




 

  

 

 پيشگفتـار

پيمانانش  ي نظامي آمريكا و هم مداخله ي درباره پردازي گمانه ي بحبوبه در رو اي از مقاات پيش بخش عمده
رچيز بايد گذاشت به حساب ديرهنگام اين مقاات را پيش از ه انتشار ،اند هو ترجمه شد نوشته انگيزه بدين و

؛ امري كه «جنگ و سياست» تر تر و بنيادي امع ي مسأله به «هيسور در جنگ احتمال» از پرونده موضوعي  ي استحاله
كنش راديكال كه عاوه بر تفسير واقعيت درصدد تغيير آن -تفكر .تفكر بر ما تحميل كرد هاي درونمادگارِ ضرورت

خويش را موضوعات  هاي واقعيت، بنابه منطق دروني خويش ها و ترك تام به پيچ گشودگي و حساسيتِ است، درعين
رسانه، فراز و فرودهاي كند. در منطق  تنظيم نمي«  رسانه»خويش را با فضاي  حياتِ آهنگِ ضربسازد، و هرگز  برمي

تاريخ انقضاي مشخصي دارند. در اين توگويي شوند كه  مي بندي بازنمايي و بستهاي  مصرفي كااهاي ي مثابه واقعيت به
پيرامون  سوريه و جنجالِ يان است، هيچ تفاوت ماهوي ميان كشتار دركه پاي بازار مصرف درم تا آنجايي منطق،

موضوع سوريه هرگز  ،اي هاي رسانه حفظ فاصله از موج ي هاليوود نيست. وانگهي با جنسي يك هنرپيشه زندگيِ
 موضوعيت كنش راديكال، كمون پاريس هنوز-چنان كه بنابر منطق مداخله در تفكر نيست، هم شده و تمام« كهنه»

-دولت ي حيات تپنده كه قلبِ ئولوژيك آن درحاليجنگ بنابر فهم رايج و ايد مفهومِ .خود را از دست نداده است
در تضاد با هر حركت « عدم خشونت»  ايدئولوژي لبِااصاح ليبرال دموكرات بوده است، همواره درق هاي به ملت

 و ماركسيستي هاي جنبش بخش از انقاب فرانسه تا  هاي رهايي جريان دموكراتيكي تفسير شده است، در مقابل،
 ميان از جنگ  گران را ديدگان با ستم جنگ ضروري ميان ستم جنگ، مفهومِ نِورتنش به د ردنِبا بُآنارشيستي 

 در جنگ اول تا مورد سوريه، به ما نشان داده است كه  جهاني جنگ از تاريخي، ي تجربه. اند ساخته متمايز  ها دولت
داده و نيروي  الشعاع قرار راستين فرودستان با فرادستان را تحت زِدر تضاد داخلي، ستي شسرريز و آن دولتي فهم

سياسي مورد اشاره، به نسبت -رو، نظر به اضطرار فكري ي پيش در مجله .برد مي بخش را تحليل  هاي رهايي جنبش
 .بپردازيم« جنگ و سياست»  چندوجهي



 

 

 

 

سردرگمي  جنگ داخلي در سوريه نوشت و بر اساسِ ي ادامهي  اي درباره ژيژك مقاله پيش اساوي چندي
 ي توان از مبارزه در سوريه ديگر نميرجي و رشد نيروهاي سلفي چنين نتيجه گرفت كه خاهاي  سياسي، دخالت

 ،ديالكتيكي آنبست و تاييد كمابيش غير نبُ ژيژك با انگشت نهادن بر وضعيتِ ي مردمي و بر حق سخن راند. مقاله
كند كه در درازمدت  نگ بسنده ميبيني گُ قط به اين پيشي امروز را خاتمه يافته دانسته و ف ي سوريه درباره بحث

سمت  به را هاي فقير سوريه و خاورميانه متضاد خواهد شد و توده يساز رشد گرايش پيروزي و بقاي رژيم اسد زمينه
. صداي زيادي به پا كرد و مقاومت زيادي بر انگيخت و سوق خواهد داد. اما اين مقاله سرطالبانيسم  گرايي وبنياد

قديمي است: دموكراسي ليبرال غربي در  ي ترديدي نيست كه وضعيت فعلي سوريه گوياي نوعي بازگشت به دوگانه
ن تقابل دوتايي، برخاف رد كه ايز نبايد از ياد بُاما اين واقعيت را نيبرابر بنيادگرايي اسامي، بوش در برابر بن ادن. 

داري و پس  سراسري سرمايه ي تاريخي كاما متفاوتي تحقق مي يابد: يعني پس از وقوع بحرانِ ، در زمينه٢١١٣سال 
بست  نهاي بُ توان از درس زمينه است كه مي با توجه به همين پس .هاي مردمي در خاورميانه ري جنبشگي از اوج
 ي اصلي سياستِ نظر از اين حقيقت كلي كه مساله فنظر از مواضع مخالفان ژيژك، و صر سخن گفت. صرف سوريه

وضعيت امروز سوريه حاوي نكات ساختن يك راه سوم است،  ي واسطه چپ هنوز هم واسازي اين تقابل به راديكال
سرمايه، دولت، هويت  تِغلبه بر سه بُ ) يا داري بوروكراتيك جهاني تباط با مبارزه عليه نظام سرمايهمهمي در ار
 برخي از اين نكات خواهيم پرداخت.در ادامه به است.  مذهبي(-قومي -جوهري ملي

ي  بست پديده است. بن« بست نبُ»اي كه بايد بدان پرداخت همان وضعيت  ترين نكته احتماا نخستين و مهم
بست براي  نموارد گوناگوني از بُبه توان  مبارزات يكي دو قرن اخير احتمااً مي خسراپا جديدي نيست و در تاري

 در اوجِ ٠٥١١حقيقي در افغانستان سال  كمونيستِ براي مثال وضعيت يك مبارزِ كرد. اشاره سياست مردمي و چپ
كه از حمايت مالي و نظامي آمريكا برخوردار بودند.  و نيروهاي طالبان و القاعده گر شوروي جنگ ميان ارتش اشغال

لق به خود هاي مبارز متع مبارزه و كنش دروني و براي سوژه بست حقيقي فقط از منظرِ نبايد توجه داشت كه بُ
قضا از هر م و ازاي اجه شدهميانجي اخبار با آن مو ر جنگي نيست كه ما از بيرون و بهله بر سوضعيت معنادار است. مسأ

ضاوت سبب ق و به همينبست نيازمند تاش عملي براي ساختن راه سوم است  خروج از بُنآن بيزاريم.  دو طرفِ
ا قضاوت در مورد وضعيت سوريه يا حتّ. كاري اشتباه است يعني همان كاري كه ژيژك كرده شتابزده در اين خصوص

ست كه  ا واقعيت ريز و درشت و گوناگونيصده بيني آن، نيازمند آشنايي با پيشها و خطرات قابل  مصر و پتانسيل
براي مثال اگرچه  دهند. ها هستند كه وضعيتِ سوريه را شكل مي يابند، و همان تجلي نمي CNNگاه در اخبار  هيچ



اند كه  واقع اين مبارزان مصريد، ولي درثمر جلوه كن شده و بي مصر ممكن است براي ما تمام ٢١٠٠امروزه انقاب 
هاي  ، مبارزات دانشجويي، وانواع تشكلگيري صدها اعتصاب كارگري ان از شكلش عملي ا تكيه بر شناختِتوانند ب مي

بست  سوريه ما را با شكل جديدي از بُن امروز اما وضعيتِدرستي از آن ارائه دهند.  صنفي و سياسي و غيره ارزيابيِ
حضور سهمگين نيروهاي نظامي سازد.  ا ميمعن دي تفاوت ميان درون و برون را بيمواجه كرده كه تا حد زيا

المللي در  هاي بين هاني قدرت، انفعال جهان و سازمانهاي خارجي و مراكز پن هاي وابسته به دولت رسمي و گروهغير
در  اي از تشكل و انسجام مردمي با هر درجه ناتواني هر جنبشِ هاي كشتار جمعي و نهايتاً ترين شيوه برابر دهشتناك
آن  اند كه تبيينِ بست نها، جملگي گوياي شكل جديدي از بُها و هليكوپتر ها و بمب عريان مسلسل رويارويي با زورِ

 ماست.  ي جهاني سرمايه و قدرت در زمانه محتاج بررسي ساختارِ

ي نيز كاما منظا حتا در سطحِاند اساساً محصول شرايط جهاني است.  كه امروزه مردم سوريه گرفتار آن بستي نبُ
هاي سلفي  سو و گروه اه از يك دخالت حزب دروني براي جنگ ممكن نيست زيرا با حلِ روشن است كه هيچ راه

توانند با تكيه بر منابع  ست و هر دو طرف مي نخوردنيبرهم توازن نيروها  ي به قطر و عربستان از سوي ديگرمتكّ
قضا ممكن است كل ست كه از نزاع ميان شيعه و سني ي در گروحدّبيروني جنگ را ادامه دهند. سرنوشت سوريه تا 

يدتي و مذهبي باشد نتيجه منطقه را به آتش كشد. ولي روشن است كه خود اين نزاع بيش از آن كه ستيزي عق
سان،  بديناي از مذهب براي بسط قدرت و منافع خويش است.  اي و فرا منطقه هاي منطقه ها و قدرت ي دولت استفاده

 سرمايه و قدرت تحليل كرد. دو ساختارِ بست سوريه را بر اساس عملكرد جهانيِ ايد بُنب

ناتِ داري و تعيّ ي عظيم در ساختار اقتصادي سرمايهشود ما با تغيير كه به سرمايه مربوط مي جا تا آن
نمودهاي تاريخي آن بود روييم. اين تغيير كه فروپاشي شوروي و بلوك شرق يكي از  به اجتماعي و سياسي آن رو

و هاي جديدي از رويارويي  هر دو را دگرگون ساخته و به شيوهكل سازماني سرمايه و كار شجتماعي و هويت ا
جهاني و قائم به  ي مقام يك شبكهداري در روزه بيش از هر زمان ديگر سرمايهاممصالحه بين اين دو دامن زده است. 

هاي گوناگون  انتزاعي سرمايه در شكل اين شبكه اساساً متكي بر حركتِ ازتوليدِبما را تسخير كرده است.  جهانِ ذاتْ
حيات  ي ابعادِ و در همهگستر شده  ن داد كه اين شبكه تا چه حد جهانپول، كاا و اوراق بهادار است. بحران اخير نشا

گسترش  شود، اثراتِ قدرت مربوط مي ها و نبردِ ملت-اقتدار دولتي  لهكه به مسأ جا تا آنانساني رسوخ كرده است. 
جهاني و اتحاديه اروپا و قدرت سرمايه و نهادهايي چون بانك  همه، تناقض و چندگانه بوده است. باايناين شبكه م

يافته  هاي توسعه ملت -ت. اين امر به ويژه در مورد دولتملت ها را محدود ساخته اس -شك اقتدار دولت غيره بي
 توان به وضعيتِ اند صادق است. براي مثال مي نهادهاي اصلي خود را شكل بخشيده شها پي اروپايي كه مدت

شان در  ا تركيب بودجههستي اقتصادي و حتّ كشورهايي چون قبرس، يونان، اسپانيا و ...اشاره كرد كه امروزه
ارزترين پيامد همين دموكراسي ليبرال و انتخابات پارلماني در اين كشورها ب شدنِمعنا بيخورد.  بروكسل رقم مي

موجود در يك كشور  ي احزابِ ه عبارت ديگر، اگر قرار باشد همهاست. به ملت–وابستگي و نزول اقتدار دولت 



مردم به كدام يك از اين احزاب  كند كه گاه چه فرق مي را پياده كنند، آن شده در بروكسل تعيين سياست اقتصاديِ
طور كه در مورد يونان و اسپانيا  شود. زيرا همان تخابات محدود نمينظام سياسي فقط به ان ي دهند. اما فروپاشيِرأ

هاي صنفي و سياسي كارگري، موجب  كاري و سازمان اضمحال روابطِچهل ساله نئوليبراليسم، و  ي سي ديديم سلطه
اكنون طرف مقابل به صورت جهاني و مردم نيز قادر به حفظ انسجام خود نباشد. زيرا  ي گسترده ا جنبشِگشته تا حتّ

اند و در  مردمي هنوز وابسته به چارچوب مليهاي  كه جنبش كند، در حالي اده از ابزارهاي فرامليتي عمل ميبا استف
 د.محدوده مرزهاي كشوري عمل مي كنن

شويم.  رو مي روبها متضاد شكلي ديالكتيكي بنگريم، با نتايجي متفاوت و حتّ سرمايه به شدنِ اما اگر به جهاني
هايي  سرمايه در برخي موارد و در حيطه شدن اقتدار دولت ملت، شبكه جهاني رغم حركت كلي به سمت محدود به

استثنايي اياات متحده امريكا كه  گذشته از موردِها را چند برابر كرده است.  و همچنين توحش دولتخاص، قدرت 
گيرانه يا  ي به صورت نامحدود )نظير جنگ پيشزور نظامي و اقتصاده از نظام جهاني و استفاد ژاندارم با ايفاي نقش

هم زده و احتمال بروز جنگ و توسل به خشونت را  سازمان ملل( كل ثبات جهاني را بهدخالت نظامي وراي قوانين 
اي را ايفا  كوشند نقش ابرقدرت منطقه مي ديگر نيز هاي كوچك و بزرگِ از دولتبسياري امروزه افزايش داده است، 

همسايگان و دخالت در  مردم خود يا تهديد ها در سركوبِ كم در برخي موارد قدرت دولت كنند. از اين لحاظ دست
تر از آن  توان به نقش پاكستان در منطقه اشاره كرد و يا مهم ايش نيز يافته است. براي مثال ميزده افز مناطق آشوب

مايه، و استفاده از ها و مراكز سر ي ثروت نفتي، ارتباط با بانك سطهوا كوچك قطر كه امروزه دقيقاً به نقش دولتِ
دانند كه  كند. اكنون همگان مي ا مياش ايف و اندازه نقشي به مراتب بااتر از حدّ ها، رسانه ي جهانيِ فرهنگ و شبكه

از گروههاي سلفي و  تسليحاتي مالي و ا حمايتِاين اميرنشين قطر است كه ب ،گذشته از تركيه و عربستان
وضعيت سوريه بدل شود. بخش مهمي از  هاي وابسته به القاعده، توانسته به يكي از بازيگرهاي اصليِ سازمان

ي همين دولت و متحدان و رقباي ايدئولوژيك آن در منطقه است.  هدهبست در سوريه به ع بُن وضعيتِ مسئوليتِ
ن نزاع هاي قومي و مذهبي، در كلِ بااگرفت از گروههاي سلفي در سوريه و اصواًو قطر ي عربستان  استفاده

سرمايه  له فقط به دو نيروي انتزاعيِطور كه پيشتر گفتيم مسأ سازد. همان را آشكار ميمهم ديگري  ي ، نكتهاورميانهخ
روي  گرا و واپس يمردمي كلّ سياستِ سومي نيز در كار است: فروپاشيِ رِشود، بلكه شّ و قدرت منحصر نمي

م كه امروزه حضورش در سوريه سو مذهبي. اين شرّو ملي، قومي،  هاي جوهريِ هاي مردمي به سوي هويت جنبش
بست سوريه،  نبُبست و بلكه در حكم جوهر و نام حقيقي آن است.  وس است خود يكي از اجزا وضعيت بُنمحس كاماً

شوند،  سمت هدايت مي يا بديناند  و مسيحي و سني به جان هم افتاده و عربرد و شيعه يعني وضعيتي كه در آن كُ
شك نيست كه عامل اصلي اين تواند براي جهان به ارمغان آورد.  شدن مي ست كه جهاني ترين گواه بر دوزخيخود به

و بزرگ و هاي كوچك  ي دولت شود همه كه باعث مي مرج قومي و مذهبي همان تركيب سرمايه و قدرت است و هرج
معركه شوند  المللي براي كسب منفعت واردِ هاي بين با آمريكا و اروپا و شركت منطقه همراهِ جريانات سياسي نظاميِ



هاي جوهريِ ملّي، قومي و  هويت شدنِ عمدهت و مذهب و ايدئولوژي خاصي را آلت دست قرار دهند. و هر كدام قوميّ
آرايش ژئوپوليتيكِ دورانِ جنگِ سرد استوار بود بر شوند.  عنادار ميي دورانِ پس از جنگ سرد م مذهبي در زمينه

ان و دشمنان بلوكِ شرق شكل گرفته بود. امّا اكنون پس از پايان جنگِ سرد و افولِ متحدكه حول جهاني نظمي 
ايدئولوژيك  هاي نژادي و تاريخيِ ايم كه بناست بر مبناي هويّت ما با نظمي ديگر مواجهه  آرايشِ ژئوپوليتيك آن،

اي اصلي يكي از پيامده ،رو اينرا تعريف خواهند كرد. از« دشمنانمتحدّان و »ها هستند كه  ساخته شود و همين هويّت
واهد بود كه در مبارزه هاي قومي، نژادي و مذهبي خ هويّت شدنِ برجستهشدن و  همانا نوعي محلّي ˚شدن جهاني

اين وضعيت است كه طرفينِ منازعه براي  شدن به بدل سوريه حدّ اعاياهدافي جزئي خواهند داشت. نزاعِ كنوني 
 كنند. هاي جزئي مبارزه مي هويّت اينحفظ 

بست دوزخي در سوريه به عهده حكوت بشار اسد است  نبُ سياست و گسترشِ اگرچه مسئوليت اصلي زوالِ
ومت در سركوب نقش قبلي اين حكو  )زيرا حمايت اين رژيم از تسامح قومي و مذهبي نيز ماهيتي ابزاري دارد
ر سوريه در وراي اوضاع فعلي د (، ولياكثريت سني و اكراد در بروز وضعيتِ فعلي سوريه را نبايد فراموش كرد

ي  ي پيچيده برابر اين شبكهروشن است كه در گيري كلي رسيد. كاماً معنا به يك نتيجه توان از اين جنگ بي مي
ها  ي فداكاري رغم همه هاي مردمي به كند جنبش چه بيشتر مرموز و پنهاني عمل ميهرشكلي  سرمايه و قدرت كه به

يافته در اين  توسعه مردمان جوامعِ شدنِ دخيل ويژه بدونِ مبارزه و به شدنِ آيند. بدون جهاني دير يا زود از پاي در مي
 ها و عواملِ با توجه به همه پيچيدگي وضعيت، ومبارزاني كه از درون  ،رو . ازاينرنگ است كم پيروزيمبارزه بخت 

 در ي مردمي را وضعيت، مبارزه هاي درونيِ ا به قابليتبايست در عين اتكّ كنند، مي اي پيكار مي حادث ملي و منطقه
بارزه در شرايط فعلي گونه مبا امر كلي هر راستاي افقي جهاني پيگيري كنند. بدون اين افق جهاني، يعني بدون اتصالِ

 گرايي جوهري اسير شود. تتواند در دام هويّ ي ميبه راحت

*** 



 

 

 

 

داري  سرمايه»هايي كه جملگي در چارچوب كلي  بريم: تركيب بسر مي« هاي فصلي تركيب»ما در عصر 
شوند. همواره با تقابل و تعارض دو نيروي متخاصمي سر و كار داريم كه از  خاصه مي« بنيادگرايي مذهبي -جهاني

« عطفي ي هتجزي»آمدنش به معناي  صحنهپيوندند تا نيروي سومي را حذف كنند كه به  طريق جداشدن به هم مي
طرفين تخاصم است )يعني فروپاشاندن تركيب از طريق عطف دو طرف تخاصم به همديگر(. چرا كه نيروي سوم 

 داند.  ي ميزدن بازي جاري و تعريف مجدد چارچوب و قواعد باز هم رهايي را در بر

سو، جنگ داخلي  كنند. از يك رح مسأله را تعريف ميبه موازات هم مختصات ط« تركيب فصلي»در غائله سوريه دو 
هاي  كردن آزادي سوريه ميان دولتي سركوبگر )كه مدعي است براي حفظ تماميت ارضي كشور ناگزير از محدود

اند اما توان تشكيل  داستان مدني است( و مخالفان مسلح )كه جملگي در لزوم سرنگوني رژيم ستمگر هم -ليبرالي
كه مداخله نظامي در سوريه را تقبيح « طلبان بشردوستي صلح»ند(، از سوي ديگر، اختاف ميان جبهه واحد ندار

ترين زمان به  اي در سوريه وارد عمل شد كه در كوتاه گونه اند بايد به كه مدعي« جويي طلبان مداخله جنگ»كنند و  مي
پايان در  ساز جنگي بي و در عمل زمينهسقوط رژيم بينجامد. تركيب فصلي اين دو گروه به اين معناست كه هر د

( و با تأكيد بيمارگون بر No war on Syriaكنند ) بسنده مي« جنگ با سوريه»گفتن به  اند: گروه اول به نه سوريه
گذارند، چرا كه مثل روز روشن است نه زور  ( صحه ميwar in Syriaعدم مداخله عماً به تداوم جنگ در سوريه )

هاي عرب در هر حال به تقويت مخالفان مسلح  رسد )چون از هرچه بگذريم برخي دولت فانش ميدولت اسد به مخال
خارجي  ي هادامه خواهند داد( و نه زور مخالفان به اسد )چون هر چه باشد اسد هم ارتشي منظم دارد و هم از پشتوان

كنند كه در آن دو راه بيشتر  وير ميپس از جنگ تص ي هاندازي براي سوري برخوردار است(. در مقابل گروه دوم چشم
بار افغانستان است، يا وانهادن  نشانده كه در بهترين حالت تكرار تجربه اسف وجود ندارد: يا تأسيس دولتي دست

جنگ با يكديگر ندارند. در هر دو تركيب فوق با  ي هاي جز ادام دست نيروهاي مسلحي كه چاره سوريه به ي هصحن
طلبان  گفتار سوم مواجهيم. از منظر دولت اسد، يك دشمن بيشتر وجود ندارد: تجزيه-غيبت )مفروض( يك نيرو

بخشد و هم  ناهمگن مخالفانش را هويتي واحد مي ي هكند: هم مجموع سان دو كار مي تندروي مذهبي. دولت اسد بدين
اين گذشته، اسد از خود كند. از  هاي بهار عربي بود مدفون مي اعتراضات نخستين را كه متصل به جنبش ي هخاطر

شود: او در آنِ واحد در خط مقدم  سازد كه محل همگرايي خيل كثير منافع متنافر و بعضاً متناقض مي مي« دال اعظمي»
هاي اقتصادي نوظهور )بااخص  منافع قدرت ي هعنوان نمايند خواهي اسرائيل ايستاده است؛ به مقاومت در برابر زياده
اي سكوار حامي  عنوان چهره گيرد؛ به هاي غربي در منطقه قرار مي خواهي ژئوپليتيكي قدرت روسيه( در برابر زياده



هاي  بخش بر بلندپروازي عنوان وزنه تعادل نمايد؛ به ويژه كردها و مسيحيان( مي مذهبي )به -هاي قومي منافع اقليت
تعبيري ديكتاتوري معتدل( در برابر  )و به عنوان دولتي مقتدر گذارد؛ و به قدرت اقتصادي منطقه، يعني تركيه، حد مي

كند كه سقوط او به نفع  اعتبار، بشار اسد به جهانيان گوشزد مي كند، ... بدين هاي مذهبي ايستادگي مي گري افراط
 كس نيست.  هيچ

تواند هر دو تركيب فصلي فوق را تجزيه كند و عرصه را  هاي خارجي مي قدرت ي پرسش اين است: آيا مداخله     
المللي ديگر وجود خارجي ندارد باز كند؟ پاسخ به اين پرسش  براي بازگشت نيرويي كه از نظر تمام بازيگران بين

 ي هزدن دوگان برهمسوريه را شد از مخمصه كنوني، مسلماً قمار سياسي گفتاري است كه يگانه راه نجات  براي برون
 داند.  سوريه مي« جنگ در» -«جنگ با»

هاي پنهاني آمريكا   واهي و انگيزه ي ههاي جاري بر سر مداخله يا عدم مداخله نظامي در سوريه عمدتاً به بهان در بحث
يايي ابتدا بايد صبر كرد تا روشن شود كدام طرف نبرد از تسليحات شيمشد  در آن زمان گفته ميشد،  اشاره مي

صورت قانوني، يعني با مجوز شوراي امنيت، واكنشي مقتضي به  )غيرقانوني( استفاده كرده است تا پس از آن به
چيز از همان ابتدا روشن شده بود: دو عضو اصلي شوراي  سان تكليف همه داده نشان داده شود. بدين روي ي هفاجع

كه كاربرد بود جمهور روسيه كاماً روشن  براي رئيس) ندكرد مينظامي مخالفت  ي ههر روي با مداخل امنيت به
صورت غيرقانوني وارد  بهبود هاي شيميايي كار مخالفان دولت سوريه بوده است( و از سوي ديگر، آمريكا ناچار  ساح

 ي هسان دوگان كه حكومت سوريه از اين تسليحات استفاده كرده است(. بدينبود عمل شود )چون برايش روشن 
مدار و  هاي قانون مناقشه ميان دولتآمد و عاوه بر اين به  خله بدل به نزاعي ديپلماتيك در ميعدم مدا -مداخله
شود:  د. در چنين شرايطي محل نزاع اصلي متداوماً فراموش ميش يز يا فراتر از قانون ترجمه ميگر هاي قانون قدرت

« بندهاي سياسي زدو»در تقابل با « سياست راديكال» پيكار دموكراتيك مردم براي برقراري عدالت و آزادي، يا آنچه
شود تأثير مداخله در امكان تداوم پيكار دموكراتيك است،  شود. آنچه در اين ميان به حاشيه رانده مي خوانده مي

بنيادگرايي مذهبي( را  طنيروهاي چندپاره مخالف )با ما -دولت سكوار اسد« تركيب فصلي»تواند  پيكاري كه مي
 سان سوريه را از نو به موقعيت بهار عربي و وضعيت ميدان التحرير بازگرداند. ه كند و بدينتجزي

ها  شدن درگيري تا زمان نظامي ٢١٠٠مارس ٠١زماني ي ههاي مسلط در باب وضع كنوني سوريه فاصل در روايت     
 ٢١٠٠مارس سوريه شاهد تظاهرات و اعتراضات مردمي بود كه تا آوريل  ٠١طرز معناداري غايب است. در تاريخ  به

مكاني بهار عربي بود با معترضاني كه  -حيث اعتراضات سوريه در حكم تداوم زماني كل كشور را در بر گرفت. از اين
ني حزب بعث قر ساله خاندان او و همچنين پايان حكمراني نيم ٤١گيري بشار اسد و پايان حكومت  خواستار كناره

جنگ  -سركوب»به منطق « انقاب -قيام -شورش»بودند. مسلماً آنچه وضع سوريه را بغرنج ساخت تبديل منطق 
بود. حكومت سوريه خواستار آنست كه وضعيت كشور را به شرايط پيش از بهار عربي باز « اي تهديد منطقه -داخلي

خواه به پا  خواه در برابر رژيمي تماميت اهاني عدالتسان سوريه كشوري نيست كه در آن آزاديخو گرداند. بدين



اند ــ آزاديخواهاني مركب از اقوام و مذاهب و اقشار مختلف جامعه ــ بلكه كشوري است كه پيش و بيش از  خاسته
اجتماعي نياز دارد. بشار اسد  -مذهبي -هاي قومي حاضر بحران تهديدِ هميشه ي ههر چيز به مديريت مقتدران

اي كه بشار اسد جهانيان را نسبت به وقوع  كند، اما زلزله ي كشور خود را گسل سياسي خاورميانه معرفي ميدرست به
هاي  هاي غربي و قدرت اي يا چه بسا جنگ جهاني سوم )جنگي كه در آن قدرت دهد نه جنگ منطقه آن هشدار مي

هايش دامن  لرزه ها و پس بي اجتماعي است كه لرزهاي به جانِ هم خواهند افتاد( بلكه انقا نوظهور بر سر منافع منطقه
در «( سيسيل آل)»سعود  آميز خاندان آل هاي منطقه را از عربستان تا تركيه خواهد گرفت. تعجيل وسواس همه رژيم

در سوريه و چه از جنس دولتي در بحرين( از همين  نظامي هاي فاشيستي مذهبي )چه از جنس شبه تجهيز گروه
موروثي -ترين نظام سلطنتي دارد: گسترش اعتراضات مردمي در كل منطقه و سرايت آن به بسته ر مينگراني پرده ب

 منطقه در عربستان. 

