي طبقه. اين در معناي حقيقت، نه دو طبقه بلكه يك طبقه مصداق داردبنابر

سازماندهي «شكل حزب و سنديكا، تا زماني كه در چارچوب كليت حتي سازماندهي محدود آن به
تواند زدي، نميريز دستمغير از خردهعنوان يك بخش مورد ارزيابي قرار نگيرد، به، به»دموكراتيك اجتماعي

ي كسب تاريخ سوسياليسم رئال، هم در زمينه. دست آوردارزشي در سطح يك حقيقت قوي اجتماعي را به
ـ ملت هر طور خالصه، دولتبه. باشدي از دست دادن حقيقت بسيار بسيار آموزنده ميحقيقت و هم در زمينه

تيپي تعيين هاي تكنحصارگر اليگارشيك، حقيقتي ااندازه هموژنيزه نمايد، به همان اندازه تحت نام طبقه
بايد . ها نيستنبودن آنشده، به معناي حقيقتبودن مضمون اين موارد تعييننظرورزانه و تجسمي. شوندمي

اي مدارانهها نيز داراي ارزش حقيقتمتولوژي. باشدخوبي دانست كه متافيزيك نيز نوعي تعيين حقيقت ميبه
نبايد . مدارانه نيستها در طبيعت، اثباتي بر عدم برخورداريشان از ارزش حقيقتمعادل آننيافتن. باشندمي



دموكراتیكتمدنرھیافتوخاورمیانھدرتمدنبحران

٢٥٨

تا وقتي ذهنيت انسان . باشدفراموش نمود كه حقيقت همواره با فرماسيون ذهنيت انساني داراي نوعي ارتباط مي
هاي علمي، هنري به فعاليتتوانترين شكل حقيقت كه تاكنون شناخته شده، درك نشود، نميعنوان پيشرفتهبه

ي بدون شك وجود شرط اجتماعي جهت ذهنيت انساني، در عين حال رابطه. اي پرداختو فلسفي جدي
ي حقيقت موجود در اي، به اندازهحقيقت در هيچ فرم دولت و جامعه. گرداندحقيقت با جامعه را اجباري مي

.دانده نشده استگر» ضعيف، نامطلوب و مرتبط با حاكميت«ـ ملت، دولت
هگل . بخشندتري را بر روي آن ضرورت ميـ ملت، تأمل جديـ عناصر تئوكراتيك و تئولوژيك دولت٢

يافته بر روي زمين تعريف كرد، تنها يك ارزيابي صرفاً نمادين عنوان خداي هبوطـ ملت را بههنگامي كه دولت
كاري كه در تمام طول اعصار تحت نام خدا اندوخته يافتن افعنوان تحققـ ملت را بهوي دولت. انجام نداد

ي مجموع افكاري كه راهگشاي انقالب فرانسه جهت درك اين مورد، تحقيق درباره. اند، تفسير نمودشده
ـ ملت، سلطه و حاكميت را از گويند با توسل به دولتها وقتي ميپوزيتيويست. باشدتنهايي كافي ميگشتند، به

زيرا از چيستيِ . پردازنددهند، متوجه نيستند كه تا چه حد به خداگرايي ميه ملت تحويل ميخدايان گرفته و ب
حاكميت : خود سلطه عبارت است از. شان سازگار نيستخبرند و يا توضيح صحيح آن با منافعسلطه بي

هاي هيرارشيك و قدرتي جمع منزلهـ به) ارباب(نام خداانحصارگرايانه بر روي جامعه كه در سرتاسر تاريخ به
سلطه و . هاي افزونه و محصول مازادگيرد و بر اين مبنا استثمار ارزشـ صورت ميدولتي در طول تاريخ

) باشدبه معناي رب مي(صورت اربابگيرد كه خود را بههايي سرچشمه ميحاكميتي با منشأ خدايي، از انسان
همگام با انقالب فرانسه، «اين سخن كه . به تحليل ندارداند؛ اين امر چنان آشكار است كه نيازي درآورده

نام ترين تقلبي است كه به، بزرگ»حاكميت از حالت داراي منشأ خدايي خارج شد و سرچشمه در ملت يافت
.پوزيتيويسم، عاملي است كه اين تقلب را صورت داده است. علوم اجتماعي صورت گرفته است

ـ ملت وليه و قرون وسطي منبع خدايي داشته باشد، حاكميت دولتي اعصار اهرچقدر حاكميت و سلطه
چيزي كه بايد در اينجا بر روي آن تأمل . نمايدي كاپيتاليستي بارها بيشتر از آن از همان منبع تغذيه ميمدرنيته

انيم در دهمانگونه كه مي. باشدبا الوهيت مي) ـ ناسيوناليسمملت(گرايينمود، پيوند اصطالحات ملت و ملت
تنها . دهدتكوين مليِ ملت، نتيجه را تغيير نمي. خدا و ملت يكسان هستند. ١باشداسالم، ملت به معناي دين مي

ي ليبراليسم هاملت چه در كتب مقدس آمده باشد و چه در آموزه. يك بازي لفظي صورت گرفته است و بس
را ) ارباب، رب، حاكم و تحت حكم درآورنده(اي است كه اوامر خداكاپيتاليستي، بيانگر جماعت يا جامعه

خارج » دين، خدا و حاكم«ي ها از طريق اصطالحات سكوالر و الئيك، از حوزهكاپيتاليست. آوردجاي ميبه
ي دينيِ جديدي كه با گرايي و ناسيوناليسم و يا تحت نام نحلهاز طريق مليت. نمايندنشده و آن را انكار نمي

ي اي كه در محدودهگراييحتي ملي. كشنداي را پيش ميجريان دينيِ تازهاند،دادهمنافع خويش مطابقت 
مورد مهم اين . ترين دينِ طول تاريخ برخوردار استبرد، از امتيازِ كسب موقعيت متعصبسر ميفاشيسم به

يا برخوردار هايي قديمي نظير مسيحيت، اسالم، بوديسم و موسويت برخوردار باشد و نيست كه دين از فرم
عنوان دين بيان تواند بهو اعتقادي كه در سطح پرستش در جامعه رواج يابد، به راحتي ميهر انديشه. نباشد
اش اين است كه ي اساسيجوهره. كننده نيستاينكه داراي خدا باشد يا نباشد نيز در اين موضوع تعيين. گردد

.ي ملت در عربي به معناي شريعت، كيش؛ آيين و پيروان يك دين استواژه١
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ي مشترك كه شديداً »عاطفه، اعتقاد و انديشه«ه جهان ي قداست، ببتواند منسوبان يك جامعه را در درجه
آشكار . شوند، پايبند گرداندگردد و همچنين به اَشكال رفتاري و مراسماتي كه عبادت ناميده ميتجربه مي
ـ ملت، به شكل بسيار افراطي به اقتضاي اين تعاريف در چارچوب دولت» گراييملتملت و «است كه 

شان چنان هايي هستند كه خصلت و كاراكتر دينيها اصطالحات و آموزهبنابراين اين. نداوپرداخته شدهساخته
.آشكار است كه نيازي به بحث ندارد

گرايي مد نظر قرار داده شود، اين است كه نقاب طور جدي در تئولوژي ملت و ملتموردي كه بايد به
حتي . دهندمقوالتي غيرديني و غيرمتافيزيكي نشان ميبودن پوزيتيويستي را بر چهره زده و خود را همانند علمي

زدن به يك مجردسازي ديني ي بنيادين، از دستشكل يك قاعدهبا پذيرش مخالفت با دين و متافيزيك به
ـ ملت، در پيوند تنگاتنگي با گراييِ دولتگرايي و دينحقيقت. ورزنداحتراز نمي» گراييعلم«تحت نام 
هدف مشترك اين است كه اَشكال متفاوت و متنوع حيات اجتماعي را ذوب و . دبرنسر مييكديگر به

كند تا نمودهايِ غني حقيقت را بر اين مبنا تضعيف تالش مي. پاكسازي نموده و مخدوش و فاقد تاريخ گرداند
.عنوان تنها حقيقت مشروع ارائه نمايدكرده و نظام هژمونيك خويش را به

اي كه بر حيات فرهنگي خاورميانه تحميل گرايانهـ ملتهاي دولتبنديـ نتايج ذهنيت و ساختار٣
زمان تاريخي مورد مند و مبتني بر مدتشوند، موضوعي است كه هنوز با استفاده از رهنمودي كليتمي

ها نيز بسيار كم متوجه هستند كه در حتي خود صاحبان اين ذهنيت و ساختاربندي. موشكافي قرار نگرفته است
زماني وسعت و با مدتآن نيز قدرت و منفعت مادي محدود در مكاني كم. باشندل اجراي چه چيزي ميحا

نمايند، درواقع كساني هستند كه بر ـ ملت را اجرا ميآناني كه ايدئولوژي و ساختاربندي دولت. باشدكوتاه مي
تمامي . »تي به چنگ آوريم، سود استي كاپيتاليسهرچه از هژموني مدرنيته«: نماينداساس اين منطق عمل مي

نظام هژمونيك، براي نوع ديگري . باشدها محدود به همين نگرش ميرويكردهاي استراتژيك و تاكتيكي آن
ي اي كه سعي بر ارائهشان از حقيقت و تئولوژيخبر بودنبه سبب بي. شوداز پيشرفت فرصت و امكان قائل نمي

شكل باشند و از طرف ديگر نيز هميشه بههاي ملي سرسختي مياتيكي آن نموديم، از طرفي دگمجوهره
ـ ملت كوچك بيش از بيست دولت: تر بگوييمصورت مشخصاگر بخواهيم به. كنندگرايان زندگي ميشبهه

تحميل ) باشندترين واقعيات اجتماعي خاورميانه ميكه ازجمله قديمي(اي و دينيِ عربهاي قبيلهكه بر نظم
همانند را به كنند، بلكه نوعي ازخودبيگانگي بينمودن حيات فرهنگيِ مشترك بسنده نمي، تنها به تجزيهاندشده

وجود آمده، از هويت مربوط به اعصار كهن اي كه بههويت عربي تازه. نمايندها تزريق ميآن١ي هستيجوهره
ملت تجزيه ـعربي كه بر مبناي دولت. اشدبتر نميگيرند، قويو قرون وسطي كه بسيار مورد انتقاد قرار مي

اش ـ اجتماعيترين عربي است كه وي را از حقايق تاريخيشدهترين و تحريفگرديده است، ضعيف
تر نشده بلكه كنند قويگراييِ قاطع بزنند، برخالف آنچه تصور ميـ ملتهر اندازه دم از دولت. اندگسسته
گشتن و دورشدن شود بلكه دليل ضعيفشدن نميگرايي نيز موجب قويكه، عربچنان. گردندتر ميضعيف

.هاستاز حقيقت

١Varlıksal özي وجوديهجوهر
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اين امر در . شدن نيستندكنند، هيچ كدامشان عامل قويها به سبب اينكه از حقيقت تغذيه نميگراييملي
ها بدانـ ملت ي ديد دولتمرزهايي كه از زاويه. ترين شكل خود در پراكتيك هيتلر ديده شده استجالب

. اندقداست بخشيده شده است، كامالً ساختگي بوده و در راستاي منافع هژموني گلوبال تعيين گشته
ي همان عنوان نمادهاي تئولوژي نوين، از حيطهاصطالحات كشور و ملت كه در محتواي آن جاي دارند، به

درواقع . باشدسيار دشوار مياگر خارج شوند نيز رهايي از غضب خداي هژمونيك ب. شوندمنافع خارج نمي
هاي منطقه كه در دويست سال اخير سعي بر ساختن ي متوسط و بروكراسيها، طبقهها، ملتتمامي مرزها، وطن

برند را سر ميواقعيتي كه در آن به. اندـ ملت فاقد كارايي گشتهي الوهيت دولتواسطهها شده است، بهآن
حال آنكه انساني كه ذهنش اندكي به روي حقيقت باز باشد، . كنندميعنوان واقعيت ازلي و ابدي تصوربه
بخشي هستند كه در راستاي مشروعيت١آلوديداند كه تمامي اين واقعيات، ابداعات خيالي و وهمخوبي ميبه

تركي و ايراني، محصول همانهايـ ملتساختن دولت. باشندبه منافع هژمونيك دويست سال اخير هدفمند مي
خواهند بحران ي كاپيتاليستي را بر خود دارند، ميرغم اينكه مهر فتح مدرنيتهعلي. باشدمنافع هژمونيك مي

ها ي آندر همه. گراي افراطي پشت سر بگذارندگرا و مليهاي دينمشروعيت خويش را از طريق ايدئولوژي
و ديني، با يك زره ايدئولوژيك مستحكم گرايي الئيك سازي مليـ ملت را از طريق مختلطسعي دارند دولت

اند، در برابر ها، اديان و مذاهبي كه در موقعيت اقليت قرارشان دادههاي تاريخي، اتنيسيتهفرهنگ. بپوشانند
.باشندـ نيستي رويارو ميي هستيـ ملت با مسئلهدولت

كاپيتاليستي، در درون چالشي يـ ملت مدرنيتهگريِ دولتي تجزيهواسطهكليت فرهنگ خاورميانه، به
هاي حيات مشترك را خواهند واقعيتكند كه ميمدرنيته نقش قفس آهنيني را بازي مي. بردسر ميدار بهريشه

.بودن هميشگيِ خشونت، مصداقي است بر همين واقعيتمطرح. به درون آن برانند
. باشدتر ميـ ملت بسيار شفافبرابر دولتجويي، در ي تحليل و چارهي دموكراتيك در زمينهتوان مدرنيته

هاي خاورميانه از سوي همگان فراموش نيروهاي قديمي و نوين هژمونيك هميشه سعي دارند تاريخ فرهنگ
توانند از طريق رويكرد ها ميشان را تخدير نمايند؛ اما اين فرهنگنمايند تا واقعيت اجتماعيشود و تالش مي

تحليلي كه . شان، حقيقت موجوديت خود را بيان نمايندر چارچوب تاريخيت ذاتيي دموكراتيك و دمدرنيته
عنوان تاريخ و حقيقت معادل پيدا گيرد، در مورد مخالفان آنها بهي نيروهاي هژمونيك صورت ميدرباره

تز آنتي. باشنداي فاقد تاريخ نيستند، فاقد حقيقت نيز نميگونه كه در هيچ دورهواقعيات اجتماعي همان. كندمي
كه حاوي ـ ملت بر فرهنگ اجتماعي خاورميانه ـگرايي تحميليِ دولتي دموكراتيك در برابر هژمونيمدرنيته

.باشدي اخالقي و سياسي ميـ جامعهكليتي تاريخي است
ي اي كه حقوق ملمقررات قوه. يابدي اخالقي و سياسي تحقق ميي نفي جامعهمنزلهـ ملت بهدولت.آ

باشند، در چارچوب هايي كه به شكل حقوق مي»تفكيك قوا«. گردندشود، جايگزين اخالق ميناميده مي
[رسندـ ملت به پيشرفت حداكثري خويش ميدولت جاي ي قاطع بروكراتيك را نيز بهاداره] ـ ملتدولت. 
نظام دموكراتيك خود را نيافتني سياسي مشخصاً در كارايينفي جامعه. گرداندي سياسي حاكم ميجامعه

پارلمان و انتخابات مطرح باشند، اما چيزي كه مصداق دارد قانون اساسي ] نظام[هرچند. سازدنمايان مي

١Fantastik با امالي انگليسيFantastic؛ بوالهوسانه؛ هوسبازانه، خيالي
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هاي ـ ملت كه تا حد مويرگقدرت دولت. باشدي مربوط به ساختار اداريِ اليگارشي بروكراتيك مينانوشته
انتخابات و . نمايدعرضه مي» ي همگانياداره«عنوان ي بهجامعه نفوذ نموده است، خويش را تحت پوشش حقوق

جامعه، خلق و «. به اين اداره، بيانگر معناي چنداني نيستندپارلمان فراتر از نقشي در حد دادن جالي مشروعيت
ا ي كاپيتاليستي آن ردر برابر اين واقعيت هژمونيك كه مدرنيته. شودـ ملت همسان گردانيده ميبا دولت» ملت

.حل ديگري وجود نداردي اخالقي و سياسي راهجهانشمول نموده است، جز دفاع از جامعه
توان به جامعه و فرد بدون اخالق و نمي. باشندهاي اجتماعي، از نظر ماهوي اخالقي و سياسي ميطبيعت

قابليت اخالقي و توانتوان جامعه را مجبور نمود تا عاري از اخالق و سياست شود؛ ميمي. سياست انديشيد
توان سياسي را مفلوج ساخت و چنان ضعيف نمود كه قادر به ايفاي نقش خويش نباشد اما هيچ وقت نمي

اخالق و سياست، . باشدبودن ممكن مينابود كردن آن، تنها با خروج جامعه از حالت جامعه. نابودش كرد
حقيقتي حروميت از اخالق و سياست منجر به بيگونه كه مهمان. باشندابزارهاي نيرومند حقيقت اجتماعي مي

هايي كه كُنش اخالقي و سياسي نيرومند وجود حقيقت در عرصه] گرييا جلوه[هاي ابراز وجودشود، شيوهمي
ها اين است كه اخالق و سياست را يكي از اشتباهات مهم ماركسيست. گردددارد نيز قوي و شفاف مي

هر واحد و فرد . حد و فرد جامعه وجود ندارد كه اخالقي و سياسي نباشدهيچ وا. نمايندروساخت تلقي مي
. ي اخالقي و سياسي استدموكراسي در تناسب با جامعه. باشدجامعه، هم اخالقي و هم سياسي مي

هاي اجتماعي اكثراً حقيقت. باشدي اخالقي و سياسي ميمند جامعهدموكراسي، حالت در حال عمل و كُنش
بيان حقايق در حالت علمي، فلسفي و هنري، از طريق . سازندي دموكراتيك آشكار ميالت جامعهخود را در ح

دهد كه چرا حقيقت در ها توضيح مياين گفته. رسندهاي خويش ميي دموكراتيك به بهترين صورتجامعه
.كندي حداكثر دست پيدا ميي اخالقي و سياسي به تبيين و جلوهجامعه

نمايند كه عنصر اخالقي و باشند، اثبات ميي خاورميانه قوي ميكه هنوز هم در جامعهعناصر مقاومتي 
توانند واحدها و افراد فاقد اخالق و سياست نمي. باشدرود ضعيف نميسياسي آنچنان هم كه تصور مي

يني كه در نشمقاومت، مهاجرت و حومه. شوندنهادن عادت داده ميمقاومت نمايند؛ تنها به اطاعت و گردن
باشد، ـ ملت مياي كه به معناي رد دولتگيرد، به اندازهابعاد خانواده، قبيله، عشيره، مذهب و ملت صورت مي

رويدادهايي كه با چنين ابعادي در فرهنگ خاورميانه . ي دموكراتيكدر عين حال دعوتي است به جامعه
ماندگي، گرايش قرون دن آن دارد، به معناي عقبگيرند، برخالف آنچه اوريانتاليسم سعي بر قبوالنصورت مي

نابودكردن غناي . دهدي دموكراتيك را تشكيل ميوسطايي و آنارشي نيست؛ بلكه غناي پتانسيل مدرنيته
به همان ميزان كه غناي فرهنگي . شودهاي اجتماعي به تضعيف نيروي معنا و حقيقت آن منجر ميپديده

تيپ مديريت توليد شهروند تك. آيدشدن حقيقت آن، محروميت پيش مييانهموژنيزه شود، از معناي آن و ب
غير از چند ـ ملت، نوعي فردگرايي است كه از نظر معنايي پتانسيل خويش را از دست داده، ذهنش بهدولت

نمايد و از نظر عنوان شكل جديد عبادت درك ميكند، تشريفات رسمي را بهدگماي ازبرشده كار نمي
.مضمونش پوچ و تهي گشته استحقيقت 
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كنند، از ي دموكراتيك سازوكار پيدا ميهاي اخالقي و سياسي كه از طريق جامعهبالعكس آن، ارزش
نمايد، در اي كه هميشه از حقيقت تغذيه ميجامعه. نمايندپتانسيلي كه غناي معنايي دارد حقيقت توليد مي

.ندكـ اجتماع زندگي ميآل فرددرون توازن ايده
ـ ـ ملت، فلسفه را در معناي علمي اخالقي و سياسي در تقابل با تئولوژي پوزيتيويستيِ دولتجامعه.بـ 

از طريق . اصل الئيسيته و سكوالربودن، تفاوت چنداني با دگماهاي ديني ندارد. دهدفرزانگي مبنا قرار مي
دگماهاي . يابدهايي يافت؛ تنها شكل تغيير ميگرايي رتوان از دينـ ملت، نميشكل دولتپيداكردن سيمايي به

نمايد، از دگماهاي ديني قرون وسطي ها را توليد ميگرايي پوزيتيويستي به سرعت آنـ ملت كه علمدولت
. نمايدواقعيت جنگ و استثماري كه راه بر آن گشوده است، آشكارا اين مورد را اثبات مي. باشندتر ميقاطع

دار و دولتـعنوان ابزار مشروعيت ايدئولوژيك تمدن طبقاتيت كه تئولوژي اساساً بهخوبي دانسبايستي به
ـ فرزانگي موجود در ، عناصر علم)تزعنوان آنتيبه(در مقابل. ي كاپيتاليستي ساخته شده استازجمله مدرنيته

هگشاي علم و فرزانگي هاي اخالقي و سياسي رادر حاليكه ارزش. گردندي اخالقي و سياسي ايجاد ميجامعه
اي كه بيان اجتماعي. نمايندطور پيوسته تغذيه ميي اخالقي و سياسي را بهگردند، علم و فرزانگي نيز جامعهمي

عدم بيان صريح . باشدـ شاه ميشود، نيز دولت خدااز خارج تحميل مي) خرد(٢و لوژيك) خداوند(١عنوان تئوبه
با گام . باشدـ دولتي در پيوند ميي طبقاتيغرب از همان جوهرهشناسيي جامعهاين امر، با تغذيه

تواند انكار نمايد كه چه كسي مي. دهدترين مرحله سوق ميسوي خطرناكاش، تئولوژي را بهپوزيتيويستي
خاصه ! همراه آورده استگشتن خداوند، هزار بار بيشتر از مورد آسماني آن استثمار و اشك و خون بهدنيوي

صفات اين خداوند . ـ ملت در مقابل انظار همگان استي اخير خداي دولتكه آزمون باشكوه دويست سالهاين
. هاي متوسط و بروكراسيطبقه، ٣تيكيمونولها، شهروندان ها، مارشها، پرچمچه چيزهايي بود؟ مرزها، ملت

همتايي را در تاريخ مارهاي بيها و استثـ ملت تحت نام اين صفات چه كاري انجام داد؟ جنگخدايِ دولت
بدين ترتيب اثبات . ـ ملت را در جهان برقرار نمود، نظم دولت)خداي معمار(عنوان دميورگبه. تحقق بخشيد

.پرستانه را داراستترين خصوصيات بتكرد كه خدايي است كه پيشرفته
فرزانگي را . كندز نميهايي احساس نياي اخالقي و سياسي جهت تداوم حيات به چنين الوهيتجامعه

بودن حكمت و فرزانگي نه از تئولوژي بلكه از علمي. شماردمي] شناسييا يزدان[ارزشمندتر از تئولوژي
هاي تئولوژيك، رغم تمامي تحميلي خاورميانه، عليدر جامعه. شناسي استنوعي جامعه. گيردسرچشمه مي

عنوان كليت فرزانگي را بايد به. امروز نيز ادامه داشته استهايي از فرزانگي وجود داشته و تا به هميشه رگه
تا زمان سقراط، فرزانگي فرم اساسي بوده اما . تنيده با زندگي ارزيابي نمودشناسي و حالتي درهمفلسفه و جامعه

ن اي. بين آموزه و زندگي، گسست روي داد. مكاتبي كه بعدها ايجاد گرديدند اين سنت را به انحطاط كشيدند
بعد . عنوان فلسفه در خدمت دولت قرار داده شدفرزانگي به. ي اخالقي و سياسياي شد بر پيكر جامعهنيز ضربه

سوي تئولوژي با خود انحطاط شان بهحاكم در سنت پيامبري هميشه فرزانگي بوده، اما حركت تدريجي

١Theo
٢Logik با امالي انگليسيLogic؛ منطق
٣Monolitic :شدهصدايي؛ يكپارچهيكنواخت؛ تك
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ولوژي فرو روند، از فرزانگي گسسته و از اي كه در تئفرستادگان، واعظان و كاهنان به اندازه. همراه آوردبه
ي شديدي بين عناصر اين دوگانگي در در فرهنگ خاورميانه، مبارزه. افتندـ سياسي دور ميي اخالقيجامعه

.دهددار و جهان تمدن دموكراتيك را بازتاب مياين مبارزه اساساً كشاكش بين تمدن دولت. باشدجريان مي
سازي هاي شاه و دسپوت كه در اصطالح خدا درونيكه در برابر تحميلكار اصلي فرزانگي اين است

ي اخالقي و بدين ترتيب از جامعه. شود، ارائه دهدتر مياي را كه با تصوف برجستهاند، هويت اجتماعيشده
چنين تفسيري از تاريخ خاورميانه . شودكرامت و حكمت در جامعه جسته مي. گيردسياسي دفاع صورت مي

.ي دموكراتيك را بهتر قابل درك خواهد نمودروزآمدسازي آن، مدرنيته. ئز اهميت استحا
طور جوامع به اقتضاي طبيعت خويش، به. كندي ملي را نفي نميي اخالقي و سياسي، جامعهجامعه.جـ 

بودن ود، بستهشچيزي كه با آن به مخالفت برخاسته مي. تنوع فرم، غناي حيات است. دهندمستمر تغيير فرم مي
. باشدبودن و قاطعيت فرم ميمعناي اصرار بر بستهكاري اساساً بهمحافظه. باشدهاي اجتماعي ميو قاطعيت فرم

اي كه باز و منعطف هاي اجتماعي به اندازههويت. باشندهاي آزادي، با بازبودن و انعطاف در پيوند ميفرم
تكي، «ـ ملت، نگرش هويتيِ دولت. كنندابراين آزادانه زندگي ميمند شده و بنباشند، به همان ميزان تفاوت

هاي به سبب درك اينچنينيِ هويت. گيردفاشيسم، از همين نگرش هويتي نشأت مي. باشدمي» فروبسته و قاطع
هنگامي كه طبيعت باز و منعطف . آيدي ملي پيش مياجتماعي، حالت جنگ مستمر در داخل و خارج جامعه

هايي شود، چنين جنگرو ميروبه» ساختگي، بسته و قاطع«هاي اجتماعي، با تحميل هويتهاي هويت
بودن و قاطعيت ويژگي در هر دو نيز بسته(هاي مليهاي ديني و چه جنگچه جنگ. شوندگريزناپذير مي
و ملي در هايي با هويت ديني يابي جنگحدت. ، بيانگر اين درگيري هويتي هستند)باشدها مياساسي هويت

ي كاپيتاليستي در پي تحميل آن اي در ارتباط است كه مدرنيتهدويست سال اخير خاورميانه، با نگرش هويتي
ماهيتاً در موقعيت ضمايم و اند،ـ ملت كه از صافي هژمونيك آن گذرانده شدههاي دولتهويت. برآمده است

از نزديك بر . نمايدمانند قرارگاه مركزي عمل ميهويت مركزي، هميشه ه. هويت مركزي قرار دارند١عوامل
.نمايدها را بازتنظيم مياش كار كرده و در صورت لزوم آنمستعمره و وابسته٢روي شعبات

ي اخير فرسوده ـ ملتي دويست سالههاي دولتي امروزين همانند عموم سطح جهان، هويتدر خاورميانه
. اندشدن است، به حالت يك مانع درآمدهبخشي به روند گلوبالشدتگشته و در مقابل كاپيتاليسمي كه در پي

چالش بنياديني كه . ـ ملت وجود داردآميز دولتكارانه و تعصبدر بنيان بحران ساختارين، ايستادگي محافظه
ـ هاي بين دولتچالش. حل نيستاما قادر به يافتن راه. روست، همين استنظام در بطن خويش با آن روبه

و كاپيتاليسم گلوبال رو به افزايش ) از افغانستان گرفته تا مراكش و از قفقاز گرفته تا اقيانوس هند(گراييملت
خوبي كاپيتاليسم بسيار به. شودها ميطور مكرر منجر به برافروختن آتش جنگنهاده، از طرف ديگر نيز به

ـ ملتي كه كاپيتاليسم ميان بردارد؛ همان دولتطور كامل ازـ ملت را بهداند كه قادر نخواهد بود دولتمي
ـ ملت را از صافي رفرم بگذراند نيز خواهد دولتوقتي مي. ي خويش را به نسبت فراواني مديون آن استاشاعه

اند، طور افراطي پر و بال پيدا كردهـ ملت بهي دولتواسطهاقشاري كه به. گرددبا مقاومت هميشگي رويارو مي

١Agent :،عامل، جاسوس، كارگزارنماينده
٢Acente : آژانس، نمايندگي
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همچنانكه آخرين . هاستاش، بحران و جنگنتيجه. نمايندتر مقاومت ميكاپيتاليسمي عقالنيدر برابر 
گيرد، باز هم از همين واقعيت آمريكا از همين واقعيت سرچشمه مي» ي بزرگي خاورميانهپروژه«

تر از بحران عميقبست موجود در منطقه بسيار بن. توانند آن را اجرا نمايندتوانيم درك نماييم كه چرا نميمي
توانند آن را به سبب اينكه چنين است، به هيچ طريقي نمي. باشدنظام در دوران جنگ جهاني اول و دوم مي

.نمايداصطالح بحران ساختارين نيز معنايش را از همين خصوصيت واقعيت مذكور كسب مي. تحليل نمايند
مند فرهنگ حال چه در پيشرفت كليت(ـ ملتلتبنابراين خاورميانه بدون گذار از هويت بسته و قاطع دو

داراي امكان و احتمالِ يافتن ) ي كاپيتاليستيهاي دروني مدرنيتهـ اجتماعي بازتاب يابد و چه در چالشتاريخي
ـ ملت در هايي كه جهت بازسازي دولتتمامي تالش. باشدحل بامعنايي جهت هيچ يك از مشكالت نميراه

از طرف اياالت ١)طرح مارشال(يك كمك محدود. روندشوند، به هدر ميان داده ميعراق و افغانستان نش
هاي اروپاي كه پس از جنگ جهاني دوم ويران شده بود، كفايت نمود، اما ي آمريكا جهت بازسازيمتحده

ا توانند بازسازي رهايي بارها بيشتر از آن جهت مكان كوچكي در سطح عراق، نميي كمكرغم ارائهعلي
آن نيز . دهنددهند درواقع تمامي واقعيات منطقه را بازتاب ميرويدادهايي كه در عراق رخ مي. تحقق بخشند

نتيجتاً خاورميانه با آن همه . دهداش ميپايهي كاپيتاليستي بر روي هر سهخبر از ورشكستگي و بحران مدرنيته
.آوردبار ميحران و جنگ بهـ ملتي كه دارد، تنها بگرايي، كاپيتاليسم و دولتصنعت

ي كاپيتاليستي دهند، تنها مربوط به مدرنيتههايي كه روي ميها و بحرانجنگ: اما مجدداً بايد گفت
هزار ساله نيز دارِ پنجـ دولتهاي تمدن طبقاتيدويست ساله نيستند بلكه در عين حال بحران ساختارين و جنگ

. از مبنا قراردادن اين واقعيت استهاي محتمل، ناچار رهيافت. باشندمي

ي كاپيتاليستي در خاورميانهي دموكراتيك با مدرنيتهتقابل مدرنيته.د
طرفين اين . گيرندهاي شديدي در رابطه با مدرنيته صورت ميدر جهان ذهنيتيِ خاورميانه بحث

و يا به شكل پذيرش كامل ـ علمي و كنارنهادن ساير عناصر گفتگوهايي كه به شكل پذيرش بنيان فناوري
به هر حال، ترجيح نيز منوط . دورندلحاظ علمي از درك اينكه با چه چيزي مواجهند، بهگيرند، بهصورت مي

ي ديگري جز ي كاپيتاليستي آنها را در محاصره قرار داده، چارههرچه هژموني مدرنيته. آنها نبوده استبه
ـ كه از يك نگرش و جهان ذهنيتي ـ بدون تفكيك نگرش راستي و چپياند بههنوز نتوانسته. اندسازش نيافته

ي كاپيتاليستي هايي كه در درون مدرنيتهشمارند نگرشبسيار كم. اوريانتاليسم گذار كرده باشد، دست يابند
در چيزي كه در نگرش موفق به انجام آن نشوند، البته كه . ذوب گردانده نشده و با آن سازش داده نشده باشند

١Marshal plan :وزير » جرج مارشال«ريزي شد و نامش را از نام جمهوري اياالت متحده طرحرئيس» ترومن«اي كه در دوران طرح مارشال، برنامه

هايي را به كشورهاي اروپاي بود كه طي آن اياالت متحده در قبال برخي امتيازات كمك» ترومن«اين برنامه بخشي از دكترين . ي آن دوران گرفتخارجه

عنوان سرآغاز جنگ سرد تلقي بوده و عموماً به» كمونيسم«اين برنامه بخشي از مبارزه با . ت بازسازي در دوران پس از جنگ جهاني دوم ارائه نمودغربي جه

از اروپا تاكنون نيز اي ها اروپا بازسازي شد اما در روي ديگر سكه، تقريباً تمامي اروپا به اياالت متحده وابسته گشت و در هر نقطهبا اين كمك. شودمي

. باشداي مياي از اروپا دستش باز بوده و قادر به هر مداخلهاياالت متحده عمالً در هر نقطه. باشندهاي نظامي آمريكا داير ميپايگاه
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هاي قبلي صورت هايي مربوط به مخالفت با نظام در بخشچون ارزيابي. شوندزندگي نيز موفق بدان نمي
.گرفتند، تنها هنگامي كه لزوم آن پيش آمد، تكرار خواهند شد

ها را تحليل نمود و احتماالت ي دموكراتيك، بحران ساختارين و درگيريتوان از راه پارادايم مدرنيتهمي
ـ ملت و كليت تاريخي، شانس تحقق چنين احتماالتي را به بست دولتيافتن بنتعميق. داديي را ارائهجوچاره

.دهدتدريج افزايش مي
برد و سر ميـ ملت در چالش عميقي بهگريِ دولتخاورميانه با تجزيه] يا جغرافياي فرهنگيِ[ـ ژئوكالچر١

منطقه در هيچ يك از ادوار تاريخ . بخشدرا نيرو مي١هاي معطوف به كليت و يكپارچگياين امر گرايش
ها و حتي تجزيه. گسيختگي نگشته استهمها دچار تجزيه و ازملتـي دوران دولتخويش، به اندازه

اند نيز در ابعاد مربوط به قدرت باقي مانده و تأثير چنداني بر حيات فرهنگي هايي كه پيش آمدهگسيختگيهماز
منديِ هاي اتنيكي و ديني، در ارتباط با كليتمنديي تفاوتتوان همزيستي هزاران ساله. اندتهبرجاي نگذاش

هاي هژمونيك مرتبط با قدرت نيز هميشه در سطح منطقه حتي ترقي. باشدمي] يا ژئوكالچر[جغرافياي فرهنگي
شده در تاريخ بوده تا ون ثبتي قدرت نيز، از پادشاه آكادي سارگون كه اولين هژممثابهبه. اندروي داده

هر نيروي جديدي كه رو به . اي حائز اهميت را تشكيل داده استگرايي عثماني، كليت جنبهآخرين هژمون
هايي كه داراي بنيان طبقاتي و دولتي هستند، چه چه تمدن. اي گشته استترقي نهاده، به سرعت منطقه

صورت را پشت سر بگذارند، جملگي به» اتنيسيته، دين و مذهب«ي اند جنبههاي دموكراتيكي كه نتوانستهتمدن
اي نظير ژاپن، چين، هندوستان و هويت متمدن بسته. انداي رواج داشته و اثر خود را برجاي نهادهفرهنگ منطقه

يِ بدون شك جغرافياهاي فرهنگ. خاورميانه رواج نداشته است] يا ژئوكالچر[حتي بريتانيا در جغرافياي فرهنگي
اي در سطح تمدن ي خاورميانهي نمونهاند اما به اندازهمشابهي جهت آفريقا و آمريكاي التين نيز مطرح

] يا جغرافياي فرهنگيِ[ي كاپيتاليستي با هر دو گرايش ژئوكالچريعناصر مدرنيته. باشندي مركزي نميپيشرفته
ينكه به هيچ طريقي نتوانستند در مورد خاورميانه ا. برندسر ميمنطقه كه تاريخي هستند، در چالش و درگيري به

.باشدهاي عميق در ارتباط ميها را تحليل و واشكافي نمايند، با همين چالشو مسائلش بحث نموده و آن
ي دموكراتيك هستند، ي اقتصادي، اكولوژيك، اخالقي و سياسي كه عناصر اساسي مدرنيتهجامعه
. كنندكننده را تحميل نميهيچ نوع عنصر تجزيه. دهندنطقه را مبنا قرار ميم] يا جغرافياي فرهنگيِ[ژئوكالچر

.دهندي موجود را تشكيل ميكنندهحتي برعكس، آلترناتيو عناصر تجزيه
رهنمود مبتني بر برساختي ملي . باشدي نگرش خويش به ملت، منعطف ميي دموكراتيك در زمينهمدرنيته
اي، چند ديني، چند زباني، چند اتنيسيته«نيست، با درآميختن عناصر » ين و دولتزبان، اتنيسيته، د«كه مبنايش 

در ساختار خويش، در سطح عظيمي نقش حالل مسائل را ايفا » هاي سياسي متكثرچند مذهبي و تشكل
، »محورمحور و اتنيسيتهمحور، مذهبمحور، دينمحور، زباندولت«هاي مبتني بر ملت در برابر نگرش. نمايدمي

ي دموكراتيك، به شكلي نيرومند بستر الزمه را مند و چندعنصريِ مدرنيتهاين نگرش مبتني بر ملت كليت
شود، فراهم ها احساس نياز ميجغرافياي فرهنگيِ خاورميانه بدان] ژئوكالچر يا[جهت برادري و صلحي كه در

كه متشكل از هر سه دين بزرگ ميانهحتي يك ملت بزرگ منطقه يعني ملت خاور: توان گفتمي. آوردمي

١Integration :ت، انسجامكردن، يكيانتگراسيون؛ جملهنمودن؛ تمامي
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گونه كه همان. توان تشكيل دادي سياسي متفاوت باشد را نيز ميهانوع زبان، اتنيسيته و تشكلخدايي، همهتك
توان موجوديت وجود دارد، مي) ي اروپااتحاديه(و يك ملت اروپا) ي آمريكااياالت متحده(يك ملت آمريكا

در . باشدتر از هر دو بلوك ديگر ميبنيان فرهنگي آن مساعدتر و قوي. حقق ساختملت خاورميانه را نيز مت
ـ اكثريت، توان جهت مسائل اقليت، مي»بزرگ، باز و منعطف«چارچوب يك نگرش مبتني بر ملتي اينچنين 

ر شدن و ايزوالسيون موجود دو منزوي) عرب، ترك، كُرد، فارس(هاي بزرگگسيختگي موجود در ملتهماز
.آلي را يافتهاي تقريباً ايدهحلراه) هاي ارمني، يهودي، سرياني و قفقازيخلق(جمعيتهاي كمملت

تواند بسيار آشكار است كه پارادايم ملت دموكراتيك داراي چنان كيفيت و ظرفيتي است كه مي
ـ ملت ستيِ موجود در دولتگرا و پوزيتيويگرا، دينگرا، جنسيتساز، مليكننده، درگيريهاي هموژنيزهذهنيت

اند ها گشتهگرا و استثماركننده منجر بدانهاي عميقي كه انحصارات قدرتها و درگيريبستو به همراه آن بن
.را از ميان بردارد

را بر ها، آنزيست به بحرانگرايي، عالوه بر دچارنمودن اقتصاد و محيطتحميالت كاپيتاليسم و صنعت
عنصر . عظيم بازدهي، نقش يك عامل مهم را داردگسيخته و بدين ترتيب در امر تنزلازهم ـ ملت مبناي دولت

شده را برطرف نموده و عالوه بر آن با هاي يادي دموكراتيك نامطلوبياقتصادي و اكولوژيك مدرنيته
دهد را ارائه مينمايد، چارچوبيي اقتصادي و اكولوژيك بدان احساس نياز ميآوردن كليتي كه جامعهفراهم

هاي نوع اتحاديههمه. نمايدزيست ميكه به بازدهي عظيم فرصت بروز داده و كمترين آسيب را متوجه محيط
تشكيل خواهند شد، نظمي را » زراعت، آب و انرژي«هاي كمونال اقتصادي و اكولوژيك كه پيرامون كمون

ـ اكولوژيك و مورد تأكيد فرهنگ تاريخي اديي اقتصگردانند كه به همبستگي مورد نياز جامعهممكن مي
انگارد و راهگشاي آورد، فعاليت را نوعي آزادشدن ميعمل ميبخشد، از بيكاري ممانعت بهفرصت بروز مي

.گرددبازدهي مي
گرا كه ـ ملتي دموكراتيك، با گذار از هژموني دولتي اخالقي و سياسي مدرنيتهعناصر جامعه

جاي به. گرددي دموكراتيك ميي جامعهحقوق و قدرت است، راهگشاي توسعهي فاشيسمِآفريننده
گسيخته و معيوب ژئوپوليتيك منطقه را ازهم] بافت[انحصارگري قدرت برخوردار از هويت بسته و قاطع كه

باز، «ياسي ي نگرش سواسطهگرداند كه بههاي بسيار را ميسر ميمندينمايد، برادري و كليت توأم با تفاوتمي
ي جامعه. شوداش در منطقه و حتي در سطح جهان شديداً بدان احساس نياز مي»منطعف و دموكراتيك

.گرداندـ اجتماعي متحقق ميدموكراتيك را بر مبناي كليت فرهنگ تاريخي
توان در مورد كليت عناصر دموكراتيك، پيشنهادات مشخصي راي اين تحليالت اساسي، ميـ بر پايه٢

.ارائه داد
اي سازمان همكاري منطقه(دي.سي.آرو ١سنتو، ١پيمان بغدادـ ملت نظير هاي دولتدانيم اتحاديهمي

ي كاپيتاليستي ي نزديك جهت حل مسائلي ايجاد گرديدند كه مدرنيتهكه در گذشته٢)براي توسعه و عمران

١Bağdat Paktı : پيماني بود ميان دول طرفدار آمريكا جهت مقابله با نفوذ كمونيسم و با شعار . ن عراق و تركيه منعقد گشتميا١٩٥٥اين پيمان در سال

های اقتصادی و نظامی نمايندگان آمريکا به عضويت کميته١٩٥٧در . سال بعد انگلستان، پاكستان و ايران نيز بدان پيوستنديك. صلح و امنيت براي خاورميانه
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اين نيز . نبوده و عمري طوالني نداشتنديابها گشته بود، به سبب داليل ساختاري خويش، چارهمنجر بدان
را زنده نگه دارندـ خواهند آنكه هنوز هم ميـ٣ي عربهايي نظير اتحاديهاي قابل درك است كه سازماننكته

حلي ي راهقادر به ارائهـ ملت، باز هم به سبب برخورداريشان از كيفيت دولت٤و سازمان كنفرانس اسالمي
ـ ملت منطقه به اين در حاليست كه هر دولت. اندتأثير باقي ماندهل مهم منطقه نشده و بيجهت هيچ يك از مسائ

كند كه بتوانند از شان كفاف اين را نميظرفيت. باشديك مركز هژمونيك كاپيتاليستي خاص خود وابسته مي
اقعيت است كه هرچند جلسه در ارتباط با همين و. باشند رهايي يابندي نظارت مركزي كه بدان وابسته ميدايره

.مانندتأثير باقي مينمايند، قادر به حل مسائل نبوده و بياز پي جلسه و همايش از پي همايش برگزار مي
سياسي منطقه، به ظرفيت ] يا يكپارچگي[ي دموكراتيك مرتبط با كليتيابي مدرنيتهنيروي چاره

اي وجود ندارد كه ي درونيعنصر بازدارنده. دهدميكنندگي عناصري وابسته است كه آنها را مبنا قرارحل
برعكس، تمامي عناصر اقتصادي، اكولوژيك، اخالقي و سياسي در . بتواند در مقابل كليت سياسي بايستد

در مقابل . ي دموكراتيك مورد انتظار خويش را بسازندتوانند بهترين جامعهچارچوب كليت سياسي مي
گيرند، تمامي نيروهاي اجتماعي منطقه كه ي كاپيتاليستي كه از خارج نشأت ميههاي هژمونيك مدرنيتدخالت

شان را حل توانند پاسخ الزمه را داده و مسائلدر چارچوب كليتي سياسي هستند، به راحتي و با موفقيت مي
.نمايند

ايِ موجود در هعنوان تشكل سياسيِ كمون كمونتوان بهرا ميكمون دموكراتيك خاورميانهبنابراين 
ـ ي ذهنيت دولتـ فلسطين و افغانستان كه در منگنهصدالبته مسائل عراق، اسرائيل. هر منطقه، پيشنهاد نمود

جهت مسائل سياسي و . باشد قابل حل نيستگرا قرار دارند، از طريق ذهنيتي كه خودش منشأ معضل ميملت
ها كه ناشي از ذهنيتي اخير ـهاي دويست سالهو زياناي كه در تمامي منطقه جريان دارند، تخريبات اجتماعي

ي كافي به اندازه. باشندآموز ميي كافي درسبه اندازهباشدـدار ميها مسئلهو برخوردهايي است كه منشأ آن

از ١٩٥٩عبدالكريم قاسم كه يك نظامي متمايل به چپ بود، در مارس ١٩٥٨عراق پس از كودتاي . دند، اما آمريكا خود به پيمان نپيوستپيمان بغداد درآم

.ناميده شد و مركز آن به آنكارا منتقل شد) سنتو(» سازمان پيمان مرکزی«١٩٥٩پيمان خارج شد و اين پيمان در اوت 
١Central Treaty Organization=CENTO : سازمان پيمان مركزي؛ پس از خروج عبدالكريم قاسم از پيمان بغداد نام پيمان بغداد به سنتو تغيير

. ي مياني پيمان ناتو در غرب و پيمان سيتو در آسياي شرقي بودسنتو حلقه. هدف اين پيمان مقابله با نفوذ شوروي و كمونيسم در دوران جنگ سرد بود. يافت

.شمسي منحل گرديد١٣٥٨پيمان مذكور در سال . شمسي از پيمان سنتو خارج شدند١٣٥٧شمسي و ايران در سال ١٣٥٠پاكستان در سال 
٢RCD :اي براي توسعه و عمران را در سران سنتو جهت حل مشكالت سياسي خود و نياز به حمايت متقابل، تحت رهبري آمريكا سازمان همكاري منطقه

منحل ١٣٥٨ايران از پيمان سنتو خارج گرديد و اين پيمان در فروردين ٥٧پس از انقالب . زمان به تدريج جاي سنتو را گرفتاين سا. تشكيل دادند١٩٦٤

.گشت
اي است كه شامل كشورهاي عربي جنوب غربي آسيا و شمال سازماني منطقه. است) ي عربيسازمان كشورهاي همبسته(نام كامل آن جامعه الدول العربيه٣

اين . عربستان، لبنان و اردن تشكيل شد و پس از چند روز يمن نيز بدان پيوستعراق، سوريه،عضو مصر،٦با ١٩٤٥اين سازمان در مارس . گرددميآفريقا 

، تونس، جيبوتي، ليبي، مصر، موريتاني، عراق، يمن، اردن، كومور، مراكش، اريترهلبنان،: اعضاي آن عبارتند از. عضو ناظر دارد٤عضو و ٢٢اكنون سازمان هم

.ي عربي، بحرين، قطر، عربستان سعودي، الجزاير، عمان و فلسطينسومالي، امارات متحدهسودان،سوريه،
اين سازمان كه مدعي . باشندکشور عضو آن مي٥٧. باشدميسازمان ملل متحددومين سازمان بزرگ بين الدولتی پس از ) OIC(سازمان کنفرانس اسالمی٤

ولين نشست ا١٩٧٠در سال .تأسيس گشتبر مبناي تصميم اجالسي كه در رباط پادشاهی مغرب برگزار شد،١٩٦٩كند، در است از منافع جهان اسالم دفاع مي

.برگزار شدجدهکنفرانس اسالمی در 
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ر از دهند، بلكه فراتحلي را ارائه نميتنها راهشان نهي دينيها و هم نمونهي الئيك آنروشن شده كه هم نمونه
.اند، نقشي ايفا نكرده»يابي و فقدان رهيافتناچاره»تعميق

. آن بازتاب يابد] يا جغرافياي سياسي[ژئوكالچر يا جغرافياي فرهنگي خاورميانه ناچار بايد بر ژئوپوليتيك
كمونال دموكراتيك و كنفدراتيو خواهد ] ساختار[ترين چارچوب جهت اين امر، آشكار است كه مناسب

هاي متفاوتي كه ها يا كمونزيرا جهت تمامي اتحاديه). باشدودم كنفدراليسم و فدراسيون دولتي نميمقص(بود
به راحتي قابل درك است كه . وجود داشته باشند، در چارچوب كنفدراسيون و يا كمون مادر جاي وجود دارد

ئز اهميت اين است كه مورد حا. باشدـ ملت در چارچوب اين رويكرد چقدر معيوب و طردكننده ميدولت
دهد اما ماهيتاً با نشان مي» طلباستقالل«ـ ملت كه در سخن خود را بسيار بدون گرفتارماندن در موانع دولت

ها و ايجاد شبكه. هزار و يك پيوند به مراكز هژمونيك كاپيتاليستي وابسته است، بتوان مسير خويش را ادامه داد
هاي هاي سياسي، كمونتشكل«اعم از ي آنسوي نوع پيچيدهع ساده بههاي بسيار وسيع، از نوساختاربندي
هاي منطقه ايجاد خواهند گرديد هم كه در تمامي حوزه» ـ اقتصادي و اجتماعات مدني دموكراتيكاكولوژيك

دن ممكن و هم الزم است؛ اين كار را بايد بدون گرفتارشدن به صفات هويتي بسته و قاطع، از طريق مبنا قراردا
.و بدون تظاهر به استقالل انجام داد١»ـ جزئيجهانشمول«اصل فلسفي اساسي يعني 

توان يكي از مراكز يكپارچگي و كليت سياسيِ و فرات ميـ انرژي دجلهـ آبدر ارتباط با كمون زراعت
ردن، لبنان و ـ فلسطين، ابا احتساب اسرائيل(ي امروزين، جمهوري عربي سوريهمحتمل را در جمهوري تركيه

گذاري كرد؛ البته نه بر اساس فروپاشي بلكه طي يك روند و با و جمهوري فدرال عراق پايه) ي بزرگسوريه
ـ ملت را حفظ نمايند اما طي هاي كنوني اگرچه در آغاز كيفيت دولتجمهوري. هاسازي از طريق رفرممتحول

ي دموكراتيك گام سوي اتحاديهتوانند بهت، ميـ ملهاي باز و منعطف دولتيك روند با تحول به هويت
روي يك دموكراسي پيشروتر از اياالت اي كه ايجاد خواهد شد، ناچار است بهتشكل سياسي. بردارند
ي سنگين را تشكيل به سبب آنكه عناصر دموكراتيك كمونال كفه. ي اروپا باز باشدي آمريكا و اتحاديهمتحده

توانند در درون آن ها كه همچون موزائيك منطقه هستند، ميي هويتكليه. اهد شدگونه خوخواهند داد، اين
يك . عنوان واحدهاي ملت دموكراتيك ساخته شوندتوانند بهها ميپيش از هر چيز، اين هويت. جاي بگيرند

» اياتنيسيتهبسته، قاطع، تك زباني و تك«گراييِ برساخت اينچنيني خواهد توانست ريسك نزاع ناشي از ملي
اي را نوسازي نمايد خواهد توانست همزيستي. ـ ملت وجود دارد را به حداقل كاهش دهدكه در درون دولت

.كه در طول تاريخ نيز هزاران سال ادامه داشته و پيش آمده است
ـ سرياني(هاي برخوردار از فرهنگ كهن منطقه اعم از عرب، كُرد، ارمني، يهودي، آشوريوقتي خلق

شكل هويت ملت ، به)اقوام و قبايل(هاها، فارس و برخي اتنيسيتهاالصل، ترك، تركمن، قفقازي)لدانيكَ
ها، شود و هم از جنگدموكراتيك ساخته شوند، هم پاسخ مناسبي به تشابه فرهنگي و تاريخي داده مي

ـ ملت سعي بر از راه دولتي كاپيتاليستي ي كه مدرنيته»تفرقه بيانداز و حكومت كن«بست ها و بندرگيري
دهند تا داراي هويت باز و به سبب اينكه اهتمام به خرج مي. تشديد آن دارد، رهايي صورت خواهد گرفت

. تواند توسعه داده شودهاي بسيار غني و مفيدي ميها و بنابراين برادريها يكپارچگيمنعطف باشند، بين آن

١evrensel-tikel
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هاي ديني هم مصداق شويم، همان رويكرد جهت هويتيار رويارو ميهاي آن بسچنانكه در تاريخ نيز با نمونه
باشند، كليت و يكپارچگي ها متكي بر اعتقاد تئولوژيك مشتركي ميبه سبب اينكه اكثريت غالب آن. دارد

اديان ابراهيمي يعني موسويت، مسيحيت و اسالم با تمامي مذاهب و . تواند ايجاد گرددتر مياي آسانگونهبه
هاي خويش خواهند توانست همانند آنچه در تاريخ بسيار تجربه شده، با همان نگرش مبتني بر هويت يقتطر

در چارچوب كلّيت . دينيِ باز و منعطف با همديگر برخورد نموده و راهگشاي سنتزهايي مفيد گردند
» ترك و ملت مشتركوطن مش«هاي چندزباني و چندهويتي، در رابطه با اي كه تشكيل خواهد شد، آرمسياسي

هايي سازگار با صورت هويتبودن بهايبودن و منطقهبودن، بوميچون شهري. ساز نخواهند بودمسئله
شكل اي برخوردار از كيفيت واحد دموكراتيك ساخته خواهند شد، بهگونهـ تاريخي و بهخصوصيات فرهنگي

كيفيت اخالقي و . هاي موجود معنا خواهند يافتمنديآل جهت تفاوتايده١]افزايييا هم[هاي سينرژيمكان
حقوق جاي اخالق و سياست را نخواهد گرفت، بلكه در خدمت . ها، مبنا خواهد بودسياسي تمامي اين هويت

.اخالق و سياست خواهد بود
ي دموكراتيك و نظاير آن نيز عناوين ديگري همچون فدراسيون، اتحاديه(كنفدراليسم دموكراتيك

هاي ي منطقه ايجاد خواهد شد، به سبب اينكه كمونعنوان مركز جاذبهكه به) اطالق شوندتوانندمي
توان به بازدهي ـ انرژي را به نوع ديگري نميـ آبزيرا زمين(اكولوژيك و اقتصادي را مبنا قرار خواهد داد

كائوتيك، محيط ترين واكنش تاريخي خواهد بود در برابر بحران ساختاري، وضعيت آل، ايده)رساند
ي كاپيتاليستي يعني سودپرستي كاپيتاليستي، سوار محشرانگيز مدرنيتههايي كه سهها و جنگدرگيري

.شوندها ميگرايي منجر بدانـ ملتگرايي و دولتصنعت
ي تالقي ها و تشكيل نقطهها و فارسگرفتن در ميان اعراب، تركجاي(ژئوكالچر و ژئوپوليتيك كُردستان

هاي جهت سياست. گردانداي را گويي اجباري ميچنين كليت و يكپارچگي سياسي) هاي فرهنگتمام
ي كاپيتاليستي بر روي هندوستان و خاورميانه اجرا كرده است، هژمونيكي كه بريتانيا در دوران مدرنيته

اي ابزار نظارت منطقهاند آن را به كُردستان را هميشه در موقعيت كشوري فاقد رهيافت نگه داشته و خواسته
هاي قدرت بدين ترتيب به يك ابزار كنترليِ بسيار مساعد جهت تحت نظارت قراردادن اتوريته. تبديل نمايند

خواهند با تأسيس ي آمريكا ميامروزه نيز همراه اياالت متحده. عرب، ترك و فارس فروكاسته شده است
در بخش كوچكي از آن يعني جنوب كُردستان ) يونانهمانند ارمنستان و (ـ ملت كوچكديرهنگام يك دولت

.شود، همان نقش را استمرار بخشندكه شمال عراق خوانده مي
حداقل امروزه چنين . ي يهود ثاني تبديل نموده استي كُرد و كُردستان را به مسئلهتاريخ، گويي مسئله

ي كاپيتاليستي در منطقه در اين ملت مدرنيتهـ ي ايجاد دولتبدون شك سياست نابرابرانه. اي جريان داردمرحله

١Synergy :ي يوناني برگرفته از واژهنيروزايي؛ همSinergiyaديگر همياري و عامل يا جريان با هموقتي دو يا چند عنصر،/معناي تعاونسينرژا به

طور جداگانه هرگاه اين اثر تركيبي از مجموع اثرهايي كه هركدام از آن عوامل به. آيدداشته باشند، اثري برآيند و تركيبي پديد مي) كنشبرهم(تعامل

در طبيت . ناشي از يك نوع كار گروهي استيعني اثري.نيروزايي روي داده استافزايي يا همي همحالت پديدهتوانستند پديد آورند، بيشتر باشد در اينمي

ها و مراسمات رقص. كندكه در آن حركت گروه را آسان مياي از سينرژي استشکل درناها نمونهvجمعي و حركات دسته. توان سينرژي را ديدنيز مي

شود كه نوعي روح جمعي ايجاد مي. نوعي سينرژي هستندگيرند نيز كردن مزرعه صورت ميگروهي كه در حين كارهاي جمعي نظير ماهيگيري با تور و درو

.پردازند بيشتر استتك افرادي كه به آن كار ميانرژي ماحصل از آن از انرژي تك
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نمودن گرايي عرب، ترك و فارس، زدودن كُردستان و قربانيـ ملتدولت. نمايدكننده ايفا ميامر نقشي تعيين
ي نابودي توان با چنين منگنهكُردي نمي١ملت مينيمالـبا گرايش به يك دولت. نمايدكُردها را تحميل مي

هايي خواهد شد كشيها و نسلعاماش منجر به قتلحتي اگر مقابله شود نيز نتيجه. مقابله پرداختي بهاگانهسه
اي كه بايد از اين پارادوكس تاريخي گرفت اين است درس تاريخي. اندكه هنوز هم شديداً در حال جريان

هاي اكولوژيك و اه كمونـ ملت نباشند و از رشكل دولتهاي سياسي دموكراتيكي كه بهكه از طريق تشكل
ي دموكراتيك هاي همسايه را در رهيافت مدرنيتههاي منطقه و در رأس آن ملتاقتصادي، تمامي خلق

.مشاركت دهيم
هزار ي نوسنگي، تمدن پنجهزار سالهآنچه عصر پنج: اگر به تاريخ توجه گردد اين نكته مشاهده خواهد شد

ـ فرات و هالل حاصلخيزش در ذهن هاي دجلهي اخير در درهت سالهي دويسي مركزي و فرهنگ مدرنيتهساله
سومر، «هاي مركزي سياسي با اسامي اتوريته. باشدمند سياسي ميهاي كليتنمايند، هميشه تشكلتداعي مي

آكاد، بابل، گوتي، آشور، هوري، ميتاني، اورارتو، هيتيت، ماد، پارس، هلن، ساساني، بيزانس، اموي، عباسي، 
عنوان مخالفان آنها هميشه وجود داشته و با همان هاي دموكراتيكي كه بهو اتوريته» سلجوقي، مغول و عثماني

ي خود اتوريته. اندمندي بودههاي سياسي كليتاند، همواره تشكلاسامي و يا اسامي متفاوت تشكيل شده
اي بود كه تفرقه و القي و سياسيطلب، طبيعي، اخهاي مساواتمادرساالر عصر نوسنگي، مختص به تشكل

گسسته و در حال منازعه هاي ازهمـ ملتدولتپروواكاسيون. گشتند و با بردگي بيگانه بودندانفصال قائل نمي
ي است، يك جزء كوچك در درون اين مرحلهكه با مركزيت اروپا در دويست سال اخير صورت گرفته

اش و در تطابق با واقعيت ژئوكالچر و دد تاريخ در مجراي اصلييافتن مججريان. باشدطوالني تاريخي مي
باشد كه بر روي ميراث تمدن دموكراتيك ايجاد ي دموكراتيكي ميسر ميژئوپوليتيك آن، از طريق مدرنيته

.خواهد شد
ها، ي ميراث غني تاريخي و بحراناي كه در برابر مسائل تلنبارشدهيابانهاولين گام مشترك چاره

تواند انديشه و يا صورت مشخص برداشت، ميهاي امروزين بايستي بهكشيها و نسلعامها، قتلريدرگي
آميز، ي نزاعتواند مرحلهاي ميچنين انديشه. باشد» ـ فراتكنفدراسيون دموكراتيك دجله«ي پروژه

ها و و ملت» رد و فارسعرب، ترك، كُ«هاي اكثريت يعني اي را كه در ميان ملتكنندهگر و همگوناستحاله
هاي سياسي دموكراتيك و كمونال كه گرايش هاي اقليت وجود دارد، باژگون نمايد و از طريق تشكلفرهنگ

كنفدراسيون «ي پروژه. گردد» ـ ملتدولت«، راهگشاي صلح و اشتراكاتي فرابه همبستگي دارند
سير تاريخي ود كه در راستاي اين خطاولين و پرمعناترين گامي خواهد ب» ـ فراتدموكراتيك دجله

ي اكولوژيك، اقتصادي و دموكراتيكي كه بر مبناي هاي جامعههيچ شكي ندارم كه كمون. شودبرداشته مي
اي كه گونهصورت چندجانبه رشد خواهند نمود، سرآغاز زرين عصر خاورميانه را بهگام بهبهاين پروژه و گام

هم بيداري و رستاخيز » ي دموكراتيكعصر خاورميانه«. خواهند زددرخور تاريخ و فرهنگش باشد رقم
.ي تاريخ نوينتاريخ كهن خواهد بود و هم فرياد و شعف ناشي از حيات آزادانه

١Minimal :مينيمم؛ حداقل
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هاي گفتن از برخي پروژهي اصلي به واقعيت خاورميانه نگريسته شود، سخنوقتي در چارچوب اين پروژه
توان اي كه هميشه در عصر نوسنگي و تمدن وجود داشته است، مينمونههمانند . درجه دوم ميسر خواهد بود

كنفدراسيون «ي شود، پروژهاليه غربي هالل حاصلخيز كه رو به مصر و آفريقاي شمالي كشيده ميدر منتهي
در . پيشبرد داد) ي نيلبا مركزيت دره(را با مركزيت مصر و يا ليبي» دموكراتيك آفريقاي شمالي

كنفدراسيون دموكراتيك شرق ايران، افغانستان و «ي ه شرقي هالل حاصلخيز، پروژهاليمنتهي
با مركزيت پنجاب ) ها با ژئوكالچر و ژئوپوليتيك تاريخي همخواني ندارندـ ملتاين اسامي دولت(»پاكستان

وكراتيك ي دماليه شرقي كه بايد در مدرنيتهي پرمعنا در منتهيدومين پروژه. ضرورت فوري يافته است
با مركزيت ازبكستان امروزين است » كنفدراسيون دموكراتيك آسياي ميانه«خاورميانه بدان انديشيد، 

ي پرمعناي ديگر به عنوان يك پروژهتوان بهمي. ها و نواحي سيحون و جيحون پيشبرد خواهد يافتكه در دره
هايي قبايل، مذاهب و جماعتانديشيد كه به سبب وجود» كنفدراسيون دموكراتيك عربستان جنوبي«

.اند، بايستي پيشبرد داده شودكه هنوز در جنوب عربستان بسيار نيرومند و سرزنده
ها كه برآيندي از تمامي اين پروژه» ي دموكراتيك خاورميانهي بزرگ مدرنيتهپروژه«توان به مي
كه هژموني اياالت ي بزرگورميانهي خاپروژهشك از اين پروژه، بي. عنوان يك اتوپيا انديشيدباشد، به

چيزي كه واقعيت يك پروژه را تعيين . باشدتر ميگرايانهي آمريكا آن را ترسيم نموده است، واقعمتحده
وقتي در امتداد جريان اصلي عصر نوسنگي و تمدن . باشدطرح تاريخي و بنيان فرهنگي آن مينمايد، پيشمي

در فرهنگ . بنيان تاريخي و فرهنگيِ مشتركي پذيرفته خواهد شدشود، تشكيل چنين بدان نگريسته مي
ها، اي كه بحرانهايي از نوع اروپا اتوپيا و پروژه نيستند، بايستي در هر حوزهخاورميانه، ضمن اينكه اتحاديه

گردانند، واقعيات حلي را ضروري ميها جستجوي راهها و ازخودبيگانگيشدگيها، تجزيهدرگيري
.گام ساخته شوندبهـ جزئي زندگي گامجهانشمول

اما اتوپياهايي هستند كه بنيان تاريخي و . ها فعالً يك اتوپياستبدون شك هركدام از اين پروژه
هاي عظيم زندگي نبايد فراموش نمود كه بدون وجود اتوپياهاي بزرگ، پراكتيك. شان نيرومند استاجتماعي

انه، فرهنگي است كه اتوپياي بهشت و جهنم را براي انسانيت به ارمغان فرهنگ خاورمي. توانند تحقق يابندنمي
سو، هميشه در ـ از هزاران سال پيش بدينكه اولين داستان نوشتاري استي گلگاميش ـآورده و با حماسه

قق تواند تحدانم نسل گلگاميش حياتي را كه با زن آزاد ميمي. جستجوي گياه ناميرايي و جاودانگي بوده است
شكل جاودانگي بلكه در روند حيات تنها بهيابد و نسل مذكور آن را به سبب بيماري قدرت از دست داده، نه

در ميان . تواند يافته شودجايي كه مفقود شده است ميهر چيزي، تنها در آن. واقعي نيز نخواهد توانست بيابد
. ـ فرات منفجر گشتهاي دجلهرس و در درهـ زاگهاي توروسنوع انسان، آتشفشان بزرگ زندگي در دامنه

. تحقق يافت) يعني زن و زندگي(١»ژن و ژيان«صورت حيات سحرانگيز در اينجا متولد گشت؛ در كُردستان به
در » ژن و ژيان«صورت مشخص در ـ هيرارشيك و بهدولتيهايطي هزاران سال، حيات اين بار در ميان قدرت

! ها از دست رفتهمان مكان

١Jin û Jiyanآينداي مشترك ميدر زبان كُردي زن و زندگي از ريشه.



دموكراتیكتمدنرھیافتوخاورمیانھدرتمدنبحران

٢٧٢

بهشت و جهنم هميشه با اين . باشندي گلگاميش ميها، كُپي حماسهثابت شده است كه تمامي داستان
بيماري قدرت حقيقتاً هم زندگي را . باشندمياند، مرتبطو يا از دست دادهها را زيستههايي كه آنحيات

ي اين ، در عين حال پروژهيكي دموكراتعصر خاورميانهي با وقوف كامل بر اين نكته، پروژه. كُشدمي
ي بيماري قدرت از دست رفته است، حيات غيرقدرتيِ زن واسطهجايي كه حيات بهدر همان: واقعيت است

هر پروژه، در عين . ي اكولوژيك و اقتصادي، كشف و يافته خواهد شداآزاد يعني حيات برخوردار از جامعه
آزادي و ي ـ يافتهي دموكراتيك، اتوپياي تحققيك و مدرنيتهي دموكراتجامعه. حال يك اتوپياي آينده است

.ها ـ آينده استمنديبرابريِ ضمن تفاوت
هاي بسياري از آن را در توان نمونهكه در صورت جستجو ميـبراي صاحبان اتوپياي عظيم حيات آزاد 

براي حقيقتي خواهي زيست : استآن شرط نيز اين . ي حيات وجود داردي شيوهـ شرطي در زمينهمنطقه يافت
حقيقت را كه اشاعه دهي، . حقيقت را كه بيابي، خواهي زيست. گرداندبودن ممكن ميكه آن را اجتماعي

اي كه با به همين منظور در مقابل موانع داخلي و خارجي. ي اخالقي و سياسي را تأسيس خواهي كردجامعه
گونه آكادمي فرزانگي خاورميانه هميشه اين. حيح خواهي زدي صاشوي، دست به مبارزهرو ميها روبهآن
!نمايدگونه عمل مياي كه از طريق اين گفتمان آزاد شده است، هميشه بديني زندگياراده. گويدمي

هاهاي محتمل جهت آنحلي خاورميانه و راهـ برخي مسائل روزآمد در جامعه»د«
اي كه به اندازه. طور مكرر اشاره شود، به»اكنون يا وضعيت روزآمد«و» تاريخ«الزم است كه به پيوند ميان 

هاي آناليز وضعيت مشخصِ روزآمد و زمان حال جاريِ گسسته از تاريخ، جهت خطاها مساعد است، آناليز
واقعيت موجود در زمان . نيز به همان ميزان جهت خطاها مساعد است١باشدمربوط به تاريخ كه اكنوني نشده

. باشدزمان، هميشه بعد مربوط به برساخت واقعيت مي. گردداي بسيار ناقص درك ميگونه، بدون تاريخ بهحال
» مطلق«اين شايد هم رازي است كه . توان بدان انديشيدواقعيت فاقد زمان حتي اگر وجود داشته باشد نيز نمي

. باشدت اجتماعي، همانند يك اصل بنيادين ميي واقعينيرو و قابليت سازندگيِ زمان در زمينه. شودناميده مي
ي اساسي عنوان حالتي كه توسط زمان محدود گشته است، يك مسئلهدرك مدت حيات اجتماعي به

ي تحليلي اين ترين نقص و يا شايد هم بدي فلسفهبزرگ. باشدشناسي است كه ناچار از غلبه بر آن ميجامعه
. پذير استاي امكانزند كه گويي يك علم اجتماعي فاقد تاريخ، مقولهياي دست به آناليز مگونهاست كه به

كه زمان حال را درك ٢»تاريخيگرايش به بي«در مقابل اين، نگرش بيش از حد دترمينيستيِ متد مبتني بر 
ي شمارد، فرصت نوآوري و پيشرفت آزادانهمي٣كند و تمامي رويدادها را عبارت از موارد جزئيِ تاريخينمي

. تواند در زمان حال دخالت نمايدي انساني تنها مياراده. كنداعطاشده از جانب زمان حال را درك نمي
بدون . توان در تاريخ دخالت نموداي كه تاريخ عبارت از زمان حال باشد، به همان ميزان ميبنابراين به اندازه

توان تحقق اي را نمياجتماعيِ خودويژهالعاده خالّقِ زمان حال، هيچ برساختي فوق»ارزش لحظه«درك 

شدن؛ روزآمدشدنصورت زمان حال درآمدن؛ اكنونيبهŞimdileşme/ آمده استşimdileşmeyenي در متن واژه١
٢Tarihsizlik
٣tarihsel tikellerمقوالت غيركلّي تاريخي
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مسئوليتي كه اكنون وي گسسته از تاريخ است، هيچكدام اي كه مطيع تاريخ است و نه بيارادهنه بي. بخشيد
» خيالِ گذشتهبي«هر اندازه عبارت . اي مبدأيي بيانگر زندگيِ توأم با حقيقت اجتماعي باشدگونهتواند بهنمي

.مسئوليتي استقدر اشتباه و بينيز همان» به آينده بنگر«مسئوليتي باشد، عبارت بيحالتي از اشتباه و
زمان حالِ آن ضعيف و تاريخ آن بسيار : كندطبيعت اجتماعي خاورميانه، چالشي را نيز با خود حمل مي

ي همه. استريزي شده زمان حالِ منطقه، گويي دامي است كه در برابر تاريخ بزرگ آن طرح. باشدبزرگ مي
جهت بازگشايي پيش روي . گردندتأثير ميهاي تاريخي موجود به درون اين دام گرفتار آمده و بيارزش

يك معناي زمان حال نيز قابليت . ي زمان حال گذار نمودشدهريزيطرحتاريخ بزرگ منطقه، بايستي از اين دام
زمان حال نيز از . شونددر مقابل زمان حال تلنبار ميتمامي مسائلي كه تاريخ انباشته است،. باشدحل مسئله مي

گرداند؛ معضل مبدل ميسازد و به حياتي بيتواند حل كند جدا ميهايي را كه ميميان انبوه اين مسائل، آن
.كندهاي بعدي حواله مي»زمان حال«شان برآيد به وفصلتواند از پس حلمسائلي را نيز كه نمي

شمار هايي كه مسئله بهموجوديت«تفاوت ميان . ها ارتباطي تنگاتنگ داردصحيح آنحل مسائل، با تعريف 
اي مطلوب گونه، چيزي است كه زمان حال آن را به»اندوفصل گشتههايي كه حلموجوديت«با » آيندمي

بخش . است» گشتهوفصلدار به چيزي حلسازي چيزي مسئلهمتحول«حالت در حال جريان . ساخته است
بر اين . شده در خاورميانه اختصاص داده شده بودبزرگي از دفاعياتم به تعريف صحيح طبيعت اجتماعيِ تشكيل