توان با اشغال نظامي عراق و افغانستان مخالف بود و درباره سوريه به شكل ديگري از مداخله فكر كرد؟  آيا مي     
ان داوطلب عرب يا غيرعرب، يا مثاً شكلي از مداخله محدود تري نظير ارتشي متشكل از مبارز هاي مردمي شكل

 ي همداخل در اين ميان چيزي به نام آيا ؟جويان فعلي كردن دست مداخله سازي مداخات قبلي و كوتاه خنثيمنظور  به
نامحدود است با نقاب بشردوستي براي  ي همحدود همان مداخل ي همداخلپذير است يا اينكه  نظامي محدود امكان

هاي جنگي؟ آيا اساساً  سرپوش نهادن بر ترس از دادن تلفات انساني )تكرار تجربه عراق و افغانستان( و هزينه
زدايي از  پذير است؟ آيا مداخله بشردوستانه نام ديگر سياست امكان« غيربشردوستانه ي همداخل»چيزي به نام 

نقاط جهان نيست؟ آيا در تقابل با اين  الجيشي در اقصي سوق -لل و تعقيب منافع اقتصاديالم روابط بين ي همجموع
گنگ و  ي هكند به تأمين و تضمين مقول را مشروط مي« اي بشردوستانه» ي هچارچوب مسلط ــ كه مبادرت به هر مداخل

اي مبتني بر تقويت  دفاع كرد؛ مداخله سياسي ي هاي از مداخل توان از شكل تازه ــ مي« امنيت ملي»مصداقي به نام  بي
دولتي امكان فراروي از  ي هگونه مداخل بخش؟ آيا اساساً هيچ رهايي -هاي مردمي هاي بالقوه براي جنبش امكان
فرض  پيش ي ههم زماني كه هرگونه مداخله بر پاي دارد، آن« بنيادگرايي مذهبي -دموكراسي آمريكايي» ي هدوگان

شود؟  دموكراتيك بودن ممالك غيرغربي توجيه مي« شبه»يا « ضد»يا « غير»هاي جهان آزاد و  بودن دولت دموكراتيك
گاه  زند كه هيچ هاي غربي به اين ترديد دامن مي هاي اخير دولت هاي سال مداخله ي هتجرباز اين گذشته، 

كه در يكي از حادترين ستنكنندگان نبوده است. مورد رواندا گواه آ اوليه يا اصلي مداخله ي هانگيز« بشردوستي»
 -گونه توجيه اقتصادي هاي غربي به اين دليل ساده از مداخله تن زدند كه هيچ هاي انساني قرن بيستم دولت فاجعه

سازي )يعني  ها بر اساس ايدئولوژي قرباني ژئوپليتيكي براي آن نيافتند. از اين گذشته، در بهترين حالت مداخله
هاي سركوبگر ندارند( صورت گرفته و نه  سازماندهي و مبارزه يا مقاومت در برابر رژيمهايي كه قدرت  نجات انسان

حال، در تحليل نهايي در گرو آزادي  هرگز به قصد تقويت آزاديخواهان راستين، چراكه خواست آزادي، در همه
نوع از مداخله را  اجرم فقط يك« بازار آزاد-جهان»توان گفت  سان مي نيروي كار از يوغ سرمايه است. بدين



تعريف شده باشد: سرنوشت محتوم تمام « پايان تاريخ» ي هنوشت اي كه در سناريوي پيش شناسد، مداخله رسميت مي به
اند؛ رهايي از  غربي حركت در مسيري است كه ممالك غربي چندين سده است در آن پيش رفته ممالك غير

 ي هالمللي پول. هم هاي صندوق بين از سياست« آزادانه»د و پيروي بازار آزا-ديكتاتوري داخلي براي پيوستن به جهان
شدن در روايت بنيادگرايان بازار آزاد ندارد.  غير از ادغام اي در راه آزادي افقي به : هيچ مبارزهاستيك معني به اينها 

بنيادگرايي جاي ها در چارچوب تقابل غيرسياسي دو نوع  سپتامبر تمام تخاصم نكته اينجاست كه پس از يازده
شناساند( و  اند: بنيادگرايي بازار آزاد )كه خود را در هيأت دفاع از سكواريسم، ليبراليسم و حقوق بشر مي گرفته

 شود(. بنيادگرايي مذهبي )كه در لباس مبارزه با فساد اخاقي دنياي غرب ظاهر مي

هاي  زنند به شكل ميزدند و  ميت با جنگ دم فخالها است. تمام بلندگوهايي كه از م گاه رياكاري سوريه تاقي     
شود  رياكاري فعاان ضدجنگ آنجا ظاهر مي [٠]كنند. گوناگون ترس خود را از تغيير موازنه قوا در منطقه پنهان مي

جويي  اي كنند. اين قسم صلح آنكه به جنگ جاري در سوريه اشاره گويند بي عيار با جنگ سخن مي كه از مخالفت تمام
نشيند كه نمايشي دردناك اما در  زند و عماً در موضع تماشاگري مي گيري مشخص سر باز مي از موضع« بشردوستانه»

 آيد اما در همه حال خيالش راحت است كه نمايشِ ريزد، گاهي به خشم مي كند، گاهي اشك مي دوردست را نظاره مي
نظامي در حكم تضمين  ي همخالفت با مداخل اش تجاوز نخواهد كرد. شده قبلي از مرزهاي مشخص ،رو پيش

 ي هماند تاشي است براي ساماندهي )غيرسياسي( خيل كثير و فزايند ماندن همين مرزهاست. آنچه مي برقرار
هاي ديرآشناي تروريستي. ترس  دادن مخالفان مسلح به سمت گروه آوارگان و پناهجويان و از سوي ديگر سوق

 ، ترس ازالمللي آن است اي و بين نكردني دولت بشار و حاميان منطقه بيني العمل پيش اصلي اين تماشاگران از عكس
شود، صدايي كه  المللي شود. از اين منظر، موضعي كه ديده نمي اي بين سوريه بدل به مسأله« داخلي»كه مبادا جنگ  اين

اند و همراه با  به حاشيه رانده شدهشود، موضع و صداي معترضاني است كه پس از آغاز جنگ داخلي عماً  شنيده نمي
 اند.  بهار عربي به محاق فراموشي رفته ي هخاطر

طور  گفتن به تداوم وضع موجود و به در حكم آري« مداخله محدود» ي هگفتن به گزين نه ي ههاي جاافتاد شكلبنابراين، 
ر شرايط كنوني در عمل به معناي گيري به نفع دولت مستقر است. و نكته اين است كه دفاع از اسد د مشخص موضع

هايي را  طور ضمني منطق جريان هاي تندروي مخالف او نيز هست. استحكام موضع بشار اسد به دفاع از موضع جريان
 -اي فرقه -مثابه نزاعي قومي كند كه نزاع كنوني در سوريه برايشان، كاماً مستقل از منطق بهار عربي، به تقويت مي

جنگ نه  نه» جنگ داخلي همچنان ادامه خواهد يافت و ،ياترتيب دو راه بيشتر وجود ندارد:  ينبد     مذهبي است. 
اي  المللي ناگزير از مداخله دير يا زود جامعه بين ،ياهميشگي از سوريه فلسطين ديگري خواهد ساخت، « صلحِ

                                           
چه »تاون گفته است:  يمزج يادبن يسم( در جمع كارشناسان ترور٢١١٥)تا سال  ياسابق سازمان س يسرئ يدنه يكلما يراًكه اخ چنان .[٠] 

 «همچنان بشار اسد است. يهاداره سور يبرا ينهگز ينبهتر يايدچه ن يايدخوشتان ب



يا رسيدن به سرحد « مصر التحرير»شدن به  خواهد شد و اين بدان معناست كه سوريه در دوراهي بدل« نامحدود»
در وضعيت كنوني « عدم مداخله»كه منطق  راه دوم را خواهد پيمود. طرفه اين« افغانستان طالبان -حسين عراق صدام»

سوريه( جنگ  عليهخله در شرايط فعلي )پرهيز از جنگ است، زيرا عدم مدا« نامحدود»روي ديگر گفتار حامي مداخله 
 گذارد.  سوريه را به حال خود وا مي درجاري 

هاي عربي  هاي غربي و سلطنت سوريه فرارفتن از نزاع ژئوپليتيك دو اردوگاه دولت ي هرفت از مخمص تنها راه برون
در « نامحدود ي همداخل»منظور، هم بايد با  يناه از سوي ديگر به نزاعي سياسي است. بد سو، و روسيه و حزب از يك

كردن جهادگرايان سني و القاعده. در مقابل آنچه در شرايط كنوني اساسي است،  سوريه مخالف بود و هم با مسلح
تجهيز ارتش آزاد، كمك تسليحاتي به آن، بازگرداندن نقش محوري آن در نبرد جاري و تقويت معترضان مدني 

چيزي در حكم قماري است بر چندين و چند هدف توأمان: مخالفت با رژيم اسد و اسقاط ن چنيمخالف اسد است. 
در قضيه « چيني -روسي -اه حزب»و « عربي -غربي -آمريكايي»، مخالفت با رياكاري هر دو اردوگاه اين رژيم

از طريق انتقال آن از سوريه، و در ضمن كمك به حل بحران سوريه  عليهسوريه، مخالفت با رياكاري مخالفان جنگ 
، و ادامه مبارزه براي سرنگوني «طبقاتي-سياسي»به نبرد « اي فرقه-مذهبي»، از نبرد «انقابي»به شرايط « جنگي»شرايط 

 رژيم اسد از سوي معترضان مدني و نيز ارتش آزاد.

است. مخالفان جنگ از نزاع ميان طرفداران و مخالفان مداخله نظامي در سوريه در عمل انتخاب ميان جنگ و جنگ 
توان از وقوع جنگي جديد جلوگيري  معناست كه مي گذرند. اين بدان كند مي كنار شرايطي كه جنگ را ضروري مي

حال، ناخواسته، به تداوم شرايطي كمك كرد كه جنگ جاري را تشديد خواهد كرد. اومانيسم كاذبي كه  كرد و در عين
برد:  زند، در واقع توحش ملبّسي است كه از تداوم شرايط موجود نفع مي يسنگ صلح و مخالفت با جنگ را به سينه م

طور مشخص جلوگيري از روييدن بذرهايي كه بهار عربي در خاك سوريه افشانده است.  و به« سياست»شرايط فقدان 
اي فاشيستي ه يعني تداوم كشتار به دو شكل دولتي و غيردولتي، از سوي آمريكا و سوريه يا گروه« سياست»فقدان 

شدن هزاران نفر  هاي اسد و القاعده و  كشته شدن هزاران نفر در سوريه با بمب مذهبي، يعني لزوم انتخاب بين كشته
حل سياسي نيست ــ آنچه هست  هاي اسد و آمريكا. جايي كه سياست نيست، راه در سوريه و لبنان و اردن با بمب

عربي و رياكاري  -پيكار ميان رياكاري امريكايي ي هدر عرص توحش است و بس. مادام كه سياست در كار نيست
چه در وضعيت  . اگرسازدناممكن  طرف اقدامي را گرفت كه تداوم منطق پشتيبان اين رياكاري رابايد سوري  -روسي

نبايد از رويمان نيست،  نمايد و افقي به جز تداوم جنگ و كشتار و غيبت پيكار سياسي پيش ها بسته مي كنوني همه راه
كنوني را در  ي هگرفته در منطقه، قاعد اتكاي پتانسيل شكل آمدي نااميد بود كه ممكن است، به وقوع رويدادهاي خاف

 پذيرد.  گاه پايان نمي روست كه هيچ دهد و شايد از همين كس نمي هم شكند، گو اينكه تاريخ هرگز تضميني به هيچ

*** 



 

 

 

 

 نه. كند نمي بازنمايي را موجود واقعاً واقعيتِ نامي هيچ .كرد گذاري نام توان نمي را سوريه در موجود وضعيتِ
 بيافزايند، قربانيان عدد صفرهاي بر تا منتظرند دست به ماژيك كه بشردوستانه  دكوراتيوِ وسانتيماتال  هاي ژست آن

 بازنمايي به قادر يك هيچ ،... و « بحران»  ، « فاجعه»  چون هايي نام اطاق براي « كارشناسان » كننده كسل تقاهايي آن نه و
 وجود  مسأله صورت كردنِ ازسرباز براي تاش و اعتنايي بي نوعي ها، شمارش و ها نام اين در توگويي .نيستند واقعيت

. خورد مي « كارشناسان»  و  ها تلويزيون و ها دولت درد به تنها سوريه در موجود واقعيتِ ناميدنِ « فاجعه ». دارد
 به كمكي ،ها آن اكثر بودنِ « نظامي غير و زنان و كودكان»  بر كيدتأ و قربانيان هاي جنازه تعداد شمارش كه طور همان

 .  كرد نخواهد كشتار ابعاد كاهش

 و فاجعه از فرار براي اي واژه. نيست « فاجعه»  واقعيت انكار براي فُرمال دال يك جز چيزي اكنون هم « فاجعه»  لفظ    
 باره هزاران تكرار و كشور آن به كشور اين از حاصل بي « ديپلماتيك تحركات»  براي فرصتي. آن پيامدهاي زدنِ عقب

 بشري حقوق و سياسي نهادهاي در  كرده خوش جا « خيرخواهان»  و ها رسانه و ها دولت رسواي و آور مال جمات
 استعمال فرط از جمله اين. « باشيم ديپلماتيك حل راه دنبال به بايد ما و ندارد نظامي حل راه سوريه بحران» : المللي بين

 تقاها .است داده دست از نيز را رسمي گفتارهاي  مرسوم اهميت ديگر حتي سوريه، در درگير هاي قدرت سوي از
 در شدند، حذف سوريه سياسي معادات از « مردم»  كه اولي روزهاي همان از ناپذير، نام وضعيت يك گذاري نام براي
 تغيير چيز هيچ كه زماني كه اين از ست اي نشانه و شود نمي منجر « تغييري»  هيچ به كه تكراري . است بااگرفته حال
 فقدان»  بر تاكيد بدون آن به توان نمي كه اي فاجعه. است وقوع حال در ها لفاظي از بيرون اي فاجعه يعني كند، نمي

 .كرد اشاره « مردم سياست

  و ها دولت توافق مورد و « مدون»  و « استاندارد » تعاريفِ از يك هيچ در سوريه در موجود وضعيت
 مثل ساده عبارت يك با فقط را نفر هزار ٠٣١ شدن كشته توان نمي مثاً. گنجد نمي الملل بين حقوق هاي دپارتمان

 كوچ»  را اردن و عراق و تركيه مرزهاي به آواره و پناهجو ميليون چند از بيش  هجوم يا داد توضيح « انساني فاجعه» 
 « داخلي جنگ»   تعريف به شده ويران شهرهاي در مسلح هاي گروه بين در موجود نزاع از مثاً يا دانست « اجباري
 هزار ٠١١ از سوريه ميداني نبردهاي در موجود مسلح نيروهاي كل تعداد رسمي، هاي گزارش براساس) شد متوسل

. نيست « ننگ ي لكه»  يك بر گذاشتن سرپوش براي تاش جز چيزي تعاريف، اين ي همه درواقع  . (كند نمي تجاوز نفر
 ننگِ لكه . است « ننگ لكه»  يك  -برد نام « سوريه»  نام به سرزميني موجوديتي از هنوز بتوان اگر البته -امروز سوريه



 «ِ توحش»  سوريه در .سياست از زدايي سياست: كند بازنمايي تواند مي را چيز يك فقط كاذب، دوگانه يك در كه جهاني
 يا سوسياليسم: اند سهيم توحش اين از بخشي در هركدام « سوريه دوستان»  و گرفته را « سياست»  جاي محض

  !لطفا بربريت بربريت؟

 « ديني بنيادگرايي -بازار بنيادگرايي»  همان يا « ادن بن-بوش»  پنهان ائتاف معمول طبق طرف، يك از
 با كند مي گمان كه ست ي« نخواستن هيچي»  نماد يكي كه مدرن پست نيهيليستيِ ي دوگانه همان. است ايستاده

 و رسيده، « تاريخ پايان»  به سرمايه جهانيِ ي چرخه و آزاد بازار منطق و گرايي مصرف و ليبراليستي صوريِ دموكراسيِ
 در و  زده جا اول نوع نيهيليسم برابر در موثر نيروي يگانه به را خود كمونيسم جهاني ي ايده فقدان در كه ديگري

 از را بازار بنيادگرايان ي برساخته جهان خواهد مي. خواهد مي را «هيچ»  خودِ ارتجاعي، و  مسموم و سياه اي ماده شكل
  هاي فيلم وحشتِ ژانر شبيه چيزي) بريدن سر مراسم از برداري فيلم و اي كنارجاده مببُ و انفجاري كمربند طريق

 كه آن جالب. كند منهدم شيوخ پولِ و ماندگي عقب و رافهخُ از تركيبي در توز كينه اي شبكه سازماندهي و( هاليوودي
 و انواع به اش، غربي ي دارانه سرمايه ي سويه با خود بستان بده در ، «اي قبيله اصول به بازگشت»  خواهانِ جريان اين

 .است متكي است، آن انهدام خواهان كه جهاني  همان ي پيشرفته هاي تكنولوژي اقسام

 اسم به كه است آن پي در ، « شركا»  و چيني هار داري سرمايه -روسي گنگستريسم ائتاف ديگر، طرف در
 بهار»  به مردمي خيزشي با قبل سال سه كه سرزميني هاي فرش سنگ و بناها آجر آخرين تا ،« سوريه راستين دوستان» 

 « جهاني قواي توازن»  در تا كند آوار اند، شده حذف معادات تمامي از امروز كه مردم همان سر بر را پيوست « عرب
 جالب .بماند عقب اش غربي وارياسيون از « مردم سياست»  انهدام براي جهاد و جهد در « دار سرمايه شرق»  مبادا

 ،« ديپلماسي» : عبارات آورترين تهوع دهد؛ مي تشكيل مشابه عباراتي را « دوستان»  اين همه مسلط گفتار كه جاست آن
 اما. گويند مي سخن « غيرنظامي حل راه»  يافتن لزوم از ها آن همه آخر. و الي«  دموكراسي»  ،« جهاني ي جامعه»  ،« حل راه» 

 توخالي ژست  يك جز چيزي گردبر -و-بر بي گفته، اين ،رو همين از  چيزي؟ چه براي « نظامي غير حل راه»  گويند نمي
 شدنِ پاره تكه خاطر به نه شود، مي بيشتر روز هر قربانيان تعداد كه دليل آن به نه. نيست بيش رياكارانه ادعايي  و

 ي« حل راه»  اين كه رو آن از بلكه شهرنشيني، و تمدني هاي زيرساخت تمامي رفتن بين از و سوريه سرزميني جغرافياي
 پشت و اندازند مي غبغب در باد اكنون هم كه هايي قدرت مداخله از پيش تا شود، مي گفته سخن آن از مدام كه

 اكنون كه بودند « مردم»  خودِ سوريه حل راه! بله. داشت وجود زنند، مي دم « جنگ جاي به ديپلماسي»  از ها ميكروفون
 و توخالي ادعايي نيست، كار در مردمي كه شرايطي در « حل راه»  يافتن براي تاش ادعاي هرگونه واند  شوده گُم

  .است رياكارانه

 پيكار عرصه به را « خيابان» ...  و بحرين و تونس و مصر  چون هم منطقه، در « عربي بهار»  موج در سوريه مردم
 ي سابقه بي شدتِ وجود با كه اي عرصه. كردند تبديل اسد ي جبارانه و حزبي تك نظام عليه بر آميز مسالمت سياسي

 حلب، دمشق، جمعه، هر سال، يك به نزديك و شد مي اصرار آن  حفظ بر  كماكان دولتي، قواي بار خشونت سركوبِ



 از مسلط قدرتِ راندنِ عقب خواست: كرد مي تبديل « مردم خواست»  از گداخته كانوني به را غيره و ادلب و حمص
 .خيابان در سياسي مقاومت طريق

 ارتشي. شد باز « خيابان»  به ها « ارتش»  پاي. رفت دست از اي فرامنطقه نيروهاي ي مداخله مجردِ به اما حل راه اين
 توان از كاستن و خيابان در مردم صفوف به پيوستن جاي به « آزاد ارتش» . بست را موجود وضع ي نطفه كه دوپاره

 اي نتيجه اش، بااگرفتن با كه جنگي. داد جنگ اعام  « دولتي ارتش»  به و شد مسلح سرعت به دولتي، سركوب
  .سو دو هر از بنيادگرا داران نقاب ورود و سياسي معادات از مردم خروج: داشت درپي هولناك

 بر متكي دولتِ دستگاه و دم عليه بر مدني و غيرمسلحانه خيزشي طريق از « مردم» كه حلي راه ترتيب، بدين
 باا كنارِ در خارجي هاي دولت ي خارجه وزراي هاي وراجي كه اي لحظه همان از بودند، كرده پا به حزبي تك نظامِ

 را يكديگر ،٢١٠٠ اوت تا ژانويه ي فاصله در كه مردمي. گذاشت زوال به رو شد، آغاز داخلي نظاميِ هاي تنش گرفتنِ
 عام قتل يا اكنون بودند، كرده پيدا ها خيابان در آسا معجزه شكلي به اي فرقه و مذهبي و قومي تعصب نوع هر از فارغ
  كه بودند ي« مردم»  ،« سوريه دوستان»  ي مداخله از پيش تا كه آوارگاني-پناهنده.  آواره - پناهنده يا اند شده

 اما. شد مي ياد « جهان آبروي»  عنوان به ها آن از دولتي، سركوبِ ماشينِ برابر در شان شجاعانه مقاومتِ ي واسطه به
. نيستند المللي بين نهادهاي و پذيرنده هاي دولت «ِ گردن وبال»  جز چيزي ها، كپر و ها كمپ در اكنون چه؟ اكنون

. ست پولشويي شان اصلي « وظيفه»  كه هاي خيريه تبليغاتي هاي كمپين  و سانتيمانتال هاي دلسوزي براي هايي« سوژه» 
 كاسبان و خبرنگاران  اوه و آه و دكلمه و « عكاسي»  و « خبري گزارش»  براي دهند مي جان كه شده موطن بي موجوداتي

 انتظار در جهان»  :شود مي ختم جمله اين به همگي ها، كمپ و ها ويرانه فراز بر شان هاي وراجي كه ها همان. بشر حقوق
  در درست هم آن ديپلماتيك حل راه! مضحكي اي رسانه خوراك چه «. است سوريه براي آميز مسالمت حلِ راه يافتن
 « حل راه»  سوريه ي مسأله كه واقعيت اين پذيرش .حلي راه مسلماً نه و مردمي نه مانده، باقي اي سوريه نه كه اي لحظه

 و گسيخته هماز ها پيوند است، رفته دست از « مردم سياست»  نابِ لحظه آن دريابيم كه زماني هم آن. است دشوار ندارد،
 جاي به ناگهاني ي« رخداد»  به توان مي تنها شرايط، اين در .اند شده قصابي و پناهنده ˚سياست حقيقي هاي سوژه

 و ها كمپ در پناهنده هاي سوژه عصيان و شورش: داشت اميد ها دولت سوي از شده ريزي برنامه هاي « حل راه» 
 در مردمي و جهاني اي جبهه گيري شكل نهايت در و كشورها ديگر در معترضان با ها آن پيوند  و پذيرنده كشورهاي

 .داران نقاب و ها پليس و ها دولت المللي بين اتحاديه برابر

*** 



 

 

 

 

ناظران فرآيند انقابي سوريه را با اصطاحات ژئوپوليتيكي و از باا تحليل  بيش از دو سال، اكثر مدتِ به
اقتصادي از پايين داشته باشند. تهديدهاي -هاي سياسي مردمي و اجتماعيكه توجهي به پويايي اند بدون آنكرده

هاي هاي غربي و پادشاهياردوگاه را تقويت كرده است: دولتي مخالفت ميان دو ي غربي صرفاً اين ايدهمداخله
پذيريم، ما خواهان اه از سوي ديگر. ما انتخاب ميان اين دو اردوگاه را نميخليج از يك سو، ايران، روسيه و حزب

ي، برابري انقاب سوريه و هدف آن، يعني دموكراس رفتنِ هستيم كه صرفاً به از دست« كم ضررتر شرّ»رد اين منطقِ 
. كننديي هستيم كه براي آزادي و رهايي مبارزه ميانجامد. ما حامي مردمان انقابيگرايي مياجتماعي و نفي فرقه

دموكراتيك  سكوارِدولتِ دست به ايجاد يك عاوه بر سرنگوني رژيم،  واقع، تنها مردماني مبارز خواهند توانستدر
دين خود تضمين  جاي آوردنِ منظور به اي كه حقوق تمام افراد را بهمعه. جارا ممكن سازند اجتماعيعدالتِ و بزنند 

ي قومي، جنسيت و زمينه اِعمال تبعيض بر مبناي دين، پيش نظر ازها را صرفشمارد و برابري آنكند و محترم ميمي
 دارد.مي گراميشان غيره عليه

شان تغيير به توانايي آن را دارند كه از خال كنش جمعيدهند هايي كه بالقوگي تحرك خود را بسط ميتنها توده 
هاي متعدد چپ در وجود آورند. اين الفباي سياست انقابي است. اما اين الفبا، امروز با شكاكيتي عميق از جانب گروه

قابي كه ممكن است ان كنيم و اينهاي خود را واقعي تلقي ميخواستشود كه دلبه ما گفته ميغرب مواجه است. 
گويند كه جهادگرايي در  نيم پيش در سوريه وجود داشته اما از آن پس اوضاع تغيير كرد. به ما مي و ه دو سالاوليّ

كه نياز به گزينش  جنگ عليه رژيم پيروز شده و اكنون ديگر انقابي در كار نيست بلكه فقط جنگ وجود دارد و اين
 ان است. حلي انضمامي در مييك اردوگاه جهت يافتن راه

-ست كه تفاوت اياغلب همراه با نظريات توطئه است كه« محوراردوگاه»در چپ آغشته به همين منطق « مباحث»تمام 

در اين يا نگار به آنچه كه يك روزنامه كند. هنگاميمخصوصاً راست هار را محو مي -هاي بنيادين ميان چپ و راست
هاي غالب در باب هژموني آب تبييندهد و اين شهادت، زيرميديده شهادت ي تحت كنترل شورشيان آن منطقه

هاي بخشي از دروغ هاي اوقصهگويند شود. بعضي حتي مينگار ناديده گرفته ميزند، آن روزنامهجهادگرايان را مي
توانيم نمي ،رو ي نظامي را توجيه كنند و از اينخواهند اپوزيسيون را طوري نشان دهند تا مداخلهكه مي هاسترسانه

 نگار قائل شويم. اعتباري براي مشاهدات آن روزنامه



برد ما از ژوزف داهر، فعال انقابي سوري، عضو جريان انقابي چپ در سوريه، كه اكنون در سوئيس به سر مي
، شدهها در مناطق آزادسازييابي تودهويژه خودسازمانهاي مردمي در كشور خود، بهخواستيم تا وضعيت جنبش

چنان  ي اين پرسش آشكار است: بله، انقاب در سوريه همنتيجهگراها را تبيين كند. گرايي و اسامنبرد عليه فرقه
 زنده است و نيازمند همبستگي ماست.

 

 مدني هايسازمانهاي مردمي، انتخابات و كميته

اند. اي بودهشهر و سطوح منطقههاي مردمي در روستا، كميته ،يابياصلي سازمانهاي  شكلاز ابتداي انقاب، 
بودند كه مردم را براي اعتراضات بسيج كردند. در آن هنگام، مناطق هاي مردمي صفوف مقدم راستين جنبش كميته

ها را بسط دادند. شوراهاي منتخب يابي تودهخودراهبري مبتني بر سازمان هاي شكل شده از دست رژيمآزادسازي
را  ومرج هرجطق آزادشده را مديريت كنند و ثابت نمايند كه اين رژيم بود كه بذر مردمي پديد آمدند تا آن منا

 گستراند، نه مردم.

جبران غيبتِ دولت و منظور  هاي مدني بهي مسلح رژيم، سازماندر برخي مناطق آزادشده از دست نيروها
هاي آب، ها، سيستمها، جادهبيمارستانهاي گوناگون مانند مدارس، هاي آن در زمينهمسئوليت گرفتنِ برعهده

آغاز به ي( اجماع مردمي وسيلههاي مدني از طريق انتخابات و )يا بهالكتريسيته و ارتباطات ايجاد شدند. آن سازمان
 ها تأمين امنيت، خدمات و صلح مدني بود.كار كردند و وظايف اصلي آن

بار پس از چهل سال در مناطق، نواحي و روستاهاي  ي نخستينبرا« شدهآزادسازي»ناطق محلي در م انتخابات آزادِ
دهنده با نام احمد محمد اعام ، يك رأي٢١٠٣زور در اواخر فوريه لمعيني به وقوع پيوستند. براي مثال در شهر دير ا

خواهيم كه توسط ما خواهان حكومتي دموكراتيك هستيم نه حكومتي اسامي، ما حكومتي سكوار مي»كرد كه 
ستن براي به كار ب را آن شوراهاي محلي حس مسئوليت و توانايي شهروندان« يرنظاميان اداره شود نه روحانيون.غ

دهد. هاست، انعكاس ميكه متكي بر پرسنل مديريتي، تجارب و انرژي آشكار آن ابتكاراتي جهت مديريت امور
اند، طقي كه خود را از دست آن آزاد كردهچنان تحت كنترل رژيم و هم منا گوناگوني هم در مناطق همهاي  شكل

 وجود دارند.

در سوريه مشاهده  ائتاف جوانان انقابيتوان در گردهمايي بنياد مثال انضمامي ديگري از اين خودمديريتي را مي
هماهنگي هاي  ها و كميتهسيعي از فعالين كميتهي واين گردهمايي دامنهكرد كه در اوايل ژوئن در حلب برگزار شد. 

ها از مناطق گوناگون كشور اند. آنرا دور هم جمع كرد كه نقش مهمي پس از شروع انقاب در سوريه ايفا كرده



عنوان گامي اساسي جهت كردند. كنفرانس به ي سوريه را نمايندگي ميهاي بزرگي از جامعهآمده بودند و بخش
 . ها برگزار شدن انقابي تمام انجمنجوانا معرفي

هايي مشخص هايي از قبيل فقدان نمايندگي زنان يا اقليتته اين امر بدين معني نيست كه گاهي اوقات محدوديتالب
ريزي مجدد حقيقت براي شوراهاي عمومي وجود ندارد. اين ربطي به زيباسازي واقعيت ندارد، بلكه مربوط به پايه

 است. 

 

 مورد شهر رقه

دست رژيم ( از ٢١٠٣ها شهر رقه است، تنها مركز استاني كه )پس از مارس مثال بارزِ خودمديريتي توده
اش تمام و جمعيت محليمانده ، كاماً خودمختار استآتش رژيم  كه هنوز زير آزاد شده است. رقه باوجود آن

 يي مردميِبه همان ميزان حائز اهميت در پويا كنند. ديگر عنصرِخدمات مدني براي مالكيت اشتراكي را مديريت مي
ها از سه عدد روزنامه ريابند. شماهاي مردمي انتشار ميست كه به دست سازمان هاي مستقلي ازدياد روزنامه ،انقاب

هاي مردمي منتشر بيش از شصت عدد رسيده كه توسط گروهبه  -كه آن هم در اختيار دولت بود -پيش از انقاب
اند تا جايي ها چندبرابر شدهشوند. اين سازماندست جوانان اداره ميهاي مردمي اغلب به شوند. در رقه، سازمانمي

هاي مردمي كارزارهاي گوناگوني را جنبش اجتماعي رسماً در پايان ماه مي ثبت شدند. كميته ٤٢كه بيش از 
پرچم انقابي  كردنِ است كه شامل نقاشي« كندام ميگيپرچم انقابي نمايند»اند. يك مورد، كارزار سازماندهي كرده

گرايي. در رنگ اسامگرايان براي تحميل پرچم سياهشود در تقابل با كارزار اسامهاي شهر ميها و خياباندر محله
كرد در مركز شهر اجرا شد و در اوايل ماه ژوئن، اي كه رژيم اسد را مسخره مينامهي فرهنگي، نمايشجبهه

اند. اين مراكز ايجاد شدند تا از جوانان مراقبت ع دستي محلي بر پا كردههاي مردمي نمايشگاه هنر و صنايسازمان
ها در ماه ژوئن و شناختي ناشي از جنگ را درمان نمايند. امتحانات ليسانس پايان سال سوريكنند و اختاات روان

 جواي تماماً از طريق داوطلبان ترتيب يافتند.

كه زنان نقشي اساسي  شوند. شايان ذكر استاز مناطق آزادشده يافت مياين نوع تجربيات خودمديريتي در بسياري 
-در شهر رقه، جنبشي توده ٢١٠٣ژوئن ٠١كنند. براي مثال، در ها و در اعتراضات به طور كلي ايفا ميدر اين جنبش

كه معترضان خواهان  النصر به راه افتاد، جايي  جبهه گراياي به رهبري زنان در برابر مقّر سازماندهي گروه اسام
ها ها را محكوم كردند. آنالنصر سر دادند و اَعمال آن  ان بودند. معترضان شعارهايي عليه جبههآزادسازي زنداني

، فرياد «پذيرندنمي ذلتمردم سوريه »در دمشق را، يعني  ٢١٠٠فوريه  درنگ نكردند تا اولين شعار به كار رفته در
گرا در رقه هاي اساماري از زنان عضو آن هستند، تجمعات زيادي عليه گروهنيز كه بسي« حق ما»كنند. گروه 

 سر دادند. « رقه آزاد است، مرگ بر جبهات النصر»اند و در ميان شعارهايشان شعار سازماندهي كرده



ثبت زور، در ماه ژوئن، فعاان محلي كه در پي ترغيب شهروندان به مشاركت در فرآيند نظارت و در شهر دير ال
اَعمال شوراهاي محلي بودند، كارزاري ايجاد كردند. در ميان ساير موارد، اين كارزار شهروندان را ترغيب به 

ي حقوق و عدالت براي همه كرد. تأكيد مشخصي بر ايدهگسترش حقوق خود و فرهنگ حقوق بشر در جامعه مي
 وجود داشت. 

ها كنند. تعداد روزنامهشر مينهاد منتهاي مردمست كه سازمان ييها، ظهور روزنامهمردمي انقاب نمود واضحِ پويايي
هاي مردمي عدد كه توسط گروه ١١به بيش از  -كه همگي متعلق به رژيم بودند -واقع از سه عدد پيش از انقاب به

 شوند، افزايش يافت.نوشته مي

 

 گرايانعليه اسام

هاي اند. اين گروهايستاده گرامسلّح اسام هايگروه هاي مردمي مشابه هستند كه عليهسازماناغلب اين 
اي در جنبش كه هيچ ريشه مناطق آزادشده هستند درحالي آوردنِدركنترل  خواستار استفاده از زور براي تحتح مسلّ

-هاي اسام . شهر رقه براي مثال، شاهد مقاومتي استوار و مداوم در برابر گروهانداز انقاب برنيامده مردمي ندارند و

از چنگ نظاميان رژيم آزاد شد، اعتراضات زيادي سازماندهي شدند  ٢١٠٣گرا بوده. پس از زماني كه رقه در مارس 
 گرا بودند.هاي اسامي گروهكه مخالف ايدئولوژي و اَعمال مستبدانه

شدند، به وجود داري ميهنگگرايان هاي اساماي كه در زندانشدهتجمعات همبستگي در جهت آزادي فعاان ربوده
آمد. اعتراضات منجر به آزادي برخي از فعاان شد اما بسياري ديگر مانند پدر پائولوي معروف، و سايريني چون 

 برند. فيراس، پسر روشنفكر سوري، ياسين حاج صاحل، تا امروز همچنان در زندان به سر مي

گرايان در حلب، ميادين، القصير، و شهرهايي همانند ي اساماعتراضاتي مشابه در برابر اَعمال ارتجاعي و خودكامه
 كفرانبل، به وقوع پيوست. اين اعتراضات اكنون نيز در جريان هستند.