توانند اند، چنان قابليتي دارند كه ميهايي كه صورت گرفتههاي تئوريك و تحليل آزمونباورم كه ارزيابي
هاي محتمل حلي جزئيات برخي مسائل و راهارائه. هاي محتمل را بسيار روشن نمايندحلمسائل اجتماعي و راه

ي »نتيجه«سازي آن از طريق شان، همچنين كاملاند از طريق پرداختن به حاالت كنونيها كه روشن گشتهآن
.هاي مرتبط با آن نيز مفيد خواهد بودام، آموزنده خواهد بود و جهت تالشكوتاه دفاعيات مربوط به خاورميانه

هاي محتملحلـ اقليت و راهاكثريتهاي ـ مسائل ملت١
هاي عرب، ترك، كُرد و فارس ها ملتاين. توان از چهار ملت اكثريت در خاورميانه بحث نمودمي

] يا جمعيت[برم، در پيوند با دموگرافيكار ميي بزرگ بهجاي واژهي اكثريت را بهدليل اينكه واژه. باشندمي
اصطالح ملت . نيست] يعني اخالقي[ـ كوچك، امري صحيح و اتيكزرگها به بوگرنه تفكيك ملت. باشدمي

تواند بودن نمياقتضاي حقيقت اجتماعي و اتيك اين است كه اقليت. باشداقليت نيز در ارتباط با دموگرافي مي
.شمار آيدبودن بهدليلي بر نقص و يا كوچك

سازي مطرح. نشان سازما تأكيد دستهنگام كار بر روي مسائل ملي، ناگزيرم تفاوت روش خويش را ب
ي ي ملي، يك پديدهپديده. ي كاپيتاليستي داردي ملي ارتباط تنگاتنگي با پيشرفت مدرنيتهتدريجي پديده

. گيري انحصارات ايدئولوژي، قدرت و سرمايه است كه بايستي بدان اولويت داداستراتژيك در امر شكل
ي ملي بايستي از دو رويكرد در تحليل پديده. باشداين استراتژي ميآميز آن، ضرورتي براي ي اغراقارائه

ي در فلسفهـ ابژهي سوژهاولي، رويكرد پوزيتيويستيِ متكي بر تفكيك قاطعانه. ناقص و پر از خطا سخن گفت
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ي اش اين است كه پديدهخطاي اساسي. ايِ پوزيتيويسم آگاهي داريماز خصوصيت پديده. است١دكارت
٢ي داراي كيفيت كامالً ابژكتيوهاي تيپيك فيزيك، شيمي و بيولوژي، نوعي پديدهرا همانند پديدهملت 

انگاري موجود در طبيعت اجتماعي سهل» سوبژكتيويته و انعطاف«] احتساب[اين رويكرد، قطعاً از. شماردبرمي
ي وسخت، قاطع و بستهيت سفتها، با اين نگرش مبتني بر هوكشيرسيدن مسائل ملي به سطح نسل. كندمي

ي ايدئولوژيك در امر ترين مرحلههم طبيعت و هم جامعه، مهم٣گردانيِابژه. ملي ارتباط تنگاتنگي دارد
.باشدي كاپيتاليسم ميتوسعه

ايدئولوژيك ـي كاپيتاليستي، انقالب فلسفيطور جدي درك شود كه اولين انقالب بزرگ مدرنيتهبايد به
ترين مفاهيمي است مفهوم ناسيوناليته كه ازجمله اساسي. ي ذهنيت استدر حوزهـ ابژهتفكيك سوژهمتكي بر

اين مفهوم، . كه انقالب ايدئولوژيك مدرنيته آن را مطرح نموده، مفهومي نيست كه بيهوده انتخاب شده باشد
لت كه بيشتر نيز پيشبرد داده خواهد ـ مو دولتمفهوم ناسيوناليته. باشداصل اساسي تئولوژي كاپيتاليستي مي

٤ترين خدا در دژبزرگ! ترين مفهوم الوهي و حتي خود خدايي خواهد شد كه بر روي زمين استشد، مهم

ساير خدايان مدرنيته به . ـ ملت جاي خواهد گرفتعنوان ناسيوناليته و دولتتئولوژيِ پوزيتيويستي، قطعاً به
هنگامي كه تئولوژي . اي كه براي نظام دارند، جاي خواهند گرفتيدهترتيب اهميت خويش و به تناسب فا

ي ـ ملت را اغراق نمود و جايگزين پديدهي ملت و دولتپديده» گراييعلم«اصطالح پوزيتيويستي از طريق به
شكل هم به هاي ديني را گرفتند؛ آنهاي ملي جاي مسائل و نزاعبار مسائل و درگيريامت ديني گردانيد، اين

خوبي دانست كه پوزيتيويسم، بايد به! ترهاي خونينها و جنگكشياي مملو از نسلگشودن بر مرحلهراه
.ايدئولوژي مقدس كاپيتاليسم است

اين نگرش . شودنشان داده مي» يا سوبژكتيويته٥معناداربودن افراطي«دومين رويكرد خطاآميز، تحت نام 
هاي ملي را شوند و در رأس آن پديدهي مدرنيته مطرح ميمرحلههاي بسياري كه درسعي دارد پديده

، يك نگرش تفسيرگرايانه پيشبرد »ابداع سنت«تحت عنوان . نشان دهد٦صورت ابداعاتي فانتزيك و خياليبه

انديشد، حتماً موجودي انديشد و چون ميكند، حتماً ميوقتي شك مي. بود» شك«دكارت به همه چيز شك كرد و تنها به يك چيز يقين داشت و آن ١

زيرا به نظر او (كنيم قلمداد كردتر از جهان مادي كه با حواس خود درك ميبنابراين اين منِ انديشنده را واقعي. انديشم، پس هستميعني مي. انديشنده است

دوآليسم همين ./ ه استاين من انديشنده همان سوژ). بريمسر ميكنيم كه در واقعيت بهبينيم، احساس ميمثالً وقتي خواب مي. فريبندحواس ما هميشه ما را مي

او قائل . انگار تمام عيار استدكارت يك دوگانه. ـ ابژه استـ جسم يا سوژهانگاري شكستن حقيقت به دو جزء روحـ ابژه است يعني دوگانهمنطق تمايز سوژه

.به شكاف عميق ميان هستيِ انديشه و هستيِ ماده است
٢Nesnel
٣nesneleştirmeگرداني؛ به شكل شيء درآوردنابژهسازي؛ يعني ابژه
٤Acropol :آكروپول؛ دژي در داخل شهرهاي يوناني كه مهمترين معابد در آن جاي داشت؛ اَرگ
٥Aşırı anlamlılıkبامعنايي افراطي
٦Fantastic :از منظر بنديكت اندرسون، ناسيوناليسم / وهوسخيال، ذوق، تفنن، تجمل، هوي: فانتزي/ بوالهوسانه؛ هوسبازانه، خيالي؛ از سر تفنن؛ فانتزيك

افرادي . اندداري غيرمذهبي، در خدمت نيازهاي رواني و اقتصادياند كه در شرايط مدرن سرمايهها جوامعي تخيلياست و ملت» داري چاپسرمايه«محصول 

و قابل درك كه به يك جامعه و نسل خيالي متعلق است شناسند قادرند از طريق صنعت چاپ و مطبوعات، در يك زمان و مكان همگنكه همديگر را نمي

.سر برندبه
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هاي اجتماعي به اعتبار برخورداريشان از كاراكتر طبيعت دوم، جهت البته كه پديده. ١شودداده مي
اما اگر اين مساعدبودن دستاويز قرار . ، مساعدند»هايي ايجادشونده درآمدنصورت پديدهو بهشدنبرساخته«

آميز درآورده شوند و به سطح هاي اجتماعي به حالتي گمانپديده٢]ييا هستمندانه[گيرد و ارزش وجودي
ي رويكرد مبتني بر اندازههايي صرفاً ذهنيتي تقليل داده شوند، راه بر نتايجي خواهد گشود كه حداقل بهبازي

هايي قاطع، حتمي و ابژكتيو ها را ارزشجاي اينكه پديدهاين بار به. باشندآميز ميابژكتيويته، پر ايراد و اشتباه
. روند و موجوديت چنداني ندارندشمارند كه خيالي هستند، بر باد ميها را عبارت از مفاهيمي ميبيانگارند، آن

. تحريف جدي ميان واقعيت و حقيقت، ممكن نيست بتوان به نتايج علمي رسيداز طريق اين دومين 
يِ ي مدرنيته در دوران پست مدرنيتهگشته»نفسفاقد اعتمادبه«سوبژكتيويته، شكل نويني است كه ايدئولوژيِ 

مسائل انگاشتنِنتيجتاً، خيالي. است٣گرايييِ ابژهامدرنيتهي پستجلوه. متأخر آن را كسب نموده است
هاي درمانيِ شان از راه جلسهها، همچنين تالش جهت حلنبر آ» مسائل خيالي«اجتماعي و اطالق عنوان 

اي دارد كه اين رويكرد بدان رسيده است؛ كه البته خود حيات ، نشان از مرحله)هاي روانشناسانهروش(روزمره
.نمايدبودن آن را اثبات ميصورت روزانه ناموفقبه

توان مسائل ي كاپيتاليستي، دشوار ميمنديِ ساختاري و پديدارينِ دوران مدرنيتهدرك عميق نظامبدون 
ي منديِ آن، رابطهي حساس مربوط به نظاممسئله. ها شده را درك كرده و حل نموداي كه منجر بداناجتماعي

و هم رويكرد قائل به » و ادراكهمانيِ ميان پديده اين«هم رويكرد قائل به . باشدبين پديده و ادراك مي
نظام، . ست مرتبط با ماهيت نظاماين نيز وضعيتي ا. دار هستند، بسيار معضل»منديِ ميان پديده و ادراكتفاوت«

نمايد؛ كه البته ممكن گذاري ميمندي بين ادراك و پديده پايههماني و تفاوتاش را بر روي اينكل فلسفه
.ي نظام با تمامي مكاتبش، در بطن خود فاقد رهيافت و چاره استفلسفه. ار برآمدي اين بنيست بتوان از عهده

ادراك و . مندي جستهماني و تفاوتحل را بايستي در خارج از اينتفسير شخصي من اين است كه راه
ـ انرژي، ههاي جهانشمولي نظير ماددوگانگي. اي كه در بنيان كيهان وجود دارد، مرتبط استپديده با دوگانگي

به نظر من اين دوگانگي، بيانگر . نيز مصداق دارند» ادراك و پديده«ـ موج در بين ـ كاركرد، و ذرهساختار
شدن كامل كيهان از درك. كسب كرده است٤شكلي است كه روح و جسم انسان در بين كيهان و ذهنش

اهللا، نيروانا، اناالحق و شناخت ء فيهاي فناآموزه. شود٥تواند منجر به درك شناخت مطلقسوي ذهن، مي
. شودديده مي» اي نزديك به غيرممكننتيجه«اين، همانند . باشندحاوي اين ايده مي) مدنظر هگل(مطلق

بودن كامل ادراك و پديده از همديگر، بيانگر گسست پيوند بين ذهن و واقعيت و انتقال آن همچنين متفاوت

اريك هابسباوم در كتاب خود با نام / شودباشند، يك نگرش تفسيرگرايانه ايجاد ميهاي ملي نوعي ابداع سنت ميتحت عنوان اينكه مقوالتي نظير پديده١

، ملت، مظاهر ملي، تاريخ و بقيه هاي وابسته نظير ناسيوناليسم، دولتاخير مانند ملت و پديدههاي ابداعي به ابداعات تاريخي سنت: گويدابداع سنت چنين مي

.طلبداند، زيرا تازگي تاريخي ابداع را ميطور سنجيده طرح شده و همواره ابداعياند و غالباً بهها محصول مهندسي اجتماعيي اين پديدههمه. مربوط است
٢varlıksal değerini
٣Nesnelcilik : ابژكتيويسم
٤evren ve zihni arasındaميان يا حد فاصل كيهان و ذهنش
٥Mutlak bilgi :معرفت مطلق يا دانش مطلق.
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ذهنيتي . شان بسيار اندك رشد نموده استو كساني است كه انديشهشامل عوام. به خارج از حقيقت است
.باشداست كه ميزان حقيقت آن بسيار اندك بوده و ارزش برساخت و ساختاربندي آن نازل مي

شود كه اين نيز به معناي از ميان ـ پديده از ميان برداشته ميادراكيدر وضعيت شناخت مطلق، دوگانه
گسست كامل ادراك و پديده از همديگر نيز بيانگر ازخودبيگانگي . باشدمي١)دوثح(شدن تشكلبرداشته

. ٢مربوط به هستيِ ميان اين دو قطب» ي دانشِمنطق و جوهره«شناخت فلسفي متشكل است از . باشدكامل مي
از سوي يكيتر از آن بدون لغزيدن بهجستن حقيقت بدون دچارگشتن به انحرافات ميان دو قطب، و مهم

.باشدها، بيانگر فرزانگي و ايستار فلسفي است؛ كه البته موضع صحيح نيز همين ميقطب
ي اين مسئله با خصلت ي ملي بپردازيم، از طريق اين تحليل كوتاه فلسفي، رابطهاگر مجدداً به مسئله

لت، از نيستي و م. نماييمي اخير را بهتر درك ميي كاپيتاليستي دويست سالههژمونيك ذهنيت مدرنيته
عنوان ي صنعتي است كه بهاما اين نيز قابل انكار نيست كه ملت يك جامه. اي خيالي ايجاد نگشته استگونهبه

ي ملي كه جايگزين امت ديني جامعه. محصول يك اغراق بزرگ، بر تن طبيعت اجتماعي پوشانده شده است
به موضوع علوم اجتماعي تبديل ٣يكي از دو قطبتواند به شرط نلغزيدن به سوي قرار داده شده است، مي

. باشدي كاپيتاليستي ميي علوم اجتماعي، نيازمند گذار از مدرنيتهي ملي در گسترهقراردادن مفهوم جامعه. شود
پوششي ] چتر يا[ي ملي بيانگر معنايي فراتر ازي كاپيتاليستي گذار صورت نگيرد، جامعهتا زماني كه از مدرنيته

.جهت انحصارات فشار و استثمار نخواهد بود٤سقفي
دار مفهوم ملت ايجاد ي دموكراتيك جهت گذار از ساختار معضلمفهوم مخالفي كه در پارادايم مدرنيته

شده از هر دو نگرش افراطي و رهاشده از ي مليِ عاريجامعه. باشدمي» ملت دموكراتيك«شده است، 
هاي برساخت. باشدشدن به ملت دموكراتيك ميسر مياز رهگذر مبدلي كاپيتاليستي، تنهااستثمار مدرنيته

برخالف . دهندي دموكراتيك، معيارهاي ملي را مبنا قرار نميي عناصر مدرنيتهاجتماعيِ موجود در گستره
شود؛ بيشتر بر شود، نقش اصلي به منفعت ملي داده نميـ ملت بر آن تأكيد ميآنچه در كاپيتاليسمِ دولت

٥اصطالحترين جفتهاي دوباره، مناسبجهت برساخت. شودت اخالقي و سياسي جامعه تأكيد ميخصل

.باشدمي» ي دموكراتيككموناليته«ـ ملت، جاي دولتبه
ي افراطي نامطلوب باشد، هنگام اي كه تأكيد بر ناسيوناليتهمربوط به خاورميانه، به اندازه» ي ملتمسئله«در 

ي هر ملتي را كه مسئله. گرداندي ملت، مسئله را حاد ميتوجهي به جنبهبودن نيز بيماعيي اجتبررسي مقوله
ي مهم بررسي كني، پس از اينكه از لحاظ متديك در برابر اين دو خطا تدابير الزمه اتخاذ گرديدند، ديگر جنبه

رويكردهايي ايدئولوژيك بلكه ها نهاين. گيري مثبت اولويت داده شودمربوط به متد اين است كه به دو موضع
گرا هدفمند نيستند بلكه رويكردهايي مبتني بر ـ ملتباشند؛ در راستاي قدرت دولترويكردهايي علمي مي

١hâdis (oluş)پيدايش؛ تكون، وقوع
ي قطب معادل گرفتيماليه و لبه است را با واژهكه به معناي طرف، منتهيuçي در اين پاراگراف واژه٢
.كار رفته استبهuçي اينجا نيز واژهدر ٣
٤çatı örtüsü /çatı :راستا؛ چتر؛ بنياد؛ سقف؛ در معناي مجازي عبارت است از نهادي كه در راستاي مقصدي مشخص و مشترك تشكيل شده باشد؛ هم

.دهديهاي مختلف را زير يك چتر سازماني قرار ماي متشكل از سازمانمانند سازمان چترآسا كه مجموعه
٥en uygun kavram ikilisiترين جفت يا دوتايي مفهوميمناسب
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ي مضمون هر دو رويكرد، عناصر اساسي مدرنيته. باشندي دموكراتيك ميملت دموكراتيك و كموناليته
.باشنددموكراتيك مي

اند، ـ ملت كه در دويست سال اخير در جوامع خاورميانه بر آن دامن زدهلتگرايي و گرايش به دوملي
آساي مسائل و شود، بلكه بالعكس راه را بر رشد بهمنشود موجب حل مسائل ملي نميبرخالف آنچه ادعا مي

ي هگرايانـ ملتجاي رقابت سالم، جنگ دولتسرمايه، به. گشايدهاي اجتماعي ميدربرگرفتن تمامي بافت
هاي داخلي جوامع و پيوندهاي خارجي آن وضعيتي جنگي كه در ساختاربندي. نمايدمخرب را تحميل مي

ي هايي كه در زمينهوقتي تمامي آزمون. باشدجريان دارد، دليل اساسي مسئله، بحران و وضعيت كائوتيك مي
دادن اين واقعيت دشوار د، تشخيصصورت گرفتند مورد مشاهده قرار داده شو] ي خاورميانه[مسائل ملي منطقه

.نخواهد بود
) ـ ملتدولت(ي دموكراتيك كه در راستاي انحصار قدرتمربوط به مدرنيته» ملت دموكراتيك«مفهوم 

دهد كه منطقه آلي را ارائه ميي آلترناتيوِ كاپيتاليسم، مدل ايده»گراي جامعهكموناليته«ي هدفمند نيست و نظريه
.ها، بحران و كائوس مستمر خارج خواهد ساختكشيها و نسلعامهاي خونين، قتلجنگيرا از حالت حوزه

ـ ملت عرب است كه ي ملي عرب را حادتر نموده، وجود بيش از بيست دولتعوامل بنياديني كه مسئله.آ
نمايد و از گانه ميشان بيهاي ماهويگسالند، آنها را از ارزشطور پيوسته ازهم ميبودن اعراب را بهاجتماعي

ها كه حتي قادر به ـ ملتاين دولت. بلعدشان را ميهاي ماديها تضعيف گردانيده و ارزشطريق جنگ
ها، همراه اين. ي ملي عرب هستندبرقراري يك كنفدراليسم هم در بين خودشان نيستند، خود آفرينندگان مسئله

ي اجتماعي گرايي اجتماعيِ مردساالرانه، عرصه، همچنين جنسيت»نهگراياگراـ قبيلهگرا و نژاددين«ناسيوناليسمِ 
كاري و جامعه را در بطن خود محكوم به يك محافظه. كشاندرا كامالً در تاريكي فرو برده و به خفقان مي

.دهدنام اعراب، شانس حل هيچ يك از مسائل داخلي و خارجي را نميبه. بردگي بزرگ نموده است
گرا جسته ي جامعهي ملت دموكراتيك و كموناليتهگير جهت مسائل عرب، بايد بر پايهيك مدل حل همه

ي گيرد؛ نهادهاي مبتني بر دموكراسي و كموناليتهتوان اسرائيلِ رقيب، صرفاً از هژموني جهاني نشأت نمي. شود
خويش را از طريق ي ملي عرب كه صد سال اخيرجامعه. داخلي آن نيز در اين توانمندي نقش مهمي دارند

گرايي كمونال ـ كه در تاريخ و نمودن جامعهتواند با تركيبگرايي راديكال از بين برد، ميگرايي و اسالمملي
يابي و راه رهايي رفت، چارهـ و نگرش ملت دموكراتيك، يك بروناي خويش با آن بيگانه نيستهاي قبيلهنظم

.ترسيم نمايدمطمئن و بلندمدت را براي خويش بيابد و 

در مقايسه با اعراب . دهندها، ملت اكثريت مهم ديگري را در خاورميانه تشكيل ميها و تركمنترك.بـ 
. باشندمدارانه و ايدئولوژيك مشابهي ميهاي قدرتكنند اما داراي نگرشتري زندگي ميطور پراكندهبه
. باشنددچار ناسيوناليسم نژادگرايانه و ديني ميگرا هستند و عميقاً ـ ملتاي بسيار شديد دولتگونهبه

. اي مختلط جريان داردگونهتنيدگيِ قداست خدا و دولت، بهگرا و نژادگرا نيز همانند درهمناسيوناليسمِ دين
حالتي كه بدويان در مقابل . هاي ترك و تركمن وجود داردبنديشناختي مهمي بين دستههاي جامعهتفاوت
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ـ دولت، حالتي موازي ها نيز در برابر آريستوكراسي ترك و صاحبان قدرتب دارند، تركمنآريستوكراسي عر
.شان در تطابق با دموكراسي و كموناليته استها اقشاري هستند كه منافعتركمن. با همان را دارند

ه تا هاي اويگور در چين گرفتها، از تركدر ميان تمامي ترك. مسائل ملي ترك نيز پر حجم هستند
هاي جمهوري كنند، از تركهاي پرشمار اتونوم و صاحب دولتي كه تحت هژموني روسيه زندگي ميترك

برند، سر ميهايي كه در اروپا بههاي بالكان، قفقاز و خاورميانه و حتي تركتركيه در آناطولي گرفته تا ترك
گرا، ـ ملتبيماري قدرت دولت. باشدمسائل و مشكالت مشابه ميگفتيم كه سرچشمه. مسائل ملي وجود دارد

گرايي اجتماعيِ مردساالرانه، اجتماعات ترك را نيز به ي افراطي و جنسيتگراـ نژادگرايانهناسيوناليسم دين
جامعه، دموكراسي و گرايشات كمونال، گويي در ميان . كار گردانيده استانحطاط كشانيده و محافظه

حتي خانواده نيز به موقعيت يك سلول . اندگرا و هژمونيك ذوب گشتهتانحصارات ايدئولوژيك شديداً دول
اين گرايشات تاريخي، . نمايدهر نهاد و فردي از دولت تقليد مي. دولت و نه سلول جامعه، فروكاسته شده است

از طريق سياست فتح، ميان . شديد بين اجتماعات ترك و تركمن گرديده استمنجر به يك جنگ قدرت
.گيردي مشابهي صورت ميمدارانههاي قدرتوامع نيز درگيريساير ج

ي ملي ترك گرا و قاطعيت ايدئولوژي رسمي، در مسئلهمركزيتهاي قدرت شديداًبه سبب ساختاربندي
. يابي براي مسائل، داده نشده استيابي و رسيدن به سطح چارهبه گرايشات دموكراتيك و كمونال فرصت رشد

جامعه و فرد . باشندهاي حيات فاقد دولت غيرممكن ميشود اين است كه شيوهجامعه داده ميپيامي كه به 
ي صادق دولت با دولت توازن برقرار نمايند و هميشه در نقش فرزند و برده١»اختيار عمل«ي نتوانسته در زمينه

.اندباقي مانده
ترين چارچوب را تشكيل ، مناسبي دموكراتيك جهت اجتماعات ملي تركي مدرنيتهامروزه نظريه

آلي است ي ايدهباشد، انديشهكه متكي بر جامعه ميكنفدراسيون دموكراتيك تركي پروژه. دهدمي
صورت مختلط زندگي ها بهكه هم كليت و يكپارچگي را در بطن خود دارد و هم با همسايگاني كه با آن

جهت اتحاد و همبستگي اجتماعي، مرزها اهميت . گرداندميمند را ميسر آميز و كليتكنند، همزيستي صلحمي
رغم مرزهاي مكانيِ مختلفي كه وجود دارند، امكانات ارتباطي علي. اندقديمي خويش را از دست داده

كنفدراسيون . ي جهان ممكن گردانيده استيكپارچگي ميان تمامي افراد و اجتماعات را در هر عرصه
ي تواند سهمي بزرگ را در برقراري صلح جهاني و ايجاد نظام مدرنيتهك، ميدموكراتيك اجتماعات ملي تر

.دموكراتيك برعهده بگيرد

خلق كُرد . گيرديابد، نشأت مياي كه به تازگي رشد ميي ملي كُرد، از نيروي پتانسيل غنيجامعه. جـ 
ر اعصار نئولتيك و تمدن، در در طول تاريخ و د. باشدـ ملت ميترين خلق جهان است كه فاقد دولتبزرگ
ها و به لطف نگرش دفاعي مبتني بر كوهاُتانتيك عنوان خلقي كُردها به. اي استراتژيك تمركز يافته استحوزه

گونه كه همان. اندفرهنگ تغذيه از راه زراعت و دامپروري، موجوديت خويش را تا به امروز حفظ نموده
ترتيب موجوديت خويش را قعيت فرادست جوامع نفوذ كرده و بديناي از جهان به مويهوديان در هر گوشه

١Initiative :هي ابتكارانسياتيو، پيشقدمي، قو
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هاي خويش تكان بخورند و بدون چشم دوختن اند، كُردها برعكس بدون اينكه از مكانتا به امروز حفظ نموده
دست باقي مانده و به روزگار هاي پايينهاي فرادست اجتماعي، صبورانه در موقعيتبه هيچ يك از موقعيت

.ها يك پارادوكس كامل وجود داردبين آن. اندرسيدهامروز 
در طول . گيرد، سرچشمه مي»هاشدن آنممانعت از ملت«ي ملي كُرد از فاكتوري بسيار نادر يعني مسئله

، براي آنكه كُردها از حالت ١شاننمايند و ضمايم داخليتاريخ و امروزه، نيروهايي كه بر كُردها حكمراني مي
دستيابي به دولت شايد از . انداي را باقي نگذاشتهشوند و به سوژه مبدل نگردند هيچ روش نيازمودهابژه خارج ن

ندرت بسيار بهامتيازيي مثبت و يا منفي مواردي را بر پيشرفت ملي افزوده باشد، اما براي كُردها چنين جنبه
دار را بسيار اندك تمدن طبقاتي و دولتخلقي است كه : بنابراين خلق كُرد يك امتياز دارد. ممكن گشته است

. باشدي دموكراتيك، يك امتياز بسيار مهم مياين امر از نظر شانس مدرنيته. زيسته يا پذيرفته است
ـ ملت كه در ي دولتحاكميت و سلطه. شان افزوده استشان در مركز جغرافياي خاورميانه، بر اهميتسكونت

شود، تا آنجا كه نيرويش كفايت نموده از طريق خارج تحميل ميي كاپيتاليستي از دوران مدرنيته
ي كُردها در كردن و استحالههاي فيزيكي در پي ذوبعامگاه نيز از راه قتلبههاي فرهنگي و گاهكشينسل

ها را اند از طريق دين همان سياستدر دوران تمدن اسالمي نيز سعي كرده. استدرون خويش برآمده
ي ملي ـ دولت بتوانند يك جامعهكُردها شانس چنداني ندارند كه از طريق نيروي قدرت. شندمشروعيت بخ

. باشندنمايند، بسيار محدود ميها را عرضه ميي كاپيتاليستي آنچنين مواردي كه عناصر مدرنيته. شوند
عنوان . ـ ملت ناميددولتاي را كه امروزه در كُردستان عراق وجود دارد، به تمام معناتوان تشكل سياسينمي
.تر خواهد بودمناسب» ـ ملتدولت«نيمه

ها نيز ـ ها و سريانيويژه ارمنيها و بهي نزديك، براي ديگر خلقويژه در گذشتهجغرافياي كُردستان، به
هاي پرشماري نيز در آن ها و تركها، عجمعرب. شوداگرچه اقليت باشندـ سرزمين مادري محسوب مي

هاي هنوز هم ردپاهاي قوي فرهنگ. در جغرافياي كُردستان، تكثر ديني و مذهبي وجود دارد. ت دارندسكون
تمامي اين خصوصيات، شانسي . فرهنگ شهري چندان توسعه نيافته است. شوداي يافت مياي و قبيلهعشيره

ـ ـ آبي زراعتوزهدر ح. بخشدـ دموكراتيك ميهاي سياسيبزرگي را در جغرافياي كُردستان به تشكل
شرايط . دهندها نيز ضرورت خود را نشان ميباشد؛ اين اتحاديهآل ميهاي كمونال ايدهانرژي جهت اتحاديه

ست كه فرهنگ همچنين جغرافيايي. باشدي اخالقي و سياسي نيز تا حد غائي مساعد ميرشد و بالندگي جامعه
ـ بانوبستر اصلي فرهنگ ايزد. ن شكل خود در آن رواج داشته استي مادر، قبل از همه و با نيرومندتريايزدبانو

رغم تمامي به. توانسته در تمامي خاورميانه و جهان اشاعه يابد» اينانا«و » ايشتار«، »ستار«مادر است كه تحت نام 
كه هايي كه براي از پا درآوردن و نابودي آن صورت گرفت، زن هنوز هم داراي چنان پتانسيلي استتالش

ايدئولوژي . هاي حيات را ارائه نمايدترين نمونهترين و شرافتمندانهجويانهترين، مقاومتقادر است جسورانه
ي موجود در ساير جوامع ي نمونهشود، به اندازههايي كه صرف ميرغم تمامي تالشگرا عليي جنسيتجامعه

اي مختلط وجود گونهني فرهنگي كه همگي بهاين خصوصيات غ. همسايه، در كُردستان نهادينه نگشته است
و آزادي زنان معيار بنيادين آن ) هامنديضمن تفاوت(ي دموكراتيكي كه برابريدارند، در امر برقراري جامعه

.باشنداي براي نيروهاي حاكم ميي كُرد هستند اما ضميمهمنظور از ضمايم داخلي، كُردهاي مزدوري است كه اگرچه در درون جامعه١
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ي مساعدترين شرايط است جهت آنكه تحت دهندهبنابراين، ارائه. باشنداست، حاوي يك پتانسيل عظيم مي
. شودـ اقتصادي مبدلي اكولوژيكي دموكراتيك، به ملت دموكراتيك و جامعهنيتهمدر] يا سرمشق[پارادايم

اقدامات . اكنون اجرا گرددشانس اين را دارد كه از همكنفدراسيون دموكراتيك كُردستاني پروژه
دارند، همراهكه براي جامعه بهـ ملت كه مرتبط با هژموني كاپيتاليستي است، به سبب موارد نامطلوبيدولت

توانند شانس محدودي تنها با تحولي دموكراتيك مي. همانند ديروزشان، امروز و فردا نيز شانس توسعه ندارند
.را به دست آورند

هاي اقتصادي و اكولوژيك، متشكل از كمونكنفدراسيون دموكراتيكصورت بهكُردستانپيشبرد 
دهند، داراي خصوصيات يادشده را مبنا قرار ميهاي سياسي دموكراتيكي كه تماميهم از طريق تشكلآن

آل در برابر حلي ايدههاي كثير ملي، راهبرساخت ملت دموكراتيك متكي بر هويت. اهميتي تاريخي است
دادن سوق. تواند مدل حلي جهت تمامي مسائل ملي و اقليتيِ خاورميانه باشدباشد؛ ميـ ملت ميبست دولتبن

ي گيري مدرنيتهاين مدل، سرنوشت خاورميانه را تغيير خواهد داد و شانس شكلسويهاي همسايه بهملت
.دموكراتيك آلترناتيو را تقويت خواهد نمود

تاريخ، كُردستان و كُردها را در چنان موقعيتي قرار داده است كه ناچارند آزادي، برابري و دموكراسي 
قه پيوند دهند و اين پيوند را همچون تقديري مشترك ها و منطخويش را با آزادي، برابري و دموكراسي خلق

.تلقي نمايند

ي اخير هاي تاريخي و اقدامات دويست سالهي ملي فارس و يا ايران، از تمدنمسائل موجود در جامعه.د
يك سنت تمدني وجود دارد كه از سه مشتق ايدئولوژي كاهني در ايران،. شوندي كاپيتاليستي ناشي ميمدرنيته

اند، اما توسط هرچند سنت زرتشتي و ميترايي هويتي اُرژينال را تشكيل داده. سومريان نيز تأثير پذيرفته است
پديد » موسويت، عيسويت و مكتب فلسفي يونان«عنوان سنتزي از مانويت كه به. اندتأثير شدهمشتق اسالمي بي

ي تر نتوانسته از تغذيهبه عبارت صحيح. افتدآمد، نتوانسته است در مقابل ايدئولوژي رسمي تمدن مؤثر واقع
عنوان ايران، سنت اسالمي را به مذهب شيعه دگرگون ساخته و اين مذهب به. سنت عصيانگري و قيام فراتر رود

ي كاپيتاليستي را از صافي در روزگار ما نيز عناصر مدرنيته. دهي شده استايدئولوژي تمدن دوران اخير تطبيق
.شدن داردو سعي بر مدرن١)همانند شكل مدرنيستيِ كنفوسيوسيسم چين(دگذرانشيعه مي

اش، داراي فرهنگي غني ي ايران هم از نظر اتنيكي و هم ديني به حكم خصوصيات چندهويتيجامعه
هاي كثير را صرفاً با از اينكه هويت. هاي ملي و ديني خاورميانه را برعهده داردميزباني تمامي هويت. باشدمي

گرايانه در يك جا نگه دارد، دچار دشواري و زحمت گرايانه يا دينهاي ايدئولوژيك مليوسل به هژمونيت

كنفوسيوسيسم تنها يك مكتب فكري نيست؛ بلكه يك ايدئولوژي است كه ميان دولت مدرن و . ن كنفوسيوس در سياست استمنظور كاربست مدرن آيي١

ي جو، پيش از ميالد، يعني دوران سلسه٥٥١از سال خط سير تاريخي آيين كنفوسيوس. يابدكند و بدين ترتيب تداوم حيات ميفرمان آسماني پيوند ايجاد مي

مراتبي كه هر كس در آن پايگاهي دارد و به باالتر از خود تربيت مردان جوان، كارمندان خردگرا، باور به سلسله. و تا امروزه نيز ادامه داردگرددشروع مي

كنفوسيوسيسم توان نوعيتالش بر كسب سعادت و رفاه ملي و فردي كه بر مبناي آيين و مذهب باشد را مي. نهد ازجمله مبادي كنفوسيوسي هستنداحترام مي

.ناميد
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از طرف ديگر در . نمايداي بسيار ظريف اجرا ميگرا و نژادگرا را به شيوهشكلي از ناسيوناليسمِ دين. گرددمي
جستن به تبليغات ه نفعش باشد، از توسلكه بنمايد، هنگاميي كاپيتاليستي را اجرا ميحاليكه مدرنيته

هاي انقالبي و دموكراتيك در ي پيشرفتنمودن و استحالهي ذوبدر زمينه. جويدمدرنيستي نيز دوري نميآنتي
در . ي يك رژيم دسپوتيك، مطرح استبرقرارسازي استادانه. درون فرهنگ تمدن سنتي مهارت يافته است

هرچند منابع . گيردمع خاورميانه كه ساختاري آكنده از چالش دارند، جاي ميها و جواترين دولتصدر پرتنش
گراييِ ايران، در مساعدترين ـ ملتگشايد، اما موجوديت دولتهايش مياش راه بر انعطاف نسبي تنشنفتي

ي اياالت ي كاپيتاليستي يعنهايي كه با بازيگران اصلي مدرنيتهناسازگاري. موقعيت جهت فروپاشي قرار دارد
.باشدي اروپا دارد نيز در اين امر بسيار مؤثر ميي آمريكا و اتحاديهمتحده

اي ماهرانه اجرا شود، گونهي مسائل اجتماعي ايران بهي دموكراتيك در زمينهي مدرنيتههنگامي كه نظريه
ي خود، گرايانهزيتهاي مركي تالشرغم همهعلي. تواند راهگشاي نتايج مهمي در جهت حل مسائل گرددمي

هنگامي كه عناصر تمدن دموكراتيك و عناصر . نيز جريان دارد» ايران فدرال«انگار در پس آن يك 
كنفدراسيون ي گرد هم آيند، پروژه) هاها و تركمنها، بلوچها، كُردها، عربآذري(فدراليست

خواهي زنان جنبش آزادي. تبديل شودتواند معنا يافته و به راحتي به يك مركز جاذبه ميدموكراتيك ايران
ي روشن ايران و بازيابي نقش آينده. هاي كمونال نيز در چارچوب اين پروژه نقشي مهم خواهند داشتو سنت
ي دموكراتيك، جامعه(ي دموكراتيكي يكپارچگي با عناصر مدرنيتهاش در خاورميانه، تنها در سايهتاريخي

ي ي ملي ايران، به اندازهپتانسيل جامعه. تواند ميسر گرددامي نوين ميو برداشتن گ) اقتصادي و اكولوژيك
كافي جهت اين كار نيرومند است و در عين حال واقعيت ملت دموكراتيك ايران نيز اين امر را ضروري 

.گرداندمي

ود به ي كاپيتاليستي در حين ورآيد كه مدرنيتههايي ميها در رأس تراژديي ملي ارمنيمسئله.هـ 
صورت عمدتاً با كُردها به. باشندهاي قديمي منطقه ميها ازجمله خلقارمني. ها گرديدنخاورميانه منجر بدا

به نسبتي كه كُردها خلقي هستند كه از راه كشاورزي و . اندمختلط و در يك جغرافياي مشترك زندگي كرده
كه گويي به همان نسبت اين اقتصاد را در شهرها از ها نيز خلقي هستند كنند، ارمنيدامپروري امرار معاش مي

ي فرهنگي هستند كه وجه هنري نماينده. نمايندكنند و خود نيز از آن تغذيه ميكاري تغذيه ميطريق صنعت
هايي موقتي و محلي غير از نمونهرغم در پيش گرفتن مقاومتي مشابه كُردها، بهعلي. باشدآن نيز پيشرفته مي

. باشندهاي مسيحي ميها ازجمله اولين خلقارمني. اند صاحب نهادهاي دولتي ماندگاري شوندنستهچندان نتوا
ويژه همانند يهوديان، در پيرامون دربارها و به. هويت و اعتقاد به رهايي، در اين امر نقشي مهم ايفا نموده است

.اندهاي صنعتكارشان، تأثيرگذار و پرنفوذ شدهاز راه هويت
ي كاپيتاليستي به خاورميانه، مبدل به خطايي استراتژيك گشته ها در حين ورود مدرنيتهنمودن ارمنيابزاري

اند، بودنشان دچار آن شدهي مسلمانان كه به سبب مسيحيها تحت محاصرهارمنيدر تنگنا قرار گرفتن. است
اَشراف ارمني كه . تراژدي تبديل شدتدريج به يك ـ ملت بهگرايي دولتشدن متقابل مليوري شعلهدرنتيجه

ي اروپا و مزدوريِ گرايي به شيوهملي. صورت زودهنگام به بورژوا مبدل شدند، نقشي مهم در اين امر داشتندبه
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ي خود هزار سالهها كه با فرهنگ پنجارمني. هژمونيك، دليل داخلي بال و فالكتي است كه بر سرشان آمد
هاي مدرنيته كه در قرن نوزدهم و ربع ي توطئهميانه انجام دادند، در نتيجهمشاركتي بزرگ در فرهنگ خاور

هستند ١بعد از يهوديان دومين خلق مهم دياسپورا. اول قرن بيستم صورت گرفتند، قرباني فالكتي بزرگ گشتند
ي ملي هتأسيس ارمنستاني كوچك در غرب آذربايجان، به معناي حل مسئل. اندكه در سطح جهان پراكنده شده

ها ارمني. اند جبران نمايدها از سر گذراندههايي را كه ارمنيتواند تأثير تراژديها نيست؛ اين تشكل نميارمني
.شان خواهند بودرفتهدستازهميشه به دنبال سرزمين

ايي كه آن اما در ج. رفته معنا پيدا كرده استشكل يافتنِ سرزمين ازدستي ارمني بهبنابراين امروزه مسئله
گرفتن سرزمين از دست يكي و «اي كه به اندازه. كنندهاي ديگري نيز زندگي ميجويند، خلقسرزمين را مي

از . باشدعملي خطا و جرمي غيرقابل بخشش باشد، عكس آن نيز به همان ميزان جرم مي» دادن آن به ديگري
دليل واقعي اين ترسناكي، وجود . گرديمرو ميبهـ ملت روها، بار ديگر با ترسناكيِ دولتي ارمنيراه مسئله

ي كاپيتاليستي نظام پشتيبان آن نيز مدرنيته. باشدنگرش مبتني مرزها و تكاپو براي نيل به ملت هموژن مي
تواند ارمنيان را نابود اي كه تركيبي از مسيحيت و مدرنيته است، تنها ميي زندگيذهنيت و شيوه. باشدمي

شان اين است كه ي حياتيمايه و داراي ذهنيتي فاشيستي باشند، وظيفهشان دونهم كه دشمنانهرچقدر . نمايد
هايي نوين براي شان است را شناسايي نمايند و عالوه بر آن به جستجوي راههايي كه متوجهكشيداليل نسل

كمونال ايجاد شوند، شايد هاي كنفدراليستيِ چندملتي كه بر مبنايي دموكراتيك و تشكل. رفت بپردازندبرون
آلي را ارائه ي تقريباً ايدهجويانههاي چارهها، فرصتهاي مشابه آنهم بيش از همگان جهت ارمنيان و خلق

صورت انديشي نمايند و خود را بهي دموكراتيك تأمل و ژرفي عناصر مدرنيتهدر صورتي كه بر پايه. دهندمي
، هم مجدداً به نقش تاريخي خود در فرهنگ خاورميانه خواهند نوسازي نمايندملت دموكراتيك ارمني

.رسيد و هم راه صحيح رهايي را خواهند يافت

عنوان آشوريان به. انگيز يك غول تمدنيِ خاورميانه استي ملي آشوري، بيانگر داستان حزنمسئله.و
ردند، به عاقبتي دچار گشتند كه به شمهمسان مي» آشور«خلقي كه خود را با يكي از خدايان مزوپوتاميا يعني 

اي بزرگ براي فرهنگ خاورميانه عنوان ضايعهنابودشدن آشوريان را بايد به. ارمنيان وخيم بودي تراژدياندازه
باشد؛ دقيقاً همانند دشمنيِ ترين دشمن آشوريان، خود تمدن آشور ميتوان گفت كه بزرگمي. ارزيابي نمود

چرا؟ زيرا فرهنگ و يا خلق منسوب به . هابابل با خود سومريان، بابليان و آكاديهاي سومر، آكاد و تمدن
شدن آن نمايد، با از ميان برداشتههاي انحصارگرايانه آن را بزرگ ميي غصبفرهنگي كه يك تمدن در نتيجه

اگر اين .بيند كه به روي خطرات بسياري گشوده استانحصار تمدني، خود را با چنان خأليي رويارو مي
خألها را پر كند، انتقامش را از فرهنگ و ها خود بالفاصله اين خألها را پر نكنند، محتمالً نيرويي كه آنخلق

آشوريان هم . اندآشوريان قرباني چنين رويدادي گشته. جا مانده خواهد ستاندخلقي كه از آن تمدن به

١Diaspora :شدن فيزيكي واقع پراكندهدياسپورا به. در عبراني به معناي تبعيد است. اي مأخوذ از يوناني به معناي تارومارشدن، به هر سو پراكندنواژه

ها در اين اصطالح بيانگر موجوديت آن. شناسانه استي معاني ديني، فلسفي، سياسي و جامعهيهوديان به هر سوي جهان است؛ همچنين دربردارنده

.اندخارج) ارض موعود(ي ميهنهايي است كه از گسترهسرزمين
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اورارتو، ماد، پارس، ، بابل، هيتيت، فينيقيه، ميتاني،ويژه فرهنگ سومر، آكادي فرهنگ خاورميانه و بهحافظه
خلقي . آيندشمار ميكنندگان آن بهشوندگان و تغذيهاند و هم بهترين تغذيههلن، ساساني، بيزانس و اسالم بوده

ي انحصار تجارت در عنصر آفريننده. هستند كه در ميان آفرينندگان مسيحيت نيز در رديف اول جاي دارند
ها را به اين تمدن ها با تمدن خاورميانه البته كه سرنوشت آنهمه معاشرت آناين. باشندخاورميانه ميتمدن 

.نمودندبا ترقي آن ترقي كرده و با سقوط آن سقوط مي. نمودوابسته مي
وس ها، منجر به تأثيري معكي ارمنيي كاپيتاليستي، همانند نمونهها به همكاري با مدرنيتهاقدام آشوري

انگيزي ي مدرنيته ژرفا يافت و اين امر فرجام حزنواسطهانزوايي كه با مسيحيت دچارش شده بودند به. گرديد
گرفته از خودشان كه مسبب فالكت بزرگي شد كه بر سرشان ترين دليل نشأتمهم. همراه آوردرا برايشان به
كاپيتاليست با مسيحيت تغذيه گرديد، و گراياني هژمونهاي تاكتيكي و سادهوكتابحساب: آمد اين بود

ها عمدتاً يك ها نيز همانند ارمنيآشوري. ي زودهنگام را مطرح نمودندگرايانهـ ملتانديشه و عملكرد دولت
تنها اقدامات فاشيستي و در باليي كه بر سر هر دو خلق آمد، نه. باشندخلق كهن جغرافياي كُردستان مي

ي دولتي دارند، بلكه مزدوران كُرد نيز نقش مهمي ترك كه ريشه١»اتحاد و ترقي«گرايي محور مليكشينسل
.اندداشته

هاي ي تمدني دارد، همگام با مسيحيت و ايدئولوژياي كه ريشهي ملي آشوري به اندازهي جامعهمسئله
يك تحول راديكال الزم يابيها ديده شد، جهت چارهي ارمنيگونه كه در نمونههمان. مدرنيته رشد يافته است

هاي هوا و هوس: تواند چنين باشددر مقابل نابودي، مي٢مدارانهراه نوين حيات آزاد و ظهوري هستي. باشدمي
بشكنند، ي كاپيتاليستي را در شخص خويش درهممربوط به امكانات مادي و ذهنيتيِ تمدن كالسيك و مدرنيته

به تأمل بپردازند ) ي دموكراتيك، اقتصادي و اكولوژيكجامعه(اتيكي دموكربر روي عناصر تمدن و مدرنيته
ي خويش را ي بزرگ حافظههااگر اندوخته. مجدداً بسازندملت دموكراتيك آشوريعنوان و خود را به

تواند ي دموكراتيك نوسازي كنند، ميصورت فرهنگ مدرنيتهـ بهكه در فرهنگ خاورميانه از آن برخوردارندـ
.شان شودشان گردد و هم راهگشاي رهايي واقعيوجب بازيابي نقش تاريخيهم م

. باشدي جهان نيز ميي اجتماعي خاورميانه است، در عين حال مسئلهاي كه مسئلهي يهود به اندازهمسئله.ز
مسئله به حالت »ي سرگذشتنظر همانند تحقيق دربارهپيگيري ردپاي يهوديان در طول تاريخ، از يك نقطه

يهوديان چرا به مسئله تبديل شدند، چگونه پراكنده شدند، در كجاها . است» درآمدن فرهنگ خاورميانه
ها، با هاي اين پرسشرو گشتند؟ داليل و جوابچيزهايي تشكيل دادند، با چه نتايجي روبهپراكنده شدند، چه

هاي قبلي دفاعياتم نياز ي يهود كه در بخشجهت يهوديان و مسئله. ها يكسان استي تمدنكردن دربارهداوري
.كننده هستمكردن به چند قضاوت كاملها را احساس نمودم، ناچار از بسندهبه پرداختن وسيع به آن

١İttihat ve Terakkiتركيسم استـ اسالمي پانگرايي تُرك و سنتز تركياي كه بنيان مليفرقه.
ي انسان را دارد و به مفاهيمي همچون اميد، اندوه، تنهايي، سياليسم دغدغهاگزيستان. آمده است كه معادل اگزيستانسياليستي استvaroluşçuي در متن واژه٢

مقدم ) Essence= چيستي(را بر ماهيت) Existence=ايستاييهستي؛ برون(پيروان اين مكتب اگزيستانس. پردازدمي... اضطراب، آرامش، شادي ودلتنگي،

دانندمي
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است، به نسبتي فراوان تشكلي يهودي نهاد پيامبري كه مشاركت بزرگي در فرهنگ خاورميانه داشته
اي منطقه فايده هاي كهن سومر و مصر و در كل از فرهنگ قبيلهبدون شك در اين امر از فرهنگ. باشدمي

اي خود متحول ها را به فرهنگ قبيلهاينكه يهوديان اين منابع فرهنگي را از صافي رفرم گذرانده و آن. اندبرده
اد و يهوديت اساساً بيانگر اين استعد. اند، مستلزم قابليت عظيمي استو بدين ترتيب نمايندگي نمودهساخته

اند در اند و بدين ترتيب موفق شدهاي متحول ساختهاين را گاه به پول و گاه به تسليحات هسته. باشدقابليت مي
.سطح جهان مؤثر واقع افتند

خداانگاري «. نمايدي يهود ايفا ميي مسئلهاين استعدادي كه يهوديان دارند، نقش مهمي در سرچشمه
گرايي، ملي«صورت ي كاپيتاليستي بهنوني مطرح است، در دوران مدرنيتهكه در تاريخ و روزگار ك١»قبيله

يهوديان . گرايي داردگردد؛ اين امر ارتباط تنگاتنگي با يهوديارائه مي» هاي سكوالرـ ملت و الوهيتدولت
. ندرا آفريده بوداي گشتند كه خودشان آنهاي تمدن و مدرنيتهها، قرباني سنتدقيقاً همانند آشوري

از دولت دارد، ابداع اي كه استعارهعنوان واژهكه در كتاب مقدس از آن سخن رفته است، به) هيوال(لوياتان
بندي شده و ابتدا در ي كاپيتاليستي شاكلهـ ملت در مدرنيتهعنوان دولتاينكه لوياتان به. هاستخود آن

يهودي ) تئولوژيك(گاتنگي با فرهنگ الوهيتشخصيت ناپلئون و سپس هيتلر بازنمايي شده است، ارتباط تن
كشي يهوديان، توسط يكي از اَشكالي كه همين هيوالي مدرنيته به خود گرفته، دانيم كه نسلخوبي ميبه. دارد

صداقت در قبال حقيقتي . در قرون اوليه و وسطي نيز رويدادهاي مشابهي، بسيار بر سرشان آمد. انجام شده است
يهوديان توسط هيواليي كه : نشان سازيمنده است، مستلزم آن است كه اين نكته را دستكه اين فرهنگ آموزا

.ها و بالياي عظيمي شدندبا دستان خود آفريدند، دچار فالكت
. براي يهوديان مهم بوده و اين اهميت هنوز هم ادامه دارد. ٢باشدمي» خروج«اولين اسم كتاب مقدس 

] هاييا خروج[هارفت، به برون)اورفا(شان از اورمصر و قبل از آن خروجشان از ي خروجحداقل به اندازه
اي كه در گذشته و امروزه در هزار سالههاي تقريباً سهها و درگيريرفت از چالشجهت برون. مهمي نياز دارند

نظر ناقابل من . بندها داشته و دارند، بايد راهي بياسرزمين قديمي كنعان با فلسطينيان و دنياي عرب پشتيبان آن
ي دموكراتيك كه در طول دفاعياتم سعي در عناصر مدرنيته: ها اين استعنوان يك فرد اهل اورفا جهت آنبه

ي بازداشت، دستگيري و حكمي كه منجر به نوشتن اين دفاعيات گرديدند، در درجه(ها نمودمبر پيشبرد آن
گمان روشنفكران بي. رفت را بجويند، راه برون)رتباط داردـ ملت يهودي امروزين يعني اسرائيل ااول با دولت

. شودنظربودن حل نميمسئله، تنها با صاحب. باشندباره مياي در ايناالصل، صاحب نظرات پيشرفتهيهودي
ـ ملت دولت. اي اصولي گردهم آيندگونهيهوديان بايستي از طريق فرهنگ دموكراتيك خاورميانه مجدداً به

ممكن نيست بتوان . خاورميانه، هميشه در حال جنگ خواهد بودـ ملتدر ژئوپوليتيك پر از دولتاسرائيل 

: tanrıcılık/ پرستي؛ قبيله را در مقام خدا پرستيدن؛ گرايش به اينكه قبيله را در مقام خدا دانستن»ي قبيلهخدا«آمده است؛ kabile tanrıcılığıدر متن ١

خداباوري يا خداپرستي
پردازد، سفر خروج كه به حكايت مهاجرت سفر تكوين كه به داستان آفرينش مي: تورات از پنج كتاب يا اسفار خمسه تشكيل شده است كه عبارتند از٢

كند، سفر تثنيه اسرائيل و فتح كنعان بحث مياسرائيل از مصر مربوط است، سفر الويان كه شامل قواعد شريعي و مذهبي است، سفر اعداد كه از مسافرت بنيبني

.دهدكه شرايع را مجدداً شرح مي
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ها ي كاپيتاليستي به آناگرچه برخورداري از پشتيبانيِ نيروي هژمونيك مدرنيته. آتش را با آتش خاموش نمود
ي مي بدون گذار از مدرنيتههيچ نظا. اي كافي نيستيابي ريشهدهد، ولي اين امر جهت چارهاطمينان مي

.تواند امنيت ماندگاري را برقرار سازدكاپيتاليستي، نمي
توانند ي اسرائيل، جوامع نه در خاورميانه و نه در جهان نميي يهودي و خاصه مسئلهبدون حل عموماً مسئله

تمامي «نشان دادن اينكه ـ فلسطين جهتي اسرائيلي نمونهاي به اندازههيچ نمونه. شان را حل نمايندمسائل
» اندي مسائلباشند بلكه حادكنندهگشا نميـ ملت دارند، مشكلرويكردهايي كه رهنمود مبتني بر دولت

ي اينها، كالفي از از همه. ـ فلسطين، يك دنيا پول و خون صرف شددر جنگ اسرائيل. باشدآموزنده نمي
ي كاپيتاليستي و اين مدرنيته. باشدرفت از آن دشوار ميمسائل حاد به ارث باقي مانده كه هنوز هم برون

.ـ فلسطين ورشكسته شده استي اسرائيلگراي آن است كه در نمونهـ ملتپارادايم دولت
اي شان، ضايعهكشيها و نسلانكار آن. باشندهاي اصلي فرهنگ خاورميانه مييهوديان يكي از موجوديت

هايي كه حتي خودشان را نيز دچار افي آشكار گشته است كه با لوياتاني كبه اندازه. براي همگان است
ها، از طريق ها و آشورييهوديان نيز همانند ارمني. توان در صلح و امنيت زندگي كردكشي نمود، نمينسل

تر در كنفدراسيون دموكراتيك اي راحتگونهتوانند بهميملت دموكراتيكشكل بازسازي خود به
تواند ميي شرقيكنفدراسيون دموكراتيك مديترانهي در اين زمينه، پروژه. جاي بگيرندخاورميانه

ي اين توانند در گسترهـ دينيِ قاطع و بسته، ميهاي هويتيِ ملينگرش. اي نيكو جهت يك سرآغاز باشدانديشه
به يك ملت دموكراتيك باز تواند حتي اسرائيل نيز مي. هايي باز و منعطف متحول گردندسوي هويتپروژه به

.بدون شك همسايگان آن نيز بايد تحول مشابهي را به خود ببينند. مبدل شودو قابل قبول
هاست، تحول مدرنيته را اجباري هاي شديدي كه خاورميانه دچار آنها و جنگيها، درگيريتنش

. اند، گذار نموداي كه حاد گشتهجتماعيتوان از مسائل ملي و ابدون ايجاد تحول در مدرنيته، نمي. گرداندمي
اگر نظام حاكم قادر به حل مسائل . تنهايي نيز تأكيدي است بر لزوم تحول مدرنيتهـ اسرائيل بهحتي چالش عرب

ي دموكراتيك، آلترناتيو اين انحالل را ارائه مدرنيته. بنيادين نباشد، چيزي كه بايد انجام داد انحالل نظام است
.دهدمي

اين پاكسازي، . اي بزرگ استويژه از آناطولي، ضايعهپاكسازي فرهنگ هلن از خاورميانه و به.حـ
ـ هايي كه دولتكشيها و نسلپاكسازي. را در پس خويش بر جاي نهاده است١برخي مسائل صدماتي

ي جام دادند، به اندازهصورت متقابل و بر مبناي اعمال نيرو انهاي ترك و يونان در ربع اول قرن بيستم بهملت
ها را هيچ دولتي صالحيت آن را ندارد كه خلق. اندها اثر دردآوري از خويش برجاي نهادهكشينسل

كمتر . خوريمهاي آن برميدر تاريخ كمتر به نمونه. شان جدا نمايدهاي فرهنگيِ هزاران سالهگونه از مكانبدين
اين در . تر از اين نشان دهداي جالبگونهـ ملت را بهانساني دولتي غير اي را يافت كه چهرهتوان نمونهمي

ترين سنتز فرهنگيِ م توانسته موفق به ايجاد باشكوه.ب٣٠٠م تا .ق٣٠٠است كه هلنيسم از حدود حالي
.خاورميانه شود

١Travmatik /travma :تراوما، صدمه؛ آسيب
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روپاشي هاي هلني، يهودي، آشوري و ارمني كه توسط اسالم تسريع يافتند، در فمراحل پاكسازي فرهنگ
جامانده از فرهنگ اسالمي هيچگاه توان آن را نيافت كه خألهاي به. تمدن خاورميانه نقش بزرگي را ايفا نمود

ي ي كاپيتاليستي در اوايل قرن نوزدهم، حين ورود به خاورميانه با يك منظرهمدرنيته. ها را پر نمايداين فرهنگ
فرهنگ به . ن بود كه فرسايش فرهنگي آن را پديد آورده بودشداين نوعي بياباني. مانند مواجه گشتبيابان

هيچ وجه فتح منطقه، به. شودمعناي مقاومت است؛ هنگامي كه فرهنگ نيرومند نباشد، مقاومت نيز نيرومند نمي
اي كه پيش آمدند را در فروپاشي خاورميانه و حالت هاي فرهنگيتوان نقش پاكسازينمي. دشوار نبود

شوند، ـ ملت كه بر مبناي ايجاد ملت هموژن و يكدست ارائه ميهاي دولتپروژه. كوچك شمردامروزين آن 
همه در پي هموژنيته هاي ديني نيز هرگز اينحتي در عصر امت. باشدهاي فرهنگي ميعاممسئول اصلي قتل

.نيافتادند

ها در طول اين گروه. باشندهم ميها دچار گشتند نيز ماالصل بدانهاي اتنيكي قفقازيمسائلي كه گروه.ط
توان به هيچ وجه نمي. تاريخ با سرازيرشدن هميشگي به خاورميانه، در غناي فرهنگي مفيد واقع گشتند

هاي اقليت را نيز مدرنيته اين فرهنگ. مندي و غناي فرهنگي را كوچك شمردشان به كليتمشاركت و كمك
.به خفقان كشيد

دار نهفته است و ـ دولتشان در تمدن طبقاتييادين اجتماعي خاورميانه كه ريشهنتيجتاً اينكه، مسائل بن
ها پيش رفتند، همگام با بحران ساختاريِ گلوبال در حادترين كشيي كاپيتاليستي تا حد نسلهمزمان با مدرنيته
مسائل را تعريف و تنهاي حاكم نهاي مدرنيتههايِ منطقهشعبات يا نمايندگي. برندسر ميدوران خويش به

هاي ناسيوناليسم. اند، بلكه چندان متوجه نيستند كه نمايندگي چه چيزي را نيز برعهده دارندتحليل نكرده
.زنندها دامن ميجاي حل مسائل هرچه بيشتر بر آنشود، بهها رجوع ميـ اتنيكي كه بيش از هرچيز بدانگرانژاد

هاي بزرگ تاريخي آن را پديد ي زندگي است كه انقالبفرهنگ خاورميانه در عين حال يك شيوه
هاي اجتماعي را كشي فرهنگي هستند، به ميزاني كه حقيقتها كه ابزارهاي نسلـ ملتدولت. اندآورده
ها گرديد، در حكم ي دموكراتيك كه سعي بر تعريف آنعناصر مدرنيته. كشنداند، زندگي را نيز ميكشته

ي ي جامعهكه بر پايههنگامي. باشندها و دفاع از زندگي ميكشيسازي نسلمتوقفـ عمليِنيروهاي نظري
گذار شد، زندگي در فرهنگ خودـهاي دموكراتيكعصر ملتـ اكولوژيك به ـ اقتصاديدموكراتيك

.ي خاورميانه دوباره به سحرانگيزي كهن خويش واصل خواهد شدنوساخته

روكراسيي طبقات اجتماعي و بـ مسئله٢
آميز نموده ها را در ابهام گذاشته و مبالغهاي كه ايدئولوژي پوزيتيويستي، آندر ميان واقعيات اجتماعي

گرا در آن بسيار اغراق هاي چپي طبقه كه پوزيتيويستپديده. است، طبقه و بروكراسي جايگاه مهمي دارد
بيشتر به طبقه نقش اعطا شده تا . نا گردانده نشده استي كافي بامععنوان حقيقت اجتماعي به اندازهاند، بهنموده

ايجاد شده كه طبق ي جامعهنوعي نگرش درباره. جامعه تقريباً عبارت از طبقات شمرده شده است. به جامعه
ي با توجه به بدنه. مورد صحيح، عكس آن است. آن، جامعه عبارت از مجموع طبقات انگاشته شده است
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گاهي ضعيف و الغر و گاهي نيز فربه . شمرده شوند١»چاقي مفرط«طبقاتي بايد بيماري هاي اجتماعي، پديده
بصيرتي و فقدان ديد كامل شده و حقيقت اجتماعي را دهي جوامع به طبقات، موجب نوعي بيتقليل. شوندمي

عيت اجتماعي گرا با كسب كيفيت انحصارگرانه در دوران تمدن، واقهاي طبقهايدئولوژي. نمايداستهالك مي
. اندصورت يك قانون و منطق درآوردهنمايند و اين امر را بهآميز و گمراهانه تبيين مياي تحريفگونهرا به

.ي اجتماعي استشدهپيشگي و فرزانگي، ماهيتاً هنر جستجوي حقيقت مفقود گرداندهفلسفه
ي يك انحراف و نه يك پديدهعنوانشدن كه در طول تاريخ پيش آمده است، بهمهم است كه طبقاتي

ي كاپيتاليستي در اساس متكي بر ايدئولوژي و علوم اجتماعي مدرنيته. عادي اجتماعي مورد ارزيابي قرار گيرد
به دليل همين كيفيت است كه . شودريزي ميبر مبناي طبقات حاكم و محكوم، طرح. باشدي طبقه ميپديده

توان همان خصوصيت را در مي. شه انتقادي و دگماتيك باقي مانده استتواند حقيقت را بيان نمايد و همينمي
هاي ، آموزه)طبقات حاكم و محكوم(در هر دو وضعيت. دار نيز مشاهده نمودكل دوران تمدن طبقه

اي دچار تحريف اند، حقيقت را به نسبت گستردهبودن طراحي شدهايدئولوژيك و علمي كه بر اساس طبقاتي
اند، جستجوي حقيقت و صدق بودن طراحي شدههايي كه بر اساس طبقاتيها و حياتسبب ذهنيتبه. نمايندمي

گيرند، از همان واقعيت هايي كه بر سر حقيقت صورت ميها و كشمكشبحث. هميشه وجود داشته است
هنگامي كه . دشوگر ميي طبقاتي جلوهصورت يك پديدهي اجتماعي اساساً بهبنابراين مسئله. گيرندنشأت مي

اگر اقتصاد چندان . گرددصورت انحصار فرااقتصادي محسوس ميشود، بهبر روي حيات اقتصادي برقرار مي
هرچه محصول مازاد و ارزش افزونه افزايش يابد، بنيان . تواند توسعه يابدنيز نمي٢بودنتوسعه نيابد، طبقاتي

هاي شديد طبقاتي، بر مبناي همين ها و درگيريچالش. بديابودن نيز به همان ميزان افزايش ميمادي طبقاتي
.باشدشود، همين واقعيت نهفته مياي كه تنش و درگيري اجتماعي ناميده ميدر بنيان پديده. دهندمازاد رخ مي

ي طبقاتي شوند، هميشه با پديدهناميده مي٣ايهمچنين اقشار آواره و گسسته از توليد كه لُمپن و حاشيه
اند، درآورده شده» ارتش بيكاران«صورت ي كاپيتاليستي بهاين اقشار كه همزمان با مدرنيته. اندي نمودههمراه

اي كه حتي در عالم حيوانات نيز وجود ندارد، به دست انسان ترتيب، پديدهبدين. اندي منفور و لعين نظامجنبه
راندازيِ نظام، قطعاً به ارتش بيكاران نياز وجود دارد؛ كاجهت به. شودي انساني به ارمغان آورده ميبراي جامعه
. كندشدن ارتش بيكاران، سرمايه رشد نميبدون بزرگ. يابدصورت قانون بيشينه سود كارايي نميدر غير اين
جمعيتي كه . اندي ديگر اين پديده، جمعيت فزاينده و تحركاتي جمعيتي است كه منجر بدان شدهيك نتيجه

گشايد كه كند بلكه در به روي فجايع اكولوژيكي سنگيني مييابد، تنها بيكاري را تغذيه نميميپيوسته رشد 
.تواند آن را تاب آوردزيست نميي ما قادر به تحمل آن نيست و محيطسياره

اين بود كه ) ي كاپيتاليستيهاي مدرنيتهو تمامي ايدئولوژي(ترين خطاهاي ماركسيسميكي از بزرگ
ضعف و يا اشتباه بنيادين موجود در سيستم . آورداتي را امري اجباري جهت پيشرفت به حساب ميتكوين طبق

گري و استثمار بخشيدن به سلطهصورت ناگزير موجب مشروعيتاين نيز به. آن، در همين قضاوت نهفته است

١Obezite ياobesity معناي فربهي مفرط و ناهنجار استبه.
٢Sınıfsallıkتطبقاتي
٣Deklaseكالسهطبقه، حاشيهبياي، د
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ز آن استقبال خواهد شكل يك امر مشروع ااي كه ضروري و اجباري انگاشته شود، ناگزير بهپديده. شودمي
.نمايداين قضاوت، در امر از دست رفتن ارزش حقيقت نيز نقش بنياديني ايفا مي. شد

ي ابزار كنترل و فشار طبقه. بودن استي طبقاتيي پديده»ـ نهادينهدولتي«ي بروكراتيك، نمود پديده
نمايد و به روي بزرگي كسب مياما طي يك روند، ني. باشدي محكوم ميحاكم بر روي تمامي جامعه و طبقه

با . آيدبودن از آن پديد ميآيد كه طبقاتيخود به حالت يك طبقه و منبع درمي. يابدموقعيتي اتونوم دست مي
اين وضعيت، سبب ايجاد مستمر يك . نمايدشدن فرادست و فرودست را تغذيه ميمجزاسازي مداوم، طبقاتي

نمايد و بدين از طرف ديگر هميشه خود را فراجامعه محسوب مي. گردددوگانگي در بدنه و ساختار آن مي
. يابدانحصارگريِ طبقاتي بيشتر از طريق بروكراسي تحقق مي. كندوپا ميترتيب امتيازي براي خويش دست

شود ي كاپيتاليستي به هيواليي مبدل ميبروكراسي در طول تاريخ هميشه رشد نشان داده و در دوران مدرنيته
ترين حالت طبقاتي در اين دوران همراه با بروكراسيِ رو به تزايد، ضعيف١كژتابي. بلعديي جامعه را ميكه گو

شود كه گويي عبارت از طبقه و بروكراسي جامعه چنان محسوب مي. آوردي اجتماعي پيش ميرا جهت پديده
. دهندهاي شديدي روي ميها و نزاعرسد، چالشدر اين دوراني كه فشار و استثمار به سطح بيشينه مي. باشدمي

ي اجتماعي به گردد، مسئلههاي فزاينده منجر به بروكراسي بيشتري ميها و درگيريهنگامي كه چالش
.شودهاي تكاملي و گاه و بيگاه نيز انفجارهاي انقالبي متحول ميپيشرفت

هاي نساني است كه آثار و نشانهبرده بيانگر فردي ا. باشدارزش ميي محكوم، از لحاظ حقيقت بيطبقه
توانند ثمربخش هاي ايدئولوژيك و سياسي متكي بر بردگان نميجنبشبنابراين. حقيقت وي زدوده شده است

جستجو و «هاي توانند معنا پيدا كنند كه به بخشي از جنبشهاي طبقات ستمديده تنها آنگاه ميجنبش. باشند
. اندل فشار و استثمار موجود بر روي كل جامعه، ساماندهي شدهي تبديل شوند كه در مقاب»كسب حقيقت

عنوان جنبش نيز شانس موفقيت باشد، بهارزش ميگونه كه از لحاظ حقيقت بينظرانه همانگرايي تنگطبقه
.باشدهاي آموزنده ميواقعيات تاريخي در اين زمينه مملو از نمونه. دهدچنداني را ارائه نمي

يي كه در مورد طبقه و بروكراسي صورت گرفتند، جهت تاريخ اجتماعي خاورميانه بيش از هااين ارزيابي
بودن و بروكراسي خود را بر روي چهار شكل اساسي ايدئولوژيك مشروع طبقاتي. پيش مصداق دارند

نگاتنگ بين اي ترابطه. باشندگرايي پوزيتيو ميگرايي و علمگرايي، جنسيتگرايي، مليها ديناين. گرداندمي
به همين جهت است كه حقيقت چنداني را ارائه . بودن وجود داردهاي ايدئولوژيك و طبقاتيبنديشاكله

در حالي كه . بودن استترين آلترناتيو در برابر طبقاتيي دموكراتيك، مناسبرشد و بالندگي جامعه. كنندنمي
ي دموكراتيك در مقابل طبقه گرديده است، مبارزههميشه منجر به زايش » طبقه عليه طبقه«رويكرد مبتني بر 

ي برابر و گردانيدن طبقه در ميان جامعه، منجر به رسيدن به جامعهسازي و ذوببودن، از طريق اندكطبقاتي
ي مربوط به مازادي كه ي اقتصادي و اكولوژيك، انحصارهاي سرمايهبنابراين از طريق جامعه. گرددآزاد مي

هاي انباشت. شوديابي مجدد جامعه ميبودن است را برچيده و بدين ترتيب موجب توانتيبستر مادي طبقا
ي ي اجتماعيِ دوران تمدن و مدرنيته، از طرف عناصر مدرنيتهعنوان عامل نهفته در بنيان مسئلهارزش افزونه به

شدگيومعوجبدشكلي، بدقوارگي، كج١



كـــيـراتــوكــدمدنــمـتتــسـفــيـانـم

٢٨٩

بدين . نمايديري ميگي دموكراتيك آغاز به شكلحل جامعهشوند و بدين ترتيب راهدموكراتيك ذوب مي
.ي طبقاتي منسجمي استي دموكراتيك، مبارزهگردد كه مبارزهترتيب اثبات مي

ي هيرارشي، قدرت و دولتـ انقالب و مسئله٣
ي گيرند، در ارتباط با عدم تحليل صحيح مسئلهها اكثراً در مغايرت با اهداف خويش قرار مياينكه انقالب

هاي پرشماري است كه به انقالب» آوار«در اين زمينه، تاريخ مملو از . باشدمي» هيرارشي، قدرت و دولت«
انقالب، از انقالب اسالم كه بيش از همه ادعاي ها نمونهده. انديابي با اهداف خويش دچار گشتهمغايرت

لشويك شود و نيز انقالب بي هيجدهم شمرده ميالوهيت دارد، تا انقالب فرانسه كه انقالب روشنگري سده
دليل بنيادين . اندزماني كوتاه با اهداف خويش به چالش افتادهروسيِ مربوط به سوسياليسم علمي، طي مدت

، به »زماني كوتاهمدت«دادن نيروي يك دولت يا قدرت هيرارشيك طي شكست: ي مذكور اين استپديده
خورده، حتي اگر دولت شكست. باشدي آن نميتمدن و مدرنيته» بلندمدت«دادن نهاد و فرهنگ معناي شكست

صورت يك مانع درآمده باشد، چيزي كه با انقالب هرچه بيشتر ي موجود بهدر درون نظام تمدن و يا مدرنيته
ها هاي آن دوران را به آناي خواهد بود كه كاراكتر تمامي دولتتقويت خواهد شد، تمدن و مدرنيته

شدن هرچه در پس قوي. گردددرت و مدرنيته محسوب نميدادن قدادن دولت، شكستشكست. بخشدمي
.ها، همين واقعيت اساسي نهفته استبيشترِ اكثر قدرت

اي هاي هزاران سالهزماناند، طي مدتهايي كه مختلط گشتهعنوان پديدهها بهها و قدرتهيرارشي
اي يا زمان لحظهمدت«نيز رويدادهاي هاانقالب. باشندتري ميزمان كوتاهها محصوالت مدتدولت. اندزيسته

شدن و اما خطر جذب. كنندها نقش مهمي ايفا نمياين وضعيت بدان معنا نيست كه انقالب. باشندمي» آني
عنوان يك احتمال مدت، هميشه بههاي دولتيِ بلندمدت و ميانها و ساختاربنديرفتن در درون تمدنتحليل