كردن اَعمال شوراي شريعت حلب كه بسياري  ر محكومي بوستان قصر در حلب، جمعيت محلي بارها به منظودر محله
آگوست، معترضان بوستان قصر، در عين  ٢٣اند. براي مثال در اعتراض كرده كند،گرا را جمع ميهاي اساماز گروه

دست رژيم عليه مردم در قوطاي شرقي انجام  كه به ند، كشتاريكردهاي شيميايي را محكوم ميكه كشتار با ساح آن
شريعت حلب به  ورايبار ديگر توسط ش كه يك ار آزادي ابو مريم، فعال معروف بودندچنين خواست گرفته بود، هم
اي مشابه، ، در محله٢١٠٣اند. در پايان ژوئن معترضان تا به امروز آزادي وي را مطالبه كرده شده بود. زندان انداخته

را خطاب « لعنت بر شما»ي شوراي اسامي اعتراض كردند و شعار گرانه و خودكامههاي سركوبفعاان عليه سياست
اي زد اصطاح حرفي كفرآميز در لطيفه ساله، كه به٠٤اي در پي ترور پسر بچه دم همچنينبه آن سر دادند. خشم مر



كه به دست جهادگرايان خارجي متعلق به حكومت اسامي عراق و گروه سوري  مقدّسات اشاره داشت، تروريكه به 
(ISIS ) هاي اسامي و گروهانجام گرفت، برانگيخته شد. شوراي مردمي بوستان قصر اين اعتراض را عليه شوراي

دادند و را سرمي« شدند *چه ننگي، چه شرمي، انقابيون تبديل به شبيحه»شعار گرا سازماندهي كرد. فعاان اسام
-، مقايسه ميداشت هاي آناي آشكار به اَعمال مستبدانهاشارهكه شوراي اسامي را با پليس مخفي رژيم سوريه، 

 كردند.

آگوست  ٢جمعه همچنان پابرجاست. در طول يكي از اين اعتراضات در روز جمعه، اعتراضات هفتگي در روزهاي 
چنين نقشي  كنند و همبخش مهمي براي جنبش ايفا مي( كه نقش آگاهيLCCsهاي هماهنگي محلي )، كميته١٠٣٢

در »نمايند، اين متن را منتشر كردند: بازي ميي غذا، كاا و خدمات براي مردم و پناهندگان ي تهيهواسطهحمايتي به
انقاب،  اصلي گرانِ و كنش فعاان ربودنگوييم كه از نظر ما از جانب انقاب خطاب به تمام جهان ميواحد پيامي 

هاي اين پيام مستقيماً گروه.« برد را زير سوال ميانقاب نيز شأنِ  و گردد  ميمانع آزادي عاوه بر خدمت به استبداد، 
هاي هماهنگي محلي متني  ، كميته٢١٠٣جواي  ٢١داد. به همان طريق در گراي جهادي را خطاب قرار ميماسا

گراها و هم رژيم را و هم اسام« ودكامگي يك چيز است، خواه با نام دين يا سكواريسمخ»انتشار دادند با عنوان 
 مردود دانستند. 

، بر تاش در جهت كسب ISISالنصر و  يجهادي از قبيل جبههنيروهاي چنين بايد اشاره كنيم كه برخي از  هم
كه  عوض آناند در كنند، تمركز يافتهمله ميح FSAهژموني در بعضي از مناطق آزادشده كه به فعاان و مبارزان 

زير به سوريه سرا كه بسياري از كشورهايي چون عراق و لبنان كه جهاديونِ ليه رژيم دست به مبارزه برند، درحاليع
هاي خود را بر تقويت كنترل در مناطق شمالي كشور كه ها تاشپيوندند. در عوض، آنبه خطوط مقدم نميشوند مي

هاي شورشي در ي عمليات ي نصر در ميانهجبهه اند. بسياري از مبارزانتحت نظر شورشيان است، متمركز ساخته
سقوط كرد، به شهر رقه بروند. در خال ٢١٠٣باقي ماندند تا زماني كه پايتخت در مارس  مص، حما و ايدليب حُ

در اوايل ژوئن، گيري غيبت داشتند.  ي النصر به طرز چشمواحدهاي جبههمبارزه بر سر قصيره در اواخر ماه مي، 
ي كه مبارزان جهه حاليآرايي كردند درمص، صفف شهر تلبيسه در شمال حُقواي كمكي شورشيان به منظور تصرّ

ر كنند كه اعضاي ارتش آزاد سوريه آن را شده باقي بمانند تا خأيي را پُالنصر ترجيح دادند در مناطق آزادسازي
 مغفول گذاشته بودند.

-هايي كه فرقهگراي ارتجاعي، دوشادوش تمام گروههاي اسامكنيم كه اين جهاديون و گروهبار ديگر تكرار مييك

عنوان كاربست قدرت بايد  كنند، دشمن انقاب هستند و بهميگرايي، ربايش افراد، شكنجه و كشتار را ترويج 
 كند.ها را براي ما تصديق ميها مبارزه كرد. برخي از وقايع اخير، رفتار ارتجاعي آندشمنان انقاب تلقي شوند و با آن

                                                           

Shabiha
 كنند. م.كشي ميمسلح كه به طرفداري از حزب بعث آدم شخصيِ لباس هاي : گروه*



چشم در »ي جويانهعنوان بخشي از كارزار انتقام ي النصر بهكه گزارش رسمي جبهه براي مثال، تصرّف شهر معلوا
ي النصر هاي شيميايي در گوتا اعام شد. يكي از تصاوير حملهآن را ارائه داد، ابتداً پس از حمات ساح« برابر چشم

كه شايد  -«كندمي خداوند به ما صبر و پيروزي بر كافران اعطا»بوك منتشر شد: اي از قرآن در فيسبه معلوا با آيه
گرا اي تحت هدايت القاعده صورت گرفت كه در آن يك اسامكه حمله ن شعار براي استفاده نبود هنگاميبهتري

 خود را در ورودي يك روستاي مسيحي قديمي منفجر كرد. اردني 

ISIS ناطق گوناگون تحت ها در مهاي جمعي براي دارندگان مغازهي مالياتنيز متهم بود به گردآوري زورمندانه
 ابياد و ساير شهرها.شدند(، تللير سوريه مي ٠١١١١ها بالغ بر كنترل خود، مناطقي چون رقه )ماليات

دريافت كرد كه در آن داشتند سر دو مرد  ISISفيلمي از جانب مبارزان بان حقوق بشر سوريه چند هفته پيش، ديده
كردند. فعاان شهر حلب خبر از اين دو مرد با رژيم همكاري مي گفت كهبريدند، مردي كه در فيلم بود ميرا مي

. به وقوع پيوستي شرقي حلب اعدامي دادند كه در پايان ماه آگوست در نزديكي روستاي الدويرانيه واقع در كرانه
 .FSAهاي آنان به فعاان مدافع انقاب و مبارزان د شديداً محكوم شوند، درست همانند حملهچنين رفتارهايي باي

 

 اتحاد اعراب و اكراد

گرايان و هاي اخير ميان اسامشرقي سوريه كه جمعيت آن اكثراً كردها هستند، نزاعدر بخش شمال  
هاي مردمي بسيار زيادي از جانب فعاان و عمل.ك.ك.( منجر به پديداري ابتكار)مرتبط با پ PYDميليشياي كُرد 

ميان اكراد و اعراب منطقه و اذعان  تِاُخُو دادنِ هاي مردمي، نشاناز آن ابتكارعملافراد بومي شده است. هدف 
محكوم  گرايي رامجدد اين امر بود كه انقاب مردمي سوريه متعلق به همه است و اين انقاب، نژادپرستي و فرقه

 ٢٢بوده كه در « شيركو ايوبي»گيري بريگاد ابياد شاهد شكلها، در استان رقه، شهر تلدر طول آن نزاعكند.  مي
ها كند. آني بريگاد كُرد پيوست. اين بريگاد اكنون اعراب و اكراد را گردهم جمع ميبه جبهه ٢١٠٣جواي 
اندازي  گرا و تاش براي تفرقههاي اسامهدست گرو رفته بههاي انجام گاي مشترك منتشر كردند و خشونتاعاميه

به  FSAمتأسفانه برخي ديگر از نيروهاي اي را مردود شمردند. هاي قومي و فرقهميان مردم سوريه و پايگاه
 اند.گراها مبارزه كردهطرفداري از اسام

سازماندهي  ٢١٠٣آگوست  ٠اعتراضي در  -كه جمعيت غالب آن اكراد هستند -ي اشرفيهدر شهر حلب، در محله
گراي هاي اسامت ميان اعراب و اكراد را گردهم آورد و در آن، اَعمال گروهه هزاران نفر از مردم هوادار اُخُوشد ك

 افراطي در برابر جمعيت كُرد محكوم شد و سرود وحدت مردم سوريه به صدا درآمد. 

http://www.youtube.com/watch?v=SvXIYzU3ou8&feature=youtu.be


ها اند تا ابتكاراتي را سازمان دهند كه هدف از آندهابياد كه متحمّل جنگ شديدي شده، فعاان كوشيدر شهر تل
اي مردمي ي نظامي ميان دو گروه، و توقف عزيمت اجباري )تبعيد؟( شهروندان بود تا كميتهپايان بخشيدن به مبارزه

ان هاي مشاركتي ميها و كنشابتكارعملمنظور ترويج  شهر مديريت و رهبري كند و نيز بهرا روي كار آورند كه بر 
رغم نزاع  چنان به ها همآميز به اجماع نائل شوند. تاشجمعيت اعراب و اكراد تا سرانجام از خال ابزارهايي صلح

 پذيرند.گرايان و ميليشياي كُرد صورت ميمداوم بين اسام

پوستري هاي انقابي سوري و كُرد، در پشت زير بيرق ٢١٠٣آگوست  ١نفر از فعاان در   ٣١در شهر عمودا، حدود 
ي ارتش رژيم سوريه شان را با اين شهر كه تحت محاصرهجمع شدند تا همبستگي« مصدوستت دارم حُ»گفت كه مي

 است، نشان دهند.

فعاان كنند، ها زندگي ميردها و آسوريجايي كه اعراب )مسيحيان و مسلمانان(، كُ -شليقامبار ديگر در شهر يك
هاي مشترك سازمان دست كميته به زيستي و مديريت محاتي مشخصهاي زيادي به منظور تضمين هممحلي برنامه

اينترنتي كوچكي راه انداخته كه خواستار  كارزاري دانشجويان آزاد كُرد، ي اتحاديهدادند. در همين شهر، شاخه
 است.ي سوريه آزادي، صلح و برادري، تساهل و برابري براي آينده

-چند رژيم و گروهگرايي دست نشسته، هرشمردن فرقه در بخش اعظمي از موارد، جنبش مردمي سوريه، از مردود

ي ما سوري هستيم، همه»ور سازند. شعارهاي معترضان از قبيل كنند اين آتش مهلك را شعلهگرا سعي ميهاي اسام
 شوند. مدام تكرار مي تا به امروز« گرايينه به فرقه»و « ايمي ما يگانههمه

گران اصلي  كنند، زيرا كنشهاي مردمي نقشي حياتي در تداوم فرآيند انقابي ايفا ميها و سازمانترتيب، كميته بدين
كم گرفتن نقشي ندارد كه مقاومت  دستِسازند. اين ربطي به به مقاومت ميهستند كه جنبش مردمي را قادر 

هاي مردمي اتكا دارد. بدون اين ي خود بر جنبشاخير براي تداوم بخشيدن به مبارزهكند، بلكه مورد مسلحانه ايفا مي
 ها، شانسي نخواهيم داشت. جنبش

 

 «پذيردميرد، ذلت نميسوري مي»

 رحمانه تحتِرغم جنگ بي متوقف نخواهد شد. اين انقاب به چنان ادامه دارد و در نتيجه، انقاب سوريه هم
چنين با وجود تهديدهاي  رهبري رژيم در برابر جنبش مردمي، و نيز كشتارهاي مكرّر آن عليه مردم غيرنظامي و هم

-گرايان يك اقليت را نمايندگي ميگراي ارتجاعي ادامه خواهد داشت. هرچند اسامهاي اسامدروني از جانب گروه



شان با اهداف خيزش براي دموكراسي و برابري م مخالفت، دليل اين امر هكنند، اما خطرناك و دشمنان انقابند
 گرايانه و اَعمال مستبدّانه است.اجتماعي، ايدئولوژي فرقه

ميرد،  سوري مي»و « يه تحقير نخواهند شدمردم سور»همانند معترضان در بسياري از اعتراضات بايد فرياد سر داد: 
 يروزي اهداف انقاب پي خواهد گرفت.ي خود را تا پجنبش مردمي مبارزه«. پذيردذلت نمي

 هاي مردمي! باد انقابزنده

 قدرت و شوكت از آنِ مردم باد!

 

 هاي ضدّ جنگدر باب مداخات خارجي و كمپين :نوشتپي

جريان چپ انقابي در سوريه همراه با پنج سازمان سوسياليست انقابي ديگر در منطقه، مخالفت خود را با 
رحمانه و نابودگر روسيه و چنين مداخات گسترده، بي اند و هماحتمالي غرب در آينده اعام كردهي هر نوع مداخله

چنين  اند. اين اعاميه همرا به طرفداري از رژيم اسد در جنگ او با انقابيون محكوم نموده ها و كشورها  ديگر گروه
هاي خليج هستند كه خواهان تبديل يت پادشاهيهاي تروريستي و ارتجاعي جهاديون كه تحت حمابا مداخات گروه

هراسند،  انقاب به منطقه و مرزهاي خود مياند، زيرا از پيروزي و گسترش اياين انقاب مردمي به جنگي فرقه
خواهد ي اوباما ميي آمريكا قصد سرنگوني رژيم را ندارد بلكه فقط بنا به گفتهدانيم كه مداخلهمخالفت داشت. مي

ي حكومت آمريكا را حفظ نمايد و بيش از همه خواهان برطرف كنوني رژيم سوريه را تنبيه كند و وجههرهبران 
هاي شيمايي است. و البته وادار كردن رژيم به نشستن بر سر ميز هاي مربوط به استفاده از ساحكردن تهديد

ي منافع و امنيت اسرائيل در نظر اضافه اش بهي آمريكا را بايد در چهارچوب دفاع از منافع حياتيمذاكره. حمله
عوض خواستار تأمين ساح بدون شروط سياسي براي اعضاي دموكرات چپ انقابي در سوريه، در گرفت. ما، جريان 

 دوستانه به افراد نيازمند داخل و خارج از سوريه هستيم.هاي انسانارتش آزاد سوريه و نيز تأمين كمك

FSA ي غناي ها شماري از مبارزان نمايندهها نشان داده شده، نيرويي اسامي نيست، آنرسانهطور كه در بيشتر آن
ها در ها و غيره. آنردها، آسورياند كه متشكل هستند از مسلمانان سنّي، علوي، مسيحيان، دروزها، كُي سوريهجامعه

 و با شوراهاي اجرايي محلي نيز ارتباطاند دهكاري كرها همبسياري از مناطق به مرجعيت غيرنظاميان تن داده و با آن
ي دموكراتيك جديد ها عليه اسد راه را براي يك جامعهكوشيده تا تضمين كند كه جنگ آن FSAاند. داشته تنگاتنگ

ها شوند كه در آنهفتگي برگزار مي يها، مجامع و گردهماييFSAهموار خواهد كرد. در برخي مناطق تحت كنترل 
طور كه در باا توضيح هاي خود را مستقيماً با مقامات محلي، همانتوانند آزادانه سخن بگويند و دغدغهيشهروندان م



اند، ها كه برخي چنين توصيفش كردهاصطاح حافظ اقليتداديم، در ميان بگذارند. در همين حين رژيم اسد، آن به
 . كليسا را پس از شروع انقاب ويران كرده است ٣١چيزي بيش از

به  «نه»كنيم: دموكراسي، برابري اجتماعي، و مان را از انقاب سوريه و اهداف آن اعام ميبار ديگر حمايتما يك
ست از جانب  ست و عاوه بر اين توهيني همبستگي با مردم سوريه يك شوخي اصطاحشود كه بهگرايي. گفته مي فرقه

چيز در باب مداخات هيچ كه درحاليگويند مي« نه»در سوريه ها و مردمي كه به مداخات خارجي غربي سازمان
اند و از آن بيش، هيچ توجهي به محكوميت نگفته ي حامي اسد،و ديگر كشورهااه حزب روسيه، ي خارجي گسترده
ريه كه از زمان شروع انقاب در سو ها پناهنده و ويراني، ميليونمتعدّدهاي عامقتلشهيد،  ٠١١١١١كشتار بيش از 

ي از خطوط ساند به تأاند، و در برابر به انقاب آسيب رسانده و/يا كوشيدهبه دست رژيم اسد انجام گرفت نداشته
ي نخست بايد ي يك توطئه جا بزنند. همبستگي در وهلهمثابهپروپاگانداي رژيم اسد در اكثر موارد، جنبش را به

براي دموكراسي و برابري اجتماعي در مورد سوريه و هر كجاي ديگر مبتني بر حمايت از جنبش مردمي در انقابش 
 شان براي رهايي و آزادي باشد.بر حسب انترناسيوناليسم باشد، به بيان ديگر، همبستگي بايد حامي مردم در مبارزات

 توانيد چنين شعارهايي سر دهيد.تنها زماني كه اين موضوع مشخص باشد شما مي

 سان يك جوان انقابي سوري در حُمص كه روي پاكاردش نوشت، اعتقاد داريم:د، ما بههر اتفاقي كه بيافت

همان كساني هستيم كه آن را به پايان  مان را آغاز كرديم واظهارات اوباما و ديگران اهميتي براي ما ندارد. ما انقاب»
 «ي خارجي است.بريم. وحدت ما نيرومندتر از هر حملهمي

 ارد و همچنان پابرجاست... و به همبستگي ما نياز دارد!انقاب ادامه د

*** 
 ست از: اي مقاله ترجمه اين

http://syriafreedomforever.wordpress.com/2013/09/08/self-organization-of-the-popular-

struggles-in-syria-against-the-regime-and-islamist-groups-yes-it-exists/ 
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 ) نوشته شده. Dirty Warsيادداشت فوق با الهام از فيلم مستند  ( 

 

 ماسك انساني اوباما

 كردنِو به سنت هميشگي شنامورد هم هست،  شمارش، كه گاه بي هاي بي زدگي ژيژك در يكي از ذوق
تر  بوشي با ماسك انسانياما را جورج به كساني كه اوبست،  معني بار جريان عمدتاً چپ(، كه گاه بيخاف جريان )اين 

ست كه اوباما در  تغييرات داخلي و البته بنيادينيمبناي برخي ، استدال ژيژك بر[٠]گيرد تصوير كرده بودند خرده مي
دي افراطي تا ح گرايانِ نامه بيمه همگاني كه از سوي راستسياست داخلي آمريكا ايجاد كرد، تغييراتي مانند بر

ندارد. تا  ناسزاكمي از  ي كه در ادبيات سياسي آمريكا دستبدادند، لق«  سوسياليست» ا لقب ناخوشايند بود كه به اوبام
ژك نيز جسته و گريخته در رسد حتي ژي نظر مي است، اما چه اتفاقي رخ داد كه بهجاي كار حق با ژيژك  اين

  [٢]هاي اخيرش حرف خود را پس گرفته؟ يادداشت

 

 جنگِ كثيف

ندان برپا كند، شده تا جشني به مناسبت مياد يكي از فرز ها دور هم جمع يكي از شباي افغاني در  خانواده
جنگ عليه طالبان  ها گذرانده و در نظر آمريكايي هاي ضدتروريستي را تحت ست افغاني كه دوره صاحب خانه پليسي

پليس افغان به مرد كنند،  حمله ميها  افرادي مسلح به آنها جنگيده، ناگهان در تاريكي شب  شانه آن به و القاعده شانه
ب طالبان ها لق بب ريش بلندشان از سوي افغانس كنندگانِ آمريكايي كه به شوند، حمله كشته مي باردارهمراه دو زن 
جمله  آيند و برخي از حاضرين از خود در صدد زدودن رد پاها بر مي شدن از اشتباه س از مطلعند پآمريكايي دار

شدگان خارج كنند تا  ها را با چاقو از بدن كشته كنند تا گلوله برند، از سوي ديگر سعي مي خود مي برادر قرباني را با
شده و درصدد  برنگار نشريه نيشن از ماجرا مطلعخ (Jeremy Scahill) رد پايي بر جاي نگذارند. جِرِمي اسكيهيل

ترين  كند كه نزديك اي از اوباما ترسيم مي شيطانيي  شود. واقعيتي تاريك كه سويه يابي به واقعيت ماجرا مي دست
 اندازد. حاميانش را نيز به وحشت مي
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 طالبان آمريكايي

هاي  پايي از عمليات فوق در گزارشرد سئوال اين است: اين طالبان آمريكايي چه كساني هستند؟ هيچ 
ت شده. اسكيهيل در يمن، و عراق ثب رسمي وجود ندارد، از سوي ديگر صدها مورد مشابه در افغانستان، پاكستان،

شد  سعي ميادن   شدن بن كه تا زمان كشته خورد كه كليد حل ماجرا است، نامي نامي برمي جستجوي خود به
ست  اشاره به نيروي واكنش سريعياين نام  [٠]،نيروهاي ويژه مشتركيا   JSOC.دومخفي نگاه داشته شالمقدور  حتي

نيروي  ي داران زبده شده، نيروهاي دلتا فورس، تفنگ ترين نيروهاي آمريكايي تشكيل زبده پيوستنِ هم بهكه از 
نظر رييس جمهور. در امكاناتي نامحدود و مستقيماً زير ها، با  ترين زبده ، ماموران سي آي اي و خاصه زبدهدريايي

پاي گو است. رد  رييس جمهور پاسخسلسله مراتب نظامي، فرمانده اين نيرو فقط به فرمانده كل قواي مسلح يعني 
شب، بدون اخطار، به صورت شود، ويژگي عمليات فوق، حمله در  ها ديده مي نيروي فوق در همه اين عمليات

اي شده  رسانه JSOCها بود كه نام  دن بن ادن در يكي از اين عملياتش ننده و به قصد كشتن است. با كشتهكغافلگير
را جنگ كثيف گذاشته بود مبتني  يل در تحقيقاتش متوجه شد كه جنگ فوق كه او نام آناسكيهها تقدير شد.  و از آن

هاي  هاي نامتعارفي نظير حمله به خانه با روشگيرد،  تلفات جانبي بسيار زياد صورت مي بر اطاعاتِ عمدتاً غلط و با
كه اغلب به دليل خارج دهد،  رخ ميدرگيري نظامي وجود ندارد  ها و در مناطقي كه مشخصاً مسكوني، معمواً در شب
 .و عقوبتي نيز براي متخلفين متصور نيست شود نظامي كسي از عاقبت قربانيان خبردار نميبودن از حيطه تحقيقات 

كه با شخص فوق خصومت شخصي  اند ظاهراً منبع اطاعات كساني بوده شده در افغانستان،در عمليات ذكر
اطاعات دست به اشتباه فوق زدند. بعدها مشخص  كردنِ موفقيت، بدون چك تشنهاند، و نيروهاي آمريكايي،  داشته

را كار  را به يك دعواي خانوادگي نسبت بدهند، سپس آن نيروهاي آمريكايي ابتدا درصدد برآمدند كه مسألهشد كه 
كه كسي را بابت اين امر توبيخ كرده و يا  آخر مجبور به پذيرش خطاي خود شدند، بدون اين طالبان دانستند و دست
با حضور در روستاي فوق در صدد برآمد تا با ( William H. McRaven) ويليام مك ريونتاواني بپردازند. ژنرال 

آور بود كه اگر منع روحاني روستا نبود  خاتمه بدهد، امري كه به قدري شرمها  كردن يك گوسفند به كدورت قرباني
 ن بودند كه به نيروهاي آمريكايي حمله كنند. روستاييان بر آ

چنين عملياتي در دوره اوباما چندين برابر دوره بوش است، گويا اوباما شهوت  به گفته اسكيهيل حجم و شدتِ
 [٢ ]كشور دنيا در حال عمليات است. ١١در بيش از  JSOCها دارد. امروزه  بيشتري براي كشتن انسان
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 نگاران حمايت از روزنامه

، در سال  ٢١١٥دسامبر  ٠١در تاريخ يمن، در كشور  المعجلهي  منطقهميانه و در اي ديگر از خاور در گوشه
رها شده از ناو آمريكايي به ميان گروهي از زنان و كودكان  تام هاوكِ موشك كروزِداري باراك اوباما،  اول زمام

عبداه  .بودند باردارتن از آن زنان  ١ زن بود كه  ٠٤كودك و  ٢٠ شدنِ كشته اش  خورد. نتيجه گناه يمني مي بي
كه دولت  رغم اين شود، علي ياي موشك كروز آمريكايي مواجه ميخبرنگار يمني به منطقه رفته و با بقا حيدر شايه

كند  ي ميملك عبداه است سع غارِ ي ديكتاتور يمني علي عبداه صالح كه از دوستان آمريكا و يارِ نشانده دست
راحتي مسأله  به آمريكارا كتمان كرد،  تر از اين است كه بتوان آن ا بر عهده بگيرد، اما شواهد واضحمسئوليت حمله ر

الملل به همراه شواهد  و تاييد سازمان عفو بين  رغم بقاياي موشك تام هاوك باقي مانده در محل كند، علي را انكار مي
، خبرنگاري كه در زندان تحت ست وشت خبرنگار يمنينكته دردناك ماجرا سرن. اما شده در ويكي ليكسمنتشر
كند با  جرات نميعبدالرحمن برمن هاي خود را ازدست داده، حتي وكيل اين خبرنگار  ها دندان ترين شكنجه شديد

 ست جمهوريو گارد ريا نيروهاي هوادار حكومت ي حمله قات كند، زيرا دفترش روزانه تحتاسكيهيل در دفترش ما
جاست كه  گيرد كه خبرنگار فوق را آزاد كند، اما در اين فشار افكار عمومي رئيس جمهور تصميم مي قرار دارد. تحت

، اوباما شخصا از عبده صالح اش را كنار بزند، طي تماسي از كاخ سفيد دوستي ماسك انسانمجبور است اوباما 
اي  ، مسالهاندازد زيرا اين امر براي امنيت ملي آمريكا خطرناك استخواهد آزادي خبرنگار يمني را به تعويق بي مي

 ٢١٠٣ي جوا ٢٣تا  ٢١٠١آگوست  ٠١عبداه حيدر از  .كه با افتخار در وب سايت كاخ سفيد نيز به آن اشاره شده
يد است مانده از حبس خود است، بع اكنون در حصر خانگي درحال گذراندن دوسال باقي در زندان يمن بود، وي هم

به بيرون درز  نگه داشتن وي در زندان اهميتي حياتي براي آمريكا داشته باشد، شواهد اين جنايت خيلي پيش از اين
شان به ساير  داشتن وي در زندان، رساندن پيام ر مي رسد تنها هدف آمريكا در نگهنظ پيدا كرده بود، به

 توانيم. مي كه: بله، ما مستقل در كشورهاي تحت نفوذ آمريكاست نگارانِ روزنامه

مه حتي شخص اسكيهيل كه سابقه ي افشاي نقشِ پيمانكاران نظامي بلك واتر در عراق و افغانستان را نيز در كارنا
از دوستان اسكيهيل و يكي از  (Michael Hastingsمايكل هستينگز )شده، دارد به گفته خود بارها تهديد 
ا ماشينش كشته شد، تصادفي كه كرد در تصادفي عجيب ب ميتحقيق مشابه آمريكا خبرنگاراني كه در مورد جنايات 

 د تا زنگ خطري باشد براي امثال اسكيهيل.يرس نظر مي ساختگي به تعمداً

ماجراي ادوارد اسنوودن  بار به نامه گاردين و كسي كه براي اولين( خبرنگار روزGlenn Greenwaldگلن گرينوالد )
افشاي جاسوسي گسترده سازمان امنيت ملي آمريكا و سازمان جاسوسي انگليس عليه شهروندان پرداخت و دست به 

شريك  (David Mirandaديويد ميراندا ) خود و ساير كشورها پرداخت نيز بارها با چنين تهديداتي مواجه شد،
ساعت در فرودگاه هيتروي لندن بدون هيچ اتهامي بازداشت شد، دفتر روزنامه گاردين مورد  ٥گرينوالد به مدت 

ها در حضور  هاي آن دامي كينه توزانه برخي از رايانهحمله نيروهاي سازمان اطاعات انگليس قرار گرفت و در اق



اش به سرقت رفته، همه  زم شخصيرد قرار گرفته و لوابُ خودشان تخريب شد، بارها آپارتمانش در برزيل مورد دست
منينگ چلسي )برادلي(  و نحوه برخورد با ( Julian Assange)آسانژ جوليان  به ها در كنار اتهامات عجيب اين

(Chelsea Manning )ست كه  از آنيتر  خط قرمزهاي ليبراليسم حتي خطرناكدهنده اين است كه عبور از  نشان
 شد. تصور مي

 

 گزارش اقليت

كند كه در آن گروهي توانايي شناخت و رد يابي  اي را تصوير مي لبرگ در فيلم گزارش اقليت، جامعهاسپي
رسد  نظر مي انه از وقوع آن جلوگيري كنند. بهدست صورت پيش توانند به سو مي ت پيش از وقوع را دارند و از اينجناي

مبارزه با تروريسم  قانونِ عنوانِ ر آمريكا تحتوزه در آمريكا به وقوع پيوسته، رئيس جمهوداستان خيالي فوق امر
  تواند حكم مرگ هر كس در هر جا را بدون برگزاري تشريفات قانوني صادر كند. مي

رو كه  آموز از آن آموز دارد. عبرت ري بود كه سرنوشتي دردناك و عبرتتبا من العولقي شهروند آمريكايي يمنياي
گري كمك كرده و شهروندان  عليه ترور آمريكا، به رشد افراطيدهنده اين است كه چگونه سياست جنگ  نشان
تدا مسلمانان رو مسلمان را به طرفداران سرسخت القاعده تبديل كرد. العولقي از جمله كساني بود كه در اب ميانه

دوره اول بوش جزو طرفداران وي بوده و  كرد، تا حدي كه در شدن در جامعه آمريكا دعوت مي آمريكايي را به جذب
اين حمات  كردنِ محكومكرد و حتي پس از حمات يازدهم سپتامبر به  را به راي دادن به بوش تشويق مي مردم

بوش عليه كشورهاي اسامي و جنايات آمريكا در عراق و  ي خصمانه سياستِ مشاهده كم پس از پرداخت. اما كم
مريكا وي را از نهايت به يمن هجرت كرد. دولت آبه سمت القاعده متمايل شد و در ،بگرامافغانستان، در ابوغريب و 

پردازد. جرمي كه در هيچ دادگاهي در آمريكا مستحق مرگ  كه به تبليغ عليه آمريكا مي شمرددشمنان آمريكا بر
قرار داده و از پا درآورد. در يمن هدف هاي آمريكايي وي را اديكي از پهپ ٢١٠٠سپتامبر  ٣١نيست. اما در تاريخ 

يك شهروند آمريكايي بود كه در هيچ دادگاهي به مرگ  نبود، بلكه كشتنِ يك عضو القاعده كشتنِ بار اما مسأله اين
يس جمهور كه قاعدتاً در نظام سياسي آمريكا قدرت حقوقي صدور حكم شده بود و صرفاً با حكم مستقيم رئمحكوم ن

ي كه منجر به محكوميت حكوم شده بود. اوباما البته هرگز به خود زحمت ارائه شواهداعدام را ندارد، به اعدام م
دردناك ماجرا چند هفته بعد رخ داد وقتي كه پسر شانزده ساله العولقي كه او هم شدند را نداد. اما نكته  العولقي مي

صرف صبحانه  بستگانش در حينِهمراه دو تن از  گونه پيشينه سياسي هم نداشت به شهروندي آمريكايي بود و هيچ
( Robert Gibbs)رابرت گيبز  آور اما پاسخ دها قرار گرفته و كشته شدند، شرمايمن هدف يكي ديگر از پهپدر 



بايد پدر  او» به خبرنگاري بود كه از او پرسيد جرم پسر العولقي چه بوده، و او پاسخ داد:  كاخ سفيد گوي سخن
 در قاموس اوباما ظاهراً ما در انتخاب پدران خود نيز مسئوليم. .[٠]« داشت ميتري  مسئول

 

 [٢]توانيم بله ما مي

سك انساني نيست، بلكه تنها جرج بوشي با ما شده كه اوباما نه كه ظاهراً ژيژك هم متوجه آخر اين دست
ما  [٣.]توانيم ما ميزند: بله  دهد و سرخوشانه فرياد مي خود نمي ماسك هم به ست كه حتي زحمت زدنِ جنايتكاري

كس در  توانيم به مكالمات هر دانيم بكشيم، ما مي ي دنيا با هر دليلي كه خودمان ميتوانيم هر كس را در هر كجا مي
ر ديكتاتوري حمايت توانيم از ه ولتي دست به وضع تحريم بزنيم، ميتوانيم عليه هر د هر كجا گوش بدهيم، ما مي

نگاران دربند را به سينه بزنيم و در هر كجا كه  توانيم سنگ روزنامه سر بدهيم، مي حال فرياد آزادي كنيم و در عين
نام ليبراليسم انجام  يم. ما ليبراليم و اين همه را بهخواستيم روزنامه نگاران را به بند بكشيم يا از سر راه بر دار

زند، و  ي مير دست به آدم كشي و جاسوسكا تر از بوشِ محافظه اوباماي ليبرال، بسيار هوشمندانهامروزه  دهيم. مي
يات، بلكه جا دهد، به گفته اسكيهيل، بزرگترين جرم اوباما نه اين جنا انجام مي ليبراليها را با بزكي  اين ي همه

 ليبراليسم است.فريبنده انساني تحت نقابِ هاي ضد انداختن چنين سياست

*** 
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 اكنون ه رفته بود،آن نسلي كه با واگن اسبي به مدرس»
 كه بود ايي ايستادهـانِ فراخ دشت و روستـبه زير آسم 

 مگر ابرهايش؛ انده بودتغيير برجاي نم هيچ چيز آن بي
 ها برساخته از سيابروي و زير اين ابرها، در ميدانِ ني

 ي انسـان و شكننده نحيف ارهاي ويـرانگـر، تنو انفجـ 
 [٠] والتر بنيامين« ايستاده بود.