ي اما در مقابل مدرنيته. در مقابل هيچ دولتي شكست نخورد١٩١٧اكتبر مثالً انقالب . قوي وجود دارد
شك سهم پيكار صرف آن در مقابل عنصر بي. كاپيتاليستي كه نظام ساختارينِ بلندمدتي بود، شكست خورد

كارترين شكل آن زير عنوان گراترين و محافظهكه آن مبارزه را نيز توسط واپسمدرنيته ـ» كاپيتاليسمِ«
همچنين تالش به خرج داد تا پيشرفتي . كننده داردـ در اين امر نقشي تعيينيتاليسم دولتي انجام دادكاپ

گرفتارشدن در ميان چنين رأي ثابتي كه . ـ ملت ايجاد نمايدگرايي و دولتحداكثري را در عناصر صنعت
. دادهايش قرار ميا اهداف و آرمانبرآمده از عدم تحليل مدرنيته بود، البته كه عاقبت انقالب را در مغايرت ب

، نيازمند »هيرارشي، قدرت و دولت«مبارزه با فرهنگ . هايي استي بيستم مملو از آوارهاي چنين انقالبسده
باشد كه مخالف نظام كارگيري عناصري از خويش ميو به) تاريخ عناصر دموكراتيك(تفسير صحيح تاريخ

شوند كه بر اين مبنا آميز ميها تنها در صورتي موفقيتانقالب. ندصورت صحيح تعريف شده باشباشند و به
باشد درآميزند و ي دموكراتيك كه نظامي بلندمدت ميهاي خويش، با مدرنيتهيابي با آرمانبدون تناقض

.يكپارچگي يابند
بهتر درك دهيم، خدايي خاورميانه را در همين چارچوب انجام ميهنگامي كه تفسير انقالبي سه دين تك

هاي سبب اساسي عدم موفقيت اين انقالب. اندشان دچار گشتههاي متعالينماييم كه چرا به مغايرت با ايدهمي
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. هاستشدن زودهنگام آنشان به قدرت و هيرارشي كه ساختارهايي بلندمدت بودند و دولتييافتنديني، تمايل
سوي اهداف كساني كه خدايي شديداً بهدين تككه گويي يك قانون ضدانقالب حكمفرماست، اين سهچنان

توان در همان چارچوب اين امر را مي. اندكردند با آنها در حال جنگ هستند، لغزيده و انحراف يافتهتصور مي
هاي ي انقالبرفته از همهرفته. گردداين بازي در دوران مدرنيته بسيار آشكارتر اجرا مي. ذكرشده درك نمود

شوند، ـ ملت كامالً دچار چالش با اهداف خويش ميشدن از طريق دولتي نهادينهواسطهه بهاي كه كملي
.شوداي آكنده از درد و خشم ياد ميگونهبه

ترين شكل در جوامع خاورميانه برقرار ترين و قويزمان و تمركز، با طوالنيهايي كه از نظر مدتتمدن
سو اين از همان زمان گلگاميش بدين. باشندمي» قدرت و دولتهيرارشي،«اند، بيانگر اوج فرهنگ بوده

اند؛ آن را در هيأت فرزانگان هميشه از بيماري قدرت سخن گفته. قدرت، بيماري است: آگاهي وجود داشته
خاورميانه براي ديربازترين فرهنگي كه هيرارشي را پديد آورده و بستر و . اندترين فاحشه تعريف نمودهجذاب

توانيم درك كنيم هاي قدرت و دولت بوده، گهوارگي نموده است؛ از همين رو بهتر ميتمام فرماسيونمنبع 
اي كه هر رئيس در جامعه. كه چرا در خاورميانه فرهنگ دموكراتيك هميشه در سطح پايين باقي مانده است

ها نيز قابل فهم قالبنمايد، دليل محدودماندن نقش اناي خود را يك امپراطور كوچك تصور ميخانواده
شمار آيد، امكان درك هر چه بهتر ابعاد مسائل اجتماعي امروزين براي تمامي انقالب بهاگر مدرنيته به. باشدمي

گرا كه خود منشأ و منبع مسائل است، حالل اساسي مسائل انگاشته اگر يك نظام فتح. ما فراهم خواهد آمد
.ش مسائل اجتماعي حادتري خواهد بوداشود و برقرار گردد، البته كه نتيجه

. ترين وصال با خداي خويش درك گرديدـ ملت، تقريباً همانند بزرگي اخير داشتن يك دولتدر سده
هاي خاورميانه هنوز ـ ملتدولت. ـ ملت قرار داده شدندحتي خدايان قديمي نيز در خدمت خداي نوين دولت

پذيرند، ها را ميعنوان شهروند آنديگر و هم در برابر كساني كه بهحتي متوجه هم نيستند كه هم در مقابل هم
ها برگزيده ها بخشيده شده و هژموني نظام اين نقش را براي آنصورت يك ابزار جنگي بداناي بهويژهنقش
شود كه به انقالب ملي اعطا نمودن افراطيِ دولت، همانند نقشي محسوب مينمودن قدرت و مليمركزي. است

تنها شانس پيروزي ندارد بلكه بسيار اند، نهانقالبي كه آن را تا بدين حد آكنده از چالش نموده. گرديده است
توانند در ها تنها آنگاه ميانقالب. اي كه مدعي آن هستنداي باشد بر پيكر برابري و آزاديتواند ضربهآسان مي

در خاورميانه، . گرايي باشندگرايي و قدرتمركزيتاي آزاد و برابر باشند كه ضدخدمت دموكراسي و جامعه
تواند شانس توسعه را آميزشده، ميگراي مبالغهملتـفرهنگ دموكراتيك به ميزان گذار از فرهنگ دولت

ي اقتصادي و ي جامعهكه نمود تمركزيافتهي دموكراتيك ـپيداست به نسبتي كه از طريق جامعه. بيابد
ي انحصارات سرمايه و هاي قدرت و دولت كه ماهيتاً نمودهاي تمركزيافتهاختاربنديـ از ساكولوژيك است

. باشند، گذار صورت گيرد، مسائل اجتماعي وارد مسير حل واقعي خويش خواهند گرديدديگر استثمارها مي
هده دارد ي دموكراتيك، نمايندگي عصري را برعها يعني مدرنيتهآنمندهاي دموكراتيك و نمود نظامملت

.گيردكه در آن از مسائل ناشي از هيرارشي، قدرت و دولت گذار صورت مي
ها بتوانند بامعنا باشند و با اهداف خويش پارادوكس پيدا نكنند، بايد پس از انقالب به براي آنكه انقالب
ا قدرت عجين هايي كه بالفاصله بانقالب. گرايي دچار نگردندوار دولتهاي دسيسهبيماري قدرت و بازي
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آيند بلكه در عين حال دچار خيانت به شمار نمييافته بهرسند، تنها پايانگردند و به سطح دولت ميمي
تاريخ «ها تراژديِ از اين لحاظ، تاريخ انقالب. گردندخويش نيز مي» برابري، آزادي و دموكراسي«هاي آلايده

هايي بزرگ نظر مملو از درسس و اسالم، از اين نقطههاي فرانسه، روانقالب. كنندرا تجربه مي» خيانت
الفور مشروط به ها را فيجاي اينكه انقالببه: اي دارد اين استالعادهبنابراين موردي كه اهميت فوق. باشندمي

هاي بنيان. ي اخالقي و سياسي پايبند گردانيمهاي بلندمدت جامعهها را به ارزشقدرت و دولت نماييم، آن
تا زماني كه جوامع از . توان استوار ساختي اخالقي و سياسي را تنها از طريق سياست دموكراتيك ميعهجام

هاي دموكراتيك تأسيس راه سياست دموكراتيك به خيزش و فعاليت واداشته نشوند، در هر اجتماعي سازمان
رتي بلندمدت آزموده نشود صوي حيات دموكراتيك بهنگردند، رهبران دموكرات پرورش داده نشوند و شيوه

ها يعني جوامع دموكراتيك و توان جوامع اخالقي و سياسي را ساخت و شكل ملموس آنو برقرار نگردد، نمي
صورت ي دموكراتيك بهي مدرنيتهبدين ترتيب تصور مرحله. هاي دموكراتيك را تشكيل دادبنابراين ملت

، و اقدام به »ملي جوامع دموكراتيك بلندمدتهايها و تماميتكپارچگيعصر نويني متشكل از ي«
ي نان، آب و هوا جهت حيات ي آن، بايد امر غيرقابل اغماضي ارزيابي گردد كه به اندازهپردازي دربارهنظريه

.روزانه اهميت دارد
. شود، به كيفيت خود اين نهادها مربوط مي»هيرارشي، قدرت و دولت«ي مهم ديگر مرتبط با يك مسئله

هايي ترين پارادوكس ايدئولوژبا تكيه بر اين نهادها، بزرگ» برابري، آزادي و دموكراسي«دام به جستجوي اق
تالش براي . هاستدارند؛ ماركسيسم در رأس اين ايدئولوژيگونه اعالم ميهايشان را ايناست كه آرمان

» طلب، آزاد و دموكراتيكاتمساو«هايي كه با نفي هويت رسيدن به اهداف از راه اتكا بر اين پديده
: آميز استاستهزاگونه و هزل. خود ديده استترين پارادوكسي است كه تاريخ بهاند، بزرگموجوديت يافته

ي هيرارشي و سازي اتوريتهباشند، ضعيفمي» بودنطبقاتي«شدگي هايي كه ابزار نهادينهپادزهر اين پديده
ي اي برقرارشده بر روي جامعهيك، از طريق انحصارات سرمايهي دموكراتقدرت مستقر بر روي جامعه

سياست دموكراتيك، جهت اين . باشداقتصادي و اكوجامعه، و همچنين محدودسازي دولت از راه حقوق مي
توان به جز سياست دموكراتيك، از طريق هيچ ابزار ديگري نمي. نمايدامر نيز نقش غيرقابل اغماضي ايفا مي

اي كه به قدرت دست يابي و با قدرت عجين به اندازه. دست يافت) هامنديتوأم با تفاوت(د و برابري آزاجامعه
طبقه بالعكس، به تناسبي كه دموكراتيزه شوي، به همان ميزان بي. شويشوي، به همان ميزان طبقاتي مي

نگ خاورميانه، همچنين جانبه براي فرهسازي يك ابزار سياست دموكراتيك بسيار همهبدون واجب. شويمي
گري، ي كُنشبدون بيدارسازي و به خيزش واداشتن مكرر جامعه از راه اين ابزار و واردساختن آن به عرصه

توان هيچ يك از ي دموكراتيك نيز نميبدون رسيدن به جامعه. ي دموكراتيك رسيدتوان به جامعههرگز نمي
.بخشيد و به عصر تمدن دموكراتيك رسيدخواهانه را تحققطلبانه و آزادياهداف مساوات

روستايي ـي زراعيي متوسط و جامعهي شهري، طبقهـ مسائل مربوط به فروپاشي جامعه٤
ها حل آندر خاورميانه و راه

ي متوسط و نابودي ي كاپيتاليستي، خود را در فروپاشي شهر، رشد سرطاني طبقهتخريبات اصلي مدرنيته
ي نوزدهم تسريع يافت، انفجار انقالب صنعتي كه همزمان با سده. سازدستايي نمايان ميـ روي زراعيجامعه
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ي متوسط تركيب شدن ناهنجار و غيرعاديِ طبقهنام شهر، منجر به تخريب شهر شدـ با فربهجمعيت را ـ كه به
ي جامعه. ران ساله پيش بردـ روستايي هزاي زراعيتنيده با فروپاشي جامعهاي درهمگونهنمود و اين امر را به

ـ روستايي اساساً از شرايط مساعدي جهت يك جمعيت شهري محدود و يك ساختار عاري از تهديد زراعي
تمامي شهرهاي قرون اوليه و وسطي، شهرهايي كارا و داراي . باشدزيست، برخوردار ميمرگبار براي محيط

ي شهرـ روستا بدون آنكه تعادل هزاران ساله. بردندسر ميي زراعي در توازن بهويژه بودند كه با جامعهنقش
مسائلي كه . زيست را تخريب نمايد، توانست موجوديت خويش را ادامه دهدخورد و محيطچندان برهم

گرايي، شهر پيش از صنعت. ي زراعي را تهديد نمايندآمدند، در ابعادي نبودند كه شهر و جامعهوجود ميبه
١شهري شهري برخورد شده كه از دولتبه چندين جامعه. شدن بوددر امر اجتماعيداراي نقش بزرگي 

نقش شهرها . اندي باشكوه بودهداراي يك گذشته) ١٨٠٠الي ١٠٠٠(تا مديريت شهر ونيز) م.ق٣٥٠٠(اوروك
ب تمامي دولت محسونيز به٢شهرحتي دولت. باشدناپذير ميدر پيشرفت علم، هنر، فلسفه و صنعت بحث

.است» دموكراسينيمه«شود؛ نوعي نمي
حيات . عنوان داستان تمدني كه پيرامون شهر شكل گرفته است، روايت گرديدهنظر بهتاريخ، از يك نقطه

سر ـ زراعي در چارچوب يك توازن بهگرايي، هميشه توجه داشته تا با حيات روستاييشهريِ پيش از صنعت
آمده باشد، اما قادر نبوده در چنان ابعادي قطعيت يابد كه كليت و ها چالشي پديد هرچند بين آن. برد

ـ روستايي را ي زراعياين چالش هيچگاه به ابعادي نرسيده كه جامعه. يكپارچگي اجتماعي را به خطر بياندازد
كه گرايي انفجار صنعت. ي متقابل همديگر مبناي آن را تشكيل داده استبودن و تغذيههمبسته. فروپاشاند

زدن اين توازن كفايت ننمود؛ بلكه با رشد نوعي انفجار ساختاري و هدفمند در راستاي بيشينه سود بود، به برهم
و ٣بودننام شهر حقيقتاً هم نوعي ناشهرياي كه در دويست سال اخير منجر بدان شد، بهغيرعادي

ي جامعه«اصطالح ـ روستايي، تحت نام بهي زراعيبا فروپاشاندن جامعه. را پديد آورد» معنابي٤بودنيشهري«
ي متوسط ناميده اي كه انفجار طبقهدر اين پديده. آسا گشودي سرطانراه بر يك واقعه» صنعتيِ شهري

!اي وجود ندارد، تنها ارقام وجود دارندويژهشود، هيچ نوع كارايي و نقشمي
ها جهت برخي ايدئولوگ. ردندوجود آوي متوسط را بهاصطالح عجيبي همچون بيكاري طبقه

ي متوسط بنيان اي صادر نمايند كه طبق آن، طبقهي طبقاتي، سعي نمودند نسخهبخشي به اين اعجوبهمشروعيت
تنها شهرهاي ميليوني بلكه شهرهاي ده ميليوني و طبقات نه. شدي دموكراتيك خوانده ميمستحكم ماديِ جامعه

، دليلش »اصطالحبه«گويم اگر مي. ان بزرگ شده بودند، تشكيل گرديدنداصطالح متوسطي كه به همان ميزبه
باشد، بلكه دليلش اين است كه فاقد يك موجوديت و معنايِ اي مادي نمياين نيست كه پديده

و يابد، تركيبي متوسط بازنمود مينام طبقهاي بهواقعيتي كه در پديده. باشدخويش ميبهمختص
ديالكتيك . صورت طبقات فرادست و فرودست شكل گرفته استيزي است كه در جامعه بهسازي تمايكپارچه

١Site :لت بودشهرهاي كهن كه معموالً هر كدام تا حدي تحت استيالي يك دو
٢Kent devletiشهر دولت
٣Kentsizlik
٤Kentlilik
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ي هگل به شكلي عالي تحليل گشته و معنا و ويژه در فلسفهو فرودست، بهفرادستي طبقات »ـ بردهارباب«
هگل است كه ي عظيم وي اين است كه بازهم اين ي فلسفهترين نتيجهاما تباه. مفهوم آن نشان داده شده است

كارل ماركس همان خطا را . عنوان تحقق آزادي تعريف نموده استـ ملت، بهي متوسط را در مقام دولتطبقه
ي كاپيتاليستي اين است ترين تقلب و دغلكاري اجتماعي مدرنيتهبزرگ. مرتكب گشت» پرولتاريا«ي نام طبقهبه

انحراف از «عنوان نوعي خويش نداشته و بهبهصاي كه موجوديتي مختي پديدارينِ دوطبقهكه يك مقوله
تمامي . دهدشكل يك موجوديت اجتماعي ارائه ميتر گردانيده و بهپديد آمده است را غيرعادي» جامعه

. باشندبخشيدن به اين تقلب و دغلكاري ميها و علوم اجتماعي كاپيتاليستي، موظف به مشروعيتايدئولوژي
: شمارندي خويش را چنين ميهدف اصلي پيشه. فاقد حقيقت، حقيقت توليد كننديسعي دارند از يك پديده

.ارائه دهند١»حقيقت ابژكتيو«رفتگيِ عظيمِ حقيقت را به عنوان از طريق متافيزيك پوزيتيوستي، ازدست
ي كه هايامپراطوري. هاي امپراطوري بودندگرايي، نظامصنعتپيشا٢شهرهايآلترناتيو و يا تداوم دولت

نمودند، در ازاي تأمين امنيت، خود را صاحب مازادهاي ـ روستايي تكيه ميي زراعياساساً بر جامعه
شهر و هم نظام امپراطوري در برابر انباشت هم دولت. شمردندمي) هاي افزونهمحصول مازاد و ارزش(اجتماعي

ـ ملت ماهيتاً از نياز دولت. مانع درآمدصورت يككه همگام با انقالب صنعتي استمرار كسب نمود، بهسرمايه
ـ ملت به دولت. اي كه نامعاصر گشته و در مقابل سرمايه قرار دارد، نشأت گرفته استبه گذار از سنت دولتي

ي كاپيتاليستي را پشت سر گذاشت، ميزاني كه اين موانع و تهديدات موجود در پيش روي انباشت سرمايه
هايي ؛ پديدهگراييـ ملتگرايي و دولتكاپيتاليسم، صنعتبنابراين . رآيدشكل دولت حاكم دتوانست به
ـ ي زراعيي متوسط و بروكراسي، همچنين پاكسازي جامعه، انفجار طبقه»شدني فاقد شهرشهري«هستند كه 
ي دهنه شهرهاي ميليوني بلكه شهرهاي صدهزار نفري و پدي. گيرندها صورت ميطور مختلط در آنروستايي به

ي بيماري، بحران و نتيجه«ترين ي متوسطي كه به همان تناسب رشد نموده است، صرفاً به حالت بزرگطبقه
نمايندزيست را نيز غيرقابل زيست ميآيند؛ بلكه سياره و محيطي كاپيتاليستي درنميمدرنيته» كائوتيك .

است، توانسته اندكي متوجه اين واقعيت گرديدهاي بسيار شرمگينانه، گونهي اينكه بهواسطهمدرنيسم بهپست
نمودن به سه سوار روز خاطر اشارهباشد؛ اما باز هم بهتحت تأثير شديد مدرنيته مي. اي را پشت سر نهدمرحله

.نمايدمحشر، نقش مثبتي را ايفا مي
شان در د، انعكاسانرا در مركز مدرنيته كسب نموده٣ي متوسطي كه چنين حالت پديدارينيشهر و طبقه

گوييم بامعنا وقتي مي. باشندهايي فاقد معنا ميها پديدهاين. تري را برجاي نهاده استخاورميانه اثرات فرساينده
. پرورانندنماييم؛ وگرنه انبوهي از معناي منفي را در بطن خويش ميي مثبت آن بحث مينيستند، از نبود جنبه

ـ زراعي، ي روستاييكند؛ با فروپاشاندن سريع جامعهرا بيكار نميي متوسط صرفاً خود شهر و طبقه
ي متوسط خاورميانه كه از تحقق اندوسترياليسم و شهرها و طبقه. نمايدبودن خويش را اثبات مينامطلوب

اي وسوي موقعيت لُمپن، حاشيهدورند، در حالت پديدارينِ خويش، كل جامعه را بهبروكراتيسم غربي بسيار به

١nesnel hakikat
٢Kent devletiشهر دولت
٣Olgusallıkحيث پديداري
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گرايي اي از هژمونيموقعيت اين طبقه كه از واقعيت تاريخي گسسته شده و به سطح شعبه. دهندآواره سوق مي
ناتواني در امر . ترين حالت حقيقت اجتماعي را پديد آورده استكاپيتاليستي تقليل داده شده است، ضعيف

تواند تمدن اروپا را كامالً نه مي. مايدنايجاد حقيقت خويش، حالت پديدارينِ آن را هرچه بيشتر نامطلوب مي
فروپاشي و تباهي، حالت پديداريني را كه در . تواند تمدن مركزي كهن خويش را احيا نمايدبپذيرد و نه مي

ي متوسط خاورميانه كه روزانه اي از شهر و طبقهموقعيت بخش عمده. كشداين ميان باقي مانده، به تصوير مي
رسد بعد از اتمام منابع به نظر مي. باشدتر مينمايد، وخيموري نظير نفت تأمين معاش مياز طريق منابع كُنژنكت

.تر و دردآورتر خواهد بودنفتي، فروپاشي بسيار مخرب
هزار ـ روستايي حدوداً پانزدهبخشد، حيات اجتماعي زراعيي منطقه ميچيزي كه معناي اصلي را به جامعه

بخشد، بسيار بيشتر از هزار ساله نيز امكان مياجتماعي كه به تمدني حدوداً پنجنابودي اين حيات . ساله است
مدت آن از راه كردن كوتاهشايد امكان اداره. دنبال خواهد داشترود، پيامدهاي مخربي را بهآنچه تصور مي

ي متوسط هر و طبقهي كاپيتاليستيِ ديرهنگام كنوني وجود داشته باشد، اما وضعيت سرباربودن شعناصر مدرنيته
اين . ها را پيوسته تغذيه خواهد نمودشود، تنش، درگيري و جنگتر ميكه هر روز بيش از پيش غيرقابل تحمل

باشد، هر روز بيش از پيش با افزودن بر شدت آهنگ و فشردگي خويش، روند كه روزانه در حال جريان مي
.ادامه خواهد يافت

ـ روستايي تنها ي زراعيي متوسط و فروپاشي جامعهشدن طبقهرطانيشدني فاقد شهر، سبنابراين شهري
گر آنند كه جامعه به مرزهاي شوند، بلكه نماياننشان نميعنوان حادترين مسائل اجتماعي دستبه

ي دموكراتيك در مقابل موجوديت اين مسائل و استمرارناپذيري عناصر مدرنيته. ناپذيري رسيده استتداوم
اي كه به انسداد رسيده و در وضعيت رفت جامعهكنند، بلكه بروني مسئله را ايفا نميكنندهنقش حلآنان، تنها

ي ـ اكولوژيك، جامعهي اقتصاديقبل از هرچيز با صيانت از جامعه. بخشندباشد را نيز تحقق ميكائوتيك مي
. كنندبر مبنايي كمونال بازسازي ميگرايي راشده توسط كاپيتاليسم و صنعتفروپاشيده» ـ روستاييِزراعي«

اطالق عنوان . نمايدترين بعد حل ميمسائل را در مهمزراعت اكولوژيك، با تأمين امنيت غذايي جامعه،
به يك ٢١ي حقيقتاً نيز همگام با سده. تواند مناسب باشدميبر اين امر،» ـ روستاييدومين انقالب زراعي«

بخشد، بلكه جامعه را نيز از اين انقالب تنها شهر را رهايي نمي. يي نياز وجود داردـ روستاانقالب دوم زراعي
ي متوسط ي شهر و طبقهـ ملتي كه بر پايههرچه فاشيسم دولت. كندي متوسط حفاظت ميشدن طبقهسرطاني

ون دومين بد. يابدي دموكراتيك افزايش ميساخته شده، بر اين مبنا تضعيف شود، شانس بالندگي جامعه
به اين انقالب با دادن جايگاهي شايسته. باشديابي جامعه دشوار ميـ روستايي حقيقتاً تداومانقالب زراعي

شهرها نيز از طريق . گرايي در امان نگه داردي مذكور را از تخريبات صنعتفناوري، خواهد توانست جامعه
تنها از جمعيتي نه. ي خويش دست يابندحيات باشكوه گذشتهتوانند به تر، دوباره مييافتهشرايط تكنيكيِ توسعه

ـ روستايي كه ي زراعيتوانند دوباره با جامعهصورت افراطي افزايش يافته رهايي خواهند يافت، بلكه ميكه به
ي دموكراتيك شهر و روستايي كه در مدرنيته. بامعنا دست يافته، توازن برقرار كنندبه يك حالت كاركرديِ

. ي دموكراتيك مبدل خواهند گشتي متعادل و سالم جامعهاند، به مغز و دو پايهدداً ساختاربندي شدهمج
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ي نمايند و بدين ترتيب بستر اصلي گذار از فاشيسمِ مبتني بر جامعهعنوان غنا و تنوع، همديگر را كامل ميبه
.ـ ملت را تشكيل خواهند دادهموژن دولت

. باشدـ روستايي وابسته ميسازي دومين انقالب زراعيميانه، به متحققهم شانس و هم تقدير خاور
از . گري رسيده استي كاپيتاليستي، از بحران فراتر رفته و به ابعاد وحشيي اخير مدرنيتهتخريبات دويست ساله

. گردانديبودن را نيز تخريب منمايد، بلكه اجتماعيحكمراني و استثمار نمياش صرفاًطريق هر سه پايه
توان كه آتش را با آتش نميغيرممكن است كه اين تخريب را با همان مدرنيته متوقف نماييم؛ همچنان

دومين انقالب زراعت و روستا گريزناپذير يمنزلهبهي دموكراتيك يافتن مدرنيتهتوسعه. خاموش ساخت
گيرند، به ابعادي غيرقابل پيشگيري ميـ زمين صورت ـ انرژيهايي كه بر سر آباكنون جنگاز هم. باشدمي

ـ زمين توانست توسعه يابد و تاريخ انسانيت را ي سومري از طريق كلكتيويسم مبتني بر آبجامعه. اندرسيده
حتي اسرائيل امروزين نيز بخش بزرگي از توان . باشدي مصر و هاراپا نيز بر همان منوال ميجامعه. آغاز نمايد

. نمايداند، كسب ميكه بر مبناي فناوري مدرن تأسيس شده» كيبوتص«ي به نام هايخويش را از كمون
و در رأس آن » ـ زمينـ انرژيآب«هاي ي اكولوژيك و اقتصادي كه بر روي حوضهواحدهاي جامعه

هاي بر اين مبنا، ساختاربندي. ـ فرات توسعه خواهند يافت، به بنيان دومين انقالب مبدل خواهند شددجله
ي همديگر توسعه داده خواهند شد، ساختار معماري نوين كنندهصورت متوازن و مكملـ شهري كه بهوستايير

ي اقتصادي، اكولوژيك و دموكراتيك هر چه واحدهاي جامعه. ي دموكراتيك را تشكيل خواهند دادمدرنيته
صورت ساختارهاي هگرا بملتـ گرا و دولت، تمدن شهريِ صنعتي اين معماري نوين توسعه يابندبر پايه

روستاها در چارچوب در برابر اين،. دموكراتيك دوباره رو به ترقي خواهند نهاد] يا اتونوم[خودگردان
دومين . صورت اكوـ روستاها دومين انقالب خويش را خواهند زيستي فناوري، بههمخواني با شرايط تازه

ـ طبقاتي و ورود به دارميانه اين بار در گذار از تمدن دولتـ روستايي و شهري در فرهنگ خاورانقالب زراعي
ي نگرش مبتني بر هويت باز و واسطهبه. عصر تمدن دموكراتيك نقش تاريخي خويش را ايفا خواهد كرد

صورت هر نوع هويت فرهنگي در چارچوب صلح و بههاي دموكراتيككنفدراسيون ملتمنعطف، در 
فردي كه فرهنگ فردگرايي . اد و دموكراتيك به حيات ادامه خواهد دادي برابر، آزيك عضو جامعه

ي دموكراتيك دوباره عنوان فرد اخالقي و سياسيِ مدرنيتهي كاپيتاليستي آن را به كشتن داده است، بهمدرنيته
.جان خواهد گرفت و آزادانه خواهد زيست

اي و رهيافت ملت دموكراتيكـ مسائل بومي و منطقه٥
ـ ملت، جهت فرهنگ بومي و ي دولتي تاريخي، هيچ رژيم دولتي ديگري به اندازهچ دورهدر هي

نظام «و ١»ـ دموكراسي شهريشهردولت«ـ ملت تنها عليه دولت. بار نياورده استاي تخريب بهمنطقه
سعي كرده تمامي شايد هم فراتر از اين دو پديده،. ها توسعه نيافته استآنعنوان مورد ضدو به» امپراطوري

ي تاريخي ، از جامعه»نمودنسازي، تخريب و جذبممنوع«اي را از طريق خصوصيات هويتي بومي و منطقه
. انداي توجه نشان دادهها نيز هميشه به حقوق بومي و منطقهترين امپراطورياين در حاليست كه مركزي. بزدايد

١kent devleti ve demokrasi
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اند تا جامعه را از اين باشد، اهتمام به خرج دادهمعناي غنا مياي بهبا دانستن اينكه وجود خصائل بومي و منطقه
هاي بومي و شان از جانب مديريتها نيز تا زماني كه اتوريتهترين مديريتمركزي. موارد محروم نگردانند

هاي تترين مديرياي، وسيعهاي بومي و منطقهاند كه مديريتاي رد نگشته باشد، مخالفتي با اين نداشتهمنطقه
هاي بومي ي كاپيتاليستي، تاريخي است كه هويتنظر، تاريخ تمدن تا دوران مدرنيتهاز يك نقطه. اتونوم باشند

ايِ خود، معلوم و هاي بومي و منطقههر امپراطوري و تمدن، با نيروي حوزه. دهداي را مبنا قرار ميو منطقه
.شناخته شده است

ها و برساختن خويش ـ ملت به نفي اينها، عزم دولتوع اين هويتدر حاليكه تاريخ عبارت است از مجم
آناني كه به . كندشكل هموژن و تنها اتوريته، البته كه با نظام استثمارگري در پيوند است كه بدان خدمت ميبه

و انباشت سرمايه و بيشينه سود گرايش دارند، از اين امر آگاهي دارند كه به ميزان پاكسازي هويت بومي 
ـ ملت هموژن مدعي آن است كه به ميزان دولت. اي، مقصود خويش را تحت ضمانت درخواهند آوردمنطقه
نمايد و اتحاد فرهنگ ملي را اي و پاكسازي فرهنگ آن، ملت را تقويت ميشكستن نيروي بومي و منطقهدرهم

. باشدانب يك مشت اليگارك مييابد نيز انحصار نيرو و استثمار از جچيزي كه تحقق مي. گرداندمتحقق مي
يابد، بخشي به اين انحصار نيرو و استثمار كاركرد ميي ابزار مشروعيتمنزلهاتحاد فرهنگ و حقوق هرچند به

ست مبني بر اينكه تر، ادعاييمورد وخيم. شوددر چارچوب خصوصيات اساسي دولت و ملت شمرده مي
تحت] مقوله[توان به اينمي. باشدآلي جهت دموكراسي ميهاي شرايط ايدهموژنيته] بودن يايكدست[چنين

خودمديريتي، گفتمان و بيان «اگر دموكراسي عبارت از . عنوان شرط عمومي بردگي، معنا و مفهوم بخشيد
تواند به نوع ديگري تعريف شود؟ آشكار است كه با مبنا اي نباشد، چگونه ميي بومي و منطقه»آزادانه

بومي و ] هويت[تا زماني كه فرد و. توان اقدام به ساختن دموكراسي نمودملت هموژن، نميقراردادن شرايط 
به . تواند برقرار گردداي به ابراز وجود نپردازد و از منافع فرهنگي خويش دفاع ننمايد، دموكراسي نميمنطقه

اي و فرد باشد، منطقهبومي،] هويت[شدندست دولت، نفي دموكراتيكبه] شدهساخته[گراييميزاني كه ملت
اي و فرد بومي، منطقه] هويت[شدنگرايي دموكراتيك نيز بالعكس به همان ميزان به معناي دموكراتيكملت

.باشدمي
اي توانمندانه گونهي تاريخي بهاي است، توانسته در هر دورهدر فرهنگ خاورميانه هر آن كه بومي و منطقه

اي احترام نهاده هاي بومي و منطقههاي تمدني، به هويتدر كل نظام.از هويت و حقوق خويش دفاع نمايد
نمودن و ها نيز پاكسازيترين مديريتحتي در استبدادي. شان جاي داده شده استشده و به حقوق

چنين اقداماتي، از سطح پاكسازي فردي و . شمردن، چنان سياستي نبوده كه تا به آخر اجرا گرددنيست
ـ ملت با پاكسازي سيستماتيك هويت بينيم كه كيفيت فاشيستي دولتمي. گذار نكرده استخانوادگي چندان

ي اخير منطقه، اينكه در تاريخ دويست ساله. نمايدخويش را بار ديگر اثبات مي] موجوديت[اي، بومي و منطقه
، نشانگر همين اي مختلط بوده استبومي و منطقه] هويت[ـ ملت با پاكسازينيرومندشدن تدريجي دولت

هايي كه عليه آن صورت گرفتند، ـ ملت عراق و جنگهايي كه در راه تشكيل دولتصرفاً جنگ. واقعيت است
اين در حاليست كه اگر شرايط الزم جهت . باشداي كافي ميدادن نابودكنندگي و شقاوت نظام ادلهجهت نشان

ايد هم يك غناي فرهنگي مادي و معنوي فراتر از شد، شاي برقرار ميهاي بومي و منطقهابراز وجود هويت
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ي ي عدم برخورداري مدرنيتهجنگي كه هنوز هم در عراق برپاست، در زمينه. يافتكشور سوئيس تحقق مي
.باشدغايت آموزنده ميهايش بهيابي، تخريبات آن و نابودكنندگيكاپيتاليستي از رهيافت و چاره

اي بيشترين دهند كه هويت بومي و منطقهمندي را مبنا قرار ميي نظامي دموكراتيك نوععناصر مدرنيته
اي است كه در سطح بومي حيات ي اخالقي و سياسي، پديدهعنصر جامعه. كننداهميت را در آن كسب مي

حتي اگر در چارچوب ناسيوناليته و سطح . اي استي اقتصادي، اكثراً بومي و منطقهعنصر جامعه. يابدمي
ي اكولوژيك، عنصري خود جامعه. بر مبناي نيرومندسازي خويش استموقعيتي داشته باشد نيز،ملليالبين

ي دموكراتيك در رأس عناصري جامعه. يابدي بومي معنا يافته و تطابق ميجا در حوزهاست كه هميشه و همه
اي، به نسبت ت بومي و منطقهعنصر فرديِ منفك از هوي. يابدي واحدهاي بومي تحقق ميآيد كه بر پايهمي

برعكس، هر چقدر از بازنمودهاي . باشدنظر هويتي ضعيف است، از حقيقت نيز محروم ميآنكه از نقطه
ملت دموكراتيك تنها با . آن باال خواهد بوداي و بومي برخوردار باشد، ارزش حقيقتفرهنگ منطقه

.تواند تشكيل شوداي و فردي ميهي هويت بومي، منطقيافتن و ابراز وجود آزادانهتجلي
آميز بودن جهت غني و صلحي دموكراتيكهاي فرهنگي متفاوت و متكثر، به اندازههاي داراي هويتملت

اي شانس ابراز وجود دموكراتيك اگر در فرهنگ خاورميانه به هويت بومي و منطقه. باشندبودن نيز مساعد مي
رغم اينكه علي. ز مسائل به آساني پشت سر گذاشته خواهند شدداده شود، آشكار است كه بخش بزرگي ا

تا زماني . كنداعتنايي ميـ ملت به تاريخ بيسنت تاريخي هميشه بر اين واقعيت تأكيد نموده است، آفت دولت
بيند و يا آن را رنگ ميهموژنيك خويش به تاريخ بنگرد، غنايي عظيم را تك١آويزهايكه از پشت چشم

.باشداش نفي واقعيت اجتماعي و فاشيسم ميدهد كه نتيجهن ميچنان نشا
ي حل ماندگاري را جهت اين واقعيت جامعهي دموكراتيك از لحاظ نظري و اجرايي، راهمدرنيته
. دهدزيندـ ارائه ميتنيده ميصورت متراكم و درهمهاي در آن بكه عناصر فرهنگي بومي و منطقهخاورميانه ـ

هاي بيان به حقيقت متحول نمايند، بيشتر به شانس حيات آزاد، برابر و امعه واقعياتشان را با آزاديهرچه فرد و ج
.يابندآميز دست ميصلح

ي زن، خاندان، خانواده، جمعيت و انقالب زن در خاورميانهـ مسئله٦
ي مادر را زيور انواش نقش ايزدبي تاريخ با هويت باشكوه اجتماعيزني كه در طليعه! برانگيزچه تأسف