 
 [٢] سن پل «صوير در زمـان رستـاخيـز خواهد آمـد.ت»

 
 يك

 

شكلي از  ي مثابه ي هنر را به پيروي از او كنش خاقه به ،عيار باشيم و لوزي تمامكه يك د آن اگر بخواهيم بي
يشد پاي نوعي حدود اند هرجا كه هنر به جنگ مي توان گفت: گاه با دقت قابل قبولي مي آن ،كنش تفكر تلقي كنيم

كه  « هنري كه به جنگ مي انديشد» يا  « هنر جنگ» توان گفت  درواقع تنها زماني مي شود. ميان كشيده مي امكان تفكر به
 شناسيِي زيبا جا كه در مقوله نرها تا آنوگرنه هر مفهومي مستقل احضار كرده باشيم پيش جنگ را دبه نوعي از

 هاي متمركز محقق شوند. ها يا هويت توانند تحت موضوعيت نام ف در نظر گرفته شوند نميصر
هنري كه به جنگ » عبارت  م.مان را مشخص كني پس بهتر است از همين آغاز شروط امكان موضوعيت بحث

اول اين . ماند باقي مي تنها دو راه ،جا براي تحليل ما ناي گيرد. ش جنگ را در بيرون از هنر فرض مياز پي « انديشد مي
جز تطبيق و  و هنر چيزي نباشد به باقي بماندبيرون از هنر يك موضوع يا مفهوم مستقل  مقامِطور در همان كه جنگ

صورت  كند. همان ميرا با موضوعي بيرون از خودش اين هنر ،اين تعريف اش با آن موضوع معين. همسويي بازنمايانه
 به بياني يگانه از جنگ بدل شود. اي كه حقيقتاً گونه به جنگ را به درون خودش بكشد. ،كه هنر دوم قضيه اين است

رخدادي خاص( در مقام جنگ را )چه در مقام مفهومي عام يا  ،يعني هنر ،به عبارتي هم فرو بروند.كه مرزها در طوري
جا داريم به  اين شود. ودش همان نميه با چيز ديگري جز خك هيأتي ي خودش همواره ممكن كند. در هيأت يگانه

                                                 
فضل اه پاكزاد، فصلنامه ارغنون )مجموعه مقاات   -، ترجمه: مراد فرهادپورگو: تاماتي در آثار نيكاي لسكوف ، قصهوالتر بنيامين .[٠]

 ٠٣١٣، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد، ٠١و  ٥شماره ي رمان(،  درباره

 سنده،ينشر حرفه نو ،ياسام اري، ترجمه: مازقرن كي ي و خاطره نمايس يشناس باستانپور،  اسحاق وسفيژان لوك گدار و  يگفتگو.[٢]
 تهران،



 

 

كشيم.  ييابند به ميان م وضوعيت ميمان را درمقام اموري كه ضرورتاً م تحليل ي هاي رويه ها يا ارزش پاي بنياننوعي 
م جنگ و هم تواند هنر و جنگ را در ارتباط با يكديگر موضوع خود بيابد كه ه جا مي تا آن به زبان روشن اين متن

شرط تحقق اين متن است و هم پيش  ،هم به نوعي –به زبان ديالكتيك  –هايي بيان كند كه  مبناي ارزشهنر را بر 
 ي آن. نتيجه
بر ي نيرو  نوعي غلبه يا سلطه طور كه دلوز در نيچه مي خواند همواره پاي نوعي ارزش يا بنيان در ميان است. همان

هايي  عام برسد بر مبناي ارزش تفاوتيِ نوعي بي ها به خواهد در كثرت ارزش ميكه نيز  گرايي حتي نسبي ساير نيروها.
پس كدام ارزش است كه  توزانه. يا همان اخاق كين از جنس حفظ وضعيت موجودهايي  ارزش شود. معين ممكن مي

هاي ممكن  ارزشحال كثرت  توان قائل به ارزش بود و در عين طور مي يعني چه تواند حد نهايي ارزش بودن باشد؟ مي
 با كدام اخاق؟ به عبارتي در كدام سياست؟ را نيز لحاظ كرد؟
تواند  طور اين متن چگونه مي كه دست به خطايي بزرگ بزند؟)و همين آن تواند به جنگ بپردازد بي چگونه هنري مي

 .بدون چنان خطايي هنر را در رابطه با موضوعي به نام جنگ بخواند؟(
تي يهرجا كه هنر در رابطه با واقع شود. ي جنگ محدود نمي ام براي هنر است و تنها به مقولهاي ع ألهالبته اين مس     

شود و اين ديگر حاا موضوعي بديهي  ميان كشيده مي پاي مفهوم بازنمايي بهدير يا زود  ،تاريخي در نظر آورده شود
  مسألهاما جا  اين كند. سيب را دگرگون مي ،يبطرح يك س كند. واقعيت را دستكاري مي ،به نظر مي رسد كه بازنمايي

توانند آن را  هنرها نمي قعيت توسط سوژه حاضر است و مثاًي وا بودني تقليل داد كه در دل تجربه به نابنبايد را 
، شود و از اين حيث در هيأت بياني از جهان نمودار مياين است كه واقعيت همواره  مسأله تمامي بازنمايي كنند. به
د از نوبل اين موضوع را تصديق بع هايش خطابهيكي از امو نيز در ك واقع نيست. ست كه به اقعيت همواره آن چيزيو

تواند باشد بيان كند و نه چيزي كه  چون آن چيزي كه مي گراست كه واقعيت را هم اقعجايي و كند كه هنر تا آن مي
واقعيت همواره آن بندي نشان داد: از طرفي  اين صورتكال را در توان اين وضعيت تقريباً پارادوكسي مي هست.
)همان خودش بيرون از چيزي  با يعني شود. طور واقع مي قع شده است و از اين پس نيز همانست كه وا چيزي

يا  تي پيش از واقع شدنش وجود نداردياز طرفي هيچ واقع همان است.اين (ي واقعيت ها و فهم روزمره نارچوب تعيّچ
چيزي يت با عاين يعني واق شود. چيزي كه تنها در شدنش مي تواند باشد. ست كه مي به عبارتي واقعيت همان چيزي

كند و صورت  شده تعريف مي را در مفهوم فاكت يعني امر واقع واقعيت ،صورت اول خودش همان نيست.بيرون از 
)مثل داستان  آيد چنگ مي اي متناهي به ه يا فاكت در رويهامر واقع شد كشد. امر ممكن به ميان مي دوم آن را درمقامِ

نامتناهي ي امكان ،  واقعيت در حوزه و روايت كرد(يك كتاب متناهي  صفحاتتوان آن را در زندگي هر فرد كه مي
 سياه كردن تمام كاغذهاي جهان هم كافي نيست، ،ها حتي يكي از آن )مثل خاطرات هر فرد كه براي بازنماييِ ست 

 .خاطره به چنگ نيامدني است( حال دگرگوني و شدن است.زيرا خاطره همواره در
ي  تواند واقعيت را در رويه نمي ست اي متناهي جاكه ابژه ي هنري تا آن دهد كه ابژه كامو به درستي نشان مي

زند و  دست به انتخابي ضروري مي ،آشكار همين شكستِ درست در ،كه سترو اش فراچنگ بياورد و از اين هيمتنا



 

 

 خورد. نوعي از تاريخ گره مي ي مثابه اش به ست كه با زمانه زدن به چنين انتخابي هنر با دست. يابد موجوديت مي
ا را در ه ناگاه تمامي تفاوت البته كامو به كشد. ميان مي شته و رخدادهاي نيامده را بهتاريخي كه پاي رخدادهاي گذ

هنر براي او  مفهوم سياستِ ،كه روست كشاند و از همين تفاوتي مي ي بي گرا به ورطه ي و اخاقمنظري اومانيست
 شود. ي هنر بدل مي معناي وظيفه به

واقعيت را در هم كه  آن چيزي زمان و گذرايي: تاريخي، هنر و واقعيتِ تاريخ، دهيم: اما اين رشته را از دست نمي
ا شود امّ تاريخ تكرار مي كند. آيد دوباره ممكن مي آن را در مقام اكنوني كه پيش مي سپارد و هم قطعيتي به گذشته مي

د بر نسبت امر جا باي اين خورد. كه هنر با واقعيت تاريخي گره مي همان و در اين فهم است امرِ نه چون تكرارِ
ها  چه ديالكتيسين –ي بيست  انتقادي سده گفتارهاي تصادفي نيست كه در طراز همان و مفهوم تاريخ تكيه كنيم.نااين

نظر ي اشتراك در عنوان منطقه توان فرض يك وضعيت مفهومي را به مي –و چه ديگران تفاوت و تكرار و فيلسوفانِ
)براي مثال امر  ي امر همان است. منقاد شدنش در سلطه ،كشاند ي ميآورد و به نابود ميآنچه هنر را از پا در گرفت:

در اكان با  خورد، سازي پيوند مي فرهنگ صنعتِ ي آدورنو با مفهوم بازگشت اسطوره و مشخصاً فههمان در فلس
توزانه و در بديو با  گري و اخاق كين اي واكنش لوز با مفاهيم نيچهدر د شده و اقتصاد فاليك ميل، ادهفانتزي د

 ها(. ها و توصيف بندي اق با دستهن دايره المعارفي و انطبتعيّشدن در  حل
چنين براي خود اين متن در مواجهه  )و هم ي هنر با جنگ ههمواج درو قائل به نوعي سياست گام جلوتر رفت  بايد يك

هنر  همان مواجه شود.ره بايد با تاريخ در فهمي نا اينهمواانديشد  هنري كه به جنگ مي بود. با موضوع هنر و جنگ(
جا  اين اش آزاد كند و دوباره آن را در اكنون اثر ممكن سازد. قطعين هاي ي تاريخي را از حصار تعيّ بايد گذشته

دو فيلسوف  اكثريِهاي حد وجود تفاوت اره كرد كه باتوان به فهمي مشترك از تاريخ در بنيامين و دلوز اش مي
ين تاريخ ا حساب بيايد. هنر و واقعيتي تاريخي چون جنگ بهي  فرد براي تأمل بر رابطه به تواند مفصلي منحصر مي

در اين معنا تاريخ  خورد. ي توقف پيوند مي يامين با تصوير ديالكتيكي و ايدهي ناب است و براي بن لوز گذشتهبراي د
بلكه در هيأت نوعي  -گذرانند ي زندگي روزمره از سر مي ها در تجربه گونه كه سوژه آن –زمان  نه در سير خطيِ

ن توالي زماني عرضه ي معيّ ها را در زنجيره، رخداداين تاريخ شود. مي يزي شبيه به صورت فلكي فهميدهمنظومه يا چ
ون را در مقام ظهور شان جدا شوند و ناگهان اكن رايج كند بلكه در نظر آوريد كه رخدادها از نظم علي معلوليِ نمي

رسند  لحظه از راه ميو ستارگاني كه هر كنار ستارگان ديگر كه در ست اي هر رخداد ستاره گيرند.وضعيتي نو دربر
ه ك ستارگاني كشيدنِ ميان ا ضروري با بهشكلي تصادفي امّ تواند به ي تازه مي هر ستاره دهند. منظومه را تشكيل مي

جايگاه و معناي  ،وجود آورد كه در آن هبزند و طرحي نو بهم  منظومه را به صورتِ تمام اند پيش از اين رسيده
ها از  تاس توان آن را دگرگون كرد. ست كه مي گذشته چيزي ناي پيشين نيست.جايگاه و مع ، آنها ديگر ستاره

دانند  ا بازيگران ماهر خوب ميشود امّ اس ممكن ميت متناهيِ چند هر حركت در احتمااتِشوند و هر هم ريخته مي پي
متناهي وضعيت تواند روند پيشيني را متوقف كند و قطعيت ِ مي است امّ هرچند تكراري رسد كه هر تاسي كه از راه مي



 

 

 قبليهاي  شكلي كه همواره معناي تاس شود به اند بازي مي هايي كه نيامده يعني هر تاس براي تاس .هم بريزدرا در
 شود. اين گونه است كه گذشته رستگار ميتنها  كند. نيز تغيير مي

و بازنمايي  (جنگ)در مثال مشخص ما تاريخي ي  گذشتهش با ا در نسبتست كه  وضعيتي متناهي ،ي هنري ابژه     
واره و اخته شود و  كه شيء ست مگر اين اي نامتناهي گذشته ،اَ اين تاريخزيرا حقيقت شكست خورده است. حقيقت آن

در آن دقيق  بايدست كه  بصيرتي ي آدورنو ها در پروژه امتداد آن هاي بنيامين و در ايدهبه فاكت تقليل داده شود. 
تاريخي با ي  تجربه ،زبان ويرانگيِ عصرِدر  درخشش نورهاي نئون، عصر تبليغات ودر عصر ناممكني تجربه،  شد.

 ويران سخن گفتن ناممكن است و زبانِ ،پس از ويراني گيرد. و اين تباهي دامن هنر را نيز مي خورد تباهي گره مي
وارگي برهاند و  بياورد تا گذشته را از نفرين شئ ن ناممكني و تباهي را به بيان درتواند اي تنها مي جا زبان هنر( )در اين

ن چو درست هم حساب آورد. تجسمي مضاعف از اين ويراني بهتوان  راي هنر را ميموضوع جنگ ب آن را رستگار كند.
ي بمباران  ونه گات كه درباره  ي پنج ي شماره خانه ساختوان در رمانِ  اين ايده را مي اي ديگر. اي در مقابل آينه آينه

چون  اي مجسم هم به ويرانهخواهد  ميكه ست  اي از پيش ويرانهرمان  روشني از نظر گذراند. درسدن نوشته شده به
تاب كه خود ونه گات راوي ككند.  كتاب آغاز مي خودِ هواي تقاي نوشتنِ و ونه گات رمان را در حال انديشد.بيجنگ 

كنون موفق به در سر داشته اما تا ست كه ديميدرسدن طرحي ق ي بمبارانِ رماني درباره كند كه نوشتنِ است اظهار مي
ز اين كند ج كاري نمي ،راست آنچه در جنگ ديده را تشريح كندداند كه اگر ساده و سر او مي آن نشده است. انجام

د كه خواسته يا ناخواسته خور هايي مي ازار و فيلمكار اخبار و ب كه بيشتر بهتقليل دهد  كه جنگ را به واقعياتي اخته
 ست هر چون چيزي كه طبيعي و بديهي همرا  آنكند بلكه  عرضه نمي يا ويراني چون يك كابوس همرا تنها جنگ  نه

 دهد. باره در جنگ هاي بعدي به كشتن ميمردم را دو كودكانِ ،راوي قول همسر دوستِ كند و به چه بيشتر تثبيت مي
او در اين فصل به ناشرش  بعد از پايان كتاب به كتاب اضافه كرده است. ،گات فصل يك را در جايگاه مقدمهونه 
تواند  علتش هم اين است كه انسان نمي پلوغ است. و قاطي و شلوغ اين كتاب خيلي كوتاه و قره ببين سام.» گويد: مي
نه صدايي از كسي  اند و طبعاً همه مرده عام قاعدتاً لتبعد از ق هاي زيركانه و قشنگ بزند. عام حرف لتي ق بارهدر

عام انسان انتظار دارد كه آرامش برقرار شود و همين هم  بعد از قتل خواهد. آيد و نه كسي ديگر چيزي مي درمي
شايد فقط بشود  عام حرف هم مي شود زد. ي قتل مگر درباره گويند؟ ها چه مي و پرنده ها. جز پرنده البته به هست.
 ]٠] «.جيك جيك جيك گفت:

گوگرد و سدوم وعموره زير  .كند اي خوانده است اشاره مي در يك انجيل گيدئون در مسافرخانهبه داستان لوط كه او 
گويد كه نبايد به پشت سر خود و ويراني نگاه كند اما  لوط به زنش مي شود. خدا با خاك يكسان مي از حضور آتشي

 :كند اظهار مي در آن طنز تاريكش ونه گات  شود. كند و به ستوني از نمك تبديل مي زن لوط به پشت سر نگاه مي
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يك  ي آن نويسنده كه شود و داستاني چراكه تبديل به ستونِ نمك مي خود نگاه كند. سرِ قرار نيست انسان به پشتِ
 پاره و ويران است. داستاني گسسته و تكه است،ستون نمك 

آگامبن به  صوت تلقي كرده بود. ستايد كه شعر را دريغي طواني ميان معنا و والري را مي آگامبن اين تعبير پلجايي 
شايد  [٠] .«تصويرسينما يا ااقل نوع خاصي از سينما دريغي طواني است ميان معنا و » نويسد: پيروي از والري مي

اين  طواني قلمداد كرد ميان معنا و هستي آن هنر.هنر يا ااقل نوع خاصي از هنر را دريغي ها،  بتوان به پيروي از آن
اين ناتواني از به چنگ آوردن گذشته و بايد بگويد را از دست داده است.  گفتن آن چه تواناييهنري ويران است كه 

شدن كنايه از مكافات و  ستون نمك كند. هنر را بدل به آن دريغ طواني مياست كه  گره خورده با رنجي  ،واقعيت
اي كه  ي تاريخي و حركتي ضروري به آينده نگاهي خيره به گذشتهگيرد.  گريبان هنرمند و هنر را ميست كه  رنجي

اي  از بهشت آن را به سوي آينده طوفانيل كله كه پ angelus novus)ي تاريخ ) همچون فرشتهدرست  در راه است.
جا  آن»نويسد  بنيامين مي كند. خيره نگاه مي ،ي گذشته ها ويرانهگردانده و در كند اما او سرش را بر پرتاب مي نامعلوم

وقفه مخروبه بر مخروبه تلنبار  نگرد كه بي اي واحد مي كنيم او تنها به فاجعه ت مياي از رخدادها را روي ما زنجيرهكه 
 ...( )ته است مرمت كندرد و خراب گشچه را كه خُردگان را بيدار كند و آنـماند و مفرشته سر آن دارد كه ب كند. مي

 [٢] «راند كه پشت به آن دارد. اي مي هناپذير به درون آيند از بهشت او را با نيرويي مقاومت طوفانيا امّ
 

 دو
 

ي نابي ها آثار بكت نمونه هاي فرمال ادبي تجربه كرد. ويراني را در زبان و سازه ˚پس از فاجعه ،ادبيات
ه آن آثار تصادفي نبود ك كردن آن چيزي كه گفتنش ناممكن بود. گسيخته براي بيانپاره و  بودند از تقاي زباني تكه

ژنه  يونسكو، شدند )مثل آثار بكت، تاً در نسبتي با فاجعه خوانده ميي دوم قرن بيست كه عمد ي ادبي در نيمه برجسته
چيزي در متن فاجعه حاضر   داشتند.ي فاجعه ن جنگ يا بازنمايي واقع نمايانهي مستقيمي با واقعيت  و ...( هيچ رابطه

گرايانه را ازميان  گونه بازنمايي واقعان هريت كه امكدر واقعال اي مح هسته بود كه حتي پس از فاجعه جريان داشت.
ي ثبت بازنمايانه  جا هستند. تصاوير ويراني همه ي تصاوير ويراني نيز بايد قائل به چنين تأملي بود. درباره برد. مي

ما در  قضاي اتفاق در چند متري واقعه ايستاده است.ست كه از دست آماتوري  ديگر رسالت هر دوربين بهعه حاااجف
ورزيم و جنگ و تباهي ديگر چيزي  عشق مي كنيم، خريد مي خنديم، كشيم، مي ميان انبوه تصاوير ويراني نفس مي

اي كه بسيار رسمي و  خشك گوينده ي صداي زمينه در پسنيست جز آمار و ارقامي پراكنده و تصاويري اخته 
واقعيت را  ناپذيرِ ي بازنمايي اويري كه آن هستهتص كند. گان را برايمان به روز مي شده احساس هر روز شمار كشته بي

 بار موفق به ثبت ي پيدايش عكاسي يعني زماني كه عكاسي براي اولين در اين ميان تفكر به لحظه فراموش كرده اند.
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ي بحران بازنمايي  اي براي تأمل بر مسأله تواند زمينه نظر مي رسد مي قدر كه ماخوليايي به شود همان عيني واقعيت مي 
و تصاوير  ها اول اين كه حاا كه در ميان عكس البته اين ماخوليا را بايد در معنايي دوگانه فهميد. ويراني باشد.

شود.  ان ميسر ميهواي فقد و ايش عكاسي در نوعي حالي پيد مواجهه با گذشته و لحظه ،زنيم ديجيتال واقعيت غلط مي
ت كه عكاسي از پيش، س اين درست همان چيزي تحول عكاسي( از دست رفته و البتهگويي چيزي )در مسير تاريخي 

نچه از  آموزد آ ي ماخوليا به ما مي طور كه روانكاوي درباره مانه آن را از دست داده  است. ،ي پيدايش از همان لحظه
ي  ه آن هستهاز اين منظر است ك ناپذير بوده است. ست كه همواره و از ابتدا دسترس اي واقع ابژه ت رفته است بهدس

سايه روشن و گرگ و ميش نمودار ، در ي ماخوليا ابژه دست رفته در حكمِ محال كه گويي در تاريخ عكاسي از
ا امّ كشد. ميان مي ش را بها كند و هم پاي غيبت اشاره ميواحد هم به آن  اي كه اين منظر ماخوليايي درآن ابژه شود. مي

ثبت  ي مثابه ي پيدايش عكاسي را به توان لحظه مي معناي ديگر اين ماخوليا را بايد در جوهر عكاسي جستجو كرد.
فر اي از سِ آور آيهي ثبت واقعيت ياد دوربين در لحظهنور فلش  ي آفرينش جهان تشبيه كرد. به لحظه ،عيني واقعيت

گويي بنا   (Performative act)نور باشد در مقام يك عمل اجرايي «گفت كه نور باشد و نور شد.» پيدايش است.
ي ايجابي كه از  ست براي فهم آن سويه اي اين استعاره دارد جهان را تابناك كند و فقدان و نيستي را به پس براند.

ي پيدايش عكاسي و امكان بازنمايي  لحظه آن براي هميشه.ثبت واقعيت و حفظ  آغاز در عكاسي حاضر بوده است:
 در فرداي انقاب. گويي آدميان در آغاز تاريخ ايستاده باشند. .دزن وع تاريخ را براي بشر رقم ميواقعيت گويي شر

 در درخشش آفرينش از عدم و تاريكي و نيستي.
نزد بنيامين  شود. كند نمودار مي كه بنيامين بيان مي انچن آن ،عكاسي اي از مفهوم زوالِ عد تازهجاست كه بُ اما اين 

ها هست كه بايد به  چيزي از جنس زوال در خود عكس هايند. آنوفاترين  بي ها به رخداد عكس، وفادارترين عكس
ه عد هر عكس است كعكس معرف آن بُ خودِ لِزوا عدي ضروري و ساختاري در هر عكس فهميده شود.صورت بُ

گذارد از  ست كه نمي عكاسي در اين معنا همان چيزي زوالِ كند. اش دور مي گونه الگوي بازتوليد تقليدعكس را از 
ت است كه چيزي براي كنند بيان اين حقيق ها براي هميشه ثبت مي آنچه عكس عكس به امر عكاسي شده رسيد.

بارت مواجهه با عكس و  شود. يي بيان ميتاق روشن بارت به زيباي بنياميني در ا اين سويه رفته است. هميشه از دست
اين همان  [٠]«.بينم او را درخواب نمي بينم، خواب او را مي»او مي نويسد:  كند. خواب ديدن را مشابه هم قلمداد مي

با عكس و مواجهه –هر دو  دهد. ها نيز نسبت مي خواب است كه بارت آن را به عكس كننده و افسونگرِ وجه مأيوس
باز به پايين آمدن بدون ديدنش و باز  باز باا رفتن براي رسيدن به ماهيت،»اند.  چون تقاي سيزيف هم –خواب ديدن

گذارد از عكس به امر  اي است كه نمي در معناي واقع شدن در همين فاصلهتماشاي عكس  «.سر گرفتن همه را از
را بدل به ويرانه گويد زبان حال  آدورنو ميطور كه  تنها عكس بلكه آن نهكه  يشكافهمان  يعني .شده رسيد عكاسي

ويراني تنها اند و تصوير  صاوير نيز ويرانهتدر اين معنا  كه ميان زبان حال و جهان وجود دارد. همان شكافي كند. مي

                                                 
 ٠٣١١، ترجمه: فرشيد آذرنگ، نشر حرفه نويسنده، تهران، اتاق روشن[. روان بارت، ٠]



 

 

را محقق كند كه با خودش در مقام ويرانه ماقات  آنامكان دوباره ي  ،چون تكانه يا توقف تاريخ تواند هم زماني مي
 رده باشد.ك

در رويي با ناممكن بودنش در حاصل رو  [٠]« سپتامبر» نقاشي  ي محال است. گرهارد ريشتر نقاش اين دقيقه     
تر آن را از يست كه ريشواقع نقاشي  ا ها، به ها و آبي آلود، اين خاكستري اين بوم كوچك مه بازنمايي ويراني است.

كه همان زمان  -تصوير برج جنوبي مركز تجارت جهاني كه در مه برخاسته از برج شمالي  :روي يك عكس كشيده
خواهد براي هميشه آن فاجعه را  عكسي كه مي پوشيده شده است.  - ي خود جا داده ي شكافته تنه هواپيمايي را در

در ميان  ،پيش حاضردر زباني از  ااش حاضر كند امّ جا بودگي آنآيد در  ه از معناي عبارت فتوگرافي بر ميهمانطور ك
كه همواره در فاجعه  چيزي كردنِ فراموش خواند فراموشي است. ر همسانش تنها چيزي را كه فرا ميبمباران تصاوي
ي قاب  در اندازه كوچك، ست تابلويينقاشي سپتامبر ريشتر  دهد. تن به حضور نمي ،ا در تراز بازنماييحاضر است امّ

به فاجعه  آن ي دريچهي جهان از  همهي همان قاب آشنايي كه  معمولي )يعني به اندازهتلويزيون  يك تصوير
تا يادآوري و برداري و خراش و تخريب چنان محو شده است  ه دقت كشيده شده و بعد با ايهكه ابتدا ب (نگريست

  ي يك تصوير باشد و نه به تصوير كشيدن يك خاطره يا رخداد. خاطره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] “September”, 2005, 52*72 cm, oil on canvas, The museum of modern Art (MOMA), NY, 
USA 



 

 

ها به  مثل خاطره )در خاطره نيز ابژه ،آن واقعيت به چنگ نيامدنِ ت است اما تصويرِنما متعلق به واقعي واقع عكسِ
ر حادثه ها كه د و مگر آن كند. دالت ها و معناها را متوقف مي ،چون توقف و درنگي در واقعيت آيند( هم چنگ نمي

يك نقاشي تاريخي از  :پتامبرس  در كتابي به نامپرداز و منتقد هنري  نظريه ،رابرت استورديدند؟  حاضر بودند چه مي
عكس مردم داشتند » ي يازده سپتامبر مي نويسد: ي شخصي خودش از واقعه ي تجربه در باره [٠] ترگرهارد ريش

 .«گرفتند چيزي جز دود نبود ا آنچه از آن عكس ميامّ گرفتند، مي
شكل مبناي تعريف شوند كه  اي مي شوند و بدل به خاطره دروني و فرو رونده متاشي مي ͦهاي ويران در انتزاعي برج

ها  كه وارد آن آن پردازد بي ها ميرخداد ه بر خاف تاريخ خطي كه بهك همان تاريخ مسيحايي ديگري از تاريخ است.
 گذشته را رستگار كند. دتوان توفقي پرتكانه در زمان خطي كه مي همواره مقيم رخدادهاي در حال وقوع است. ،شود

تواند تركيب يا سنتزي باشد از آگاهي  ا بيداري ميآي»نويسد:  بنيامين مي ي بيداري. چيزي شبيه به انقاب يا لحظه
ناپذيري  ي بيداري با اكنون تشخيص عنوان آنتي تز(؟در اين صورت لحظهآگاهي بيداري )به  رويا )به عنوان تز( و

جاست اهميت  از همين گيرند. ي و سورئاليستي شان را به خود ميحقيق كه در آن اشيا صورتِ اكنوني شود. يكي مي
پروست  گسست از زندگي.سر تماميت ديالكتيكي ت به قمار گذاشتن كل يك زندگي براهمي بيداري نزد پروست.

 [٢] «كند. شود آغاز مي ميكس كه بيدار  با ترسيم فضاي آنكار را 
 ، نقاش لحظه ي بيداري است.اين منظر است كه گرهارد ريشتراز 
 

 سه
 

 آگوست ٠١كشد، به تصوير ميرا  يك روز ژان لوك گدار،اثر  « دانم ي او مي سه چيزي كه درباره دو» فيلم 
وقت از قشر  اي پاره دار و فاحشه مادري خانه چهار ساعت از زندگي ژوليت ژانسون است. و داستان بيستفيلم  .٠٥١١
عنوان در « او» گويد كه ضمير  گدار( به ما مي )صداي خود صداي راوي روي فيلم ط پاريس.سوي مت طبقه نشينِ حاشيه

ديگر مارينا  طحس فيلم. جهانِ درونِ كاراكتر زنِ :يك سطح ژوليت ژانسون است. فيلم به چند سطح اشاره دارد
ت ي شص پاريس اواسط دهه :كند و سطح سوم شهر پاريس كه نقش ژوليت را در فيلم ايفا ميبازيگري  :وادي است

ست از  نمادي ،بعد از جنگ جهاني (Eurocentrism) مركزيِ هاي اروپا ي اقتصاد دوگوليستي و ايده سيطره تحت كه
ر اين سطح د شده براي همه. سازي اي يكسان ي فرانسه ناسيوناليسم فرهنگي و ايده ،آليسم ي ايده يهشكست فروما

گذارد  هاي شمالي پاريس مي ر قسمتنشيني د سازهاي تازه شكل گرفته و حاشيه و تأكيدي كه گدار مكرراً بر ساخت
  حال گستـرش ر درـشه راني هستند،ـالح عمـگين و مصـآات سن هاي پاريس مملو از ماشين ابانـخي ود.ـش نمودار مي

 
 
[١]. Robert Storr, September: A History Painting by Gerhard Richter, Tate Publishing, 
London, 2010 

 همان. والتر بنيامين، [٢]



 

 

 تبليغات كااها، سازند. از سوي ديگر ساكنين پاريس توسط پوسترها، و وقفه در حال ساخت است و كارگران بي
به يك در فيلم وجود دارد كه  نيزاما سطحي ديگر  .اند هاحاطه شد ها و مجات ري و تصاوير روزنامهبيلبوردهاي شه

سازد حدود  كه گدار اين فيلم را مي ٠٥١١در سال  جنگ ويتنام. آيد: ايه و محور اصلي فيلم به حساب ميمعنا دستم
پيكر تصاوير  د و كاا،اي تبليغات مُهدركنار انبوه تصاوير تلويزيوني و مجله  .گذرد سال از آغاز اين جنگ مي يازده

ي پيوند و  تحير ژوليت در فيلم درباره و دليل بهتپس  .خورد نيز به چشم ميويتنامي  شدگانِ مجروحين و كشته
تواند در مورد آدم ديگري  ست ميت و شش در اروپاصش آگوست آدمي كه در هفده ،عجيب است»طش با جنگ ارتبا
توسط تصاويري كه از جنگ در هم مانند ديگران اراكترهاي فيلم ك كاماً روشن است. «ست فكر كنددر آسياكه 

ي آن  است كه دربارهميانجي اين تصاوير  كنند و به شود با جنگ پيوند برقرار مي كثير ميتها و مجات چاپ و  رسانه
بودن و نقصان اين پيوند  بر ناممكن ،شناسانهيت بلكه با تمهيدات فرمال و زيباسطح روافقط در  . فيلم نهكنند تأمل مي

از اهميت روايت در فيلم  ،هواي  مستند تصاوير و حال و تكنيك صداي راوي روي فيلم گذارد. مي و رابطه تأكيد
انبوه تصاوير تبليغاتي به شباهت ابعاد قاب  دادنِ اسكوپ فيلمبرداري شده كه با نشانفيلم با تكنيك سينما  كاهند. مي

از  كند. ر سطحي ديگر نيز در فيلم نفوذ ميسازي د اما اين توازي كند. لبوردهاي تبليغاتي شهري اشاره ميتصوير با بي
ي بيلبوردها كاركردي شبيه ،مجات كه قصد گزارش و بازنمايي جنگ را دارند در اين قاب ي ازسو تصاوير يك

با گدار  گيرد. سينماتوگرافيك مورد پرسش قرار ميتصوير  سينما و خودِ ،كنند و از سوي ديگر يدا ميتبليغاتي پ
 كند هاي فيلم مكرراً تأكيد مي كند و همانطوركه در نريشن و كاركرد سينما شك مي انتخاب اين قاب به موثر بودن

گر ا دهد. اين گناه است مورد تأمل قرار مي قربانيشود و هم خود  مقام آن چه كه هم مرتكب گناه مي سينما را در
شود و هر دو بدل به  وازي برقرار ميي ديگر ميان جنگ و فحشا هم نوعي تاين منطق را ادامه دهيم در سطح

سطوح وسيع و اشباع  كنند. كار و سرمايه تبعيت مي پول، ،كاا ي ات مبادلهشوند كه از منطق و مناسب هايي مي استعاره
ي متقابل و  كنند جوابيه گذاري مي نقطه  آيند و فيلم را چشم مي بهجاي فيلم  جا بههاي اصلي كه در رنگي شده 

كه مواد و مصالح  هنرمنداني دهد. ميست كه گدار به آثار هنرمندان پاپ مثل اندي وارهول و روي ليختنشتاين   انتقادي
هايي اغواگر  هاي زندگي عاميانه و پاپ با رنگ اشكال و آيكون ،ها روزنامه شان تصاوير مجات، و آفرينش هنريخلق 
رباره ي توانايي سينما در به ي سينما د شناسانهلم از طريق تمهيدات فرمال و زيباگدار در سرتاسر في است.
رسانه و  واقعيتي كه همواره توسط مناسبات قدرت، كند. انتقادي نسبت به واقعيت تأمل مي تفسيري دادنِ دست

 شود. بازنمايي مي ،كليت منسجم و ارگانيك يك شود و تحت ليغات برساخته ميتب
در « انديشد فرمي كه مي»براي گدار با تعبير او از سينما يعني  ،ي واقعيت سينما در برابر تقليد بازنمايانهمقاومت      

 مل در باب هستيتأ فيلم .خود را حفظ كند (Reflective)ملي أت سينما بايد همواره خصلت نزد گدار،رابطه است. 
كه به  . فرمياست هنر ورزي بر حدود امكان انديشهمل تر تأ و در معنايي كلي ، فرم سينماتوگرافيكتصاوير سينمايي

خود نوعي انديشيدن، به تعبير دلوز  و كردن اين خلق .گرد و بيانديشدني خود ب گردد تا به چهره سمت خود بازمي
 ي مثابه ا تصوير بهيالنفسه  شود تصوير ديگر نه تصوير في زدن از آنچه سبب مي مقاومت است. مقاومت و سر باز كنشِ



 

 

شدن خصلتي  ها و قائل قعيت، سرشار از پيوندها، همگراييبراي بازنمايي وا باشداي  خودِ تصوير بلكه ميانجي
وقفه و شكاف در روند و انسجام علّي و نوعي گسست،  مقامِن. اين مقاومت در سينماي گدار درشمارانه براي زما گاه

نابهنگام گدار  هاي كه تجسد غايي و فرمال آن را در مونتاژ كند. شكاف و گسستي روايت ظهور مي كليت معلولي در
 ي او سه چيزي كه درباره دو» از فيلم  سكانسي ،در آثار گدارهاي مونتاژ  ترين نمونه يكي از درخشان توان ديد. مي
ها همسر ژوليت است پشت ميز  دو مرد كه يكي از آن گذرد. ميژانسون در هال آپارتمان ژوليت  كه است « دانم مي

هايش  ن بزرگي روي گوشهمسر ژوليت هدفُ هاي ضبط صوت و پخش. ميز پر است از دستگاهروي  اند. نشسته
آن يكي دارد با يك كيت برقي يا  كشند. سيگار ميهر دو  كند. شنود براي ديگري تكرار مي و آنچه را كه ميگذاشته 

 رسد. ها به گوش مي ي بچه اي گريهاز بيرون قاب صد رود. ي ور مييكي الكتر زي شبيه به اجزاي دروني يك وسيلهچي
هاي  مرد حرف ي جنگ ويتنام است. رئيس جمهور وقت آمريكا درباره ،شنود صداي جانسون آنچه مرد در هدفن مي

هفت با قلبي آكنده از اندوه براي آن كه  و تشصپنج تا  و تجمهور در سال شص اين كه رئيس كند. كرار ميجانسون را ت
هايفونگ و پكن را بمباران  هانوي، دهد تا شمال ويتنام، اكره كند به خلبان هايش دستور ميهانوي را مجبور به مذ

شود و مرد  صدا قطع مي اند. مسكو را هم هدف گرفتههايشان  و موشك شده شان طاق كنند و اين كه حاا ديگر طاقت
ي  يك مجله زدنِ در حال ورق شستهو پشت ميز ن تر وارد قاب شده ژوليت كه كمي قبل تواند چيزي بشنود. ديگر نمي

ان شب ها به پدرش گردد تا آن ها به قاب باز مي بار با بچه رود و دوباره اين اي مي او بعد از بگو مگويي حاشيه د است.مُ
ي تصميم ژنرال آمريكايي براي  بار درباره دو مرد اين .روند بوسند و همراه ژوليت مي ها پدر را مي بچه به خير بگويند.

انگار  برد. تصوير را در خود فرو مي ،ناگهان صداي انفجاري [٠]زنند. ن شمال ويتنام به عصر سنگ حرف ميبازگرداند
است چرا كه دو مرد به آرامي و  مونتاژ شده بر روي تصوير فهميم كه اين صدايي اما خيلي زود مي اي رخ داده حمله
يك مونتاژ و اتصال كمي بعد  برد. هاي خانه را درخود فرو ميي صدا صدا همه اند. نشسته ،اند طور كه بوده همان

ها جاي آن  ها و سيم خازن شود و نمايي نزديك از اتصاات مدار الكتريكي، دهد. تصوير قبلي قطع مي هنگام رخ ميناب
ها و  خيابان ،ها ها، برج از يك شهر با ساختماندرست شبيه تصاوير هوايي  تصويري مستقيم و از باا. گيرد. را مي

ن بمباران رخ دو بار اي ،ي كوتاهيبا فاصله  برد. شهر را در خود فرو ميدود سيگار و صداي انفجار،  تأسيسات صنعتي.
 دهد بر روي  تصاويري از دو نوشته كه ميانِ آقاي رئيس جمهور را خطاب قرار ميگدار كه  گردهد و صداي نجوا مي

 د.شو شنيده مي ،اند هكار گذاشته شدبرش تصاوير بمباران مدارهاي الكتريكي 
 ي بازنمايانهرجاعي و عمودي كه روند ا بنديِ نوعي استعاره يا سرهم چيزي شاعرانه. گونه است. مونتاژ براي گدار اين

در اين شكاف و  ي تميزناپذير، گدار در اين منطقه حدت منسجم و ارگانيك واقعيت را مختل مي كند.تصوير و و
و امكان  كند شكاف ايجاد مي ]٢[«ميان تصوير واقعيت و واقعيت تصوير» فاصله است كه به قول يوسف اسحاق پور

ي وقوع يا اكنونيت  مونتاژ همواره در مقام لحظه آورد. مي اش را فراهم ، خلق و گشودگي در مديوم هنريانديشه

                                                 
[١] . “We’re going to bomb them back into the stone Age” Curtis E.Lenay, American Air Force officer 

 ي يك قرن باستان شناسي سينما و خاطرهپور،  گفتگوي ژان لوك گدار و يوسف اسحاق [.٢]



 

 

اند با حفظ استقال، نوعي عنصر  شدهكند و اجزايي كه به هم مونتاژ  ي توالي و پيوستگي را متاشي مي رخداد، تجربه
 قط يك تكنيك ف ا ديگر نهـمعنمونتاژ در اين  آورند. وجود ميشان به  لاـست در اتص وسته را كه مولد تنشي درونيـناپي

  



 

 

جا  اين ي تخيل هنري در عصر مدرن است. ل بنيامين اصل ضروري و شكل دهندهست كه به قو كه اصلي زيباشناختي
تصاوير و  كنند. عناصر در مسير و جهت هم حركت نميي جنگ نيستند. اجزا و  بازنمايانه ديگر تصاوير تصاوير،

واجد  شان، در عين حفظ تفاوت ،كنار همنشيني در شوند و با هم ميشان بيرون كشيده  زمينه اصوات از درون پس
 معرفي عكس چيزي براي دادنِ نشان» شوند. اي نو مي ديگر تصاوير و عناصر و خلق ايده اي جديد با پيوند و رابطه

گ گدار خلق مفهوم جن براي كند. و خلق را در بستري جديد فراهم ميانديشه  كه امكان تأمل، [٠]«اي ديگر ايده
 آوردن واقعيت تأكيد كند. تا بر ناممكني بازنمايي و به چنگگيرد  اش را به سوي تصويري ديگر مي انگشت اشاره

است كه سرتان را  بهترين كار اين براي خوب ديدن يك عكس،» آورد: اطرمان ميمونتاژ گدار اين تز بارت را به خ
توان سراغ  توگرافيك مير تاريخ سينما و تصاوير سينمااي را د و كدام لحظه [٢]«هايتان را ببنديد بگردانيد يا چشم

 .دادنش ناتوان است چشم فروبسته باشد ورزانه  بر آنچه كه از نشان انديشهچنين  گرفت كه اين
پانزده  و كه راديوي ماشين مرگ صد هنگامي سال پيش از اين فيلم ساخته بود، فيلمي كه گدار دو  « پيرو خله» در      

قدر  مگر نه؟ چه وحشتناك است.» گويد: ينا ميكارآنا –ماريان ،دهد نگي را در نهايت خونسردي خبر ميك سرباز ويت
 دهد. اً براي من انگار هيچ معنايي نمينگي ولي واقعك سرباز ويت پانزده و گويند صد ميراحت  اند. نشان و نام بي

شان را دوست  دانيم آيا همسران اصاً نمي شناسيم. شان را نمي كدام هيچها همه انسان بودند و ما  وجود آن بااين
ها  آندانيم و  ها نمي ي آن هما چيزي دربار اند يا تئاتر را؟ سينما را دوست داشته اند يا نه؟ اي داشته بچه اند يا نه؟ داشته

گدار « اند. مرا افسون كرده ا هميشهه عكس ست.ا ها درست شبيه عكس اند. پانزده نفر كشته شده و گويند صد فقط مي
 .گرداند تا رستگار شوند ها بازمي ه آنير را دوباره بافسون تصاوكند و  وارگي آزاد ميءشي جمود وتصوير سينما را از 

 آميزد. مي درهمتاريخ  ي مثابه اش به ويرست كه سينماي گدار با زمانهدر همين وجه رستگاري تصتوان گفت  مي
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 همان. [٠]
 همان. روان بارت، [٢]



 

 

 

 

(٠) 

طور كه لورل و هاردي،  امري ديرپا و عادي است. )همان« تسياس»و « جنگ» ي هظاهراً مجاورت دو واژ
 ي هنمايد كه ما با دو عرص رغم اين بداهت و آشنايي، چنين مي ا عليداري، رسانه و تبليغات ...( امّ ليبراليسم و سرمايه

 كار داريم:الجمع سرو مانعة

اي  خارجي اغلب خود را از طريق رابطههاي  شاهديم كه گفتار غالب برسياست« سياست دولتي» ي هدر عرص ،سو از يك
كام ديپلماسي و طرف ديگر جنگ زني و معامله يا در يك  يك طرف مذاكره، چانه دارد: سرپا نگاه مي منفي با جنگ

يابد كه  جا پايان مي يابد و آن پايان ميشود كه ديپلماسي  جا آغاز مي روي ميز. جنگ آن ي هآخرين گزين ي همثاب به
جلوگيري از جنگ است. عموماً كنند، هدف  مداران جنگي را آغاز مي شود. حتي وقتي سياست ديپلماسي آغاز مي

نيد آقايان. دعوا نكآورد:  اد ميي را به« استرنج اودكتر »كه شوخي مشهور فيلم « جنگ پيشگيرانه»يعني همان تركيب )
 (جنگ است!جا اتاق  اين

بسا بيش از هر زمان  چه)آور مواجهيم كه امروزه  ا اين واقعيت يأسب« سياست مردمي» ي هدر عرص ،ديگر از سوي 
شده تا  روشي كارآمد براي حاكمان بدل به ميدان جنگ، به  تظاهرات مردمي ي هعرص ي هتبديل قصابان (ديگر
مردمي در مجاورت هم  عموماً وقتي جنگ و سياستِجا نيز  از سقوط در گرداب سياست بگريزند. در اين طريق بدين

يابد  جا پايان مي يابد و آن شود كه سياست مردمي  پايان مي جا آغاز مي قرار گيرند با اين فرمول مواجهيم: جنگ آن
 بيندر ياست س ي هردپ-ميانبه كمون پاريس  ي هعمر هفتاد و دو روزچنان كه  هم شود. آغاز مي سياست مردميكه 

   .مانست دو ميدان جنگ مي

رم به همان تصوير مشهوري توان در يك منظر واحد نظاره كرد. چنين منظري اج را نمي« جنگ»و « سياست» ،اينبنابر
توانيم دو  كند. با اين كه نمي هم، شكل يك گلدان را تداعي مي به ه در آن خطوط بيروني دو نيمرخ روشود ك شبيه مي

سازد.  مرتبط ميهم  وطي مشترك هست كه دو تصوير را بهزمان با هم ببينيم، اما خط همنيمرخ و گلدان را 
شود كه درآن گره  نمودار مي« پارااكسي»نوعي نسبت  هيأتِسياست و جنگ، در ي هرابط رابطه/نا، يبتتر بدين

عهده  را برناهمگون  ي هميان دو عرص« اتصالي»هاي متعدد تاريخي و مفهومي ميان جنگ و سياست نقش نقاط  گاه
 .برخي از اين نقاطست كوتاه براي رديابي  دارند. اين يادداشت تاشي



(٢) 

از بايست  ميان سياست و جنگ در قدم نخست ميبندي حداقلي از نسبت  شدن يك صورت پذير براي امكان
اي متزلزل و معين ولو با مرزهدهد به قلمرويي  بدان ارجاع مي« جنگ» ي همرزي را كه امروزه واژ بي ي هگستريك سو 

گروه  يا چند ميان دو و در مقياس وسيع است تقابلي مسلحانه گونه محدود ساخت. مقصود از جنگ كمابيش طيف
براي به تسليم وادار كردن يكديگر از طريق كشتار و تخريب، يعني همان چيزي كه هنگام شنيدن اين كلمه از اخبار 

بنيادين در تلقي معناي سياست را وارد « اختاف نظر»آن  بايست مي ،از سوي ديگر. شود يتلويزيوني به ذهن القاء م
 ي هكه عرص« سياست دولتي»شود: يكي  مي« سياست ورزي»متفاوت  ي هبت كنيم كه عماً منجر به دو شيواين نس

 ي هخاقانسازماندهي -خود ي هكه عرص« سياست مردمي»ست و ديگري ها ا مردان و نمايندگان و ديپلمات دولت
ورزي  ا هر كدام از اين دوشكل از سياستجنگ ب ي هتقابل با سياست دولتي است. رابط در مردمان آزاد و برابر

 متفاوت است.

است، يعني « ندوست و دشم»سياست دولتي تمايز  ي هعرص ي هدهد، تمايز برسازند همانطور كه اشميت نشان مي 
ن خارجي نقشي سازد. به همين دليل است كه فرض وجود بالقوه يا بالفعل دشم جنگ را مي ي ههمان تمايزي كه عرص
ود هر دولتي، وجود تكثري از جرم شرط وجا ،ترتيب كند. بدين شدن هر دولتي ايفا مي ساختاري در برساخته

غالب سازماندهي  ي هشيو ،نايه يا بالفعل به ارتش مجهزند. بنابرهاست كه هر كدام براي مقابله با دشمن بالقو دولت
پيوند دارد. از « امكان جنگ»شكل ساختاري با  ها به «ملت-دولت»مبتني بر تكثر  ي هي جوامع در جهان، يعني شيوسياس

كنند،  ها از آن حمايت مي داري كه تقريباً تمامي دولت سرمايه اقتصادِ گسترِ دستگاه جهان و در آن دم ،سوي ديگر
سياست دولتي و جنگ وراي منافع  ي هرابط ،براين . بناآوري است اقتصادي برتر از لحاظ سود بازارجنگ يكي از چند 

اي ساختاري  هاي اقتصادي، رابطه ها و قدرت براي دولتخاص تاريخي و در شرايط انضمامي مشخص موجود در جنگ 
سياست اغلب به شكل مداوم در  ، هرچند اينسياست دولتي تنيده شده است ي هجنگ در جوهر است: بنيادينو 

 ننگ مبرا سازد.  ي هتا خود را از اين لككند در تاش است(  وانمود مييا )تاش است 

الجمع  هكه گفتيم سياست و جنگ مانع ديگر است. در اين عرصه نيز چنان جنگ با سياست مردمي از نوعي ي هاما رابط
ها اين دو عرصه  تاريخي و مفهومي را گرفت كه در آن« اتصالي»آن نقاط توان رد  جا نيز مي آيند. اما در اين به نظر مي

مجارستان به  ٠٥١١گويند پس از شكست قيام  مي)پيوندند.  هم مي رخ و گلدان در تصويري واحد به همچون دو نيم
را از  تحويل دهد، او قلمشاش را  از لوكاچ خواست تا اسلحه كه يك افسر ك.گ.ب هنگاميهاي روسي،  دست تانك

وان گفت در طول تاريخ ت مي (: دو تصوير در قابي واحد.آورد و به مأمور داد. قلمي كه همزمان اسلحه استجيب در
ه فرد خود را دارند ك به هاي منحصر كه هر كدام ويژگي ايم بوده اي نقاط اتصاليچنين هاي متعددي از  شاهد نمونه

در « نهضت مقاومت»روشنفكران در  ي همردمي با مشاركت گستردسازماندهي . هاست بسته به شرايط تاريخي آن
دست مردم و نيروهاي مترقي اعم از روشنفكران و هنرمندان براي  الملل به جنگ جهاني دوم، ابداع بريگاد بينخال 



 اه اين ...، استعماري در جهان سوم ي فرانكو و بسياري از مبارزات ضدنجات جمهوري در اسپانيا پس از كودتا
ها مرز ميان سياست  هايي كه در آن نمونه جنگ است، ي هسياست مردمي به عرص ي هرصاز نفوذ و نشت عهايي  نمونه

هاي تاريخي تنها  گر به ياد آوريم كه در برخي دورهحتي انبايد فريب خورد: با اين حال  شود. و جنگ مبهم مي
به چنين حقي  شدنِ شكي نيست كه صرف همگانيگ بودند، مشاركت در جن« حق»داراي  زادگان و اشراف نجيب

كه  فقط يك مورد هست رژوازيزعم بو به»نويسد:  ماركس مي شود! محسوب نميدستاورد سياسي خودي خود 
 ]٠[«كه بايد سنگر به پا كرد و جنگيد! هم وقتي است تد و به ديگران اعتنايي نكند، آنپيش بيف پرولتاريا حق دارد

   توان دستاورد سياسي دانست؟ميها اتصاليدر اين پس چه چيز را 

كند، اما در مورد  بازي مي« سياست دولتي»در ساختار چنان كه پيشتر گفتيم، تفكيك دوست و دشمن نقشي برسازنده 
توان  تر است. مي كيكي مواجهيم، مسأله قدري پيچيدهصراحت با چنين تف كه باز هم به رغم آن علي« سياست مردمي»

گر  جلوه« طق دومن» ي هغلبدوست و دشمن در سياست دولتي كه در هيأت نوعي  ي هتفكيك برسازنددر برابر 
ار ك و ي همواره با امر كلي و همگاني سرناميد. سياست مردم« منطق يك»شود، منطق غالب بر سياست مردمي را  مي

شوده است. تنها پس از اين است كه كند كه به روي همگان گ برابري را خلق مي ي هدارد و به همين دليل نوعي عرص
تفكيكي »آيد. تفكيك نيروهاي انقابي از نيروهاي ارتجاعي  ه ميان ميب« منطق دو»پاي تفكيك ميان دوست و دشمن و 

. كند و هر چيزي را از خودش منفك مي زند روي خود تا مي شده را به كه فضاي تفكيكتفكيكي  است،« از خود تفكيك
در موجود  هاي ازپيش شود كه نسبت به تفكيك گر مي فكيك در هيأت نوعي برش عرضي جلوهاين ت ،سان بدين

گ جهاني اول يكي از بهترين شروع جن ي هآستان .روي همه گشوده است و به همين دليل به اعتناست وضعيت بي
ها كه  ملت-تفكيكي متكي بر مرزهاي دولت ،سو اروپاست. از يك ي هابل اين دو نوع تفكيك در سطح قارهاي تق نمونه

تفكيكي متكي بر امر  ،ديگر سوز شد، از سوي ها عماً منجر به آن جنگ خانمان تقابل دو گروه از دولت در هيأتِ
بسا  اروپا ايجاد كرد و چه ي هدر سطحي گسترده از قار« دومبين الملل »رشي عرضي بود كه جهانشمول كه حاصل بُ

وسيال س»حمايت تقريباً تمام احزاب  ،رو ت. از ايناي بود كه امكان جلوگيري از آن جنگ را داش وهتنها نيروي بالق
 بودعطفي  ي هحال نقط نابود كرد كه در عينجنگ را  جلوگيري از ي هيگانتنها عماً اميد  اروپا از جنگ نه« دموكراسي

 . «دولتي سياست»به « سياست مردمي»از « سوسيال دموكراسي» ي همعرف تغيير روي

دارد كه هر يك بر ديگري  ، دو كانون، دو قطبسياست مردمي همچون يك بيضي دو مركزتوان گفت  مي ،اينبنابر
( استوار است و ديگري بر منطق ، منطق جنگكند: يكي بر منطق دو )تمايز دوست و دشمن تكيه ميگذارد و  اثر مي

ولي مشروعيت كند و دومي به ا پذير مي . اولي دومي را امكان(نو، برابري، تحقق اوتوپيايي اجتماعي امر تكين)يك 
همين دهد.  ند و ماهيت معمول آن را تغيير ميك جنگ را در دل خود هضم مي« مردمي سياست» ،سان بدينبخشد.  مي

قدرت را از انواع كودتاها و  ي همسلحان ي هانقابي قهرآميز و معطوف به قبض كه يك كنشست  مركز اضافي
                                                           

 .مركز نشر پرهام، باقر ي ترجمه فرانسه، در طبقاتي نبردهاي ماركس، . كارل]٠ [



سازد. سياست مردمي چيزي افزون بر جنگيدن صرف براي كسب قدرت  كور متفاوت مي ي ههاي مسلحان شورش
ب است كه انقا مركز اضافيزعم ژيژك وجود همين  ست جز همان وجه اوتوپيايي آن. بهاست و اين مازاد چيزي ني
 سازد: قدرت به دست يك حزب بدل مي ي هفرصت طلبان ي هقبضاكتبر را به چيزي فراتر از 

سرتاسر شهرهاي بزرگ اي كه مثل قارچ در  هاي محلي كميته عوام، انفجار ي هانفجار باور نكردني دموكراسي تود» 
 ي هناگفتگرفتند. اين همان داستان  دست مي دار حكومت مشروع زمام امور را بهاعتنا به اقت شدند و بي روسيه سبز مي

گويد كار كار گروه كوچكي از انقابيون پايبند و سرسپرده  اين اسطوره كه مي ي هانقاب اكتبر است، داستاني وارون
 [٠] «بود كه دست به كودتا زدند.

آنچه طالبان  :كردنقد  را بنيادگرايان مذهبي ي هنبرد مسلحان بايستمياست كه  قطبيو باز بر اساس همين منطق دو 
اضافي، اين وجه اوتوپيايي وجود اين مركز  عدمِ كند پيش از هر چيز بخش متمايز مي ز سياست رهاييالقاعده را او 

پيروان اديان ديگر گرايان،  نان است، چارچوبي كه زنان، همجنسطلبانه در چارچوب مختصات ايدئولوژيكي آ برابري
  و ... در آن جايي ندارند.

 

(٣) 

تويي  در تو ي هجا شاهد رابط در اين. استهاي ميان جنگ و سياست  بهترين نمونه از اين اتصالي احتمااً كمون پاريس
سياست مردمي را به  ي هكنند عرص اگر حاكمان تاش ميهستيم. « جنگ»و « سياست مردمي»، «سياست دولتي» ميانِ
رتبط با وضعيت ويژه و حادث )كه مگوني  نحو معجزه بهجنگ را  ي هجنگ بدل كنند، كمون پاريس عرص ي هعرص

تروتسكي در بخشي از سياست مردمي بدل كرد.  ي هبه عرصاست( قابل تعميم و البته غيرتاريخي آن 
اوقات  در تاريخ بيشتر»او با اشاره به اين كه  [٢].پردازد جنگ و انقاب مي ي هكمون به رابط ي ههايش دربار يادداشت

سازد، براي كند و تباه ميها را چنين شكنجه ميجنگ كه توده»نويسد: مي« رسدانقاب بعد از جنگ فرا مي
كشد و با مردم را از وضع عاديشان بيرون مي ضربت يك با كه دليل اين به درست –فرمانروايان هم خطرناك است 

و به اطراف  كننداي تهيه سازد كه از اعمال خود سياههترين افراد را بيدار ميترين و غافلماندهتندر خود عقب
ا چگونه جنگ ر« هاي جنگ ها رنجبر به درون شعله براي به زور راندن ميليون»داند كه حاكمان او مي« خويش بنگرند.