از امكان تشريح . ترين كاال فروكاسته شده استارزشي امروزين به موقعيت بيخويش نمود، در خاورميانه
توانيم نتايجش را در اما مي. بايست يك داستان تراژيك باشد، محروم هستيمچندان اين تاريخ كه خود مي

اي آيد، پراكندن ابرهاي تيرهأس وظايف اجتماعي مييكي از وظايف فوري كه در ر. ي نقد قرار دهيمبوته
.باشد، و كشف واقعيت آن مياست كه توسط انسان در پيرامون زنان ايجاد شده

خبري از آنچه در دهند؛ كنايه از بيميبند است كه در مقابل چشمان اسب قرار آويز اسب، نوعي نقاب يا چشمچشم. آمدهat gözlükleriدر متن تركيب ١

.دهد، تفكري ثابتپيرامون رخ مي
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كنم تصور نمي. كنمي اجتماعي را پوزيتيويستي تلقي ميگرايانهبايد آشكارا بگويم كه تحليالت جنسيت
اي را كه در »كُدهاي بردگي«ويژه به. نيم زن را تحليل نماييممحض بتوا١كه از طريق رويكردهاي ابژكتيويستيِ

ـ آلت رجوليت«معتقدم كه بيش از حد به ذهنيت معطوف به . دانيماند، نميو دروني ساختهزن حك نموده
اي كه در اين نكته. نمايدآلوده گشته و اين ذهنيت ساير استعدادهاي انساني را مفلوج مي٢»ارگان جنسي زن

ي مقاربت جنسي كه در دنياي تمامي نباتات و حيوانات داراي پديده: نمايد اين استع جلب توجه ميموضو
زمان ي كاركرد، شكل و مدتواسطهمعين و بامعنايي است، در نوع انسان به» زمان و شكلكاركرد، مدت«

ي است كه منشأ اجتماعي قطعاً اين تباهي و فساد. خود گرفته استنامحدود، حالت حداكثر فاسدشدگي را به
) فشار و استثمار(ي اجتماعييافتن مسئلهتوان گفت كه همراه با پيدايش و عموميتتر ميبه عبارت صحيح. دارد

ي اصلي ي زن مسئلهمسئله: بايستي گفتبراي اينكه بتوان يك تعريف صحيح ارائه داد،. توسعه يافته است
.گيردي مادرگرا سرچشمه ميفروپاشاندن جامعهنظر، از باشد كه از هر نقطهجامعه مي

در اين . توان ديداي روزمره هر لحظه ميعنوان پديدهچشميِ مرد را بهدر موضوع زن، خودپرستي و خيره
پروا تواند بيي اجتماعي كه باشد، بدون شناخت هيچ نوع هنجار اخالقي و حقوقي ميزمينه، مرد از هر طبقه

اين رفتارها . اش بگيردتواند ناديدهواقعيتي است كه هيچ شخص باوجداني نميمرتكب جنايت شود؛ اين
حال آنكه اگر پيوند عشق با حقيقت كمابيش مورد تفسير قرار گيرد، . شوندنام عشق در پيش گرفته ميعمدتاً به

م نباتات و نه در عال. ترين دروغ استپست فطرتانه] ي حاكي از عشق،[فوري درك خواهد شد كه اين گفته
اي كه موضوع عشق را نماييم، هيچ سوژهتعبير مي» جانبي«حيوانات و نه حتي در عالم فيزيكي كه آن را به 

اند كه هنوز هرچند برخي انحرافات مشاهده شده. زنددهد، به هيچ وجه دست به چنين عملي نميتشكيل مي
هايي در نوع انسان ست كه داليل و معناي چنين جنايتها را تحليل نمايند، اما آشكار ااند معناي آننتوانسته

آيد كه بايد قبل از ها با حاكميت و استثمار، در رأس مواردي مييتپيوند اين جنا. باشدبسيار متفاوت مي
.هرچيز بيان گردد

گرانه و همه حسود، سلطهپرسش بنياديني كه بايد پرسيده شود اين است كه چرا مرد در موضوع زن اين
كشد؟ بدون شك سربردن در وضعيت تجاوزگريِ بيست و چهار ساعته دست نمينمايد و از بهجاني رفتار مي

. نمايدكيفيت اجتماعي رويدادها را بيان مي. باشندتجاوز و حاكميت، مفاهيم مربوط به استثمار اجتماعي مي
خيانت به «گر تر آن بيانمعناي عميقولي يك . گرداندعمدتاً نيز هيرارشي، پدرساالري و قدرت را تداعي مي

. ي اجتماعيِ مرد را آشكار نمايدگرايانهتواند رفتار جنسيتي زن با زندگي، ميپيوند پرجانبه. باشدمي» زندگي
ي كنندهدادن غناي زندگي تحت تأثير خصلت ناكاراكننده و مستهلكگرايي اجتماعي، بيانگر ازدستجنسيت
پيوند . باشدگرفته از آن ميي نشأتخواهانهآميز، تجاوزگرانه و سلطهتار خشمگرايي، همچنين رفجنسيت

١Objectivistگرايانه؛ ابژكتيوnesnelci
٢fallus-vagina :ـ واژنفالوس /Fallus :هشناسي، فاليسيسم به پرستش نرينگي مربوط است كه در هند، در انسان. ي باروري مرد؛ نماد نرينهنمادي قو

لينگام نمادي از خداي مخرب هندي يعني شيوا است و در معابد . اي يوناني است و لينگام معادل هندي آن استفالوس واژه. سومر ديده شده استيونان و 

رانگيزي و بفالوس يا همان نرينگي مرد، همچون سر ديدگاه پدرساالر است كه نبايستي ديده شود؛ گويي كه نماد تحسين. گيردهندي مورد تقديس قرار مي

!شدن مرد استسوژه
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اي داراي اما ديده نشده كه هيچ موجود زنده. بخشيدن به زندگي، امري آشكار استي جنسي با تداومغريزه
ار است كه آشك. سر بردطور مستمر در ولع و گرسنگي جنسي بهچنان ذهنيتي باشد كه بيست و چهار ساعته به

ي توان گفت كه مقاربت جنسي، به نوعي لحظهبالعكس مي. نيست١و رفتار جنسيحيات عبارت از رابطه
بنابراين عمل جنسيِ هرچه . ي مرگبار زندگي در برابر مرگ استتر يك حملهمرگ است؛ به عبارت صحيح

.رودتر به معناي آن است كه حيات نيز به همان ميزان از بين ميافرون
بودن و ابديت زندگي را در خود حمل پايانآل بيايده. تمامي مرگبار استگويم عمل جنسي بهنمي

توان گفت بالعكس، تدبيري در برابر ترس از مرگ است، كه مي. آل، خود حيات نيستاما اين ايده. كندمي
ي تكرارهاي چرخه: يح دادتوان اين گفته را چنين توضمي. ي چنداني نيستمدارانهحاوي ارزش حقيقت

بتواند حقيقت را تماماً بيان نمايد، آنگاه تكرار ٢ي منفرد آن؟ وقتي منفردبودنحيات مهم است يا خود چرخه
نياز : معنايي هم كه دربر خواهد گرفت عبارت است از. پايان چرخه حاوي معناي چنداني نخواهد بودبي

شناخت «در چرخه خود را بهتر بشناسد، به همان ميزان نياز به در اين وضعيت هرچق. »شناخت مطلق«رسيدن به 
ها و بنابراين تكثير جنسي، ارزش و معناي چنداني باقي صورت براي چرخهشود كه در اينبرآورده مي» مطلق
.ماندنمي

هاي كوتاه كسب نمود، مربوط به اين است كه زن از دوران توان از اين ارزيابياي كه مينتيجه
بردگي زنان . مند و نهادينه قرار داده شده استسو تابع نوعي فشار و استثمار اجتماعيِ نظاماالري بدينمادرس

بازار «در تاريخ تمدن، . باشدچنان پيچيده و حياتي است كه قابل مقايسه با هيچ يك از اَشكال بردگي نمي
ولي اقداماتي كه در . ور نسبي بازتاب دهندطتوانند اين پديده را بهمي» بردگان زن، نهادهاي حرمسرا و كنيزي

توان اند كه حد و حسابي را نمياند چنان ازدياد يافتهي كاپيتاليستي عليه زن صورت گرفتهدوران مدرنيته
. ي كاپيتاليسم، زن را به بازي نگرفته و نتوانسته استثمارش را نهادينه نمايدهيچ تمدني به اندازه. برايشان قائل شد

چنان تابع استثمار قرار داده شده است كه اكثريت قريب به اتفاق زنان، اقداماتي را كه ] مذكوري[پديده
. دهندترين اوضاع گشته است، همانند خصائص هويتي بنيادين زن بازتاب ميها به پستموجب فروكاهي آن

ته و خويش را چنان ها در حال جريان است پذيرفاي كه بر روي آنعنوان بخشي از بازيحتي خود را به
سخن ٤صرفاً از فشار و استثمار پديدارين. بيننداشكال و ايرادي نمي٣نمودنيابند كه در بازيشده ميتصاحب

هاي نوعي بردگي كه تا تمامي سلول» صدا، رنگ، بدن و ذهنيت«ي اَشكال ي داوطلبانهاز عرضه. گوييمنمي
حتي متوجه هم نيست كه پيوندش را با حقيقت اجتماعي . شودنميزندگي قبوالنده شده است، احتراز ورزيده 

تر به عبارت صحيح. گردداز دست داده و به صورت نوعي زندگي درآورده شده كه بر روي صحنه اجرا مي

١Sexuality :ي در متن واژهCinsellikژنريك(ي جنسيتوان با جنسي و غريزهآمده كه مي =Generic (سكسواليته به معناي جنسيت، . نيز معادل دانست

.ي جنسي، رفتار جنسي و نظاير آن استميل جنسي، غريزه
٢Tekil olan
.در برگردان امكان رساندن چنين معنايي نبود. دهدمعنا مي» رقصيدن«نمودن و هم آمده كه هم بازيOynamakي در متن تركي كلمه٣
٤olgusal
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پيرامون زن ساختن غبار و مهمنظور كسب حيثيت و حقيقت زندگي، پراكندهبه. تواند اين امكان را بيابدنمي
.نمايدتمامي حفظ مييت بسيار است و اين اهميت را همچنان بهحائز اهم

توان با زني اين يك واقعيت است كه بدون زن، زندگي ميسر نخواهد بود اما ضمناً آشكار است كه نمي
راه صحيح زندگي . اند نيز حياتي شرافتمندانه و بامعنا داشتهمه سقوط و انحطاط نمودهكه وي را دچار اين

اي است كه هر كس و همگان را تا ه با دانستن و احساس اينكه همزيستي كنوني با زن، شيوهاين است ك
گشاي مسائل گشت و دست به عمل نمايد، گرهآور مدفون ميكننده و پستيخرخره در نوعي بردگي منحط

. ستو تعالي عظيميبا زن، مستلزم فرزانگيبه هيچ وجه نبايد فراموش نمود كه حيات بامعنا و شرافتمندانه. زد
ياد آورند كه راه تحقق آن عشق، از همين فرزانگي و تعالي آنان كه ادعاي عشق دارند، بايد هر لحظه به

بدون رسيدن به حقيقت . هر نوع برخورد ديگري، خيانت به عشق و خدمت به بردگي است. گذردمي
.توان به عشق رسيداجتماعي، نمي

نظام . ر نيرومند نظام مادرساالر در فرهنگ اجتماعي خاورميانه دارندهاي مختلفي نشان از حضوادله
تحقق يافت، بيانگر سو هستيم و پس از نظام مادرساالر م بدين.ق٥٠٠٠مردساالر كه شاهد ترقي آن از تاريخ 

دار شهستيزِ رييك انقالب زن. اندنظامي است كه براي اولين بار فشار و استثمار اجتماعي را در آن آزموده
به سبب اينكه راهگشاي . است كه در آن حاكميت فرزندان و اموال به مرد و نهاد پدري انتقال داده شده است

آيد نظام برخوردار از به نظر مي. گر و استثمارگر شد، بيشتر يك ضدانقالب استكار، سركوبنظامي محافظه
ندان افزايش يابد، برخوردارشدن از نيرو، مال و هرچه تعداد فرز. فرزندان بسيار، اولين نظام ملكي بوده است

. باشدي بين پدرساالري و نظام خانداني با مالكيت آشكار ميرابطه. يابدمالكيت نيز به همان اندازه افزايش مي
تر بوده، به خودآگاهي دست يافته و با مالكيت خاندان اولين نهاد وسيع خانواده است كه از كالن بزرگ

زن بر فرزندان و اموال، به ١پسروي خداوندگاريِ. اولين شكل پدرساالري است. رده استآشنايي پيدا ك
اين . سپاردـ شاهان مرد ميي مادر جايش را به فرهنگ خدافرهنگ ايزدبانو. رودموازات انحطاط وي پيش مي

طول تاريخ تمدن ازدواج و نهاد خانواده در . رويدادها در فرهنگ سومري به شكل جالبي قابل مشاهده است
شكل محدودتري ـ زن، بهازدواج مبتني بر توازن نيروي ميان مرد. يابدتحت تأثير مدل خانداني توسعه مي

عنوان ايدئولوژي و انحصار قدرت مردساالر پذيرفته و يا قبوالنده چون مدل خانداني به. گيردصورت مي
خالصه . ي پدر هستندز به رسميت شناختن اتوريتهگيرند، ناچار اهايي كه صورت ميشود، اغلب ازدواجمي

.اندپرداخته شدهوهاي اتوريتر و استثمارگري هستند كه طبيعي نبوده بلكه ساختهنظامها ميكرواينكه اين
ي حقوق به نفع زنان انجام تنظيماتي كه در حوزه. ي كاپيتاليستي اين نظام را هرچه بيشتر توسعه دادمدرنيته
عنوان نهادي تعريف نمود كه با مهر تمدن ايجاد توان ازدواج را بهمي. دورندالً از ايجاد برابري بهگرفتند، عم

ترين حالتي است كه شايع. شوندگرايي اجتماعي در آن مشروعيت بخشيده ميگشته و مردساالري و جنسيت
بين ماهيت آن و ظاهر و . ستدر آن انحصار دولت، قدرت و هيرارشي در واحد سلولي جامعه بازتاب يافته ا

در حكم نهادي است كه در شخص زن، بردگي . اش يك چالش پنهاني و سربسته وجود دارديافتگيمشروعيت
به سقوط (نمودن»ضعيفه«اي كه از طريق با مبنا قراردادن مرحله. نمايدعمومي جامعه را به بهترين وجه استتار مي

١Sahiplikبودنصاحب
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گردد، جامعه را نيز گام به گام به زن آغاز مي) ي مرد ساختنميمهو انحطاط كشيدن، به پستي كشانيدن، و ض
اي مختلط با آن ايجاد گرديده گونهنمودن زن و هميشه بهبردگي مرد، پس از ضعيفه. نمايندضعيفه مبدل مي

اي كه بر روي زن آزموده شده و از آن نتيجه گرفته شده است، بعدها به مردان و گي و بردگيضعيفه. است
ي كاپيتاليستي به اوج خويش رسيده اين روند كه با تمدن پديد آمد، با مدرنيته. بقات ستمديده قبوالنده شدط

اي است كه تسليم بيانگر جامعه. باشداي ميسازي جامعه، داراي معناي ويژهي ضعيفهفاشيسم در مرحله. است
عقيم گردانده شده، قابليت دفاعي خويش را اي است كهي ضعفيهمدرنيته بيانگر عموم جامعه. گرفته شده است

ي سرمايه، مستلزم انباشت استمراريافته. انداز دست داده و همگان در آن به زن و شوهر يكديگر تبديل گشته
اي است كه بردگي حوزه. دهدچنان يورشگري و بربريتي است كه هيچ فرصت و امكان ديگري به جامعه نمي

.گرددم مشروعيت داده شده و هم عميقاً اجرا ميو تجاوزِ تحت نام ناموس، ه
ورشكستگي . افكند، باز هم وضعيت ورشكستگي نهاد خانواده استچيزي كه نقاب مدرنيته را فرومي

دهد؛ بلكه چالشي كه با جامعه دارد و خانواده در تمدن غرب، تنها ضعف پيوندهاي اجتماعي را نشان نمي
كه بردگي زن سطح بردگي اجتماعي را تعيين همچنان. دهدنيز نشان ميژرفاي بحران و وضعيت كائوتيك را 

ي ـ مرد نيز چالش و وضعيت كائوتيك مدرنيتهروابط زن] يزدهيا آشوب[نمايد، وضعيت كائوتيكمي
.دهدكاپيتاليستي امروزين را بازتاب مي

بيانگر نوعي . مرد نيستـگرايي اجتماعي، مفهومي محدود به قدرت موجود در روابط ميان زنجنسيت
دهد كه اي را نشان ميقدرت دولتي. گرايي است كه در تمامي سطوح جامعه شيوع يافته استقدرت

كنندگي و نيز ي زن در وضعيت تحريكاي به اندازههيچ ابژه. ي مدرنيته، بيشينه گشته استواسطهبه
ي كه مبدل به ابژه شده است، داراي عنوان موجوديتزن به. كنندگي موضوع قدرت قرار نداردعرضه

شود كه پيوسته تحريك نمايد و به در چنان موقعيتي نگه داشته مي. باشدسازي قدرت ميخصوصيات بيشينه
ي زن با قدرت در همين چارچوب منظور آشكارسازي حقيقت، مهم است كه رابطهبه. تكثير قدرت بپردازد

همان . است» يابي بر روي زنآز و طمع قدرت«نيت مبتني بر هر مرد، بيش از حد داراي ذه. تحليل گردد
اين بار . گردديابي خود زنان بر روي يكديگر و فرزندان نيز تكثير يافته و اجرا ميصورت طمع قدرتذهنيت به

نقش زن در نظام استثمار . شوداي ناميده مياين رويدادي است كه واكنش زنجيره. شودزن، گرگ زن مي
زايد و پرورش دستمزد بچه نميبراي نظام، صرفاً بي. تي، در وضعيتي آشكارتر و مساعدتر استكاپيتاليس

عليه ارتش بيكاران، در . شوددهد، بلكه با كمترين دستمزد در هر كاري به تكاپو و دوندگي واداشته مينمي
با وجود آنكه زن : تچه دردآور اس. شودموقعيت اهرم فشار و تنزل مستمر نظام دستمزدي نگه داشته مي

و ي حقها نيازي به بحث دربارهاي و ازجمله ماركسيستصاحب دشوارترين رنج و زحمات است، هيچ آموزه
يكي از . دهندتحليل و موضع سياسي الزمه را جهت اين امر پيشبرد نمي. كنندرنج و كارِ زن احساس نمي

نمايد نيز در ارتباط با رنج و كار ردساالري را اثبات ميگرايي اجتماعي مو شيوع جنسيتهايي كه دامنهنشانه
.زنان است
. نمايدرو ميي طبقه، جهان و جامعه را با تهديد روبهتدريج بيشتر از مسئلهي دموگرافي يا جمعيت بهمسئله

بيست و اشتهاي جنسي. ي كاپيتاليستي داردگرا و مدرنيتهي جنسيتافزايش جمعيت ارتباط تنگاتنگي با جامعه
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ـ ملت جهت سود چهار ساعته، فرهنگ خاندان و خانواده، همچنين سياست افزايش جمعيتيِ كاپيتاليسم و دولت
هاي تكنيكي و پزشكي نيز بر اين هنگامي كه مساعدت. گردندوار جمعيت ميو نيرو، موجب انفجار بهمن

پذيري جامعه و ي تدامآميز عليه قوهتهديدترين وضعيتآيد كه بيانگر بزرگشود، واقعيتي پديد ميافزوده مي
زيست سياره و محيط. باشدبا همين واقعيت در ارتباط مي] يا جمعيتي[كائوس دموگرافيك. زيست استمحيط

ميلياردي افزايش خود را ادامه ٥/٦اگر جمعيت (ما مدت مديدي است كه به مرز عدم تحمل حجم موجود
.شكستگي نظام از اين جنبه نيز ارزيابي گرددمهم است كه ور. رسيده است) دهد

اند كه هاي متعدد، چنان بار ترسناكي قرار دادهخوبي دانست كه بر دوش زن اين ابزار زاييدن بچهبايستي به
گيرد كه ، از يك نظام بيگاري سرچشمه مي»صاحب فرزند شدن«مسئله بسيار فراتر از . باشدتحملش دشوار مي

اي سيستمانه و دنيا آوردن بچه بيانگر پديدهخوبي دانست كه بههمچنين بايد به. انداد نمودهالعاده حآن را فوق
» نه يك بار بلكه چندين بار مرگ زن«هر بچه از نظر فرهنگ موجود، به معناي . فرهنگي است و نه بيولوژيك

يت شود، تمامي تدابير زاييدن الزم است كه در آن به شمار بسيار اندكي بچه كفانوعي فرهنگ بچه. است
بودن، ابديت ي نامتناهياگر انديشه. بهداشتي اتخاذ گردد و پيش از هرچيز آمادگي ذهني صورت گرفته باشد

» ـ سياسيي اخالقيزيبايي، شناخت مطلق و ايجاد جامعه«و توانمندي، نه بر مبناي داشتن فرزند بلكه بر مبناي 
مند پرداخته شود، بسيار بهتر حليل پرورش فرزندان در يك چارچوب كليتها به تاستوار گردد و با اين اولويت

ـ ي اقتصاديي نيازهاي جامعهي پرورش فرزند را بر پايهخالصه اينكه بايد مسئله. و بامعناتر خواهد بود
.ي آزادي تحليل نمود و به حل آن پرداختاكولوژيك و فلسفه

چيزي كه الزم است، يك . ها را از دست داده استفرمهاست كه شانس اصالح از طريق رنظام مدت
ترين گونه كه بردگي زنان ژرفهمان. هاي اجتماعي صورت گيرداست كه بايد در تمامي حوزه» انقالب زن«

انقالب زن هم از حيث نظري و هم . ترين انقالب آزادي و برابري باشدبردگي است، انقالب زن نيز بايد ژرف
ي متوالي و مستمر در قبل از هرچيز يك مبارزه. ها و اقدامات استدارترين گامزم ريشهاز حيث عملي، مستل

ي اخالقي و سياسي در برابر ذهنيت انقالب زن همچنين مستلزم مبارزه. گرا الزم استبرابر ايدئولوژي جنسيت
ي سازي و رد پديدههمچنين مستلزم محكوم. باشدتجاوزگري است كه بيست و چهار ساعته در حال جريان مي

به زن » دنيا آوردن بچهي بهاراده«مستلزم سپردن كامل . است» دنيا آوردن بچه با هدف قدرت و استثماربه«
ترين آيد كه مهمبه نظر مي. باشدو خانواده ميمستلزم ايجاد انقالب در ايدئولوژي خاندان. شده استآزاد

. گيِ زندگي كنوني با زن، گذار نمودفلسفهتر بيعبارت صحيحهو يا بمورد اين است كه بايستي از فلسفه
نيروي زندگي با زن را بايستي با نگرش مبتني بر داشتن فرزندان و ارضاي ميل جنسي مرتبط ندانست، بلكه بايد 

و »زيبايي، صداقت، صلح و اصالت«بودن، در ايجاد رفاقت و اجتماعيترين پيوند دوستي،عنوان ژرفآن را به
.مشاهده كرد» آزادانه و برابر١تشريك مساعي«

ي حقيقت ي زندگي با زن، مستلزم فرزانگي متقابل در زمينه»تسهيم برابر و آزادانه«بدون شك، 
اي متقابل گونهتواند بهعشق راستين تنها مي. كندطور مطلق در مسير صحيح حركت مياي است كه بهاجتماعي

هايي كه به بردگي، تجاوز و قدرت شخصيت. قيقت اجتماعي در پيش گرفته شوددر چارچوب توازن نيروي ح

١Paylaşım : تسهيم، با هم در ميان نهادن
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طور ها كه بهخانوادههاي ناموفق و ورشكستگيآزمون. توانند عشق بورزنداند، به هيچ وجه نميآلوده گشته
ي مرد ندازهدر صورتي كه زن نيز حداقل به ا. نماينددهند، اين واقعيت را تصديق ميگسترده و مستمر روي مي

اي عاري از قدرت و در محيطي گونهتوان محبت و زيبايي را بهداراي نيرو و فرزانگي اجتماعي باشد، مي
. ي حيات گرداندصورت برابر و آزادانه بيافريند و از طريق تسهيم و تشريك مساعي، وارد عرصهآميز بهصلح

يا «شعار . را به حالت يك شرط الزم درآورده استدهي به انقالب زن اولويت٢١ي روزگار كنوني يعني سده
.گردانداين انقالب را الزامي مي» زندگي، يا بربريت

ـ روستايي دوم است، به دومين انقالب زن نيز گونه كه نيازمند يك انقالب زراعيي خاورميانه همانجامعه
تر، انقالب باشكوه بارت صحيحبه ع. مادرساالري، انقالب زن در دوران نوسنگي است. باشدنيازمند مي

انقالب نوسنگي، انقالبيست كه انسانيت هنوز هم با تكيه بر ميراث آن روزگار . نوسنگي، يك انقالب زن بود
ي طبيعي را تمامي جامعه» پدرساالري، تمدن و مدرنيته«ي ضدانقالب ضدانقالب بزرگي كه بر پايه. گذراندمي

ترين بردگي و استثمار زنان گرديد و آن را در تمامي جامعه شيوع دچار پسرفت نمود، سبب پيدايش ژرف
مند و وضعيت كائوتيك هاي اجتماعي دچار بحران نظامبخشيد؛ اين ضدانقالب بزرگ امروزه در تمامي حوزه

اگر . استشود، خيانت به زندگيقابل درك است كه آنچه بر زن تحميل مي. رودگشته و رو به فروپاشي مي
يستي با زن وجود داشته باشد، جهت اين امر بايستي پيش از هر چيز بتوان همراه با زن عواطف مبتني طلب همز

بايد اين واقعيت را . بر زيبايي و تعالي را ضمن توازن نيروي فرزانگيِ متقابل، بازآفريني كرد و تسهيم نمود
، با »زن و مرد مشخص و معلوم«ي در اين خصوص، بايستي مفرد و كيهاني يعن. برساخت و به حقيقت آن رسيد

شدن اين امر نيز ايجاد آگاهي و جهت عملي. اي مختلط جريان يابدگونهبه» آلمردانگي و زنانگي انتزاعي ايده«
اي ترك صورت ريشهرا به» يكديگر بودنو صاحبملك«بايد مطلقاً نگرش مبتني بر . ي آن الزم استاراده

.قرار داد» زيبايي و اصالت شخصيتي«سنتي، اصل و معيار را بر جذابيت جاي ناموس بايد به. نمايند
بخشيدن زندگي اي زن و به تبع آن بدون تغيير ذهنيت و زندگي مردان، رهاييبدون يك انقالب ريشه

زيرا بدون رهايي زن كه خود رأس زندگيست، زندگي هميشه همانند يك سراب جريان خواهد . ناميسر است
ماني كه ميان مرد با زندگي و ميان زندگي با زن صلح برقرار نشود، خوشبختي و سعادت نيز يك تا ز. داشت

جامعه و زن . باشندپايان مي، واقعيات اجتماعي بي»زندگي آزاد«و » زن«براي . خيال واهي خواهد بود
گرديده است، تا حد اي كه توسط آن فتح سر برده و مدرنيتهي تمدني كه در آن بهواسطهاي بهخاورميانه

خارج گشته و به موقعيت ابژه رسانيده شده ١اش]يا خودبودن[خودهستيممكن به انحطاط كشيده شده، از 
اگر . باشدي اجتماعي از راه زن و اقدام به حل آن از طريق همان پديده، روشي صحيح ميتحليل مسئله. است

هايي صحيح به توان با گامانقالب زن اصرار شود، آنگاه ميها يعني حلجهت مادر مشكالت، تنها بر مادر راه
. حقيقت رسيد

ي پروژه. باشدآل و عملي ميحلي ايدهي مسئله و انقالب زن، راهي دموكراتيك در زمينهرهيافت مدرنيته
بالعكس، . هايي نيستند كه بدون زنان طرح و اجرا شوندي دموكراتيك، چنان پروژههاي مدرنيتهملت

، تحقق خواهند »نمودن زن در فرزانگي و فعاليتسهيم«هايي هستند كه در هر گام خويش از طريق انقالب

.خودبودن؛ خويشتن خويش، ذات خود. آمده استKendisi olmakي در متن واژه١
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يابد، بازسازي آن نيز مستلزم نيروي ي اقتصادي با پيشاهنگي زنان تحقق ميگونه كه ساختن جامعههمان. يافت
اكولوژي علمي است كه تنها از طريق . دباشاقتصاد، پيشه و عمل اجتماعيِ ذاتي زن مي. باشدكمونال زنان مي

پيوند با هويت زن، هويتي اكولوژيك و هم. گرددمندي زنان، با جامعه عجين ميهشياري و حساسيت
آشكار . باشدي آزاد زن مياي است كه مستلزم ذهن و ارادهي دموكراتيك، جامعهجامعه. زيست استمحيط

.است» ب و تمدن زنانانقال«ي دموكراتيك، عصر است كه مدرنيته

ـ چگونه بايد زيست، چه بايد كرد و از كجا بايد آغاز نمود؟٧
مفهوم حقيقت . ، مفاهيم مهمي هستند»زندگي و مرگ در راه حقيقت«و » حقيقت«در فرهنگ خاورميانه، 

اش تهي تدريج از جوهرهـ پراكتيك در فرهنگ اروپا بازتاب يافت، بهصورت دوگانگي تئوريككه به
تر ي متأخر برجستهاين امر در مدرنيته. گردانيده شده، ازهم گسسته شده و كليت خويش را از دست داده است

.محكوم شده است] يا اقتصادگرايي[حقيقت، به اكونوميسم. باشدمي
در اين ادوار، يقيناً . اندجستجوي حقيقت، بيشتر هنگامي مطرح شده است كه مسائل اجتماعي سر برآورده

ي شناختي دربارهتحليل جامعه. عنوان حقيقت ارائه نمايدكند خود را بهگفتمان و عملكرد سعي مييك 
عنوان در حالي كه غصب رنج و ارزش اجتماعي به. سازدها آشكارا نمايان ميحقيقت، ارتباط آن را با ناحقي

ات آن نيز فعاليتي ي اين امر و برآوردن مقتضيناحقي تعريف گشته است، تحقيق و پژوهش درباره
شماريِ حق با شماريِ ناحقي با حق و همسانهمسان. محور عنوان گشته و هميشه تعالي داده شده استحقيقت

نمودن متافيزيكيِ بدين ترتيب عالوه بر انتزاعي. سازدبودن منعكس ميخدا، پيوند هر دو مفهوم را با اجتماعي
.شودجتماعي تصديق ميمفهوم خدا، بار ديگر پيوند آن با وجدان ا

عنوان هويت اجتماعي كه خود را به.آوردهمراه ميدر پي حقيقت افتادن، حسابخواهي از ناحقي را به
عنوان دهد، ناحقي در برابر خويش را بدين ترتيب پاسخ داده و بهترين موجوديت يعني خدا ارائه ميبلندمرتبه

هايي در خل جامعه و طبيعت خارجي تهديدات و ناحقيهرچه از دا. مجازات خداوندي محكوم نموده است
هاي نگرش(برابر هويت اجتماعي رو به افزايش نهاده است، تأكيد بيشتري بر هويت صورت گرفته و نظرات

به همين جهت مهم است كه درك . بزرگي در راه آن پيشبرد يافته است) امور الوهي(و اَعمال) تئوري= الوهي
ي دين و فلسفه در بنابراين جستن سرچشمه. باشدو فلسفه، هويت اجتماعي نهفته ميي دين كنيم در سرچشمه

.باشدجايي ديگر، تالشي بيهوده مي
ـ اجتماعيِ مربوط به مفهوم و عملكرد حقيقت، در رأس واقعيات تاريخيسازي و سركوبمخدوش

ي كاپيتاليستي گنجانده لوژيك مدرنيتهگرايي ايدئوشود در هژمونيآيند كه تالش به خرج داده مياهدافي مي
تئوري و پراكتيك، وقف . اندـ ملت متحول شدهبخشي به دولتگرايي، و الوهيتدين و فلسفه به ملي. شود

ي علم، به پيروي از فلسفه. اندگشته» گراييـ ملتمفهوم و اقدامات دولت«دادن و ناميرا گردانيدن تعالي
پيكارجويي در راه . ها تقليل داده شده استي مدرنيته و حل آنپايهئلِ ناشي از سهپوزيتيويستي به تحليل مسا

. اندمايه سوق دادهي تاريخ انسانيت قدمت دارد، به سمت تأمين منافع ناچيز و بيحقيقت را كه به اندازه
رون آورده شده دهند، از موضوع حقيقت بيي اساسي را تشكيل ميتهديدات متوجه هويت اجتماعي كه مسئله
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در همين چارچوب حقوق بشر به موضوع استثمار تبديل . اند فردگرايي را جايگزين آن سازندو تالش نموده
دهند، جسارت گذار از اي راستگو نشان ميهاي مخالف نظام كه خود را ايدئولوژيحتي نگرش. شده است

نظام يعني ليبراليسم، توانسته انحصار خود را تا ايدئولوژي رسمي. دهندپارادايم مدرنيته را از خويش نشان نمي
.راست و چپ ادامه دهد] گرايشات[به امروز بر روي
» نگرش١تورم«از يك طرف دست به ايجاد عنوان انحصار ايدئولوژيك مدرنيته، در حالي كهليبراليسم به

تورم نگرش نيز آن نگرشي را ترين سرقت در هنگام تورم، از ميانزند، از طرف ديگر ضمن انجام بزرگمي
هايش، سعي گيرد و با زير بمباران گرفتنِ اذهان از طريق رسانهكار ميآيد بهكارش ميكه بيشتر از همه به

تحت ضمانت قراردادن انحصار نگرش، هدف نهايي جنگ . كند حداكثر نتيجه را به دست آوردمي
گرايي و گرايي، جنسيتگرايي، مليدين: د ازاش عبارتنهاي اساسياسلحه. باشدايدئولوژيك مي

بخشي به مدرنيته صرفاً از بدون وجود هژموني ايدئولوژيك، تداوم). ي دين پوزيتيويستيمنزلهبه(گراييعلم
گرايي سعي بر ليبراليسم در حالي كه پيش از كاپيتاليسم از طريق دين. طريق فشار سياسي و نظامي ميسر نيست

يافته در پيرامون بودن پيشبردـ ملت و طبقاتينمايد، شهرونديِ دولتن وجدان جامعه ميتحت كنترل درآورد
گرايي اين است هدف جنسيت. دهدكند و تحت نظارت قرار ميگرايي كنترل ميكاپيتاليسم را از طريق ملي

كه هم مرد را به گرا اين است ي مؤثر ايدئولوژي جنسيتويژهنقش. كشيدن ندهدي نفسكه به زنان اجازه
گرايي پوزيتيويستي، از طريق علم. بيمار قدرت مبدل نمايد و هم زن را تحت احساس ناشي از تجاوز نگه دارد

ي گشتن با نظام گزينهها جز عجينگرداند و با وانمود به اينكه آنتأثير ميجهان آكادميك و جوانان را بي
.دهددگي را تحت ضمانت قرار ميشديگري ندارند، در ازاي امتيازات، اين عجين

چگونه بايد زيست، چه بايد كرد و از كجا بايد آغاز «هاي ي ايدئولوژيك ليبراليسم، پرسشدر برابر حمله
اند، حداقل تا ها دادههايي كه مخالفان نظام به اين پرسشپاسخ. نمايندضرورت و فوريت كسب مي» نمود؟

هايي كه مدرنيته به اين هر سه پرسش مهم داده نيز مؤثر واقع پاسخ. نداروزگار ما فاقد تأثير گردانده شده
شكل غالبي مهر خويش را بر ي حياتي كه مدرنيته طي پانصد سال اخير ايجاد نموده است، بهشيوه. اندافتاده

دني كه داري، با نيروي القانمودن و قبوالني سرمايهدر عصر مدرنيته. زده است» چگونه بايد زيست؟«پرسش 
دستهاي زندگي هموژنيزه و يكاند نظير آن را ايجاد نمايند، شيوهشايد در هيچ عصري از تاريخ نتوانسته

. انددرآورده شدهتيپصورت تكشمول بههاي زندگي هر كس، تحت قواعد جهانقالب. اندشده
اي كه زندگي مدرن ي زندگيهقيام در مقابل شيو. ها ضعيف هستندسازيتيپها در مقابل تكمنديتفاوت

در برابر اين تهديد به . باشدگردد و محكوم به طردشدن فوري از نظام ميشود، ديوانگي عنوان ميناميده مي
نيز از » چه بايد كرد؟«پرسش . دهندي عصيان را نشان ميتبعيد و طردشدگي، افراد بسيار اندكي شهامت ادامه