كشد،  هايشان بيرون مي ترين بيغوله ها را از پست جنگ كه توده»كنند، با اين حال  مي« بزك»با كلماتي نظير آزادي 
  وضع» ،رو ، از اين«رهاي تازهـها و زنجي آورد جز زخم اني نميـان ارمغـزند و برايش ميها را گول  ر آنـآخ هميشه دست

 .نو گام انتشارات رخداد، ي مجموعه اول جلد مهرگان، اميد ي ترجمه لنين، انتخاب ژيژك، ساويا [.٠]

 .بيرشك احمد ي ترجمه پاريس، كمون تروتسكي، لئو[. ٢]



شود: جنگ  خورده كه حاصل جنگ است گاهي به انفجاري عليه فرمانروايان كشانده مي هاي فريب توده ي هبرانگيخت
تمام عيار  ي هنمونرا پاريس كمون توان  مي نمايد، اما مياگرچه اين زايش امروزه قدري دور از ذهن « زايد. انقاب مي

 . دانستآن 

 و با يك جنگ خونين داخلي پايان يافتكمون همچون تپشي ميان دو مرگ با توقف جنگ فرانسه و پروس آغاز شد 
وتوپيا بدل گشت. با اين حال سازماندهي نيروهاي مردمي قق يك ااي براي تح و در اين ميان فضاي جنگ به عرصه

به ميانجي جنگ بود،  ي هو نفوذ سياست مردمي به درون عرص كه معرف نشتبراي مشاركت در جنگ با پروس 
هور جنگ از دل مناسبات ابتدا شاهد ظگيري اين رخداد بود.  از عوامل اصلي شكلاي از وقايع تاريخي حادث  سلسله

و از بطن  كفايتي ناپلئون سوم بود هاي حكومت پروس و بي اي كه حاصل دسيسه جنگ ابلهانهها هستيم،  ميان دولت
فرانسه خطر شد، حاكمان همراه هاي متعدد لشكر فرانسه  شكست با . وقتي اين جنگزاده شد« سياست دولتي»

، «ديپلماسي»از طريق  صلح با پروس ي هذيرفتند. اما پس از انعقاد معاهدمردم پاريس را پ ي هداوطلبان شدنِ مسلح
و متعاقباً دولت مركزي را به فرار واداشتند و كنترل پاريس را در دست  مردم پاريس تن به خلع ساح ندادند

تكاپويي  :سياست ي هاريس و تبديل كيميايي جنگ به عرصكمون پاي شد براي تشكيل  اين امر مقدمه گرفتند.
ز سازماندهي اجتماع بر مبناي مبدعانه و انضمامي براي تصور، ابداع و تحقق يك اوتوپيا، يعني آزمودن شكل جديدي ا

ه نشود، به دست ديگر داد بر خاف سابق ماشين اداري و نظامي از دستي»برابري و آزادي تا به قول ماركس  ي هايد
يورشي به »ماركس كمون را همچون  شدوجود همين وجه اوتوپيايي است كه موجب  [٠]«هم شكسته شود.بلكه در

 توصيف كند. « عرش اعلي

عليق ها، ت هاي كارگري در كارخانه دولت از كليسا، سازماندهي تعاونيدر ميان اقدامات اصاحي كمونارها )جدايي اما 
كند: انحال ارتش دائمي و تعويض آن با  ها جلب نظر مي يكي از نخستين قوانين مصوب آنهاي شهروندان، ...(  بدهي

ازماندهي شده بود، ارتشي غايت دموكراتيك س كاري به و ح كه به شكلي داوطلبانه و با سازارتشي متشكل از مردم مسل
با توجه به آنچه در باب دو قطبي بودن سياست انقابي  ،سان يندفاع از انقاب را به عهده داشت. بد ي هكه وظيف

با ساختاري همچون يك بود ارتش مردمي  كه همان«گارد ملي»حول دو مركز سازمان يافته بود: يكي گفتيم، كمون 
نمايندگان منتخب  متشكل از« مركزي ي هكميت»ناميدند( و ديگري  به همين سبب اعضاي آن را فدره ميفدراسيون )

چنان كه اما  گذاري و اجراي قوانين را بر عهده داشتند. قانون ي هزمان وظيف اعتنا به تفكيك رايج قوا هم بي دم كهمر
بار جنگ داخلي با  )اينجنگ تحميل رؤيا، كابوس سر رسيد:  پس از هفتاد و دو روز و چندان نپاييد معجزهدانيم  مي

 .بودسياست مردمي پايان  ي هنقطبه معناي بار ديگر حكومت مركزي( 

 

    .محمد پورهرمزان ي هلنين ترجم دولت و انقاب به نقل از ٠١١٠آوريل  ٠٢ماركس به كوگلمان در ي هاز نام. [٠]



س درس را به يك اتاق خواب به همراه دو دستيارش و فريدا يك كا« ك»مشهوري از رمان قصر كافكا،  ي هدر صحن
 شوند، با اين چهار نفر در حال انجام مناسكِ آموزان وارد مي آموزگار و دانشگام صبح، وقتي كه هن كنند. بدل مي

كه  كنند درحالي مياند، جامه عوض  هاي پارالل آويخته يي كه از ميلهها پشت پتوها شوند، آن بامداديشان مواجه مي
اين چيزي بيش از برخورد چتر با يك »زعم ميان كوندرا  نگرند ... . به ها مي زده به آن كودكان شادمان و شگفت

  [٠ ]«ناهمگون دو فضاست: يك كاس درس با يك اتاق خواب مشكوك.نهايت  بيچرخ خياطي است. اين برخورد 

 است. كمون پاريس توصيف مناسبي ازاين «! برخورد بي نهايت ناهمگون دو فضا»

*** 

                                                           

 .كاوه باسمنجي ي هترجم ،وصاياي تحريف شدهكوندرا،  ميان. [٠]  



 

 

 
 

 

 
 

كـه ماركسيسـم    . با ايناست( problem)مسألهاما قطعاً يك نيست،  مفهومبراي ماركسيسم جنگ دقيقاً يك 
بـه بيـان ديگـر،     – بدهـد دوبـاره   هسـتي  آنْبـه  توانسـت  تـوان گفـت كـه     مـي نتوانست مفهومي از جنگ ابـداع كنـد،   

نقـدي ماركسيسـتي از    با محتوايي كاماً اصـيلْ گنجاند، و  هاي خود مي ]ماركسيسم[ پرسش جنگ را درون پرابلماتيك
بـه يـك معنـي، ايـن امـر      . دهـد  ها و فرايندهاي جنگ ارائه مي ي جنگاوري، موقعيت اي انتقادي درباره جنگ، يا نظريه

گفتاري اصـالتاً مسـتقل فهـم     عنوان به خودتثبيت  جهتدر براي توانايي و ظرفيت ماركسيسم محكي عنوان  توانست به 
ي جنـگ   و انـواع ويـژه   طـور عـامْ   روشنگر در خصوص جنـگْ بـه    تاريخ تفكر ماركسيستي انبوه زيادي تحليلدر شود. 

، در عـوض ، آن انسجامِ و تحكيمِ ي ماركسيسم حوزهي  عوضِ كمك به توسعه : بهرخ دادناجوري  اتفاقوجود دارد. اما 
جـا كـه    آنبر جاي گذاشت، كشاندن ماترياليسم تاريخي تا   (deconstructive) واسازانهتأثيري عميقاً  پرابلم جنگ

 ثغـور  و حدود كه ماترياليسم تاريخي در عمل نتوانست شرحي از اين و نشان دادن اينرو شود  روبه خود ثغور و حدود با
 ارائه دهد.  

هاي مربـوط   و در نتيجه بحثهاي مربوط به جنگ،  ي ماركسيسم در بحث بيش از اين است: مداخله ماجرااما 
 تكليـف  بـا كـرده اسـت، آن هـم     آشـفته را  ]جنگ/صلح[ طور سنتي متقارنِ و سياست نيز، عميقاً اين الگوي به صلحبه 

ي   زمينـه  عنوان يگانه پـس  به « ي طبقاتي مبارزه» اصطاحي الحاقي )و، تا حد زيادي، فرم  مقامدر انقابي  ماحظه كردن
قرار است نه فقط از درون خودِ ماركسيسم بلكـه همچنـين    بر مفهوم امر سياسي  اين آشفتگيتأثيرات ي انقاب(.  ايده

نظـر ماركسيسـتي كـه مشـاهده كنـيم،       هطـ از نق مشاهده شوند. بـا وجـود ايـن،    « بورژوايي» اصطاح  ي به از درون نظريه
و ي طبقـاتي   مبـارزه مفـاهيم  بينيم كه  ميشد،  بيان مانيفست كمونيستو  فقر فلسفهتوسط ماركس در بدواً طور كه  آن

 قلمرو سياسـي را  خودآئينيها  آن كه اين بينند، يا را تدارك مي « پايان وضعيت سياسي» ها  ند؛ آنا نيست سياسي انقابْ
 موانـعِ و  هـاي تحقـق   عرصهعنوان  به « انقاب»و  « جنگ» تركيب كه  رسد نظر مي به كنند. برعكس، سرانجام سركوب مي

بـراي   اي مسـأله عنـوان   بـه  جنـگ  ي ادارهبـه بيـان ديگـر، نـه فقـط فهـم و        باشـد.  غيرسياسـي عميقـاً   ،ي طبقاتي مبارزه
ي   ، از طريـق مواجهـه  ، بلكـه دشـو  برجسته مي حدود ماترياليسم تاريخي و حد ي مثابه فقط به ماند، نه باقي مي ماركسيسم

 عنوان يكي به با ربط بودن ماركسيسم بههم شود. اين امر  آشكار مي جنگ  غيرسياسيي  با ماركسيسم، خصيصه جنگ
نظـر   بـه  و همدهد،  سياست و امر سياسي در اعصار مدرن شهادت مي كردن تئوريزه ها در جهت ترين كوشش از عميق

ناپـذير   ، دسـترس سياسـت جنـگ   هـر نـوع   ، يا پاياني بر معمـايِ « ماركسيستي» حلي  كه راه كند به اين اشاره ميرسد  مي
   .است



بنـدي   خـواهم مفصـل   هاسـت، كـه مـي    هـاي ضـمني آن   دالـت  تحقيـق در منظور  هاست، و به اين پرسش حولِ
مسير راهنما كه در توالي هم قرار دارند بررسي كنم، سه مسـيري كـه هـر يـك از     سه  از طريقماركسيسم و جنگ را 

طـور   بـه هـا   واقـع مسـتقل نيسـتند، آن    به. البته، اين مسيرها دنمزيتي دارهاي مشخص  نويسندگان و متن خاطر بهها  آن
طور مجزا بررسي شـوند. ايـن سـه مسـير از ايـن قـرار انـد، نخسـت،          پوشاني دارند، اما شايسته است كه به مستمر هم

ي ميـان   طـه راب ي مسـأله ؛ دوم، « جنـگ اجتمـاعي  » يـا   « جنگ داخلـي » ي طبقاتي بر حسبِ  پردازي مبارزه مفهومي  مسأله
درون  يِهـا  آمـدهاي سياسـي جنـگ    ، يـا فـرم ويـژه، مقاصـد و پـي     « هـاي كاپيتاليسـتي   جنـگ » داري و جنـگ، و   سرمايه
ي تـاريخي ميـان انقـاب و جنـگ اختصـاص       رابطه ي مسألهنظر ماركسيستي. و سومين مرحله به  ، از نقطهداري سرمايه

هاي انقابي. ايـن بررسـي بـه     در فرايندها يا موقعيت سياسيو  نظاميخواهد يافت، يعني تنش ديالكتيكي ميان عناصر 
ي از طريــق انقابــي در هيــأت سياســت ضــدانقاب شــدن سياســتِ معكــوس در خصــوص  اي برآشــوبندههــاي  پرســش

 .  برد راه ميها  ابسازي انق نظامي
 

 ي جنگ داخلي: مفهومي جديد از امر سياسي منزله ي طبقاتي به مبارزه

 
ــر ــارزه»  دانســتن براب ــاتي مب ــي»  و( Klassenkampt) «  ي طبق مانيفســت ( در Bürgerkrieg) « جنــگ داخل

ه فهم لنينيستيِ ك اين به منظورداشته است. ماندگاري  نتايجآن  پيرامونو ماركسيسم  تِسنّو در  مطرح شد كمونيست
از كجا آمد، دقيقاً واجد چه معنايي  برابرانگاري ازم است بفهميم كه اين ا را قدرتمندانه احيا كنيماريديكتاتوري پرولت

اگـر بخـواهيم برخـي از    . چـه آثـاري در گفتـار ماركسيسـتي بـر جـاي گذاشـت       و ، آوردبود، چه مشكاتي را به ميـان  
ي  به نوبـه  ،اين احياي لنينيستيگاه  دهند آن را تفسير كنيم كه امروزه به گفتار سياسي ساختار مي هاي دشواري دوراهه

و  « اشـميتي »  هـاي  بـديل ميان ]انتخاب[  عنوان بهطور ويژه در هيأت آنچه  كننده خواهد بود، به تعيين بسيار مهم و ،خود
    .خواهم كردامر سياسي تعريف مفهوم  « اي گرامشي» 

. شـده اسـت  ي ميشـل فوكـو زيـاد     ي برانگيزاننـده  اين پرسش با مداخله و اهميت برجستگيدر دوران اخير 
نظري انتقادي و تاريخي، اين نكتـه را مطـرح كـرد     فرانس، از نقطه وخود در كلژ د ٠٥١١هاي سال  فوكو در سخنراني

نويسـد كـه ايـن جنـگ      بايد وارونه شود: فوكـو مـي   كاوزويتس جنگي  دربارهكتاب  شده در كه شعار معروفِ مطرح
خودش  سياست كمابيش شود، بلكه فهمسياست با ابزارهاي ديگر ( Fortsetzung)عنوان تداوم  بايستي بهنيست كه 

عبـارت   بـراي زند، امـا   حرف ميندرت  به زويتسكاوي  دربارهعماً فوكو  است. شكل ديگري از جنگ به همان اندازه
كـه، در حـد فاصـل     دهـد  نسبت مـي به مورخاني را  تبار اين عبارت و كند ميقسمي تبارشناسي ارائه  « ي طبقاتي مبارزه» 

جنـگ  » ها و بورژواهـا را در هيـأت    وكراتي فئودالي و تقابل ميان آريست مراتب جامعه قرن هفدهم و نوزدهم، سلسله
ي  مبـارزه » فوكو مفهـوم   .گرفت درمي چيرگي و استيا در آن دوراني  خاطر روحيه ، جنگي كه بهتفسير كردند « نژادها
 پسـينِ  ي فرعـيِ  عنـوان نتيجـه   ( بـه آن نداشـت  يي بـه ابـداع  ادعاشخصاً اركس هرگز را )مفهومي كه آشكارا م « طبقاتي



ي ضـدانقاب  ي سـويه در قرن نـوزدهم كـه    عبارتچون رقيب اين  درست همبيند،  مي « جنگ نژادها»  عبارت دگرگوني
مفهـوم   « بـداع » ي هـا   زمينـه  پسيكي از به كند  اشاره ميين تفسير . ا(der Rassenkampf)« ي نژادي مبارزه» داشت: 
چنـين ايـن    ، و از اين جهت مفيد است. اما هممانيفست كمونيستر ي تاريخ جهاني د مبتني بر نظريه-طبقاتيِ-ي مبارزه

نظر  انگيزي، به طرز شگفت بهكند و،  دهد را تحريف مي معنا مي مانيفست كمونيست متن تفسير تا حدي آنچه در بافتار
ي خود قـرار داده بـود، بـه     ن را در مركز نظريهكند كه خود ماركس دقيقاً آ از چيزي استفاده مي عليه ماركسرسد  مي

 يافته است. در معنايي تعميم « جنگ» كه بهترين نام آن  – ناپذير آنتاگونيسم آشتيي  عبارتي ايده
 اي گـزاره تمـاعي يـا داخلـي از دو    و جنگ اج ي طبقاتي مبارزه برابرانگاريِبازگرديم.  عمليهاي  بندي بايد به صورت   

   :شوند يافت مي مانيفست كمونيستاول  شود كه در آغاز و پايان فصل ناشي مي
 

ي طبقاتي بوده است. آزاد و برده، پاتريسين و پلبين، ماك و سرف،  تاريخ مبارزه موجود، ي جوامع تاكنون تاريخ همه
اري ستمگر و ستمديده باهم در تضاد دائم بوده و همواره عليه يكديگر به پيك استاد كارگاه و شاگرد، و به يك سخن

ي  يا به به نابودي هر دو طبقهجامعه  كلِانقابيِ هميشه يا به نوسازي  كه يپيكار ،اند گاه نهان و گاه عيان برخاسته
 پيكارگر انجاميده است...

 
اي كـه   ي كنوني را تا لحظه وبيش نهانِ درونِ جامعه ترين مراحل رشد پرولتاريا جنگ داخليِ كم ما ضمن تشريحِ عام   

نهـد،   انجامد و پرولتاريا با سرنگون ساختن قهري بورژوازي، حكومـت خـود را بنيـاد مـي     اين جنگ به انقاب عيان مي
 دنبال كرديم.

 هـا و مأخـذهاي   مرجـع ، در خصـوص  مسـأله  ين. نخسـت كنـد  ايجـاد مـي   انگيـز  جـان هي مسـائل انگاري شماري  اين برابر
ي تودرتـويي   دانيم كه متن مانيفست قصـه  بخشند. مي نيز تعيّن ميرا ، كه معناي آن است ي اين برابرانگاري واسطه بي

ي تركيـب   امـا نتيجـه  ، قديمي يـا معاصـر، وام گرفتـه شـده،     پيشيناز نويسندگان  در اين متن است: تقريباً هر عبارتي
 ي انگـاره  انـد. خـودِ   مطـرح  خـاص و جزئـي  طـور   در اين مـورد دو بافتـار بـه   تازه و اصيل است.  اعبارات ايشان آشكار

، متنـي  سـيموني  ي سـن  شرح آمـوزه  از دريافتي است ، كه بيشتر خاستگاهي كانتي دارد تا هگلي،( )تخاصم آنتاگونيسم
هـا   داران و بـرده  الگويي كه با بـرده ، ارائه دادهرا نيز  « استثمارشونده» و  « استثمارگر» هاي  مهم كه الگوهاي دوتايي طبقه

، يـا حتـي   اتخـاذ اي را   هـا ايـده   سيموني اما خودِ سن يابد. داران و كارگران مزدبگير پايان مي شود و با سرمايه شروع مي
مسـتلزمِ  سـازي   ، بـه عبـارتي ايـن ايـده كـه صـنعتي      باشـد  مـي  « شناختي سنتِ جامعه» اركان  مند، كردند كه يكي از نظام

 تـا حـدي   ماركسسلطه در تاريخ است، گرايشي به جايگزيني جنگ با تجارت و توليد.   نظاميهاي  شكلبر شدن  چيره
دقيقـاً شـكل   كـردن   پرولتاريـايي دهـد كـه انقـاب صـنعتي و فراينـد       كند، و توضيح مي مي گيري را معكوس اين نتيجه

شناسـي و گفتـار اسـتعاري     بـه قسـمي اصـطاح   ركس، بـا انجـام چنـين كـاري،     راه انـداخت. مـا  بـه  ديگري از جنگ را 
شناسـي و گفتـار    اي محدود و هم گسترده دارد. بـه بيـاني دقيـق و محـدود ايـن اصـطاح       زمينه كه هم پسگردد  بازمي



 guerre à mort entre les) « [جنگي تا سرحد مرگ ]وجود داردميان طبقات »  استعاري مستقيماً از گفتار بانكيستيِ

classes) نيـز از آن مشـتق    « ديكتاتوري پرولتاريا» بعد   كه چند سالنئوژاكوبني  يبه بياني ديگر، گفتار –شود  اخذ مي
ي  جامعـه  انتقـادي  گفتـار كـلِ  ، بـه  ي محـدود دارد  زمينـه  پسي  اندازه اهميتي همده، كه ي گستر زمينه پس خواهد شد.

طـور كـه در    ، آنمربـوط اسـت   با يـك ديگـر   « دو ملت» ي  مبارزه بر حسب ٠١٤١ي  بورژوايي و صنعتي جديد در دهه
هـاي   طـور كـه در رمـان    آن (guerre sociale) « جنگ اجتماعي»  شود، يا در چارچوب رمان بنيامين ديزرلي روايت مي

 به غايت بر ماركس و انگلس اثرگذار بود.   دانيم كه  بينيم و خوب مي مي بالزاك
 كنم: بندي، بر سه نكته تمركز مي اين صورت اهميتدر نسبت با 

 
كنـد،   فهـم مـي   « سياست» ي  را به عنوان نقد راديكال ايدهي طبقاتي  اتخاذِ مدل جنگي براي مبارزهاگرچه ماركس  .(٠) 

 مـدلْ ايـن  امـا  هـاي بـورژوايي تعريـف شـد،      طور كه توسـط سياسـت حزبـيِ پـس از انقـاب      يا خودآييني سياست آن
بسـط دادن   موضـوع ي فهـم ايـن    رسد بهتـرين شـيوه   نظر مي به. است امر سياسي مفهوم جديدي ازشك مستلزمِ  بدون
يـا نـامرئي اسـت و     نهـان  كـه جنـگ داخلـيِ    « هـايي  برهه» هايي است ميان  ت در خصوصِ نوسانهاي متن مانيفس دالت

در معنايي جـوهري دقيقـاً گـذار از يـك برهـه بـه        سياستشود.  يا مرئي مي عيان ديگري كه جنگ داخليِ « هاي برهه» 
بسـا   چـه و  –( ايـن مبـارزه    يـابي  رو همچنين آگاه شدن و سازمان از اين) نهاني  مبارزه مرئي شدني ديگر است،  برهه

)و بـود   « شكسـت » يا  « پيروزي» پذيرفتن ، در آنتاگونيسم اجتماعي تصميمبه يك  مبارزه اين هدايتِبنابراين  برعكس.
 der gemeinsame) ي پيكـارگر  نـابودي هـر دو طبقـه   امكـان برآشـوبنده را:    سومينما بايد هرگز فراموش نكنيم 

Untergang der kämpfenden Klassen.)  هـاي هگلـي در خصـوصِ     بنـدي  كـه يـادآور صـورت    « يتراژيك» مورد
ي تناظرهـاي ميـان ايـن مفهـوم از سياسـت و مفهـومي كـه در فرمـول          دربـاره  . بحـث (هاي باستاني است تمدن سقوط

ماركس و انگلس در آن زمان كاوزويـتس را نخوانـده بودنـد،     هرچند، باشد بسيار جذاب ميكاوزويتس حضور دارد 
 شود. تا حدي دگرگون مي جا فرمول كاوزويتس كه در اينحقيقت دارد  در واقعاما 

ي تـاريخ را   دوره تـاريخي و سـرانجام كـل    اعصـار طواني، كه كل  داخليِ عنوان جنگِ ي طبقاتي به . بازنمايي مبارزه(٢)
 ز جـالبي رطـ  . بهاند توصيف شده « ها ارتش» يا  « ها لشكرگاه»  دهد، حاكي از آن است كه خودِ طبقات به عنوان پوشش مي

، يـا آگـاهي طبقـاتي،    حـزب -طبقـه ي  ماركسي درباره هاي مقدم است بر ماحظهها  عنوان ارتش اين بازنماييِ طبقات به
 اند.   تابعِ اين بازنماييي كه هاي ماحظه

طبقات پيونـد دارد،   سازي قطبيمستقيماً به بازنمايي  ناپذير يا جنگ آشتي)تخاصم(  ي آنتاگونيسمِ ايده م. و سرانجا(٣)
شناسي كامل وجود دارد، و هرچه بيشـتر   جا قسمي غايت داري. در اين يند اقتصادي در سرمايهآفر بار فاجعهمد ايپ به و

طـور   هاي آنتاگونيسـتيِ بـه   بيشتر به گروهي مدني  جامعهعماً ، پيش برويمداري  در انقاب صنعتي درون خودِ سرمايه
اند، و رويارويي نهـايي وقتـي اتفـاق     هايي كه نسبت به يكديگر بيروني هشود، گرو مياي بسته و انحصاري تقسيم  ريشه



آور  يـأس دارن بـورژوا پرولتاريـا را بـه موقعيـت      شـود و سـرمايه   ي اجتماعي كاماً فسخ مـي  خواهد افتاد كه نظم كهنه
 كه به بيان ديگر، انقاب است. شورشي – بكاهندفرو شورش  گرسنگي يا

ي نهفتگـيْ   طور كه خواهيم ديد، پـس از دوره  همان و ،گذاشتندآثار عميقي در گفتار ماركسيستي برجاي ها  ي اين همه
در كـه در آن انقـاب و فاجعـه دوبـاره      ، مـوقعيتي شـود  دوباره در موقعيتي جديـد فعـال مـي    ناپزير آنتاگونيسم آشتي

يـافتگي   خاتمه يافت، و اين خاتمـه پيوستگي  هم بهاين  با وجود اين، در كوتاه مدت،. ندشد نمايان عميق پيوستگي هم به
را ممكن كـرد: بايـد چرايـي ايـن ظهـور را       « ماترياليسم تاريخي» ي انگلسي  سياسي ماركسي و آموزه ظهور نقد اقتصاد

 هاي من به قرار زير اند: بفهميم. فرضيه

 
يافت زيـرا   بايد خاتمه مي( Bürgerkrieg) « جنگ داخلي» ( و Klassenkampt) « ي طبقاتي مبارزه» برابرانگاري . (١)

ش گذاشـتند كـه در آن   را بـه نمـاي   واقعـي «  داخلـي  هـاي  جنـگ » از  الگويي ٠١١١تا  ٠١٤١هاي  ها و ضدانقاب انقاب
هـا و سياسـت طبقـاتي را تجربـه      ي ميـان بحـران   رابطه بازنمايي اش در فقط شكست خورد، بلكه نابسندگي پرولتاريا نه
نابسـندگي فهـم خـود از قـدرت دولـت و      چنـين   هـم  پرولتارياكرد.  عملهت مخالف كمونيسم ج سازي در كرد: قطبي

بـه   « حـزب سياسـي كـل طبقـه    » و  « ارتـش طبقـاتي  » ي  ايـده ي ميـان   رابطـه  كـه  نتيجاً اين دولت را تجربه كرد.داستگاه 
 .گرايش داشت شدن معكوس

چنين: هـر نـوع جديـدي از جنـگ      تكرار شد. اما همبارها ي تراژيك تا به امروز در تاريخ ماركسيسم  اين تجربه. (٢)
 هـا  اين جنـگ كه  اي شيوهداخلي، يا  هاي طبقاتي جنگ در خصوص ساختار مسائلِكند،  ايجاد ميجديدي  مسائلِداخلي 

 اندازند. از شكل ميها را  آند و اندازن ميشكاف  يساختارهاي طبقات در

هـاي   سـال  در حـد فاصـلِ  يِ لنـين  ديكتاتوري پرولتاريـا و عمل   نظريه مربوط است بهاستثناي بزرگ اين گرايش . (٣)
شـماري اقـدامات   واقع در خصوص اين احيا  ناپذيري داشته است. در بيني پيش نتايجاحياي اين نظريه . ٠٥٢٠و  ٠٥٠١

هـا تـا توصـيف     در ميـان ماركسيسـت  «  ديكتاتوري»  متوالي مفهومهاي  ي فهم باشد، كه از بحث درباره اوليه ضروري مي
دگرگـوني جنـگ   » ي شـعار   ارائـه بـه   هـا را نسـبت    كـه لنـين و بلشـويك   يابـد   مي دامها( جنگ conjunctureبزنگاه )

قدر كافي است اشاره كنيم كه ديكتـاتوري   در اين باره همين ترغيب كرد. « امپرياليستي در هيأت جنگ داخلي انقابي
ي جديـد فهـم    ي قـديمي و جامعـه   طواني ميان جامعـه «  مبارزه مرگ و زندگي» عنوان قسمي   پرولتاريا از سوي لنين به

اي را  تـوده  « آموزشـيِ » و غيرخشـن يـا   «  تروريسـتي » گري و اداري، خشن يـا   هاي نظامي كه تاكتيكاي  مبارزه شود، مي
 نتيجـه در كند. رو رهبري )يا حزب( سياسي را با يك وضع دشوار استراتژيك دائمي رويارو مي و از اينكند،  تركيب مي

در  طـور كـه   درسـت همـان   –سـت  ا جنـگ -جنگ، يـا يـك ضـد   -يك نهچنين  هماين جنگ طبقاتي از بسياري جهات 
 كه از پيش در جريـانِ توصيفي شود،  توصيف مي دولت- دولت، يا يك ضد-يك نهعنوان  ديكتاتوري پرولتاريا دولت به

معماهـاي  گـوي   جـواب هـاي ديـالكتيكيْ    بنـدي  از صـورت بسـياري   چنـين  هـم  دولت وجـود دارد.  « محو شدن» ي[  ]ايده
 وحـدتِ  منظـور ايجـادِ   بـه ، كـه  پرولتري ايدئولوژيِ شور و هيجانِ كردنِ تركيبجمله چگونگي ازمعماهايي ، اند اينحل



هژموني آن بر طبقات متحد، همـراه بـا پيشـروي بـه سـوي      و محافظت ازتضمين  عنوان يك ارتش، و ي كارگر به بقهط
   ي بدون طبقه ضروري است. جامعه

پايان دهـيم كـه از تأمـل بـر ايـن       ي از وضع دشوار جديديتوصيفبا بايد  بررسيمطلوب است كه به اين نخستين . (٤)
كـدام   –كارل اشميت يـا آنتونيـو گرامشـي    كنم:  ميبيان  اي در هيأتي نشانهكه آن را  اي آورد: تجربه بر مي تجربه سر

ايي يـا  طـور خـاص و جزئـي درون ماركسيسـم ايتاليـ      اتفاقي نيست كه اين بديل بـه  سياسي؟امر« پسا لنينيستيِ »مفهوم 
 نفوذ آن بود بررسي شـد. مطمئنـاً اشـميت    مدي كه در جاي ديگر تحتاعنوان پي و نيز به ٠٥١١ي  پساماركسيسم دهه

ماركسيسـم بـه    بـر  ي خود نوبه كه بهفهمي هاي مشخص ماركسيسم داشت،  ماركسيست نيست، اما فهم عميقي از جنبه
 « سياسـي » خواست مفهومي از امر  اشميت ميآيد كه  اين امر از اين واقعيت مي اثر گذاشت. ي سياسي عنوان يك نظريه

( بـر دشـمن داخلـي    ملـي ، در هيأت استياي يك دشمن خـارجي )بـه عبـارتي، دشـمن     ضدانقاب پيشگيرانهبه عنوان 
هر چيز باشد داند كه سركوب دشمن داخلي بايستي مقدم بر  دولت( ابداع كند، اما در عمل اشميت مي طبقاتي)دشمن 

ي دشـمن )نـه حتـي     مفهوم امر سياسي او مبتني بر تقدم انگارهدر ارتباط با گرامشي،  .وقفه بايد تكرار شود طور بي و به
در ايـن بـاره ديكتـاتوري    اين مفهوم به صورتي شفاف به مدل جنگ گـره خـورده اسـت.     بلكهدشمن طبقاتي( نيست، 

 هـاي اجتمـاعي متفـاوت در    موقعيـت ي اسـتراتژيك آن بـه    و هسـته  « هژموني» شود به جستجو براي  تاريا بدل ميپرول
انجامد، هرچنـد ايـن امـر بـه      مي « ها جنگ جنبش» بر  « جنگ مواضع» ، كه اين خود به تفوق مربوط است « روابط نيروها» 

عنـوان   تـرين شـكل بـه   بـه به  « جنگ مواضع» ، « سركوب ضدانقاب»  به جاي  شرايط و ساختار خودِ جامعه وابسته است.
در  كننـد و  هدايت ميكه فرايندهاي مدرنيزاسيون از باا را توصيف شده اي  بورژوازي « هاي منفعلِ انقاب»  بديلي براي

بـه عقـب   كه به حيثِ سياسـي مسـلطِ اسـت    هاي اقتصادي ناب  دارايي عملكردِرا از طريق  « زيردست» همان حال اقشار 
 د.نران مي

*** 
 
 : ماركسيسم و جنگ ي  ست از بخش اول مقاله اي اين متن ترجمه   

Étienne Balibar, Marxism and war, Radical Philosophy, No. 160 (March / April 2010) , pp. 
9-12. 