: هايي ريز و برخوردار از جزئيات، پاسخ داده شده استه با پاسخها قبل يعني پانصد سال است كمدت
و » تنها راه، راه مدرنيته است«فردگرايانه زندگي خواهي كرد؛ هميشه به خودت خواهي انديشي؛ خواهي گفت 

تو نيز همان كاري : راه معلوم و اصول مشخص است. گيرد انجام خواهي دادات قرار ميچيزي را كه بر عهده

١Inflation :ها و تنزل عنوان مثال تورم پول عبارت است از نشر بيش از حد اسكناس كه موجب صعود قيمتتناسب؛ بهون، آماسيدن، افزايش بيانفالسي

.شودارزش پول مي
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اگر كارگر باشي، در . اگر ارباب باشي، سود كسب خواهي كرد. دهندنجام خواهي داد كه همگان انجام ميرا ا
در صورتي كه اصرار ورزيده . هايي ديگر، حماقت است»چه بايد كرد«تكاپو در پي . پي دستمزد خواهي دويد

زندگي به . ي است و پوسيدناست، بيچارگاش طردشدن و تبعيد به خارج از نظام است، بيكاريشود، نتيجه
از «را به كناري بگذاريم، نظام به پرسش » چه بايد كرد«. دواني وحشتناك مبدل شده استي اسبيك مسابقه

. »اي آغاز كنخوبي پرورش دادهاز جايي كه خود را به«: دهد، پاسخي بدين شكل مي»كجا بايد آغاز نمود؟
.ناپذيري هستندهاي اغماض»مكان آغاز«درون نظام، بودن در ها، براي موفقمدارس و دانشگاه

ي دموكراتيك در مقابل نظام، همچنين جويي و ايستار ايدئولوژيك مدرنيتهآشكار است كه حقيقت
ي جوهره. دهد، از ارزشي در سطح يك نظام آلترناتيو برخوردارندهايي كه به هر سه پرسش اساسي ميپاسخ

هاي مربوط ي رهيافتبعدي هويت اجتماعي و ارائهجستجو و تحليل همه: ت ازپيكار در راه حقيقت عبارت اس
تكرار آن بيجا خواهد . ـ ارائه داده استدفاعياتم، نتايج اين جستجو و پيكار را ـ هرچند در خطوطي كلي. به آن

جانبه هايي همهي حاكم از طريق نقدايستار ايدئولوژيك، بيانگر گذار از هژموني ايدئولوژيك مدرنيته. بود
ي دادن محروميت مدرنيتهنشان. دفاع از حقايق اجتماعي موجود در دست، ايستار ايدئولوژيك است. است

دادن حقيقت ، نشان)بردن بر هويت اجتماعيدادن فردگرايي بر جامعه، يورشترجيح(كاپيتاليستي از حقيقت
سازي نيروي حقيقت آن، با همين ايستار عكسو من» و دموكراتيكـ اكولوژيكي اقتصاديملت يا جامعه«

.مرتبط است
داده » چگونه بايد زيست، چه بايد كرد و از كجا بايد آغاز نمود؟«هاي اولين پاسخ مشتركي كه به پرسش

اما از درون نظام به مخالفت با نظام . بايست از بطن نظام و بر مبناي مخالفت با نظام آغاز شودشود، مي
هم در سطح فرزانگان كهن و به بهاي آمادگيِ هر م پيكارجويي در راه حقيقت است، آنپرداختن، مستلز

چگونه بايد زيست و از كجا «ي تنيدههاي درهمبراي پاسخ به پرسش. اي جهت مرگلحظه
آن را بسان يك ي جنوني كه مدرنيتهدر آوردن جامههمانند از تن به» بايد آغاز نمود؟مي

در . اي متنفر گشته و از آن دست خواهي شستده، از اين زندگي مدرنيتهزره بر تنت پوشان
صورت لزوم هر لحظه تهوع نموده، دل و ذهن و جسم خويش را از اين زندگي پاك 

همتاي جهان به تو عرضه نمود، حتي اگر خود را همچون زيبارخ بي. خواهي ساخت
تنيده با دو پرسش ديگر، اي درهمگونهرا به»چه بايد كرد؟«پرسش . استفراغ كرده و پاسخ خواهي داد

، »چه بايد كرد؟«پاسخ به . مندي مستمر در برابر نظام، پاسخ خواهي دهيشكل عمل و كُنشبا تقابلي به
.شده استپراكتيك آگاهانه و سازماندهي

يي ي دموكراتيك، پاسخ به سه پرسش مذكور بيانگر رسيدن به سطح رويارواز منظر نظام مدرنيته
عنوان » حزب پيشاهنگ«نقشي كه در گذشته اصطالح . باشدايدئولوژيك و كُنشگرانه با عناصر نظام مي

نقش . ي دموكراتيك هرچه بيشتر تقويت شده استي مدرنيتهصورت پيشاهنگيِ نظري و كُنشگرانهشد، بهمي
ي اقتصادي، ام يعني جامعهي بنيادين نظپايهاساسي پيشاهنگي جديد اين است كه نياز ذهني و ارادي سه

را ) اي، ملي و فرامليمديريت كنفدراليست دموكراتيك شهري، بومي، منطقه(اكولوژيك و دموكراتيك
جهت اين كار بايد ساختارهاي آكادميكي را كه از نظر شمار و كيفيت كافي باشند، ايجاد . برآورده سازد
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و محتواي واحدهاي نوين آكادميكي كه تنها به انتقاد توان جهان آكادميك مدرنيته را مطابق مضمونمي. نمود
وظيفه اين است . نمايند، تحت عناوين گوناگون تأسيس كردكنند و آلترناتيو آن را نيز ايجاد ميكفايت نمي

ـ فناوري، هاي اقتصاديي جامعه و در رأس آن در حوزهكه بر حسب اهميت و نيازها، در ارتباط با هر حوزه
ـ ـ زبان، علمـ هويت، تاريخـ آزادي، فرهنگـ دفاع، زن، امنيت، سياست دموكراتيكزراعتـ اكولوژيك

توان عناصر بدون وجود يك كادر توانمند آكادميك، نمي. هايي را تأسيس نمودـ هنر آكادميفلسفه، و دين
ي دموكراتيك يتهطور كه كادر آكادميك بدون وجود عناصر مدرنهمان. ي دموكراتيك را ساختمدرنيته

ي دموكراتيك نيز بدون وجود كادرهاي آكادميك فاقد معنا بوده و معنايي دربر ندارد، عناصر مدرنيته
.منديِ مختلط، جهت معنا و موفقيت يك شرط الزم استيكپارچگي و كليت. آميز باشندتوانند موفقيتنمي

ي كاپيتاليستي بر ي منفور مدرنيتهمانند جامهقطعاً بايد نگرشي كه فكر، ذكر و عمل آن ازهم جدايند و ه
ي حقيقت ـ ذكرـ عمل كه بايستي هميشه از پشتوانهفكر. شود را ترك كرد و از آن گذار نمودتن پوشانده مي

اي هستند كه بايد در قالبي هاي تعاليشوند و نشانهبرخوردار باشند، تحت هيچ شرايطي از يكديگر جدا نمي
] پاسخ به[آن كس كه قادر نيست هر سه را يكجا در. ي آن را بر تن كرد و آن را زيستمند جامهكليت

نمايندگي كند، نبايد دست به پيكار در راه » چگونه بايد زيست، چه بايد كرد و از كجا بايد آغاز نمود؟«
تواند با ذيرفته و نميي كاپيتاليستي را نپهاي مدرنيتهسازيپيكار در راه حقيقت، تحريفات و گمراه. حقيقت زند

ها در خالصه اينكه كادر آكادميك، خود فكر و سازمان است؛ همان است كه از طريق مويرگ. سر بردآن به
كادر، . گرددحقيقت، واقعيتي كلّي است كه بيان مي. واقعيت، يك كل است. يابدجريان مي) جامعه(بدن

.يافته استگرانهشده و كُنشحقيقتي است كه حالتي سازماندهي
پردازد، بايد بداند كه اين كار از راه انقالب حقيقت فرهنگ خاورميانه هنگامي كه به نوسازي خويش مي

انقالب رهايي از . ي زندگي استانقالب حقيقت، يك انقالب ذهنيتي و نوعي انقالب در شيوه. ميسر است
هاي نژادپرست نبايستي فريب شوونيست. ستا» ي كاپيتاليستيي زندگي مدرنيتههژموني ايدئولوژيك و شيوه«

كنند بلكه ي كاپيتاليستي مبارزه نميها با مدرنيتهآن. كنندپيشگي ميگراي متقلبي را خورد كه سنتو دين
ها تصور توان پيكار در راه حقيقت را براي اينهيچگاه نمي. باشنداي ميهمچون سگ پاسبان، در پي لقمه

اگر . اندگويي و چاپلوسيدر برابر مدرنيته تنها مغلوب نيستند بلكه در موقعيت تملقاين در حاليست كه. نمود
خواهند يك مخالفت منسجم در برابر مدرنيته هاي فمينيستي، اكولوژيك، فرهنگي و چپ قديمي نيز ميجنبش

هاي نش تا سطح شيوهدادانجام دهند، ناگزير بايستي بتوانند پيكار حقيقت را در چارچوب كليت آن و با تقليل
.زندگي خويش انجام دهند

هاي اجتماعي، در واحدهاي اقتصادي پيكار در راه حقيقت هرچه در تمامي لحظات زندگي، در كل عرصه
اي، ملي و بومي، منطقه«هاي دموكراتيك و اكولوژيك كموناليستي، در شهرهاي دموكراتيك و در مكان

تا وقتي نتواني همانند رسوالن و حواريون دوران . نمايدقيت كسب ميمعنا و موفانجام داده شود،» فراملي
تواني در راه ي ظهور اديان زندگي كني و تا هنگامي كه همچون آنها در تكاپوي حقيقت برنيايي، نمياوليه

، ي زنخاورميانه به ايزدبانوان فرزانه. توان موفقيت كسب نمودحقيقت پيكار كني؛ اگر پيكار شود نيز نمي
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و جوردانو ٢، منصور حالج، سهروردي، يونس امره١قَرنيموسي، عيسي، محمد، سنت پل، ماني، اويس
انقالب حقيقت، بدون برخورداري و صيانت از ميراث قدماء كه . برونوهايي نياز دارد كه امروزين گشته باشند

ها و انقالب. فق نخواهد گشتگردد، موبخشد يا نوسازي ميشود بلكه هيأتي تازه به خود ميكهنه نمي
فرهنگ . توانند احيا گردندها اثباتي است بر اينكه ميميرند؛ همين صيانت از ميراث آنانقالبيون نمي

. باشداست و از اين لحاظ بسيار غني مي» ـ ذكرـ عملفكر«نمودن خاورميانه، فرهنگ درآميختن و يكي
بر اين فرهنگ، در آن سهيم » ي كاپيتاليستيدن و مدرنيتهتم«كردن نقد ي دموكراتيك با عالوهمدرنيته

.گردد و نقش تاريخي خويش را ايفا خواهد نمودمي
ـ گرايي و دولتكاپيتاليسم، صنعت(ي كه در برابر سه سوار محشرانگيزافرد تمدن دموكراتيك، اگر به اندازه

برد، با سه سر ميـ عملي بهيـ ذكرمان فكريي توأي كاپيتاليستي، پيوسته در مبارزهمدرنيته) گراييملت

ي ي اكولوژيك و جامعهي اقتصادي، جامعهيعني جامعه(ي دموكراتيكبخش مدرنيتهي رهاييفرشته

ـ عمل مستمر نپردازد، قادر به خودآفريني ـ ذكربه مبارزه جهت زندگي مبتني بر توأمانيِ فكر) دموكراتيك

ي واحد آكادمي، در واحد كمون تا وقتي به اندازه. در هيأت رهبر حقيقت بسازدتواند خويشتن را نيست و نمي

بخش جهان عدالت، آزادي و تحقق) مرشد(تواند رهبراجتماعي نيز به توأمانيِ زندگي و مبارزه ادامه ندهد، نمي

شان زارشدگيفقط هنگامي كه در برابر اب( به نقد كشيدن كتب مقدس و ايزدبانوان فرزانه. دموكراسي باشد

مان است كه مابقي، هويت اجتماعي ما و ميراث حيات. باشدارزشمند مي) براي تمدن و مدرنيته صورت گيرد

حقيقت كسي است كه اين هويت را بر شخصيت خويش ٣در عصر دموكراتيك، پيكارگر. شودكهنه نمي

.حك نمايد و ميراث حياتي خويش را بزيد و آن را احيا كند

١Veysel Karani :ن يمن بوده و در زمان حضرت محمد ميني؛ اويس اهل قَرابعين به حساب زيسته اما نتوانسته او را مالقات كند و جزء تيا ويس القَر

. اي از كُردستان استكشته شد و نقل است كه مزار او در منطقه) ميالدي٦٥٧سال (او در ميان لشكريان علي قرار گرفت و در جنگ با معاويه در صفين. آيدمي

نيز كه منسوب به اوست در هر دو منطقه وجود هايي مقبره(دانندي سيرت در شمال كُردستان و برخي در حوالي روانسر كرماشان ميبرخي مزار او را در منطقه

: كندابوسعيد ابوالخير حالت عرفاني و روحاني پيوند اويس با حضرت محمد را چنين بيان مي). دارد

خود در غلطم كه من توأم يا تو مني/ من با تو چنانم اي نگار يمني/ مني در يمنيگر پيش مني چو بي/ گر در يمني چو با مني پيش مني
٢Yunus Emre :بر / راهي شديم به سوي دوست: برگردان بخشي از يك شعر او). ميالدي١٣٢١ـ ١٢٤٠(مذهبزبان علوييونس اَمره صوفي و شاعر ترك

ما را سانآنان كه ندانند چه/ هر دو چشمش پر ز اشك است/ درويش يونس آنگاه كه سخن گويد/ كه براي اداي نماز بر سر ما حاضر شوند درود بادآنان

.دانندكه ميسالم و درود بر آنان/ درك توانند نمود؟ 
٣Militan،مبارزميليتان
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يجه نت

. توان فرهنگ خاورميانه را تحليل نمودي اروپا نمياز راه ايدئولوژي و علوم پوزيتيويستي مدرنيته
كه دويست سال است اين پارادايم . اش اوريانتاليسم خواهد بوداي مبني بر تحليل آن، نتيجهسازي ايدهمطرح

ي خاورميانه ه كه نه به واقعيات تاريخي جامعهگردد، چيزي را پديد آورده و در برابر انظار قرار داداجرا مي
ها، در يك كلمه، شكافيست در حد تفاوت بين آن. سازگاري و ربطي دارد و نه به موارد مشخص روزآمدش

نوع همه(اند نيزاي كه تحت تأثير عميق اوريانتاليسم بازآفريني شدهرويكردهاي سنتي. يك پرتگاه عميق
، چنان ادراكي از حقيقت دارند كه هرچه بيشتر )گرادر رأس آن جريانات اسالمو١گرايانهرويكردهاي فرهنگ

.تواند از ادبياتي خشك فراتر روداست و نميناواقعي
تنيده با پارادايم، خود را ساختارين اي درهمگونهاي كه بهي كاپيتاليستيظواهر و نماهاي مدرنيته

شكاف . باشدانگيزتر ميتر و چالشمشخص روزانه متناقضي گرداند، هم با تاريخ و هم با مقولهمي
آيد، فراتر از توحش، از طريق انواع هاي موجود پديد ميها و چالشمنديمانندي كه از تفاوتپرتگاه
نه غرايز عميق دروني و نه . كندخوريم، ابراز وجود ميي آن برميندرت به نمونههايي كه بهجنگ
ي ي اجراي مدرنيتهبندي و شيوهمسئله، به شاكله. ، هيچكدام مسئول اين امر نيستندهاي فرهنگيماندگيعقب

اي مختلط جريان داشته و براي گونهاي كه هزاران است بهفرهنگ مادي و معنوي. كاپيتاليستي مربوط است
اي تجزيهگسيختگي وداري آن را دچار ازهمي سرمايهداشتني برساخته شده است، مدرنيتهچنان جريان

را ) گراـ ملتگرايي و كاپيتاليسم دولتصنعت(هاي خويشنمايد تا شعبهوار نموده است و تالش ميكشيخط
در آن مستقر سازد؛ پيامد چنين عملكردي دليل واقعي توحشي است كه صورت گرفته و صورت خواهد 

.كشي نداشته استتوحش و نسلي نزديكي كه روي داده، تفاوت چنداني بادر همين راستا، گذشته. گرفت
هم بين خويش و هم با اديان كهن و ) موسوي، عيسوي و اسالمي(خداييهنگامي كه اديان تك

ي كاپيتاليستي گري كه مدرنيتهزدن صفحاتي از وحشيها درگير شدند، به هيچ وجه منجر به رقمپرستيبت
ها پرستي كه مدتغير از جماعات بتها، بهز آنمحور در هر كدام انگرش امت. ها را رقم زد، نگرديدندآن

حتي تحت . آميز حيات ببخشدتوانست هر خلق و فرهنگي را در جوي صلحبود پاكسازي شده بودند، مي
ـ در بين خويش امكان هرچند ابتداييـ» فرا امتيِ«به يك اتحاد ) دارندگان كتاب مقدس(عنوان اهل كتاب

هايي مخالف اين مطرح شوند نيز، هرچند ايده. شده نبودهوم و اقدام شناختهكشي، يك مفنسل. بخشيدندمي
تربودن و انحطاط قرون وسطي در قياس با عصر نوين پوزيتيويستي، تنها يك ابداع تاريك] ي مبتني برايده[

.دهدي عصر نوين است كه از طريق آن خود را روشنگر نشان مياين همان اسطوره. باشدمتولوژيك مي

١Culturalist :كالچراليست
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ـ ملت كه همانند كاردي فرهنگ خاورميانه را ازهم دريد، تأمل شود ي تحميل دولتهر اندازه درباره
هر تراژدي را كه مورد بررسي . ترين صدمات، از طريق اين كارد ايجاد شدنشدنيزيرا عالج. بازهم ناكافيست

هاي مراكش گرفته تا ، و از بياباناز اعماق هندوستان گرفته تا سيبري. يابدقرار دهيم، نتيجه تغييري نمي
هنوز هم . بهره نمانده استي اين كارد بينشين از ضربهصحراي عربستان، هيچ فرهنگ يكجانشين و يا كوچ

ـ مسلمان كه هر روز در توان منكر آن شد كه نزاع هندوآيا مي. طور پيوسته در حال خونريزي استبه
ـ پاكستان، ي اويگور چين و افغانستاندر كشمير، منازعات منطقههاي موجودهندوستان جريان دارد، كشمكش

ـ فلسطين، لبنان و تمامي اسرائيل«هاي جوييهاي ساكن روسيه، ستيزهها و ديگر خلقزدوخورهاي شديد چچن
هاي مذهبي ايران، منازعات اتنيكي ، جنگ»ها، اعراب و فارسهاترك«، درگيري كُردها با »كشورهاي عربي

قدر فراوانند كه هاي ديگري كه آندر آناطولي، نمونه» هاها و سريانيها، روميارمني«بالكان، پاكسازي در
هايي كه همچنان ادامه دارند و هيچ قاعده و هنجاري ها و جنگشدني نيست، و اين درگيريشمارشان تمام

باشند؟گرايي كاپيتاليستي ميشناسند، محصول هژمونينمي
بخش نگشته است، اگر سازمان ها نتيجهـ ملتي دولتعنوان اتحاديهت سازمان ملل بهاگر مداخال

تواند مؤثر واقع افتد، و اگر تورهاي هاي اسالمي نميـ ملتي دولتي اتحاديهمنزلهكنفرانس اسالمي به
با ذهنيت و ساختاربندي اند و بس، دليل اين بازهمـ ملت تنها بيزاركنندهي دولتشمار و روزانهديپلماتيك بي

هاي تر از ديانتتر و بستهمانندي كه هزار بار متعصبانهاگر اين واقعيت اعجوبه. ـ ملت در ارتباط استدولت
شكل اقدامات فاشيستي در شكل خود فاشيسم و در هر جايي بهاوليه و وسطي ساخته شده است، پيوسته بهقرون

سازي، هميشه از راه ي دولتخود مقوله. زده شويمي به هيچ وجه حيرتشود، نبايستگر ميبرابرمان جلوه
. ـ ملت را نشان داد كه از طريق جنگ ساخته نشده باشدتوان يك دولتحتي نمي. گيردجنگ صورت مي

ـ ملت بحث به ميان آورد كه در داخل با جامعه و در خارج با توان حتي از يك دولتتر آنكه، آيا ميوخيم
سر نبرد؟ها پيوسته در جنگ، درگيري و تنش بهـ ملتدولتساير 

هاي خاورميانه، جهت درك باطن و سيماي ـ ملتي چگونگي تشكيل دولتي چند نمونه در زمينهارائه
حتي از . وجود نداشت١٩٢٠عراق امروزين كشوري بود كه در دوران قبل از . پنهانشان آموزنده خواهد بود

ـ ملت عراق با توجه به نيازهاي استراتژيك و منافع نفتيِ امپراطوري دولت. نداشتنظر اتوپيك نيز وجود
منظور حياتي هماهنگ به. واحدهاي فرهنگيِ درون آن به هيچ وجه مورد دقت قرار نگرفت. بريتانيا تأسيس شد

ارتباطي با واقعيات كه١شان نشاندندپادشاهي را بر رأس. اي وضع نشدها، اصل عادالنهو سازگار در ميان آن

ميالدي پس از مرگ پدر، در چهار سالگي به پادشاهي ١٩٣٩فرزند ملك غازي كه ملك فيصل دوم لقب گرفت، در آوريل ./ باشدمي» ملك فيصل«منظور ١

سال، به موجب قراردادهايي كه بين ١٤دراين . دار امور كشوري بوداش امير عبداهللا عهدهميالدي كه وي به سن قانوني رسيد، دايي١٩٥٣سال تا . عراق رسيد

توسط ها، دستگاه پليسي بر عراق حاكم بود و سلطنت كه در اين سال. ي غير رسمي آن كشور مبدل شدعراق و انگلستان منعقد گرديد، عراق به مستعمره

طور رسمي قدرت را در دست گرفت اما در سلطنت ميالدي، ملك فيصل دوم، به١٩٥٣در سال . شد، بر دولت نظارت داشتداران و مالكين حمايت ميسرمايه

ي ژوئيه١٤بعد در پنج سال.كار عراق قرار داشتمداران طرفدار انگليس از جمله دايي خود و نوري سعيد، نخست وزير كهنهخود، تحت نفوذ شديد سياست

ي كل نيروهاي مسلح عراق، طي يك كودتاي خونين نظامي، رژيم پادشاهي ملك فيصل دوم را ساقط نمود و خودش ميالدي عبدالكريم قاسم فرمانده١٩٥٨

وزير عراق، به همراه بسياري از خستي افراد خاندان سلطنتي و نيز نوري سعيد، ندر جريان اين كودتا، ملك فيصل و كليه. زمام امور عراق را در دست گرفت

.ي او كشته شدندمقامات كابينه
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. ١ديدند، ساقط شدگراتر ميهايي نظامي كه خود را ملياين پادشاه توسط نخبه. اجتماعي آنان نداشت
ي نداشت، هميشه در شرايط ديكتاتوري ادامه٢»جمهور«شده به سبب اينكه ارتباط چنداني با جمهوريِ اعالم

با اعدام وي فروپاشيد، لت را درك نكرده بود، وقتي ـ مصدام حسين كه سرشت دولتديكتاتوري . حيات داد
شناختي وجود ندارد كه تعريفي از عراق ي جامعههيچ نوع نظريه. جا را فرا گرفتهايش همهكاريكثافت

.عنوان يك مكان كائوتيك، موجوديتش ادامه خواهد يافتآيد كه همچنان بهبه نظر مي. امروزين ارائه دهد
با واقعيات تاريخي و . گردند نيز متفاوت نيستكشور ديگر كه عربي عنوان ميتأسيس بيش از بيست

هايشان، هايشان، مارشيشان، و بر همان منوال تاريخمرزها. ها معنا ببخشد، ارتباطي ندارنداي كه به آناجتماعي
هايي كامالً خيالي صورت موجوديتكنند، بهشان ميشان كه ملت عنوانهايشان و جوامعهايشان، رژيمپرچم

باشد اين است كه اين اي كه در اينجا بسيار مهم مينكته. اندبر مبناي منافع نيروهاي هژمونيك تعيين گشته
راستي داراي گيرند، بهاي مقدس مورد عبادت قرار ميگونههاي خيالي كه بيست و چهار ساعته بهموجوديت

ترين به آني كه حقيقت نيست، بزرگ. لموس و قابل احترام باشنداي نيستند كه مي واقعيچنان تاريخ و جامعه
توان انتظار داشت هيچ نوع البته كه نمي. عنوان تبليغات و نه چيز ديگريهرآينه به. گرددسهم حقيقت اعطا مي

آن كه فاقد حقيقت باشد، هم . اي را براي جامعه پديد آورندمندانهاي را حل كنند و زندگي سعادتمسئله
.حل و هم خوشبختي او خيالي خواهد بودراه

هزار ساله ي يك اتوپياي سهشود كه نتيجهادعا ميهرچند. برانگيزتر استتأسيس اسرائيل، بسيار دقت
ي برداشتن اولين مرحله. باشدهاي ساختگي دويست سال اخير ميباشد، خود آن نيز يكي از موجوديتمي
آيد كه به نظر مي. باشداي تأسيسش، از ابتدا تا به آخر خونين ميههاي تأسيس آن تا آخرين گامگام

تأسيس لبناني . تر ديگري غير از اين، جهت خلق و فرهنگ يهودي بسيار دشوار استمتصورشدن راه دردناك
زدگي اين منطقه، توان پي برد كه وضعيت جنگنمي. تر استوغريبباشد، عجيبكه در نزديكي آن مي

صد . چندان قابل درك نيست كه حتي عنوان سوريه چگونه برگزيده شده است. خواهد گشتچگونه متوقف 
تر بود و شايد هم معاني رواج داشت كه سنتيعثمانيوالياتها اصطالح جاي تمامي آنسال قبل از آن، به

همگام با . شورنگريم، نه نام واليت وجود داشت و نه كتر از آن ميوقتي به تاريخ قديمي. مشخصي نيز داشت
يعني » بلد االسالم«. پذيرفته شده بود» هاها و سمتحس معطوف به جهت«ي گذاري بر پايهاسالم، نوعي نام

شود و عنوان نام عمومي پذيرفته ميتر بود و معناي مشخصي داشت، بهگرايانهسرزمين اسالمي كه شايد واقع
اهللا، تنها موجوديت قابل پرستش . ستش ميهن در ميان نبودپر. گرددساز نمياي چندان مسئلهگذاريچنين نام

. يك اصطالح معين آن همراه با صفات و عناوينش ايجاد شده بود. آن نيز وجدان مشترك جامعه بود. بود
.تر همين بودشايد هم مورد صحيح

حزب بعث با كمك افسران نظامي، كودتاي عبدالرحمن عارف و ./ فيصل توسط عبدالكريم قاسم و به قدرت رسيدن او اشاره داردبه سقوط پادشاهي ملك١

ي تالش حزب بعث جهت عبدالسالم عارف نيز به بهانه. بار عبدالسالم عارف بر سر كار آمداين. عليه عبدالكريم قاسم ترتيب داد١٩٦٣عبدالسالم عارف را در 

.ي خود گرفتكودتايي نمود و قدرت را در قبضه١٩٦٨حزب را از حكومت خارج كرد تا اينكه حزب بعث در سال كودتا عليه خود، آن
هاي مردمجماعت مردم، گروه: جمهور٢
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شود كه علوم ميها شكل نگرفته بود، آنگاه مصورت قارهياد بياوريم كه روي زمين بهاگر ادواري را به
ي اين بدان معنا نيست كه مقوله. نمايدنمودن نام مكان و كشور، حقيقت چندان عميقي را بيان نميتقديس

ها معنا دارند؛ اما در چنان سطحي نيستند اين. اي، كشورِ ملت و ارضِ امت هيچ معنايي نداشته باشدبومي، منطقه
شود كه گري چنان پررنگ ميو مبالغهينجا، اين است كه اغراقمورد نامطلوب در ا. كه الوهيت بخشيده شوند

ـ هاي دولتتوانيم جهت ساير هويتهمان تفاسير را مي. تواند حقيقت موجوديت مثبت را بزدايدمي
ها و روايات داراي ها در ارتباطات، بازگوييالبته كه سمبل. نيز انجام دهيم) پرچم، مارش، ملت، تاريخ(هاملت

شناختي صحيح عنوان واقعيات مقدس، امكان رسيدن به دانش جامعهها بهي آناما ارائه. باشندمهمي ميجايگاه
از . سازدبندي خواهد كرد، با مسائل بزرگي رويارو مياي را كه شاكلهچنين ارائه دادني، جامعه. دهدرا نمي

، مقصر و »منطق برساخت و تأسيس«امر اساساً در اين . رو ساخته استاكنون نيز بيش از حد با مسائل روبههم
ي كاپيتاليستي اي كه كامالً مطابق با منافع هژمونيك مدرنيتههاي جهاني و منطقهـ ملتدولت. دار استمسئله

ها واقعياتي مانا و تمامي اين(، ملت، شهر و روستا، با حقايق بومي، منطقه)منطقش اين است(اندتعيين گشته
ها، امري هاي جدي بين آنوجود آمدن چالش و درگيريبنابراين به. باشندناسازگار مي) اندشمولجهان

اند، هميشه با مضمون اين ساخته نشده» عدالت، آزادي و دموكراسي«به سبب اينكه بر مبناي . گريزناپذير است
.ها درگير خواهند بوداند و با آنشمول در چالشمفاهيم جهان

ـ ملت، بيانگر ارزش ادبيات دويست سال اخير مربوط به دولت: شود اين استمياي كه آشكار نتيجه
هاي رو هستيم كه شايد از متولوژيبا يك روايت متولوژيك روبه. باشدي بسيار اندكي ميمدارانهحقيقت

ركّبي كه به باور من ارزش م. معناتر استشود، بيها داده مياعصار اوليه هم كه معناي بسيار اندكي به آن
نبايد از اين ! ها بسيار بيشتر استـ ملتـ ملت مصرف شده است، از تمامي دولتجهت صرفاً يك دولت

معنا شان را بيتمامي نفي نموده و موجوديتگونه شود كه گويا دولت و ملت را بههايم برداشتي اينارزيابي
ها حائز اما ارزيابي صحيح آن. سيار مهمي دارندعنوان يك واقعيت، معاني بدولت و ملت هر كدام به. دانممي

چيزي . درنگ فروپاشيده يا بايد فروپاشيده شوندهايي هم نيستند كه بيچنان موجوديتها،اين. باشداهميت مي
گر زيرا هميشه تداعي. ي تداوم آن استـ ملت و شيوهها بلكه منطق تأسيس دولتبينيم، نه اينكه خطرناك مي

اي كه دادن افراطي مقولهكردن حقايق اجتماعي و تعاليكشي و بدبختي است؛ زيرا همواره هرسجنگ، نسل
.نمايدباشد را تداعي ميفاقد ارزش مي

ي يك نظام، از چنان ارزشي برخوردار نيست كه بتواند خويش را در نظر فرهنگ منزلهخود كاپيتاليسم به
كاپيتاليسم زراعي، تجاري، . نظاير آن، هزاران سال مشاهده شده است. اي مثبت منعكس سازدگونهخاورميانه به

ي در فرهنگ منطقه، ارزيابي جامعه. ترين تاريخ استپولي و صنعتي در منطقه جريان داشته و داراي طوالني
. اي براي اين فرهنگ داشته باشدتوانست فايدهشايد انقالب صنعتي مي. اخالقي و سياسي صورت گرفته است

گرايي درآمد، سبب ي ايدئولوژيك يعني صنعتصورت يك عرضها چون آن نيز در هنگام پيدايش خود بهام
زيستي ترنمودن محيطگرايي در فرهنگ خاورميانه، نامطلوبي صنعتنتيجه. شكل تخريب تجلي يابدشد تا به

زايي، خشكسالي، شكل بيابانبهاز روزي كه . است كه خود با دشواري و زحمت پابرجا و زنده باقي مانده است
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هايش را با و بيكاري فزاينده، توسعه يافته و بومي شده است، تمامي نامطلوبي) در هوا، آب و خشكي(آلودگي
.نمايديك روند رو به افزايش استفراغ مي

ال ي مدرنيستي كه طي دويست سعنوان يك پديده، فراتر از يك سنت به]يا نئو اسالم[»اسالم نوين«اگر 
درك اينكه اين اسالم نه . ـ ملت ارزيابي شود بامعناتر خواهد بود، در چارچوب دولتاخير ايجاد شده

. باشدگرايي ساخته شده است، داراي اهميتي كليدي ميي نوعي مليمنزلهي سنتي ديني بلكه بهمنزلهبه
هايي ابداع به دست اوريانتاليست. رداي است و مهر اوريانتاليسم را بر خود داگراييِ منطقهپروتوتيپ ملي

ارتباط تنگاتنگي با پراكنش نيروهاي هژمونيك اروپا در . گرديده كه هيچ ارتباطي با حيات اسالمي ندارند
ي ي آمريكا در برابر روسيهدر دوران اخير، با هژموني اياالت متحده. گرايي آلمان داردويژه هژمونيمنطقه و به

شده، ارتباطي با فرهنگ اسالم اسالم سياسيِ ابداع: رك اين نكته بسيار مهم استد. شوروي ارتباط دارد
گسيختن مقاومت فرهنگي و از گرايي است، هدف آن نيز ازهمتاريخي ندارد؛ اين نوع اسالم، عبارت از ملي

.باشدتوان انداختن منطقه مي
ي اخير ـ ملت دويست سالهدولتهايگرايانه است كه بر اليگارشياسالم سياسي يك ايدئولوژي ملي

اسالم شيعي، از سر . دهدجمهوري اسالمي ايران، به شكل بسيار جالبي اين واقعيت را نشان مي. نقاب زده است
ي منزلهاما اسالم به. گرايي ايراني است؛ ايدئولوژي هژمونيك سنت امپراطوري ايران استتا انتهايش ملي

ممكن نيست بدون تحليل اسالم . ، هم متفاوت است و هم حائز اهميت]ليا اُرژينا[تاريخ و فرهنگ اصيل
ها را جهت موجود در بطن اين واقعيت، بتوان فرهنگ خاورميانه را تحليل نمود، متمايز ساخت و برخي رهيافت

. جاي آورده نشده استي تحليل آن بهيك درياي عظيم فرهنگي است كه هنوز وظيفه. مسائل آن پديد آورد
عنوان عنصري دموكراتيك از و در رأس آن حضرت محمد را به) از بدو ظهور خود تاكنون(يخي كه اسالمتار

هاي بومي و ها و موجوديتنمايد، و بر همين مبنا تاريخ خلقتفكيك مي» گراي عنصري قدرتمنزلهاسالم به«
ي از طريق اين پارادايم، در امر اقدام به نگارش تاريخ اجتماع. انداي، در انتظار بازنويسي ماندهمنطقه
هر اندازه همان تفسيرها در مورد يهوديت، . باشدسازي روزگار كنوني ما داراي ارزشي باال و قطعي ميروشن

تواند انجام گيرد، فرهنگ خاورميانه مي) سنتزهايي همانند مانويت نيز مهم هستند(مسيحيت و آيين زرتشتي
.تحليل گردد و اين امر راهگشاي غناي معنايي آن خواهد شداي نزديك به صحت و راستيگونهبه

شده اين واقعيتي اثبات. باشندهاي اُرژينال سومر و مصر داراي نقشي كليدي ميدر تحليالت فرهنگي، نمونه
بدون تحليل تأثيرات تاريخيِ . باشندخدايي و كتب مقدس ميهاي اصيل مذكور، منبع اديان تكاست كه نمونه

ي كافي روشن توان هيچ فرهنگي را به اندازهها بوده است، نميعصر نوسنگي كه مادر تمامي فرهنگفرهنگ 
هگل، تحليل فرهنگي دوران خويش را بر مبناي عصر باستان و فرهنگ مصر كه در آن دوران تنها . ساخت

شود و مورد گردآوري» تاريخ فرهنگي«وقتي . دادي آن وجود داشت، انجام ميآگاهي محدودي درباره
ي اين وظيفه هنوز در زمينه. اي كه پديد خواهد آمد، رنسانس فرهنگي خواهد بودتفسير قرار گيرد، نتيجه

گراگرايانه و مليهاي مبتني بر تاريخ دينديدگاه. واقعيت فرهنگي خاورميانه با موفقيت انجام داده نشده است
شناسي فرهنگ خاورميانه حائز نمودن جامعهيزاني كه وضعبه م. گويندجز نمايش دگماها باز نميچيزي به
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شناسي تواند جهت علم جامعهوجود خواهد آمد نيز به همان ميزان مياهميت است، نتايجي كه از آن به
.اي بزرگ دربر داشته باشدفايده