 

 

 

 

 

 

 حاكم دفن شد. تنِ كه در ناكجاآبادِ ‘كمال م’ي  ياد و خاطره براي 

 

ها خواهد  ها و بر اسب شود كه پسران شما را گرفته از براي خود بر عرّاده پادشاهي كه بر شما سلطنت نمايد اين مي حقّو گفت ( ٠٠)
كه كِشتش را  خواهد نمود تا آنو ايشان را سردارانِ هزاره و سرادارانِ پنجاهه تعيين  (٠٢) اش بدوند كه دربرابرِ عرّاده گذاشت تا آن

خان كه عطركشان و طبّا و دختران شما را تا آن (٠٣اش را بسازند ) را و اسبابِ عرّادهنمايند و آاتِ جنگش كارند و محصولش را دِرو ب
ترينش را گرفته به بندگان  هاي شما و باغاتِ زيتونِ شما را خوب زارهاي شما و تاكستان و كِشت (٠٤و نانبايان باشند خواهد گرفت )

گانِ شما و  و بنده (٠١سرايانِ خود و بندگانش خواهد داد ) هاي شما را گرفته به خواجه تاكستان زِراعات و و عشرِ (٠١ود خواهد داد )خ
و  (٠١يشان را كاركُنانِ خود خواهد كرد )چنين حمارانِ شما را خواهد گرفت و ا گانِ ايشان و هم از گزيده كنيزكاني شما و جوانانِ شما

 گانش خواهيد بود. بندهگيرد و خودِ شما  عشرِ گوسفندانِ شما را مي

 كتاب اول شموئيل، فصل هشتمعهد عتيق، 

 

سر برند كه همگان را در حال ترس نگه دارد، در وضعي قرار  كه آدميان بدون قدرتي عمومي به گردد كه در زماني جا آشكار مي از اين
معني نبرد يا عملِ جنگيدن نيست، بلكه  زيرا جنگ تنها به شود؛ و چنين جنگي جنگ همه برضد همه است. دارند كه جنگ خوانده مي

را بايد در تعيينِ زمان ي كافي آشكار باشد: و بنابراين  اندازه ي معطوف به منازعه از طريق نبرد به اي از زمان است كه در آن اراده بُرهه
عنايِ هوايِ بد در اين نيست كه يكي دوبار باران كه م كه در ماهيت هوا نيز دخيل است. زيرا چنان ماهيتِ جنگ دخيل دانست، چنان

بلكه در سان، معناي جنگ نه در جنگيدنِ واقعي  همين ببارد بلكه بايد كه چندين روز پياپي احتمال بارش باران وجود داشته باشد: به
 خاف آن نباشد. احتمالِ آشكار وقوعِ آن در طي مدت زماني نهفته است كه در آن اطميناني به

 تامس هابزلوياتان،                                                                                                                                     

 

 آمريكا بود. ͦي جهان در آغاز همه

 جان اك                             

 

 اند. شكستنِ ماشين دولت به تقويت و تكميل آن كمك كرده درهمجاي  هاي سياسي، به تماميِ شورش
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ي حاكميت  حوشِ نظريه و غالباً در قرن شانزدهم و هفدهم حول كه نوپاييگفتارهاي ي هابز و ديگر  نظريه كه باآن
به حفظ سنّتِ  نيز نگاهي نيم حال بودند، ولي درعين ميانه قرونِفكريِ  نظامِ سياست از رها ساختنِ درپي، گرفتند شكل

مضمون نهايي «  قرارداد اجتماعي »حكومتي از دل  تأسيسِ نظامِ كه چندان اد قرارداد داشتند،انعقي  واسطه بهتأسيس 
كه اشاره شد ما در  چنانزيرا ، نبايد ما را گمراه سازداين شباهت  ليكن  [٠].بود قرن هجدهم تا ي سياسي متون فلسفه

 مطلقه،  دولتدر عصر  معاهده هدفِ كه اين و نيزي مدرن هستيم  تان به فلسفهي باس اين متون شاهد گذر از فلسفه
، دريافتي  نوظهور گاليله ك به علم ديناميك و مكانيكِبا تمسهابز  .بود قدرتانسجامِ  تمركز و  ،ميانه قرون برخافِ

شناسيِ  طويي و كيهانعلمِ ارسفاصله دارد.  ي مدرسيّون فلسفهبالكل از مفاهيم سنتّيِ نمايد كه  از طبيعت را عرضه مي
را علل غايي و نيز مقوات ااهياتي، ، و صورت و ماده مفاهيمي نظيرِ ماهيّت با توسل بهبطلميوسي درصدد بودند 

در حاشيه قرار  عالم واقعشناختِ گرفتار شدند كه چنان و قياس صوري  هاي تودرتويِ منطق در داانليكن ، دندرياب
. كرد ء و پديدارها برقرار مي، نسبتي تماماً هندسي و رياضياتي ميان اشيا نوپاي كپلر و گاليله شناسيِ طبيعت .گرفت

. بنابراين، ختسا را بر وفقِ براهين رياضي لخت و عريان مي«  عاطفه بي »كه طبيعتِ  مبتني بر كميّت بود اينك دانشِ
 [٢]رسيد.  ءبه مرتبه اعاد ارسطوئيان شأنِ ناچيزي داشت، در پارادايم جديد، كميّت كه در نز

قرار  و حقوقي  مقوات دستگاه سياسيي  را شالودهعلم ديناميك كوشيد گاليله گشته بود،  علمِ مفتونِكه  هابز
لذا آدمي نيز و  ،را همان قوانين حاكم بر آدمي فرض گرفتاش قوانين حاكم بر طبيعت  شناسي در معرفت. او دهد

اي ماهيّات و طبايع  قائل نبود، او . نوميناليسم هابز كه شأني برتابع حركتِ قوانين فيزيك شدديگري، جسم مانند هر 
است( يكسر  را )كه قهراً جسماني« جوهر» با رد ثنوّيتِ دكارتي،ماتريالسمِ حادِ مكانيكي سوق داد. او را به سمتِ  نوعي 

                                                           

بنديِ اجتماعي در فئوداليسم بود كه ريشه در  ترين ابزار ساخت دهيِ جامعه، مهم سازمان منظور توان گفت انعقاد قرارداد به جرأت مي . به[٠] 
پايه و مبناي زايشِ  ،مهمترينِ اين ابزارهاسنّتِ هوماژ در مقامِ  ننِ كهنِ ژرمني بود.سُ ا شريعتِ مسيحي نداشت بلكه مرهونحقوق رُمي ي

اين  هايي چون لژ و تااژ زايش يافت. غالباً كاركرد سياسيِ اش سنّت داليته شد و از دلكنِ اصلي فُرماسيون فئوي ر منزله نظامِ واسالي به
پارچه ايجاد نگردد؛ بااخص در عصر امپراطوري كارولينژين،  ي مقتّدر و يكقدرت ميان شاه و اشراف بود تا هرگز حاكميت، تقسيمِ ها سنّت

دادند. اين تابعين عاوه  شدند، زمين هديه مي نان مي ي آ الحمايه تحتكه كساني  ن بهبا گسترشِ نظمِ مبتني بر سنت هوماژ، شاه و شاهزادگا
ها زمين و ديگر  كه خود حامي كساني ديگر شوند و بدان بر گرفتنِ هديه، حقّ داشتند كه براي خود ارتش مستقل تشكيل دهند و نيز اين

 شد. ها در سراسر قلمرو سلطنتي حاكم مي وابستگياي پراكنده و متكثّر از  سان، شبكه حقوق اعطا كنند؛ بدين
 
ي مدرسي بجاي تبيينِ  فلسفه  »كند:  برت در كتاب درخشان خود، تفاوت ميان علم مدرسيّون با علم جوانِ گاليله را چنين تلخيص مي .[٢]

هاي محضه در  ‘فعليت’سفه، نظامي طولي از پرداخت... در اين فل ( مي چرايي ها ) ( به تبيينِ علتي قصواي آن چگونگي علتِ قريب حوادث )
گرفت. علتِ غاييِ اشياء و  اي از تأصل و شرافت، در ميان خدا و عالم عنصري قرار مي ي متوسطه رأس آن قرار داشت و انسان، در مرتبه

افعالِ آدمي را از راه طلب و عطش ها و  كردند و علتِ غاييِ كوشش اي كه براي آدمي داشت، تبيين مي حوادثِ عالمِ عنصري را از راه فايده
ها. و  هاي مادّي و نِسبِ رياضي آن شدن با او. امّا براي گاليله، جهانِ عينيِ واقعي مساوي بود با اتم پايانِ آدمي براي رسيدن به حقّ و يكي بي

يِ عللِ غايي نمانده بود، و تنها موضوعي كه انسان و بااتر از انسان هم كه از اين جهان بيرون رانده شده بودند، لذا ديگر جايي براي بررس
توان داد،  ي معقولي كه به علل مي ها(... در چنين عالمي تنها خانه چگونگي آن براي تحقيق مانده بود عبارت بود از عللِ قريبِ حوادث )

مبادي ادوين آثر برت،  «  بود و اغير. كمّي( اين عناصر مادّي خواهد هاي رياضي ) اي معلولِ دگرگوني هاست، و لذا هر حادثه حركات اتم
 .٥١، ص٠٣١١ي عبدالكريم سروش، شركت انتشارات علمي و فرهنگي،  ترجمه مابعدالطبيعي علوم نوين،



 

 

، ذهن چيزي نخواهد بود مگر « آقاي دكارت »تابع امتداد و تحرك قلمداد كرد؛ در چنين رويكردي، برخاف باور 
مُمتدّ چون هر امر  هم از انسانتوان  كه ميين او قوياً بدين نتيجه رسيد بنابرا «.  ر اعضائي از جسم آليحركاتي د »

 « وضعيت طبيعي »ي اين كشف و تحول پُراهميت است كه  دنباله بهتبييني مكانيكي ارائه كرد. سياقي مُقنع  به ،ديگري
كه حاكم بر طبيعتِ يابد  نسق مي و نظم اي قاعدههمان  دولت، بروفقِين اجتماع و تكوتاريخِ  و پيشي خاستگاه  مثابه به

 .سازد عيان ميرا  هابز  تفكرِ ظريفِ دقت بدين امر نكاتِ؛ مادي است

در راستاي و ( صيانت نفس ميل به ) كوناتوسمندي از  هرهبا ب طبيعي سانِنانِ مناسبات اجتماعي و سياسي، ادر فقد
هم در منفصل از هاي و اتم ها ها چون ذره كند. انسان دهي مي خويش را سازمان حياتِ ،رنج درد وجويي و دوري از  كام

باران  » د و تنها وقتي در هيأتِان درحركتمانع فضايي بري از هر آزادانه در  ،و قوانين داخلي خودقواعد راستاي 
خطر  معناي به ي انسان بهبرا اين توقف اجباري شان گردد. رسند كه جسمِ ديگري مانع حركت سكون مي به« ها ذره

سرشتِ شدنِ  ست براي برما ي مجالي منزله امنيت به ، پس اين عدمكوناتوس و آزاديِ نامتناهي است افتادنِ
از و د سنجشِ اعمال خود شو ي هقاعدبدل به يگانه شود تا انسان  ت عمومي باعث ميفقدان يك قدر .آساي او گُرگ

هاي خويش  شخص اميال و خواهشهر  براي ،كند فراطي ميل مياگرايي  چيز به نسبي در چنين اوضاعي همه آنجاكه
صيانت  ،اين، چون يگانه معيار اخاق بر افزون .خواهد بود هاي ديگران مُضر و خطرناك و اميال و خواهش ،پسنديده

هولناك مهيا  زدوخورديد كه صحنه را براي شون ها با تكثري از معيارهاي اخاقي مواجه مي نفس است پس انسان
لي از تقابل و مواجهه از هر شك ،كه برعكس، بلذاتاً رغبت به تجاوز و تهاجم نداردطبيعي  همه، انسانِ بااين كند. مي

 ديگريهر فعل و كنش در فقدان معيار عمومي و همگاني، يكن ل. گرايش داردبه تنهايي و انزوا  گريزان بوده،
دركار  نيزمجازاتي هيچ اين تهديد با بالفعل شدن كه  تر اين مهم و شود ميي نوعي خطر و تهديد قلمداد  مثابه به

كه بايد قانون را وضع كند، به توافق نرسيده باشند،  كه آدميان در مورد شخصي تا وقتي »زعم هابز  به؛ زيرا نخواهد بود
ست كه طبيعت را سرد و  اي دقيقاً ماحصل همان باور مكانيكي اين باور هابز  .[٠]«تواند وضع شود هيچ قانوني نمي

ي هابزنوميناليسم ترتيب،  بديند. نماي ي كميّت تبيين مي ء را بر پايهاشيا«  شؤون و وجوه »كند و  احساس توصيف مي بي
(  ها )كه آدمي نيز ازجمله آن است يِ اتمتحركاتِ كمّبراساس وضعيت طبيعي را  ،طبايع و غاياتموجوديّتِ  با نسخِ

باور  برخافِ ه،متحرك را كنار نهاد تمايز ميان اجسامِنوع هر  ͦدكارتي هابز براي رفع انشقاقِ. كند ميتوصيف 
نيست كه  آور شگفتلذا ، و كند پرهيز مي  ͦآدمي  برحسب سود و زيانحوادث كيهان و طبيعت از سنجش  ،مدرسيّون

سان، قهراً  بدين. نشاند مي عاطفه و اخاقاشياء عاري از در جوار  رحمانه به طبيعتِ محض، او را بيانسان  هابز با تقليل
، ي دركار نيستحاكمكه در وضعيت طبيعي  گردد؛ طبعاً، ميدولت  قيّد بهمُي معيار عامِ خير و شرّ  مثابه اخاق به

امكان هر شكلي  ،وضعيتيدر چنين  .خواهند بود ااهياتيو  قضاييفاقد دالتي   از قانون تخطي ناه و گُنظيرِ  يمفاهيم
مُهر باطل بر حيات خود  ي زدنِ منزله به  معاهده  به شخص پايبنديست، چراكه  از انعقاد قرارداد يا مصالحه منتفي

                                                           

   ٠١٥، ص ٠٣١١ي حسين بشيريه، نشر ني،  ترجمه لوياتان،توماس هابز، . [١]



 

 

از ميان  و همين مسأله امكان چيرگيِ تامِ بر ديگري را در وضعيت طبيعي قسمي برابريِ طبيعي وجود دارد است.
واجدِ وجود دارد و آدميان جملگي كه اين برابري  يمادام است. امنيت عدمجوِ  استمرار دارددر اين اثنا آنچه  برد، مي

آيند و  فائق ءتوانند بر اقويا ضُعفا نيز با خُدعه و نيرنگ مي  -ست اي د با هر وسيلهحقّ دفاع از خوكه  -اند « حقّ طبيعي» 
كند داراي دو  مياي كه هابز ترسيم  رسد وضعيت طبيعي نظر مي سان، به بدين سازند. منتفيترك مخاصمه را امكانِ 

مطلق  اي دّي در آزاديبدونِ هيچ مانع و سها  ها و اتم ه در آن ذرهم كيروي با شرايطي روبه ،سو از يك اپيزود است:
 . نيستو جنگ مرگ جز اش  كه شاكله قرار دارندعي وض ي در سيطره سوي ديگر، كنند، و از زندگي مي

را نيز شناسي  انسان نوعيدقيقه،  علومدستاوردهاي از  سودجُستن بر ، عاوهاش شناسي هابز براي ساختنِ هستي
در سازد.  نظامي منسجم را براي او مهيا مي گرفتنِ اين دو حوزه است كه امكان شكل امتزاج، و عماً خواند فرا مي

، حياتش را براساسِ غرايزي چون ترس و شرارت چون ديگر حيوانات عنوان جسمي زنده هم به، انسان چنين نظامي
سازوكاري تربيتي براي قائل به وجه  هيچ به ،برخاف اصحاب روشنگري، هابز ترتيب . بدينكند دهي مي سازمان

فرآيند خروج انسان از  .داند فائقه بيهوده ميقدرتي  ت و هر شكلي از آموزش را در غيابِنيسانسان  شدنِ رام
فارغ از اين دست  است.د كه همانا تكوين قدرتي عمومي وضعيت طبيعي و حيات در ظل نيستي، سازوكار خاصي دار

سازوكار خروج از وضعيت  نظريِ ، تدوينِدآي ميقرارداد اجتماعي حاصل  ي سنّت اصحابِ واسطه تمايزها، آنچه به
 تاريخ پيشپرتوي بر  تواند تنها نمي ه در تحليل نهايي نهك استو ميثاق  هي معاهد طبيعي به وضعيت اجتماعي برپايه

ست  . اين موضوعيشود مي و معرفتي در اين مسير ئولوژيكيفكند، بلكه خود بدل به بزرگترين مانع ايدبياحاكميت 
 تر با مسائل اي برخوردي ريشهدهد تا  ه ما مي، خودِ هابز لوازم و وسايلي را ب. ازقضاداختبدان خواهيم پر كه در ادامه

 .است معنايي راديكال واجدرجوع به هابزِ بدبين داشته باشيم. از اين حيث، 

اجتماع و حاكميت ميل به ساختن پس حيات است، هاي  ضرورت جزءشرارت و رذالتِ انسان طبيعي، اگر 
 ي عقل يا قانون طبيعي واسطه روي را به اين كجكه بكوشيم  شود، ولو اين محسوب مي روي و انحراف كجي  منزله به

به آنچه اشاره كنيم سياقِ اين انحراف است. نخست بگذاريد  و منتها آنچه جاي تأمل دارد سبك. مند كنيم نظام
نوعي  ، امادر كار نيست اي سياسيكه هيچ سازمانِ  در وضعيت طبيعي گواين .رود روي از دست مي ي اين كج واسطه به

بنابراين، آنچه در طي انعقاد معاهده واگذار  شود. از همان حقّ طبيعي استنتاج ميكه  وجود دارد حكومت برخود
من حقّ خود به حكومت بر  »است:  حقّ حكومت برخويشكنند همين  پوشي مي ها از آن چشم تك انسان شود و تك مي

دانم، به اين  ي اعمال او را برحقّ و جايز مي گذارم و همه خويشتن را به اين شخص يا به اين مجمع از اشخاص وامي
در اين اثنا،  [٠]«. همان نحو تمام اعمال وي را برحقّ و جايز بداني شرط كه تو نيز حقّ خود را به او واگذار كني و به

. دگير ميبر گردن ن تكليف و مسئوليتِ ديگري هيچ ͦجز ايجاد امنيت، اما شود صاحبِ مطلقِ اين حقّ مي حاكمگرچه 
 . نكرده است اي را امضاء چراكه او رسماً هيچ معاهده

                                                           

 ٠٥٢، ص همان هابز، .[١]



 

 

تعاليِ حاكم ضمن نفي  بكوشداء گوناگون به انحتا  دارد ميرا واليبراليسم  هابر،(  پرستي دولت ) اتاتيسمِاين 
 يك پا كمحا نظر به اين كهدر تبين هابز،  رد.باو را در مناسبات و مقرّراتِ قرارداد تحليل بنسبت به قرارداد، جايگاه 

  ،نيست او « تكليف »هم اد امنيت حتي ايج. برمبناي قانون سنجيد اش را ك از اعمالي توان هيچ د نميبيرون از قانون دار
ليكن، . شود ي حاكميت مي مايه بدل به بُن سألهاين م ،به حفظ امنيت است نتِ حاكم منوطصيا و صرفاً از آنجاكه

ترسناك  هيوايي. هدف نهايي ميثاق، ايجاد قرارداد است نسبت به حاكم اجرايي شدن قرارداد در گرو متعالي بودن
براساس . داشته باشدد ومعياري همگاني و كلي براي سنجشِ اعمال قانوني و غيرقانوني وجاست تا بيرون از قانون 

و اطاعت را اصلي باشند ي محض  سرسپردهبايد در برابر فرامين حاكم د و نحقّ پشيماني ندار طرفين نص قرارداد،
تا دستاوردهاي علوم دقيقه را به علوم سياسي انتقال دهد،  تواند ميهابز  است كه ترتيب بدين [٠].ندنمقدّس قلمداد ك

دانسته شود كه امري مصنوع لكه بي سرشت و طبع آدمي  نتيجه اجتماع، نه / حاكميتباستان، ي  فاسفه برخافِ
  و انحراف است.  اش در گرو قسمي كجي تحقق

ي  ك تا رالز كنار گذاشته شد. فاسفهاز اسنّتِ لبيراليستي بعداً از سوي هابز بخش عمده و راديكالِ دستاورد 
اجتماع و ي تأسيسِ  لحظهميان  كوشيدند تا برخاف هابز،ن اك، آدام اسميت و آدام فرگُسن نظيرِ جاسياسي ليبرال 
بلكه  نيستي مدني محصولِ نظمي حاكمانه يا شكلي از معاهده  نشان دهند كه جامعه تمايز بگذارند وتأسيسِ دولت 

 [٢]ماحصلِ نظمي خودجوش است.

فرآيند اخذ تصميمِ اشخاص  بر : نخست،دست گذاشت تز هابزي پُراهميت در  دو مسألهتوان بر  هر حال، مي به
ي  واسطه بهاگرچه، هابز . با وضعيت اجتماعيپيوند وضعيت طبيعي  نسبت و شكل بر ،ي بستن معاهده، و دوم ربارهد
 گاه ليكن هيچ ،دكن مياستخراج  را هي معاهد جهتِ بقا است، ايدهدر ه ناظر بر تداوم يا ترك افعالك«   قانون طبيعي »

در راستاي ترك وضعيت طبيعي  ونه آناً حاضر به انعقاد قراردادِ تابع قوانين جبري، چگ انسانكه شود  معلوم نمي
توان شأني  با رجوع به نوعي سوبژكتيويته ميصرفاً چراكه فقدان كوگيتو است،  ن مورد اهميت داردآنچه در اي است.

فارغ از اين ايراد تصميم كرد.  اخذي گذر از طبيعت به فرهنگ را منوط به  فاعلي براي انسان قائل شد و لحظه
( در by Acquisition« ) دولت اكتسابي »( و by Institution« ) دولت تأسيسي »توجه به تمايز ميانِ شناختي،  معرفت
و توافق معاهده محصول  زعم او دولت تأسيسي . بهشدن اين گذر به ما كمك كند روشن تواند در هابز ميي  انديشه

                                                           

و ها فقط صفاتند نه مفاهيمي حقوقي  كند اما آن اگرچه هابز از صفاتي كه داراي بار اخاقي هستند براي توصيف انسان طبيعي استفاده مي [.٠]
ط به قانون گردند و چون انتقال گُناه و جُرم از ااهيات به قانون است تا جُرم و گُناه در هيأتِ مفاهيمي قضايي مشروااهياتي. قصد هابز 

، فصل لوياتان درباب تعريف هابز از گُناه بنگريد به ي آمريتِ حاكم است پس اين مفاهيم چيزي نيستند مگر تبلورِ زور حاكم. قانون نتيجه
 .٢١٠هفتم، ص  و بيست

(  دولت ي سياسي ) امعهي مدني و ج دوگانگيِ جامعه ،هاي بورژوا دان ي ليبرال و اقتصاد هاي فاسفه ي تاش در ادامهي حقّ  فلسفه[. هگل در ٢]
شوند و از جزئيت و  واجد شكلي منظم مي ،هاي منفرد اش اتم ميانجي اي تحليل كند كه به ي عرصه منزله به را ي مدني كنار گذاشت تا جامعهرا 

سان، هگل وضعيت طبيعي  بدين. ( وصل گردند همان دولتشمول )يعني  گيرند تا بتوانند به امر كلي و جهان شان فاصله مي « طبيعي »بودگيِ  خام
 يابد. ي قسمي مكانيزمِ آموزشي و اقتصادي ارتقا مي واسطه كه بهداند  ي مدني مي طور و تحولِ درونيِ جامعهرا صرفاً يكي از مراحلِ ت



 

 

دهد  سرنخي كه هابز ناخواسته در اين تمايزگذاري به ما مي .است اما دولت اكتسابي ماحصل فتح و اشغالگري است
اينك جالب  قرارداد اجتماعي.منتج از حاكمِ  ست كه اين است كه حاكمِ فاتح در سرزميني اشغالي، داراي همان حقوقي

گرفته از  بدهيم و دولتِ شكل اكتسابيدولت را به جا كنيم. اگر ارجحيّت  هاي هابز را جابه خواهد بود اگر اولويت
اهميت نشان دادنِ دولت اكتسابي روشن خواهد  ي هابز در بي معاهده را امر ثانوي و حتي ايدئولوژيكي بدانيم انگيزه

  عيان خواهند شد.اش  هاي بناي علمي و فلسفي خرابههاي درخشان تفكر هابز در ميان بقاياي  و پارهشد 

ي  كنند، منتها جوهر و عصاره امنيت، حقّ حكومت برخود را واگذار مي تحصيلِكه اشاره شد اشخاص براي  چنان
شود حقّ  اكم واگذار ميكه به ح چيزي اين حكومت برخود چيزي نيست مگر حقّ اعمال خشونت. پس آن

توان به اين بصيرت رسيد كه انحصار خشونت در دستان  ميته كردن تز هابز،  ليكن با سرو ست. ورزي ا خشونت
 اهمان واقع بهبرسازنده است كه ي  اوليهيك كنشِ خشنِ ي  نتيجه نيست بلكهمباحثه و توافق ي  وجه نتيجه هيچ حاكم، به

گردد كه هابز  منعقد مي سياق و معاهده دقيقاً بدان سبكسان، هر شكلي از  نبديست. ك قلمروتصرف و اشغال ي
 ͦبه فاتح خراج و باجدادنِ ضمن دارد تا  مي مغلوبان را وا ͦداند، يعني هراس از مرگ مبناي مشروعيت دولت اكتسابي مي

ون دو چيز بدطبيعي به وضعيتِ اجتماعي  در فرآيند گذر از وضعيتِبنابراي، قبول كنند. نيز حاكم  عنوان بهرا وي 
عبارت ديگر،  خشونتِ محض و ديگري حيات لرزان در ظل اين خشونت. به يكيد، شو هيچ تغييري وارد اجتماع مي

ن كسرشده و اينك حاكم كه خشونتِ همگاني از آبا اين تفاوت ست  وضعيتِ اجتماعي دقيقاً همان وضعيتِ طبيعي
ي  را همان كنش برسازندهوضعيت طبيعي توان  حال ميقدرتِ اعمال خشونت را در يد خود دارد.  است كه يكسره

باشد، درنتيجه قدرت «  ي انباشت اوليه»فرآيندِ ي  منزله . اگر تصرف بهقلمداد كرد يعني فتح و تصرف حاكميت
. استاوليه تصرف  آن رجوع هميشگي به حاكم دقيقاً در زورِ مِوتدا رمزِ كهراست، چ هميشگيبا حاكميت ش پيوند

ي رمز حاكميت در درون قانون  مثابه م بهيجا تصرف و فتح ناميد ي آنچه ما در اين منزله رو، وضعيت طبيعي به ازهمين
عمال گردد و هميشه يك عمل نظمي ا و بي«  آشوب »بر يك  تواند و قانوني نمي«  قاعده» تعبيه گشته است، زيرا هيچ 

تقدم تصرف مؤيد ه است اما بيرون از آن قرار دارد، حافظ معاهد  حاكم هاين واقعيت ك رسازنده نياز است.بي  اوليه
 . به قرارداد است

وضعيت جنگي را   بديعي ا   نظريهي وحشتِ هابز شد تا در  ه چيزي مايهحال اجازه دهيد به خود هابز برگرديم. چ
ي اصلي برسازنده، جايگاه  مثابه جنگ به ،قول فوكو بهكه  هم زماني ، آندولت قلمداد نمايدقطب مخالف اجتماع و 

سرمشقِ  ،ابهام و سردرگميكه  آن . باكند نقبي به عصر هابز مسأله را روشن ميهيچ فيلسوفي نداشت؟  درفيعي نز
ي احيالذا و هنري، ادبي و نظري شد وضوح بدل به كانون گفتارهاي  بود، آگاهيِ تراژيك بهقرن هفدهم حاكم بر 

اش  رفته . آريستوكراسي در پي احياي حقوق از دسترفته مقصود نهايي بسياري از اين گفتارها شد ي ازدست گذشته
بازسازي نمايد،  افول را كوشيد تا كاتوليسيسم روبه مي بود و سوداي بازگشت به فئوداليسم را داشت، كليسا

كردند، مبلغ ايماني تراژيك شده  گشته قلمداد مي ني و تباهكه اينك جهان و عالم سياست را شيطا ها ژانسنيست



 

 

در آن يعني عصري كه  -هنري هشتم بودشكوه و  جالِ ي احياي هم درپدر اين اثنا، فيلسوف انگليسيِ ما،. بودند
شمشير شاه  جزشمشيرها تمام اخره، ام در برابر جالِ پادشاه فروآوردند و بيو اشراف سرتعظ كليسا تابع حاكم شد

ا را به وضعيت طبيعي مجنگ داخلي دهد كه  هشدار مي لوياتانهابز مكرراً در روست كه  از ايناف شدند. غ
 .داشت دخواهكه ديگر حاكمي نظير هنري هشتم وجود ن گرداند؛ يعني جايي برمي

ها  ميان طرفداران پارلمان و سلطنت استوارت ي انگلستان و تضادِهاي داخل گرم جنگ كه هابز در گرمادانيم  مي
اي را داشت كه امكان وجود  سان، هابز با نوشتنِ اين كتاب قصدِ غلبه بر موانع معرفتي و نظري بدين. را نوشتلوياتان 

باعث در انگلستان عصر اليزابت و كل اروپا اي  و فرقههاي مذهبي  جنگ مند را منتفي كرده بودند. حاكمي قدرت
باور طلب گردد جز  توانست دستاويز هابز سلطنت از اين حيث، چه چيزي مي، نشدريشه تفرقه و نفاق دنِ ش خشك

مباحثِ تاريخي و حقوقيِ  بهچنان  ، جنگ داخلي انگلستانل اطاعت محض. وانگهيامنيت و صلح در قباايجادِ به 
جدال  مباني سلطنتِ مطلقه را ضروري دانست.بنديِ مجدد  صورتوناگوني دامن زد كه هابز در اين بلوا  و آشوب گ

كرد و منبعي شد نبش قبر ها  ها و ساكسون قديميِ نُرمن از جدالِرهبري كرامول  ران مشروطه بهها با طرفدا استوارت
 ()كه هابز بدان باور نداشتجيمز اول عاوه بر رجعت به حقّ الهي سلطنت . هاي حقوقي و سياسي اين ستيز  براي ايده

زعم  ها. به يعني حقّ تصرف انگلستان توسط نُرمن -ي فتنه و شرّ بود ز درمقام ريشهكرد كه براي هاب به حقّي اشاره مي
اند، پس حقّ سلطنت از آنان  مغلوبان اين شكست را پذيرفتهرو كه  از آنشده است و  شاه، انگلستان يك سرزمين فتح

( را مشابه  موقعيتِ انگلستانِ زمانِ يورشِ دوك نُرماندي )ويليام فاتح عيناًپادشاه،  دانان پيروِ حقوق سلب شده است.
ها  دنيا شد پس نُرمن طور كه انگلستان براساسِ حقّ تصرف مالك ينگه همان ديدند؛ يتِ آمريكاي چارلز پنجم ميموقع

 بُدن و هابز گفتاري فلسفي توسط ژان -گفتار حقوقيشدنِ  با طرح از سوي ديگر مقارن [٠].اند نيز واجد اين حقّ
ستند تا ج اء گوناگون بدين گفتار توسل ميانح طرفداران پارلمان به .درمقامِ رقيب ظهور كرد «سياسي -تاريخي»
نبرد هيستينگز  آنان با رجوع به اين گفتار، ويليام را فاتحِ. بندي كنند مشروعيت شاه و خاندانش را صورت دمع

ها نه  ، نُرمنتر زعمِ جناح راديكال بهاما . مردم او شاه انگلستان شد بنا به درخواستمعتقد بودند كه بلكه دانستند  نمي
 ادامه دارد.« جنگي خاموش »رو، هنوز اين ستيز در هيأتِ  با رغبت مردم بلكه با جنگ و استعمار حاكم شدند و از اين

به حقّ  با رجوعاين گفتار ضد سلطنت،  ، درعوضدانست راني را ماحصلِ وضعيتِ غيرجنگي مي هابز حقّ حكماگر 
تنها  در شرايط عادي شاهمعتقد بود كه جنگي قبول داشت و  راني را صرفاً در وضعيت حقّ حكمساكسوني و ژرمني، 

عمدتاً مدافعان سلطنت مطلقه كه ) اسي  با گفتار حقوق روميسي -گفتار تاريخي ،واقع . بهيك قاضي غيرنظامي است
 مبتني بر صلح و امنيت بود،حقوقيِ بُدن و هابز كه  -. در تقابل با گفتار فلسفيسرجنگ داشت د(كردن بدان رجوع مي

                                                           

منطق حاكميت، اين هاي نو درباره حاكميت امري تصادفي نبود، بلكه كشف جهاني بيرون از  [. تقارن زمانيِ كشف آمريكا با ظهور نظريه٠]
پردازاني چون بُدن و پوفندورف و هابز داد تا از نزديك شاهد فرآيند چيرگيِ قدرت و امكان ساختن وضعيت مدني و  فرصت را به نظريه

ي مهم ها بدل به يكي از مؤلفه«  فتح آمريكا» ماجراي ويتوريا واقع، بعد از فرانسيسكو د  نظم و بكر باشند؛ به در سرزميني بياجتماعي 
 شود. هاي داخلي مي بندي نزاع دانان در صورت حقوق



 

 

اين گفتار، ايجاد صلح و دولت ربطي به  بنابهنست. دا بنيان اجتماع و روابط سياسي ميسياسي جنگ را  -گفتار تاريخي
چنان  همجنگ  ،در ذيلِ صلح و قانون رو، ازهمين ها جنگ و غارت است و ي آن سرچشمهكه بل انعقاد معاهده ندارد

 طرف باشد زيرا نشانِ بارزِ تداومِ اند بيتو طرفي وجود ندارد و حاكم نمي بي « ي سوژه ». در اين جنگ هيچ ادامه دارد
و د نوزدهم بوم تا هدر قرون هفد ي درگيرنيروها بنيان تحليلِ فوكوزعم  گفتار بهاين  اوست. خودِ ،يجنگ وضعيتِ

سرانجام با  تا آن را بسط و توسعه دادند يز و ژول ميشله آبه سيچون كُنت دو بولن ويليه،  داناني مؤرخين و حقوق
 .شود تز نبرد طبقاتي ماركس و انگلس هاي فراوان بنيانِ تعديل و رحج

ي  ي نوعي فلسفه ارائهكوشد تا با  ميرو،  ست و از همين كردنِ نتايج اين گفتار ضددولتي خنثيهابز مقصودِ نهاييِ 
سياسي  -گفتار تاريخي چارچوبتأمل در . ديگر ادغام نمايدكدر يتاريستي و سلطنتي را سنت پارلماندو  ͦمبتني بر حق