ي آلترناتيو آن نيز ـ ملت داراي اهميت باشد، ارائهبه ميزاني كه انتقاد از ايدئولوژي و ساختاربندي دولت
اساسي كه بايد اولين اصلپيداست كه به هنگام ايجاد يك آلترناتيو، . تر از انتقاد مزبور استاي مهموظيفه

توان هزار ساله، ميدر تمام اعصار تاريخي بيش از پانزده. فرهنگي است] يا تماميت[مد نظر قرار داد، كليت
. اي مختلط و در چارچوب كليتي تشكيل شده و پيش آمده استگونهمشاهده نمود كه فرهنگ اجتماعي به

هاي گيرند، جهت تمامي عرصههاي رشد و توسعه كه در چارچوب كليت و يكپارچگي صورت ميحالت
از طريق نگرش مبتني بر » هاي رهيافت و حلمدل«مرتبط با آن، ايجاد دومين اصل. جامعه مصداق دارند

توان از تنها با نگرش مبتني بر هويت فرهنگيِ باز و منعطف مي. باشدميهويت فرهنگيِ باز و منعطف
تواند داراي نگرش نمي٢ـ ملت كه نه در پايين و نه در باالدولت١ستيزگرا و تماميتايدئولوژي آسيميالسيون

ت؛ از ـ ملت در چارچوب واقعيت فرهنگي، با حقيقت معادل نيسدولت. هويتيِ منسجمي باشد، گذار نمود
به ميزاني كه از . ـ ملت گذار نمايند داراي اهميتي مبدأيي و اصولي هستندهايي كه از دولترو مدلهمين

يابي بر مبناي يكپارچگي هاي چارهـ ملت گذار صورت گيرد، به همان اندازه مدلذهنيت و ساختاربندي دولت
ساز و نيز بايد عليه تأثيرات ازخودبيگانههمچون واقعيت، در حقيقت . يابدو كليت فرهنگي نيز رواج مي

بنابراين . شوند، تأكيد صورت گيرداي تحميل ميي مخالفت با فرهنگ منطقهانحصارگر مدرنيته كه بر پايه
٣گرفتن سمبليسمحقيقت، بر بنيان هدف» ي بيان و گفتمانشيوه«عبارت است از پيشبرد اصل سوم

ي كاپيتاليستي بر روي هر سه اي كه مدرنيتهدر برابر انحصارگري. ز آنـ ملت و گذار امدارِ دولتغيرحقيقت
ي دموكراتيك مبنا ي سه عنصر اساسي مدرنيتهگرايي و انتگراسيون بر پايهپايه پيشبرد داده است، بايد تماميت

نگي، تجزيه و ازخودبيگا«توان هاي حقيقت ميگرا و گفتمانهاي تماميتتنها از طريق ساختاربندي. قرار گيرد
هايي را كه در طول تاريخ تمدن و بيش از همه در دويست سال اخير مدرنيته بر فرهنگ منطقه »گسيختگيازهم

.تحميل شده، پشت سر نهاد
ي سياسي و تحليالت مربوط به فرهنگ خاورميانه را با پيشنهاد برنامههاسعي خواهم كرد كه ارزيابي

.دموكراتيك به پايان ببرم
تماميت فرهنگي ٤»سازمان همگرايِ«عنوان بايد به» هاي دموكراتيك خاورميانهكنفدراسيون ملت«ـ١

ـ ملت موجود انجام هاي دموكراتيك را بر اساس مرزهاي دولتتوان بنيانگذاري ملتنمي. بنيانگذاري شود
بومي، ] نواحي[مناطق، . شندگشته داشته باتوانند مرزهاي ترسيمهاي دموكراتيك نميتر اينكه، ملتمهم.داد

بومي، مناطق و شهرهاي چندملتيِ ] نواحي[اما. توانند وجود داشته باشندشهرها و روستاهاي ملي متمركز مي

١entegrasyon karşıtı :ضد انتگراسيون؛ ضد يكپارچگي و انسجام
) kimlikalt(بودن و نظاير آن است و منظور از هويت زيرينبودن، ايرانيايهويت در سطح يك كشور مثالً تركيه) kimliküst(منظور از هويت بااليي٢

.آيندكه در چارچوب هويت بااليي گردهم ميبودن و امثالهم بودن، آذريبودن، تركهاي آن كشور است نظير كُردبودن، فارسهويت خلق
٣Symbolism :نمادگرايي
٤Çatı Örgütü :سازمان همگرا يا ائتالفي /çatı : بنياد؛ سقف؛ در معناي مجازي عبارت است از نهادي كه در راستاي مقصدي مشخص و مشترك تشكيل

راستاشده باشد؛ هم
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تاريخ هميشه شاهد مناطق و شهرهاي . تر نيز همين استمورد معمول. توانند وجود داشته باشندمختلط نيز مي
در تاريخ، . اندسر بردهن و مذاهبي بوده كه همواره با هم در همزيستي بهشمارِ مملو از قبايل، اقوام، اديابي
توانند وطن مشتركي نيز داشته ها ميملت. اندسخن نگفته» بابل مشهورِ داراي هفتاد و دو ملت«جهت از بي

ملت ي خالص و هاي معتقد به جامعههمچنين نگرش. هاي اين واقعيت استتاريخ، سرشار از نمونه. باشند
توانند وجود داشته باشند كه به يك هايي ميگونه كه ملتبدون شك همان. خالص به هيچ وجه علمي نيست

هاي هاي مبتني بر ملتنمونه. توانند موجود باشندهاي چندزباني نيز ميزبان مشترك واحد سخن بگويند، ملت
ي آن وجود ندارد، انحصارگري و مونهمدلي كه در تاريخ ن. باشندداراي چند نماد و سمبل نيز اندك نمي

. كاراكتر غيرانساني و وحشي اين مدل را همراه با داليلش تحليل نموديم. باشدـ ملت ميي دولتهموژنيته
تنها با واقعيات تاريخي و هاي ملت باز و منعطف، نههاي دموكراتيك مبتني بر هويتبنابراين كنفدراسيون ملت

اي صورت اتحاديهكنفدراسيون بايد نه به. باشدآل آن ميي ايدهه بيان و جلوهاجتماعي در تطابق است بلك
هاي دموكراتيك را بايد كمون. هاي دموكراتيك انديشيده شودصورت واحد كمونها بلكه بهمتشكل از دولت

راي اين هاي آن داتشكل. گيرندصورت مديريت واحدهاي اجتماعيِ ملي انديشيد كه در درون آن جاي ميبه
.ي عاليِ مديريت دموكراتيك جامعه استنمونه. كنندامتيازند كه اصول دموكراتيك را به بهترين نحو اجرا مي

هاي كنفدراسيون نه از طريق نيروي دولت و قدرت، بلكه از طريق اصول و اجرائيات دموكراتيك ملت
ها »سازيملت«ويژه آن دسته از بر نيرو و بههاي متكي ها و برساختبنيانگذاري. شوندبنيانگذاري و ساخته مي

شود، نه به اقتضاي گيرند، برخالف تمامي ادعاهايي كه ميكه بر اساس نيروي دولت و قدرت صورت مي
هاي مبتني بر سازيملت. باشدمنافع تمام ملت بلكه جهت منافع اگوئيستيِ يك گروه اليگارشيك مي

يابند، جوابگوي منافع تمام آل آزادي تحقق ميطلبانه، عادالنه و با ايدهصورت داودموكراسي، به سبب اينكه به
.باشندملت مي

پرورِ آينده در برابر آميز، آزاد و عدالتي صلحترين جامعهمفهوم و واقعيت ملت دموكراتيك، بيانگر بامعنا
.ـ ملت استجنون دولت

تر از خود باز هاي كوچكر و هم اتحاديهتهاي بزرگروي اتحاديهكنفدراسيون دموكراتيك، هم به
دهد كه جهان تنها نشان مينه. نمايداي و جهاني تشويق ميكنفدراليسم دموكراتيك را در سطح قاره. باشدمي

.نمايدگراترين جهان عادل و آزاد نيز اعالن ميشكل واقعديگري ممكن است، بلكه خود را به
. ي اقتصادي و اكولوژيك استاگيرد، جامعهوكراتيك مبنا قرار مياي كه توسط كنفدراسيون دمـ جامعه٢

به سبب اينكه . نمايدشناسد و انحصارگري را رد ميبودنش بدان معناست كه بازار را به رسميت مياقتصادي
وجود يك بازار اجتماعي، امري . نمايدنوع استثمار و سركوبي مرتبط است، آن را رد ميانحصارگري با همه

تواند به جامعه خدمت نمايد؛ تنها بازاري كه تحت حاكميت انحصارها قرار گرفته باشد، نمي. پذير استكانام
» زيستمحيط«و » حيات اقتصادي«بودن، به معناي وابستگي متقابل اكولوژيك. در خدمت استثمار خواهد بود

انباشت و «ا فعاليتي كه هميشه در پي ام. تواند اجتماعي باشدمحيطي نباشد، نمياقتصادي كه زيست. باشدمي
.باشدـ اكولوژي در تضاد ميزيستهدفمند باشد، هم با اقتصاد و هم با محيط» سود
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نه مالكيت ابزارهاي توليد و خاصه زمين كه تا سطح . باشندها ميواحدهاي سنجش اقتصاد، كمون
نحصارها بر زمين و ابزار، هيچكدام ها تقسيم شده است، و نه حالت بالعكس آن يعني مالكيت اخانواده

ي نمونه. سازندرو ميها ابزارهاي مدرنيته و تمدني هستند كه اقتصاد را با تهديد روبهاين. اقتصادي نيستند
كمونال بر روي زمين و ابزارها ١ي فعاليت اقتصادي، نوعي كاربستدر هر عرصه: آل اقتصادي اين استايده

است، ماهيتاً خالق زني كه از اقتصاد طرد گشته. برداري حداكثري معادل استبهرهبرقرار شود كه با بازدهي و
به . اندزن و اقتصاد، اعضايي هستند كه مانند گوشت و استخوان با يكديگر همبسته. باشدراستينِ اقتصاد مي

زيست را آلوده محيطشناسد، نه پردازد، نه بحران ميسبب اينكه جهت نيازهاي بنيادين به توليد اقتصادي مي
هنگامي كه به توليد سودمحور پايان داده شود، حقيقتاً نيز . گرداندسازد و نه اقليم را با تهديد مواجه ميمي

.اين نيز به معناي رهايي انسان و حيات خواهد بود. گرددرهايي جهان آغاز مي
شدن و آسيميله«است و نه » جنگيدنتا به آخر«ها نه ـ ملتي كنفدراسيون دموكراتيك با دولتـ رابطه٣

يست اصولي مبتني بر پذيرفتن متقابل دو موجوديت سوژه كه ااين رابطه، رابطه. »شدگي در درون آنهمگون
هرچقدر . دهندآميز مبنا قرار مياند و يك حيات توأمان را در چارچوبي صلحمشروعيت همديگر را پذيرفته

خدمت «ها تأسيس گردد، از لحاظ جاي آنهاي نويني بهاقط شوند و دولتها از طريق انقالب سهم كه دولت
هايي از نوع كنفدراتيو دموكراتيك در عوض اين، پيشرفت. شودتغيير چنداني حاصل نمي» به آزادي و عدالت

» مدت و درازمدتمدت، ميانكوتاه«آيد، قابليت تحقق شمار ميي دموكراتيك بهي سياسي مدرنيتهكه پايه
.عدالت و آزادي را دارند

خدمت » طلبانه و دموكراتيكخواهانه، برابريآزادي«رد كامل يا پذيرش كامل دولت، به اهداف 
هرچه . گيردـ ملت، امريست كه طي يك روند و پروسه صورت ميويژه دولتگذار از دولت و به. نمايدنمي

ي اجتماعي را بقبوالنند، يابي مسئلهي چارهههاي دموكراتيك برتري و قابليت خود در زمينكنفدراسيون
اين بدان معنا نيست كه كنفدراسيون دموكراتيك در . ـ ملت گذار صورت خواهد گرفتدولتخود از خودبه

هاي كنفدراسيون. دفاع باقي خواهد ماندـ ملت، بيويژه دولتي كاپيتاليستي و بهبرابر حمالت مدرنيته
.فاع از جامعه را خواهند داشتدموكراتيك هميشه نيروي د

در خارج از . كنندي يك دولت كفايت نميهاي دموكراتيك تنها به سازماندهي در گسترهكنفدراسيون
هاي كنفدرال فوقاني تشكيل دهند و توانند سازماندهي نمايند، اتحاديهمرزها نيز تا حدي كه بخواهند، مي

.هاي خويش باشندداراي ديپلماسي
ها ها، درگيريحلي است جهت از ميان برداشتن جنگيابي و راهيسم دموكراتيك، امكان چارهـ كنفدرال٤

. گيرندـ اجتماعي سرچشمه ميهاي تاريخيهاي بسياري كه هنوز در خاورميانه ادامه دارند و از ناحقيو تنش
حل باشد، راهنگ ميـ ملت كه مسئول اساسي درگيري و جي كاپيتاليستي و دولتدر برابر مانع مدرنيته

در همين چارچوب، مورد مهم اين است كه . كنفدراليسم دموكراتيك راهي است براي صلح، عدالت و آزادي
هاي تاريخي، تالش ها و رفع ناحقيها، از ميان بردن تنشها و درگيريكردن جنگقبل از هرچيز جهت متوقف

دهند، ـ ملت را مبنا قرار نميكه اصول و اجرائيات دولتهاي دموكراتيكي حلدرنگ راهبايد بي. به خرج دهيم

يازيكارگيري و دسته است، استفاده كردن، بهتصرف آمدtasarrufي عربي در اينجا واژه١
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هاي گاهها بايد داراي سكونتكافي نيست؛ ارمني١ها، صرفاً گشودن مرزهاي ارمنيجهت مسئله. مطرح شوند
همان اصل و اجرائيات را بايد . جهت اينكار بايد تسهيالتي را فراهم آورد. كمونال و دموكراتيك نيز باشند

تا . ها، كُردها، اعراب و ساير مسيحيان و يهوديان نيز مبنا قرار دادها، تركها، روميها، علويريبراي آشو
ـ فلسطين، هاي گرم در اسرائيلگرا اصرار ورزيده شود، تداوم جنگ»ـ ملتدولت«زماني كه بر رويكردهاي 

، بلوچستان، كُردستان، لبنان، سودان و افغانستانـ، پاكستان٢ـ سني در عراق، كشمير، بربرـ شيعهميان كُرد
به همين دليل هم نياز فوري به ساختارهاي كنفدراتيو . باشدهاي ديگر گريزناپذير ميبسياري از حوزه

ي جنگي منطقه كه تحقق يابد، قادر است تأثيرش حل دموكراتيك در هر عرصهراه. دموكراتيك وجود دارد
ي خاورميانه، در به همين دليل آينده. برانگيز اشاعه دهدهاي مسئلهصورت زنجيروار در تمامي حوزهرا به

.كنفدراليسم دموكراتيك نهفته است
مجدداً وضعيت خود را ارزيابي كنند و خويش را ٣هاي مخالف نظامـ نياز به اين وجود دارد كه جنبش٥

ياب باشند، ها نتوانند چارهجنبشاگر در جايي مسائل به سطحي حاد رسيده باشند و. مورد بازنگري قرار دهند
. توان مسائل را حل نموددر آنجا حتي اگر نظام فروبپاشد نيز نمي

اي گونهزيست تا از مدرنيته گذار ننمايند، ممكن نيست بتوانند بههاي مرتبط با مسائل زن و محيطجنبش
ط الزم اين است كه به كليت جهت انسجام و پيروزي، شر. منسجم و همخوان با اهداف خويش حركت نمايند

.ي دموكراتيك بپيوندندجنبش جامعه
محور خارج عنوان محصوالت مراحل سوسياليستيِ رئال و قديمي، از حالت قدرتهاي چپ بهاينكه جنبش

زدن رقم. رفت صحيحي خواهد بودمحور متحول گردند، راه برونهاي دموكراسيشوند و به سازماندهي
هاي سنديكايي و حزبيِ هاي مذكور، جريانآميزبودن، مستلزم اين است كه جنبشفقيتسرآغازي تازه و مو

.هاي اجتماعي دموكراتيك پيوند بزنندنظرانه رهايي ببخشند و به كليت جنبشخويش را از اكونوميسم تنگ
لي اين اي و مگرا، بومي، منطقهگرا، فرهنگهاي سنترفت و پيروزي ساير جنبششرط الزم براي برون

هاي بيان حقيقت و ها يا شيوهگريبان هستند، گفتمانبهها دستحل مسائلي كه با آنعنوان راهاست كه به
مدرنيته را تغيير دهند و با عناصر نظري و » مفاهيم، نظريات و نهادهاي«ساختاربنديهاي مختلف معطوف به 

ي كاپيتاليستي و نوين، تنها به ميزان گذار از مدرنيتهانترناسيوناليسم. ي دموكراتيك درآميزندساختارينِ مدرنيته
.تواند ميسر گرددـ ملت ميويژه دولتبه

اي هاي علوم اجتماعيي كاپيتاليستي، بايد بر فعاليتهاي ايدئولوژيك و سياسي مخالف مدرنيتهـ جريان٦
پوزيتيويستي، ازجمله شركاي شناسيجامعه. نمايندشناسي پوزيتيويستي گذار ميمتكي باشند كه از جامعه

. ها به تركيه استشدن روابط و رفت و آمدها و عاديهاي اخير دول تركيه و ارمنستان در راستاي گشودن مرزهاي تركيه بر روي ارمنيمقصود سازش١

. اندگر را نداشتهارمنيان، اقوام و خويشان بسياري در تركيه دارند كه تاكنون امكان رفت و آمد با يكدي
. كنندها در ليبي و جاهاي ديگر زندگي ميگويند و بخشي از آنخلقي ساكن در شمال آفريقا بين تونس، مراكش و الجزاير كه اكنون به زبان عربي سخن مي٢

بربر در ). هاي تاريخي آنها بوده استشمرابطون و موحدان ازجمله جنب(نمايندي كشورهايي كه مقيم هستند، جهت احقاق حقوق خويش مبارزه ميدر همه

اين عنوان نوعي خوارشمردن . شد و به معناي غيريوناني و بيگانه بودميان يونانيان عنواني بود كه بر تمام كساني كه از سرزمين هالس يا يونان نبودند، اطالق مي

.نامنداما بربرها خود را آمازيغ يعني مردمان آزاده مي. بود
٣System movementsـAnti
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هاي علمي محصوالت ناشي از تالش. ي كاپيتاليستي دست دارندانحصارگراست كه در رشد هژمونيك مدرنيته
گري، به انحصارات سرمايه و قدرت پيشكش ي مزدوريعنوان سرمايهمثبت و بسيار ارزشمند مرحله را به

: هاي علوم اجتماعي نوين اين استي فعاليتبنابراين جوهره. انددر آن شريك نموده] ها راانحصار[نموده و
گرفتن ميراث مثبت و مطلوب آن، ايجاد اي كه به خدمت نظام درآورده شده، تحويلشكستن انحصار علمي

هر فعاليت ايدئولوژيك، . ي آن به حالت حقيقتترتيب ارائهسنتزي از آن با استفاده از انتقاد ملموس و بدين
تواند پيشرفت خويش را با موفقيت ادامه ها ميو اقتصادي مخالف نظام، با مبنا قراردادن اين فعاليتسياسي

صورت نهادهاي انستيتو و آكادمي ساخته هاي علوم اجتماعي، بايد بهواحدهاي بنيادين مربوط به فعاليت. دهد
جريان . ت اجتماعي تأسيس نمودي مناسباتوان اين نهادها را بر حسب نيازها، در هر حوزهمي. شوند

ها و معلومات گذركرده از روند نهادينگي را عنوان فعاليتي تعريف نمود كه شناختتوان بهايدئولوژيك را مي
هاي اولين دوره. در فرهنگ خاورميانه داراي ميراثي از تجارب غني است. دهدهاي اجتماعي تطبيق ميبر حوزه

.هاستها و مذاهب، بازتابي از اين فعاليتيقتي اديان و بنيانگذاري طراشاعه
فمينيسم كه يك . ها برشمرداين فعاليتي هرچند ناقصِي مدني امروزين را يك نمونهتوان جامعهمي

از همين رو ناچار است كه بر بنياني . ي مدني است، در اصل يك جريان ايدئولوژيك استجنبش مهم جامعه
كه از پشتيباني (گراي مردساالري جنسيتي تحليل جامعهاي فمينيستي در زمينههاما جريان. علمي متكي باشد

يابي و هاي چارهي مدل، ارائه)فرما بر زن برخوردار استنيروي بسيار سهمگين هيرارشي، قدرت و دولت حكم
بدون . شوندشان، پيوسته با ناتواني و عدم موفقيت رويارو ميها در زندگيگونه تالشسازي ايننيز ملموس

العاده، دشوار است كه پيكارگري در راه زن آزاد بتواند موفقيت و پيروزي حاصل هاي فوقوجود شخصيت
گرا آسيميله ي جنسيتهاي روزانه و بسيار وسيع جامعهها نيز توسط يورشهاي محدود آنموفقيت. كند
و اقتصادي بر محور آزادي زن، امري هاي ايدئولوژيك، سياسيبنابراين تشكيل و پراكتيك كمون. شوندمي

.ناپذير استاغماض
ي مدني سازي فرهنگ خاورميانه، شرط اساسي جهت موفقيت اين است كه جامعهدر حين دموكراتيك

هاي ديني نيز نشان داده شود، هاي دوران جديد ارزيابي گردد، همان رويكرد براي سنتهمانند قبايل و كالن
اي، مذهبي، طريقتي و هاي كالني، قبيلهي زندگي تشكلوبويي نظير شيوهعي رنگخالصه اينكه علوم اجتما

هاي مذكور تركيب گردد و خود را همانند آنها سازماندهي ديني پيدا كند، در صورت لزوم با ميراث سنت
.نمايد و پياده شود

وژيك دارند اما بين هاي ايدئولها و جنبشهايي با جريانهاي سياسي تفاوتاگرچه جريانات و جنبش
گونه كه جريانات سياسيِ فاقد ارزش همان. ها پيوند تنگاتنگي وجود داشته و بايستي نيز وجود داشته باشدآن

يابند نيز ايدئولوژيك چندان ارزشمند نيستند، جريانات ايدئولوژيكي كه بر واقعيت سياسي انعكاس نمي
. باشدي اخالقي و سياسي ميي جامعهايدئولوژيك، توسعهيهدف اساسي مبارزه. توانند ارزشمند باشندنمي

ي اخالقي و سياسي نيز تنها از طريق كُنش و عملكرد ايدئولوژيك متكي بر علوم اجتماعي، ي جامعهتوسعه
توان به كُنشگري و عمل اخالقي و سياسي تر، بدون علوم اجتماعي نميبه عبارت صحيح. باشدميسر مي
ه با انحصارات قدرت و سرمايه، تنها از طريق عملكرد ايدئولوژيك و سياسيِ متكي بر علوم در مواجه. پرداخت
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هيرارشيك، «بدون جداسازي ميراث . توانيم جامعه را حفظ كنيم و آن را توسعه بخشيماجتماعي است كه مي
انجام يك ي موجود در فرهنگ سياسي خاورميانه و تميزكردن آن، همچنين بدون »گراگرا و دولتقدرت

ي حيات روزانه درآمده باشد، صورت يك شيوهبهعمل ايدئولوژيك و سياسي كه در برابر واقعيات روزآمد
.سازي ممكن نيستدموكراتيك

هايي كه از ي درسي كاپيتاليستي است، بر پايهـ نيروهاي انحصارگر اروپا كه مركز هژمونيك مدرنيته٧
اي در هايي ريشهدست به رفرم١٩٥٠اند، پس از ساله كسب كردههاي پانصدها و تنشها، درگيريجنگ

ي كاپيتاليستي نيست، شان گذار از مدرنيتههدف. هاستي همين درسي اروپا نتيجهاتحاديه. ساختار خود زدند
دموكراتيزاسيون در فرهنگ . پذيرش نمايندبلكه هدف آن است كه هرچه بيشتر بدان حيات بخشيده و تداوم

اش، ترين نتايج انحصارگريمدرنيته از طريق نامطلوب. باشدها دشوار ميي تأثير اين رفرمواسطهميانه، بهخاور
تنها با توسل به گسستي . فرهنگ منطقه را هرچه بيشتر به سمت محيط چالش، درگيري و جنگ خواهد راند

. توان از اين وضعيت رهايي يافتيو مياي آلترناتاي از نگرش و ساختاربندي مدرنيته و از طريق مدرنيتهريشه
ي دموكراتيكي كه از طريق مدرنيته. گيرداي سرچشمه ميي دموكراتيك، از همين نياز تاريخي و ريشهمدرنيته

كاپيتاليسم، «آلترناتيو به تقابل با » ي اكولوژيك و كنفدراليسم دموكراتيكي اقتصادي، جامعهجامعه«
. باشدپردازد، عامل اساسي دموكراتيزاسيون در فرهنگ خاورميانه ميمي» اييگرـ ملتگرايي و دولتصنعت

ايِ ـ روستايي، تبارهاي قبيلهي زراعيجامعه«و » مخالفان مدرنيته«ي دموكراتيك سنتزي را از نيروهاي مدرنيته
ن حاكم جاي ي تاريخي هميشه در برابر تمدداري كه در پشت صحنهنشين، صنعتكاران و مخالفان بردهكوچ
هايشان جهت پيشبرد رفرم ي تالشي دموكراتيك، در نتيجهاين نيروهاي مدرنيته. اندوجود آورده، به»اندگرفته

، خواهند توانست »ي ملي دموكراتيكي اكولوژيك و جامعهي اقتصادي، جامعهجامعه«ي و انقالب بر پايه
.ي كاپيتاليستي اثبات نمايندنصر مدرنيتهمدت عليه سه عي طوالنيبرتري خويش را در مبارزه

ي متفاوت و متناقض، هميشه جنگ و يا صلح بين دو مدرنيته«اين برخورد صحيحي نيست كه بگوييم 
اي توأم با گونهها همانگونه كه ممكن است از طريق حمالت متقابل بهها و رفرمانقالب. »وجود خواهد داشت
آميز نيز پيشرفت هايي در چارچوب جوي صلحشكل سازشاست بهوجود آيند، ممكنجنگ و درگيري به
اي هستند كه بعضاً جهت مراحل پيچيده١مند و متناقضِهاي رابطهها ساختاربنديمدرنيته. خويش را ادامه دهند

از طريق رويدادها و . باشندآميز مساعد ميي صلحكارانهي جنگي و بعضاً جهت مراحل سازشتمركزيافته
شوند، همچنين از طريق تغييرات بيان مي» مدتميان«و » مدتكوتاه«اي كه با اصطالحات هاي روزانهتسياس

هاي سيستمانه و ي بحرانعنوان نتيجهبه. توانند آلترناتيو يكديگر شوندها، نميمربوط به دوران بلوغِ سيستم
تالش بر سر آلترناتيوشدن و . يرندتوانند صورت بگداري ميساختارينِ درازمدت، چنين تحوالت ريشه

دوران [، پانصد سال]دوران تمدن مركزي[هزار سالها كه در مقاطع پنجها و مدرنيتهي بين تمدنمبارزه
اي و روندگونه است كه هنوز ادامه داشته است، امري پروسه] ـ ملتدوران دولت[و دويست سال] كاپيتاليسم

ي فرهنگي خاورميانه نيز از هاي جهان، در حوزههمانند تمامي عرصه.هم با تمامي سرعت خويش ادامه دارد
، نگرش مبتني بر سازماندهي و »مدت و بلندمدتمدت، ميانكوتاه«ي حيات آلترناتيوِ طريق شيوه

١ilişkili ve çelişkiliبرندسر ميهم با يكديگر ارتباط دارند و هم با همديگر در چالش به
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ي كاپيتاليستي كه دچار بحران ساختارين است، گذار خواهد ، از مدرنيته)تاكتيك(و اجرائيات) استراتژي(عمل
.عنوان عصر سرآمد تحقق خواهد يافت و معنا كسب خواهد نمودي دموكراتيك بههاي مدرنيتهششد و ارز

اين بخش، چهارمين جلد بزرگ دفاعياتم را . گونه به پايان ببرماي دفاعياتم را اينناچارم بخش خاورميانه
هاي و مدل»تمدن و مدرنيته در كُردستان«ي مسائل مضمون جلد آخر آن، ارائه. دهدتشكيل مي

سازي اين مسئله الزم هاي چند جلدي جهت روشنبر اين باورم كه اين بازگويي. يابي آن خواهد بودچاره
نمودن چيستند؟ نمودن شخص من در پي هدف قراردادن و محكومبا هدف قراردادن و محكوم: هستند

ي خويش و ابراز نظر صحيح دربارهي تالقي تاريخ و جامعه باشد، آنگاه، نقطه»لحظه«ي مثابهاگر فرد به
!اي براي تاريخ و جامعه خواهد بوددفاع صحيح از خود نيز سرآغاز آزادانه

٢٠٠٩ـ ٠٨ـ ٠٤
عبداهللا اوجاالن 

ي امرالي نفرهزندان تك
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:برخي از آثار نويسنده

)PKKمانيفست اول (ـ راه انقالب كردستان ١

خصيت در كردستان ي شـ مسئله٢

ـ نقش خشونت در كردستان٣

PKKي پنجم ـ گزارش ارائه شده به كنگره٤

ـ مزدوري، خيانت و مقاومت انقالبي در كردستان٥

PKKـ سخنراني كنفرانس مقاومت زندانيان عضو ٦

ي دين ـ رويكرد انقالبي در قبال مسئله٧

ـ بازگشت به ميهن و وظايف ما ٨

جنگ خلقيـ شخصيت رزمنده در ٩

ـ در باب سازماندهي ١٠

ـ عشق و آزادي ١١

)جلد اول(ـ چگونه بايد زيست؟ ١٢

)جلد دوم(ـ چگونه بايد زيست؟ ١٣

ـ عشق كرد ١٤

هاي مصاحبهگزيدهـ١٥

)جلد سوم(ها ي مصاحبهـ گزيده١٦

)جلد دوم(ا ي مصاحبهـ گزيده١٧

)جلد ششم(ها ي دست نوشتهـ گزيده١٨

) جلد هفتم(ها دست نوشتهي ـ گزيده١٩

ـ مسائل مقاومت در كردستان و وظايف ما ٢٠

ـ  جمهوري پليد و مجرمِ استعمارگر٢١

ـ تاريخ در روزگار ما نهان است و ما در ابتداي تاريخ ٢٢

ـ اصرار بر سوسياليسم، اصرار بر انسان بودن است٢٣

ها ـ نامه٢٤

هاـ نخستين سخنراني٢٥

) جلد اول(ـ رهبريت ٢٦

)جلد دوم سري رهبريت(ـ رهبريت و سياست آپوئيستي ٢٧

)جلد چهارم(ـ رهبريت ٢٨

ي مبارزهـ رهبريت و فلسفه٢٩

PKKـ رهبريت و آزمون ٣٠
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ي رهايي دموكراتيك ـ جنبش خلق در مبارزه٣١

ي تحول دموكراتيك و اتحاد در خاورميانه ـ مسئله٣٢

گراييـ مبارزه ضد چته٣٣

آزاديـ رهنمودهاي٣٤

ي حاكميت در جنوب كردستان و موضع دموكراتيك انقالبيـ مبارزه٣٥

ـ مسائل خودسازي حزبي و وظايف ما٣٦

ـ تكوين ارتش زنان ٣٧

ـ شخصيت مبارز آپوئيست٣٨

ـ گفتگو با روشنفكران ٣٩

)متن ديدارها با وكال(ـ اميد صلح ٤٠

)لمتن ديدار با وكال ـ جلد او(هاي امرالي ـ يادداشت٤١

ـ قهرماني خلق در كردستان٤٢

)جلد اول(چگونه بايد جنگيد ـ٤٣

)  جلد دوم(ـ چگونه بايد جنگيد ٤٤

) گفتگوي نبيل الملحم با رهبر خلق كرد(ـ رهبريت و خلق ٤٥

) گفتگوي يالچين كوچوك با رهبر خلق كرد(ـ داستان دوباره زيستن ٤٦

خلق كردبا رهبرگفتگوي مهري بللي(ـ دگرگوني بزرگ ٤٧

ـ پاكسازي پاكسازگران٤٨

طلبم  ـ مخاطبي مي٤٩

ـ تحرير تاريخ، رقم زدن تاريخ٥٠

هاي شخصيت حزبيـ حيات حزبي و ويژگي٥١

ـ زندگي انقالبي و حيات نوين٥٢

ي زن و خانوادهـ مسئله٥٣

ي نوزدهم تا روزگار ماـ كردستان از سده٥٤

آن حل ي رهايي خلق كردستان و راهـ مسئله٥٥

ي حيات ـ سوسياليسم، تعالي شيوه٥٦

ـ رنسانس كرد و تأثير آن بر رنسانس خاورميانه٥٧

ـ قيام و نوزايي يك خلق ٥٨

ي تحولـ رهنمودهايي جهت پروسه٥٩

ـ سخنراني دوران اقامت در رم٦٠

ـ بينش ما در خصوص جنگ٦١

ترين نيروـ نيروي خلق، عظيم٦٢

ـ كردار و گفتار انقالبي٦٣

خلق در انقالب دموكراتيك ) قيام(سرهلدان ـ٦٤

)ي كردرهيافت دموكراتيك در حل مسئله(ـ دفاعيات امرالي ٦٥

)ي امراليي ضميمهدفاعيه(ي كرد ـ دوگانگي حل و الينحلي در مسئله٦٦
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)دفاعيات ارائه شده به دادگاه اورفا(ـ اورفا سمبل قداست و لعنت ٦٧

)دفاعيات ارائه شده به دادگاه آتن(رميانه ـ كرد آزاد، هويت نوين خاو٦٨

)دو جلدـ دفاعيات ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپا(ـ از دولت كاهن سومري بسوي تمدن دموكراتيك ٦٩

)ي ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپادفاعيه(ـ دفاع از يك خلق ٧٠

: پنج جلد، شامل(ـ مانيفست تمدن دموكراتيك ٧١

)دار و شاهان پوشيدهعصر خدايان نقاب(تمدن :لـ جلد او

)نقاب و شاهان عريانعصر خدايان بي(تمدن كاپيتاليستي : ـ جلد دوم

شناسي آزادي آزموني در باب جامعه: ـ جلد سوم

بحران در خاورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيك : ـ جلد چهارم

)كشي فرهنگيدفاع از كردها؛ خلقي در چنگال نسل(دموكراتيك ي كرد و رهيافت تمدن مسئله: ـ جلد پنجم

)ي كردجهت حل مسئلهPKKارائه شده به دولت تركيه و نيروهاي (ي راه ـ نقشه٧٢

: اند، از جملهبرخي از اين آثار به زبان فارسي برگردانده شده

ـ راه انقالب كردستان١

)چاپ نشده(ي شخصيت ـ مسئله٢

ره زيستن ـ داستان دوبا٣

ـ رهبريت و خلق٤

ـ رهبريت و سياست آپوئيستي٥

)جلد اول(ـ چگونه بايد زيست ٦

ـ مسائل خودسازي حزبي و وظايف آن ٧

ـ اصرار بر سوسياليسم اصرار بر انسانيت ٨

)دفاعيات ارائه شده به دادگاه اورفا(ـ  اورفا سمبل قداست و لعنت ٩

)فاعيات ارائه شده به دادگاه آتند(ـ كرد آزاد، هويت نوين خاورميانه ١٠

)دو جلدـ دفاعيات ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپا(ـ از دولت كاهن سومري بسوي تمدن دموكراتيك ١١

)ي ارائه شده به دادگاه حقوق بشر اروپادفاعيه(ـ دفاع از يك خلق ١٢

)و شاهان پوشيدهدارعصر خدايان نقاب(تمدن :جلد اول(ـ مانيفست تمدن دموكراتيك ١٣

)نقاب و شاهان عريانعصر خدايان بي(تمدن كاپيتاليستي : دومجلد(ـ مانيفست تمدن دموكراتيك ١٤

)شناسي آزاديآزموني در باب جامعه: جلد سوم(ـ مانيفست تمدن دموكراتيك ١٥

)كورميانه و رهيافت تمدن دموكراتيبحران در خا: جلد چهارم(ـ مانيفست تمدن دموكراتيك ١٦

كشي دفاع از كردها؛ خلقي در چنگال نسل(ي كرد و رهيافت تمدن دموكراتيك مسئله: جلد پنجم(ـ مانيفست تمدن دموكراتيك ١٧

ـ در دست چاپ)فرهنگي

)ي كردجهت حل مسئلهPKKارائه شده به دولت تركيه و نيروهاي (ي راه ـ نقشه١٨

هاي عبداهللا اوجاالنمركز نشر آثار و انديشه