دهد. توصيف او از دولت اكتسابي و  پذير هابز را به ما نشان مي خوبي نقاط حساس وضربه و بسط دستاوردهاي آن به
عاوه، تدوين سازوكارِ گذر  اي كه در باا بدان اشاره كرديم. به هاي تاريخي د به نزاعاش جوابي بو سازوكار مشروعيت

كردنِ  رنگ كمو نيز داخلي هاي  به نزاع دادنِ هنظري بود براي خاتمحلي  راه ،از وضعيت طبيعي به وضعيت اجتماعي
حاكمِ فاتح با حاكمِ برآمده از دل يك حقّ كردنِ  يكسان ي فتح و تداومِ وضعيت جنگي در متن صلح و امنيت. واقعه

ساختنِ  ، نشان داد كه سياسي -دستاوردهاي گفتار تاريخيهمه،  بااين .قاً ترفندي بود براي رفع اين تنشقرارداد، دقي
تا بعداً قرارداد معنا يابد. به  ضروري استيك زور اوليه وجود عهدنامه نيست بلكه منوط به قرارداد و حاكميت 

اسطوره يا  ͦ، وضعيت طبيعيدرنتيجه هيچ نيازي به قانون ندارد.«  خلق قانون »حاكم براي  ،اشميتقول  عبارت ديگر، به
ز قانون است كه قانون را ممكن نيست بلكه وضعيتي بيرون ا ( پندارد طور كه كاسيرر مي آن ) فرضي منطقي پيش

 كردنِ اين حاكم است كه با مخدوشواقع،  بهدهد. هرباره به آن، زور خود را سازمان ا رجعت حاكم بسازد تا  مي
در وضعيت ست كه  اينك تنها اوست كه واجد حقّيسازد، زيرا  هيا ميمرزها، امكان رجعت به وضعيت طبيعي را م

 .يعني حقّ اعمال خشونت -همگاني بود طبيعي

نظام واردِ زيست كه مفاهيم الهياتي قاچاقي  اي مي بود، ليكن او در برههكردن سياست  علميهابز،  هدفگرچه 
ي  ي فلسفه نوميناليسمِ هابز نيز مانع از آن نشد تا صفاتي نظيرِ مطلقيّت و استقال كه بازمانده .ندشد مي فكري عالمان

البته در اين مورد او تنها نبود. بعد از  يعني لوياتان شوند.« خداي فاني»هاي اصليِ  قرون ميانه بودند جزو ويژگي
بازسازي حاكمي قدرقدرت وجود داشت و دقيقاً از  سودايِ رنسانستا  ميانه قرونفروپاشي امپراطوري روم، از 

پاپ و وايتِ در جدال ميان ي پادوايي و ويليام اُكامي  مارسيله از جملهرو بود كه اغلب اين عالمان و بزرگان  همين
همواره خود  ها تا هابسبورگها  و كاپسينها  مند از كارولينژين هاي قدرت هرچند سلسلهسلطنت بودند.  دارِشاه، طرف

تز دو ي سرسپردگي به قيصر و نيز  ي عيسي مسيح درباره ليكن توصيه كردند، ران روم معرفي ميعمارت وي را خلفِ



 

 

گذاشت در كنار شرايط خاص اجتماعي و اقتصادي قرون ميانه،  كه ميان اقتدار آسماني و زميني تفاوت مي [٠]شمشير
ي اجتماع مؤمنان  مثابه كه در كليسا به با ظهورِ جنبش رفورماسيون و انشقاق عظيمي شد. مطلق ميحاكميتي مانع ايجاد 

شدنِ  بعد از مؤمناي قدرقدرت  ساختنِ امپراطوري چراكهباد رفت، وضوح اين اميد و پندار بر داد، به رخ عيسي مسيح
ي صلح و امنيت بلكه باعث  دهنده نه بشارتميسحيت اكنون ولي  ،معنا داشتمسيحي اروپاي  ي در سايهكّنستانتين 

هاي  جنگ شد. ظاهر مييكي از طرفين پيمان  عثماني بود كه بعضاً در هيأتِ هم سلطنتتفرقه و جنگ شده بود و اين 
هاي  ملت و فرصتِ ظهور دولترا سد كرد ي راه هر گونه بازسازي امپراطوريِ متحد ا سوزِ مذهبي و فرقه انمانخ

گيرد كه اقتدار دو  وقتي صورت مي صرفاَرفته بر هابز معلوم شد كه خروج از آشوب  رفته متعدد را فراهم آورد.
مرجع كنار گذاشته شود و كليسا رسماً در تن حاكم ادغام گردد و لوياتان صاحب برحقّ شمشير باشد. هابز برخاف 

ي  مثابه و كل اروپا را بهنبود Jus Publcum Europaeum گاه چندان خوشبين به نوموس جوشيده از  اشميت هيچ
فقدانِ  ناشي ازبر اروپاي مابعد رنسانس را  حاكم«  طبيعي »قاً وضعيت جنگي و قيو دا ؛گرفت درنظر يدروني  عرصه
  .دانست مي مند قدرت دولتي

كه بيشتر  بودندنيتس  خداي دكارت و ايبشبيه خواه كه خواهانِ حاكمي  هاي مشروطه موازات رشد جريان به
اميك تبعيدش ي كپلر و علم دين واسطه هراسان به ͦجُست كه خود ميهابز اقتدار مطلقِ خدايي را ران،  ناظم بود تا حكم

ي سنگين علوم طبيعي  همه، سايه با اين ،بود بعدي الوهي واجدلوياتان مفاهيمِ ااهياتي،  ميانجيِ به اگرچه كرده بود.
ي پادشاه  احيا اقتدار خداگونه براي شناختي معرفت خود بدل به بزرگترين مانعِي حاكميتِ هابز،  سكوار در نظريه

ي از بازگشت به شكلاين جريان مبينِ ، ي سياسي بنگريم به تحواتِ مدرنيته منظر ااهياتِ سياسياگر از . شده بود
ي مراجع اقتدار، فقط در  منزله رويم؛ خدايان به ( است. در پاگانيسم با قسمي تساهل و تكثر روبه پاگانيسم )چند خدايي

چيزي نيست مگر  نتيجهها گُنگ و ناروشن است،  همه، سرحداتِ اين قلمرو با اين كنند خود سلطنت ميقلمرو خاصِ 
ي  نظريه كه ااهيات سياسي و ازجمله است  درحالياين  .ها و حتي بعضاً نبرد خدايان و انسان نبرد و ستيزِ خدايان

                                                           

هاي پاپ و  خواهي هافزاري عليه زياد اي از قرون ميانه جنگ كند كه در برهه اشاره ميلوقا دوم انجيل و از فصل بيست ٣١ي  اين تز به آيه. [١]
ي  منزله صاحب شمشير آخرت، و هر چيزي غير از اين، به كليسا بود. با استناد بدين آيه، پادشاه مالك نهاييِ شمشير دنيا بود و كليسا

گذاري و مراسمِ تعميدِ  جا كه پس سلطنتِ كارولينژين حضور مقامات روحاني در تاج . از آنشد محسوب ميسرپيچي از حكم پروردگاه 
برخي از متألهين  پيرو پاپ، بدين  ،« استتعميد دهنده برتر از  تعميد يابنده  »استناد به اين سخن پولس قديس كه پادشاهي باب شد و  با 

تمامي مستقل از جسم مقدس كليسا نيست.  ناخواه شمشير دنيوي نيز آغشته به اقتدار  الهي است و لذا پادشاه به باور رسيده بودند كه خواه
و . اين رسم پادشاه را بهرمند از فيض الهي داشتكليسا اي غير از خواست  پپن كوتاه قد مرسوم شد نتيجه مراسم تدهينِ شاه كه از زمانِ

طبيعيِ پادشاه هم نتوانست دستاورد زيادي  . كوشش پاپ گرگوريوس هفتم براي فائق آمدن بر حقّ فوقكردطبيعي  واجد حقّي فوق عماً 
، در جدال ٠١٣١آمد. مثاً در سال  حساب مي ي نيروي فرادست به منزله همراه داشته باشد لذا غالباً اين سلطنت و عرفِ زميني بود كه به به

شدت از اشراف بزرگ حمايت  كه كليسا به ( و اشراف بزرگ در ميان درگرفت، درحالي پا )واواسورها دارهاي خُرده ه  ميان زمينك بزرگي
قبل از قرن دوازدهم، عمدتاً  رسميت شناخت. تا ها را به ها بر زمين كرد، امپراطور كُنراد دوم از واواسورها دفاع كرد و حقِ وراثت آن مي

فرودهاي تاريخ فئوداليسم و مراتب اجتماعي آن  لي بود. در اين مورد و  نيز فراز وانتخاب كشيش و اسقف در اختيار ارباب يا اهالي مح
 .٠٣١٣  ي انتشارات آگاه، ي بهزاد باشي، مؤسسه ، ترجمهي فئودالي  جامعهبنگريد به، مارك بلوخ، 



 

 

بلكه كل گيتي ، نه يك قلمرو خاص، اقتدارش ي كه حوزه تند، مرجعيهس رجع اقتدار واحدهابز درپي نوعي م سياسي
واحد و يگانه  بنابراين هر شكلي از تضعيفِ خداي .وجود ندارد بيرون از زور و اقتدارشاي  عرصهاست و هيچ 

تنيدگيِ متافيزيك و  ي اجمالي و ناكافي، درهم رسد همين اشاره نظر مي . بهي تضعيفِ خداي فانيِ زميني است مثابه به
به شكلي پروبلماتيك چنان  باستان تا امروز هم اي كه از عصر تنيدگي كند، درهم عيان ميبه خوبي را  سياست غربي

  خود باقي است. قوت به

ي  ي نظريه ي هابزِ عصر خود، كوشش زيادي كرد تا با قرائتِ مجدد هابز، عناصر برسازنده منزله كارل اشميت به
و نجات دهد. او نيز ، بازسازي بوده قهقرا رفته مفهومِ حقوقي و سياسي باش اين  زعم اي كه به ، در زمانهرا حاكميت

دانان پوزيتيويست و پلوراليست با پشتيباني نظام پارلماني عماً دولت را به  زيست كه حقوق چون هابز در عصري مي
ها و اضمحالِ  چون هابز شاهد شكست دادند. او هم هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي تقليل مي ي دسته نماينده

از فروپاشيِ رايش دوم به رهبري قيصر ويلهلم دوم تا عجز و سترونيِ جمهوري نوپاي وايمار و  -كشورش بود
شده توسط  ( از قانون نوشتهjus belliآميزِ رايش سوم. او شاهد حذف حقّ اعامِ جنگ ) سرانجام انحال فاجعه

اش  و حذف دهدرا شكل ميجوهر و ماهيت نهاييِ حاكميت  درحكمِ باورش، كه به هم حقّي بود، آنمتفقين براي آلمان 
ي  حاكم فردي است كه درباره »براي اشميت  از ياد نبريم، بودكه فاقد قدرت حاكمانه داشت  پرده برمي  دولتي از

   .[٠]« گيرد وضعيت استثنايي تصميم مي

 machine« ) ماشين كبير»ي ماشين،  مثابه يُمنِ تشبيه دكارت از جسم به به، هابز كهست  برآن اشميت

machinarum) بنابراين، [٢]ي تكنولوژيكيِ عصر مدرن ابداع كرد. نخستين سازهي  منزله خود يا همان لوياتان را به 
يادماني از صلح و پايان  و نيز يماشيني هيواي ،عين كثرتدر وحدتست مركب از حاكم آسماني،  ميلوياتان جس

كار گرفتند اما هابز را  ي ماشين را به ي عصر روشنگري گرچه بعضاً استعاره فاسفهبنا به روايت اشميت، جنگ. 
ن، از استقال و كاراييِ آن روح از ماشيانفكاكِ با  كوشيدندو ايضاً به محاق بردند انگيز  ي ابليسي هول مثابه به

دولت  ليبراليسمِ .قرائت نمايند و  فاقد ارادهخنثي ي يك ماشين  مثابه دقيقاً به دولت را ندبتوانتا بعداً  پوشي كنند چشم
. دهد ي مدني تقليل مي جامعه طرفِ بيبه يك ناظر را  آن ،« علمي »و  قرائتي اقتصادمحوربا و  كند مياستعمار از درون را 

فلسفه حقوق بدون ارجاع به علوم طبيعي به معتقد است كه طبيعي و سياست  جواريِ علوم مخالف با همنيز، اشميت 
كانتي كه ازقضا، جريان مقابل اشميت، يعني جريان نئو هاي حاكميت را برسازد. مؤلفهتواند مفاد و  تنهايي مي

گرايي و  ي اين تاقي، تفوقِ نسبي نتيجه .تافتگيِ علوم طبيعي و حقوق شد مناديِ دره، مُوجه هابزي نبود هيچ به
تابع «  ارگاني مردمي» ي  مثابه گذاشت و دولت را به را كنار مي«  نظمِ قانوني »اي بود كه تمايز ميان دولت و  ثرگراييتك

                                                           

 [1] . Carl Schmitt, Political Theology: Four chapters on the concept of sovereignty, University of 
Chicago Press, 2005,p.5  
[2]. Carl Schmitt, The Leviathan in the State Theory of Thomas Hobbes꞉ Meaning and Failure of a 
Political Symbol, Greenwood Press,1996,p.34 
 



 

 

آنچه قانون را  وي نظمِ قانوني نيست  حاكم آفريينده نظيرِ كلسن و گيركه يهاي ينئوكانتزعمِ  به [٠]كرد. هنجار مي
  .كند قانون را تأييد مي فرآيندي صوريتنها در زد هنجار است و دولت سا برمي

چگونه در عين تأييد وجه آنتاگونيستيِ سياست، اقتدار اشميت حال اجازه دهيد اين پرسش را طرح كنيم كه 
نمايد،  انگيز مي كار از سياست شگفت ي اول برداشتِ ستيزمحورِ اشميتِ محافظه كند؟ در وهله حاكمانه را  توجيه مي

. اما اشميت با را دارندزدودنِ هر ردي از تخاصم در روابط سياسي كاران ميل به  اقتدارگرايان و محافظه چراكه همواره
به وراي مرزها « ها تكثر دولت »ي زهرآگينِ سياست را در هيأتِ تز  تا اين جنبهكند  ميسعي  ،«ها تكثر دولت »تز طرح 

 -چون گفتار راديكال تاريخي از يك سو، با نقد جريان نئوكانتي منشأ قانون را هماشميت سان،  . بدينسوق دهد
 را اي تخاصم ريشههرگونه داند و از سوي ديگر، با انتقال آنتاگونيسم به بيرون از جامعه امكان  سياسي، اقتدار مي

ي  مثابه اما ملّت به .همان ملّت است اندازد و اين جمع عمدتاً خطر مي هويت جمع را به ͦدشمن زعم او سازد. به منتفي مي
در سايه قرار داد. در سياسي -تاريخي راديكالِ كه  گفتارِبورژوايي است  ي گفتار ، محصول سيطرهيگانه پيكر سياسي

راي حذف و ادغام باي  بدل به وسيلهبه گفتار پزشكي و قضايي  مفهوم جنگ داخلي با الصاق رسماً اين گفتار،
فراسوي مرزها سوق ديده به  ميانجي ساختن ارتش منظم و آموزش و جنگ بهتخاصم سرانجام و شد « هنجارستيزان »

موازاتِ تبعيد جنگ از  و به وسياقي نظامي و جنگي صورت گرفت دقيقاً با سبككه اين تحوات  . شگفت آنشد داد
 اوه بر يكسان كردنِ دشمن و مُجرم،انساني ععلوم در هيأتِ گفتارهاي ظامي دهي مبتني بر عقانيت ن جامعه، سازمان

 مبدعدولت را فسخ نكرد بلكه برترِ تنها قدرتِ  بنابراين، بورژوازي نه .بندي كرد هاي اجتماع را مفصل تمامي عرصه
 ي حاكميت كرد. ن حيات را مستعمرهها با زور حاكم تمامي شؤو هاي مهيبي از انضباط و تكنيك شد كه تاقيِ آن شكل
 با قرائتِ  اشميت با اين حال،شود كه قصد انتقاد از آن را دارد.  اي مي سان، اشميت نهايتاً گرفتار نگرش ليبرالي بدين

 بخشيدن به جدالي همگاني در كسوتِ يعني تعيّن -وداز آن گريزان ب اش كه نويسنده يافت به چيزي دست لوياتان
 تكاپويكل چرخد و  كه بر مدار تعيين دوست و دشمن مي وضعيت طبيعي اين ويژگي را دارد .دوست و دشمن

دقيقاً  آرزويش را داشتقدرقدرتيِ كه هابز  حاكمِاشميت تداوم اين ويژگي در وضعيت اجتماعي و مدني است، زيرا 
يين دوست و دشمن، وضعيت اجتماعي بدونِ امكان تع ،عبارت ديگر د. بهكن اش مي او نفيدر جايي ايستاده است كه 
د موري، هابز پس وضعيت طبيعيِ محضِم جنگ را دارد اتنها حقّ اعحاكم  كه جا امّا ازآن فاقد قدرتِ حاكمانه است؛
ها بر مدار  اي نيستيم و صرفاً دشمني ما هنوز شاهد هيچ سازمان سياسي در وضعيت طبيعينظر اشميت نيست، چراكه 

اي  پذيرد و هر شكل ريشه ميرا اشميت نيز نهايتاً برداشت بورژوايي از جنگ  با اين حال، چرخد. تمايات شخصي مي
 سازد. ها منحل مي از تخاصم دروني را در ذيل تكثر دولت

تقليل جنگ  چنين هم . وشاني اصل تصرف و اشغال استي اپ منزله به وراي مرزها ي از انتقال تخاصم بههر شكل
ست كه  ها دقيقاً همان چيزي دولت . جنگِدهد را نشان ميو بورژوايي محور  دولتالي صرفاً مسلحانه نگرشي به جد
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امنيت در برابر اطاعت را و بورژواييِ اي  شود و اصل مبادله اجتماع ميي  برسازندههاي جنگي  مانع از ديدن ريشه
حاكم به وراي مرزها نيست  زورِ معنايِ انتقالِ صرفاً به ،ي امپرياليستي ورود دولت به مرحلهوانگهي،  بخشد. تحكيم مي

ي  خوردنِ مرحله چپِ انقابي گرهماركسيسم و گرچه سنّت  دهي مجدد جامعه. بلكه همراه است با سازمان
ي  همان نحوي كه در نظريه دهي جامعه را كشف و تحليل كرد، ليكن مفهومِ جنگ را به امپرياليستي و لزومِ بازسازمان

فرض هولناك قطع  خود را با اين پيش هاي پيوندبخش بايد  سياست راديكال و رهايي .پذيرفتبورژوايي وجود داشت 
 ،. تخاصماشاره كند در درون مرزها  هبرسازندتخاصمِ كند تا در گام بعدي با موفقيّت به سازوكار ايجاد و تكثيرِ 

 الگويغيراز  به الگوييتواند  و هيچ حاكمي نمي توسط حاكميت براساس حقّ تصرف است شدن جامعه ماحصلِ منقسم
ي بامنازع تصرف است و هم  توأمان هم وسيله ͦجنگ كند. دهيِ آن رجوع  اجتماع و سازماني  جنگي براي اداره

ي  واقع مقارن با وجود مرحله به .الگوي درونيِ خودِ جنگ جتماعي براساسبندي مناسبات سياسي و ا مفصل ي وسيله
ايم و انفكاك اين دو باعث  امپرياليستي در كشورگشايي، ما با حضور همين ميل امپرياليستي در درون مرزها مواجه

ي تكنيكي  مثابه ي نيرو به رابطهبنابراين بايد پذيرفت كه شود.  گمراهي در تحليلِ هر دو شق اين فرآيند واحد مي
حقوق طه تا ست بر مناسبات مبتني بر سل اي صرفاً ايهحقّ  حقوقي است. -و دستگاه فلسفي ي حقّ سياسي شالوده

رو، بايد سياست را ادامه جنگ دانست نه  ايناز .اين واقعيت گردد محض جايگزينِ حاكم و لزوم اطاعتِ «مشروع»
ي  منزله ، تصرف را بهو صاحب حقيقت « اي مبارز سوژه» درمقامِ تواند  با پذيرش اين اصل است كه شخص ميبالعكس. 

 سياست راديكال و غيرحاكمانه بايد ارتباط ميان حاكميت با كار گيرد. به تاريخ و حاكميت فهمِ  يگانه چارچوب
زور ناب قانون  را قطع كند و با فسخ ( شناسانه هستي يي اصل مثابه به )قدرت خاستگاه خود يعني فرايند انباشت اوليه 

ي سازوكار  اين سرانجام در گروِ كشفِ دوباره  د.اناتمام رس بهرا و عماً تصرف و اشغال  كرده متزلزلرا جايگاه حاكم 
[ جنگي ...چون اين جنگِ كهن، ] ،خُبكشف كنيم؟  جنگ را از نوبايست  ميچرا »يِ حاكم بر جامعه است. اما جنگ

تمام نشده است، چون هنوز تمهيداتي براي نبردهاي بايد در نبردها متخصّص شويم، چون جنگ پايدار است. ما واقعاً 
عبارت ديگر، دشمنانِ  بهساز پيروز شويم.  شود، و چون ما بايد در نبرد سرنوشت ساز در نظر گرفته مي سرنوشت

شود تا جنگ را به پايان ببريم. جنگ فقط تا حدي  كنند و آشتي يا صلحي برقرار نمي روي ما هنوز ما را تهديد مي پيش
هاي عيني و ذهني يا ايدئولوژيكي  ولع حاكم براي بلعيدن سرزمين  [٠]« پايان خواهد رسيد كه ما واقعاً فاتح شويم.به 

بايد سياست راديكال،  رو، . از اينسرشته شده استاش براساس فتح و اشغال  پاياني ندارد، چراكه مبنا و شرايط امكان
اخاقي كه دولت را  -. برعكس ديدگاه فلسفيل مبارزه استپيشاپيش در درونِ قلمرو دولت در حابپذيرد كه 

ي  اش توزيع حقّ، ثروت و شأن است، ديدگاه راديكال بايد جنبه داند كه كارويژه مكانيزمي عقاني و حداقلي مي
شده، درپي  هاي مادي و معنوي تصرف بر سرزميناي كه عاوه  توليدگر دولت را برجسته سازد، يعني همان جنبه

هابز درصدد بود تمامي شؤون حيات را در  جديد است. ي ها و سوبژكتيويته ايدئولوژيكي هاي مادي، ساختن سرزمين
                                                           

زاده، نشر رخداد  ي رضا نجف ترجمه، ٠٥١١˗٠٥١١گفتارهاي كلژ دو فرانس  بايد از جامعه دفاع كرد: درسميشل فوكو، .[١]
  . ٥٤ص.٠٣٥١تازه،



 

 

تمامي  كه به بود شدنِ دولت يا مديريتي  اجتماعيفرآيند اين  حقوقي -برخاف گفتار فلسفيليكن  ؛حاكميت ادغام كند
كنشِ  -براي تفكر عماً همان چيزي را محقق ساخت كه هابز در نظر داشت. حاكم ادغام كرد و  حيات را در ظلِ زورِ

از اين طريق و صرفاً ؛ مشروط به تحليل و ارزيابي اين فرآيند استتن لوياتان هاي  سلول از بخش، امكانِ خروج رهايي
توان مي( كرده است اش حذف ي سياسي آن را از فرهنگ مفاهيم كه اينك مدرنيته مفهومي) سعادتي مفهوم  در سايه

  حيات مبادرت ورزيد.كمونيستي دهي  سازمانبارديگر به 

*** 
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حال، وجود ايناند؛ باها وجود داشتهي دورانه( در همTotal warهاي تام )اساس تعبيري خاص، جنگبر
-سخن مي *«مطلق»و  «هاي انتزاعيجنگ»گردد، او از باز ميكاوزويتس اي در باب جنگِ تام احتمااً به زمان  نظريه

خاصّي كسب  يِفرمول جنگ تام معنايي ويژه و تأثيرگذارتأثير تجاربِ واپسين جنگ جهاني، گفت. بعدها، تحت
ر ادبيات فرانسه و  در كامي شايع بدل شده است. نخستين بار دكنون، ]اصطاح مورد بحث[ به تكيهتا ٠٥٢١كرد. از 

تگي خاص مطرح شد. سپس، مابين اي برجسبود كه اين اصطاح با گونه La guerre totaleعنوان  كتابي تحت
ساح در ژنو ي خلع از سوي كميته ت منتشرشدهدر ادبيات مورد استفاده در گزارشا بود كه ٠٥٢١و  ٠٥٢١هاي  سال

( و desarmement moral) «ساح اخاقي خلع»(، potential de guerre) «امكان جنگ»و در مفاهيمي همچون 
نيز از  «دولت تام» باز كرد. دكترينِ فاشيستيِجايي (، اين اصطاح براي خود  desarmement total) «ساحِ تامخلع»

طريق ]مفهوم[ دولت با آن پيوند خورد؛ ماحَصل اين پيوند جفتِ مفهوميِ دولت تام، جنگ تام را باعث شد. از سال 
ها را از دو به سه تماميّت تعداد اين جفتنيز  **مفهوم امر سياسيي انتشار مقالهدر آلمان  ،تا به اكنون ٠٥٢١

نيز  بسيجِ تامعنوان تحت ٠٥٣١افزايش داده است: دشمن تام، جنگ تام، دولت تام. چاپ كتاب ارنست يونگر در 
ي لودِندورف تحت عنوان باعث شد تا اين فرمول به بخشي از آگاهي عمومي بدل گردد. هرچند تنها چاپ كتابچه

ناپذير اعطا شود و موجبات كافي بود تا به اين اصطاح نيرويي مقاومت ٠٥٣١در  (Der Totale Krieg)جنگ تام 
 ي مرزها نيز فراهم گردد. ي آن در وراي همهاشاعه

آن است  كند كه آگاهي عمومي برانداز، حقيقتي را تحميل ميبه چشم فرمولاين جاحاضر است؛ اين يك فرمولِ همه
هايي در مقياسي همه، همواره اين خطر وجود دارد كه چنين فرمولا اينهاي مربوط به آن دوري جويد. بتا از ترس

                                                           

جنگ »نوشته است. مفهوم « در باب جنگ»كتابي با عنوان ( افسر و تئوريسين نظامي كه ٠١١١-٠١٣٠ژنرال كارل فون كاوزويتس). *
اي گونه« جنگ تام»در قرن بيست ندارد. مراد از « جنگ تام»( كه او در اين كتاب تشريح كرده مشابهتي با مفهوم Absolute war« )مطلق

ف )يكي از فرماندهان ارشد آلمان در طول شود، با اين هدف كه به قول لودِندُربسيج همگاني و تامِ تمامي نيروها در جامعه محسوب مي
بندهاي  و اي از جنگ اشاره دارد كه جملگي قيدبه گونه« جنگ مطلق»جنگ جهاني اول( جمعيّت دشمن به تمامي نابود گردد. در مقابل، 

 اند. م.هاي سياسي از آن سلب شدهخاطر كمبود منابع و محدوديّت فيزيكيِ تحميل شده به

انتشارات ، ١٥-٠١٤صص ، قانون و خشونتهاي رخداد، توسط صالح نجفي ترجمه شده است. بنگريد به :  اين رساله در جلد دوم كتاب.  **
 . م.٠٣١١رخداد نو، 



هاي گرامافون تنزّل پيدا ي[ تبليغات به شعارهايي كوتاه و صفحهالمللي شايع شوند و در آسياب ]خردكننده ملّي و بين
 ي[ توضيحاتي چند مناسب به نظر آيد.رو، شايد ]ارائه از اين كنند.

كند كه همه خواند، و اين تعهد را طلب ميست تام باشد بدين تعبير كه حدّاكثر قوا را فرا مي يك جنگ ممكن)الف( 
رحمانه از ابزار ي بيخاطر استفادهممكن است بهاين گونه از جنگ عاوه،  هشود. بكار گرفته چيز تا آخرين قوا به

عنوان  اي تحتفولر در مقاله .جي. اف. سيسي ي معروف انگليكه نويسنده تام خوانده شود. هنگامي كشتارِ ͦͦجنگي
نويسد كه لشگركشي ايتاليا به اتيوپي جنگي تام و مدرن بود، مي «ها و عائمهاي جهاني، درس اولين جنگ از جنگ»

كه در حالي .شود )هواپيما و گازهاي سمّي(هاي تأثيرگذار ]در جنگ[ محدود ميي او تنها به استفاده از ساحاشاره
تام و مدرن برآيد، نه  ي مخارج يك جنگِكنيم، نه اتيوپي قادر بود از عهده بررسينظر ديگري  موضوع را از نقطه اگر

ايتاليا از حدّاكثر قوايش بهره برد تا جنگ را به بااترين حد از شدّت رسانده و مسير صدور نفت را ببندد يا كانالِ 
ي ملل اين امر ميسّر شده از طرف جامعههاي وضعناشي از تحريمسوئز را مسدود كند. زيرا با توجه به فشارهاي 

 نبود.

، هم از سوي يك طرف. جنگ ممكن است به دليل موقعيّت تواند از سوي هر دو طرف تام باشدب( يك جنگ هم مي
محدود، وي، به شكلي عامدانه جغرافيايي، تكنيك جنگي مورد استفاده و همچنين اصول سياسيِ غالب در هر دو س

خوانده  *«ايجنگ كابينه»شده باشد. نوعاً يك جنگ قرن هجدهمي، به اصطاح ريزيشده و با دقّت برنامهبندي جيره
-ها بر تفكيك آشكارِ سربازان شركتاي سنجيده محدود بود. اين دسته از جنگشد، جنگي كه در اصل و به گونه مي

سه با بسيجِ نيروها در وجود، در مقاينگجو استوار بودند. با اينكننده و غيرجي غيرشركتكننده در جنگ از سكنه
شد. در اين ي فرديك كبير در طرف پروسي تاحدودي يك جنگ تام محسوب ميسالهها جنگ هفت ديگر قدرت

هاي هاي مربوط به شرايط جغرافيايي و ائتاف ساخت كه خاصّ آلمان بود: دشواريمورد، وضعيّتي خود را عيان مي
تر نيروهاي خود اقبالتر، ثروتمندتر و خوشاي كه آلمان را واداشت تا در سطحي بااتر از همسايگان بزرگرجيخا

 [٠].را بسيج كند

در  ٠٥٠١تا  ٠٥٠٤طور كه از خصمانه تغيير كند. همان پ( خصلت جنگ ممكن است در طول يك روياروييِ نهاييِ)
كه روند جنگ در به جنگ ممكن است دچار شدّت و ضعف گردد. هنگامي يِ معطوفارادهجنگ جهاني نيز رخ داد، 

ي قواي اقتصادي و صنعتي بسيج  شوند، طرف انگليسي نيز مجبور شد تا بافاصله به شد همه طرف آلماني موجب
 همگاني تن دهد. سربازگيريِ

                                                           

*  .Cabinet War  ياKabinettskriege شد، يعني هاي مطلقه در اروپا اطاق ميي سلطنتهاي دورهست كه به جنگدر آلماني، اصطاحي
ناميدند. چنين نيز مي« هاجنگ ميان پرنس»ها را . اين دسته از جنگ٠١١٥ي صلح وستفالي تا انقاب كبير فرانسه در زمان معاهده ٠١٤١ از

گونه اين»كردند. به زعم كاوزويتس، اي بود كه اهداف محدود جنگي را دنبال ميزادههاي كوچك و افسران نجيبي ارتشهايي عرصه جنگ
 م. «.ي سياست بود ليكن به طريقي ديگرادامه جنگ همان



گيِ بودهـ همواره درونِ همان تامنيستندـ كه تام نيز هاي مواجهه و آزمون قوات( در پايان، برخي ديگر از شيوه)
براي مدتي همه به دنبال اجتناب از يك جنگ تام هستند؛ جنگي كه  ،شوند. بنابراينست كه دچار تحوّل مياجنگ 

ي اجويانههاي نظاميِ به اصطاح تافيترتيب، پس از جنگ جهاني، درگيري تام با خود به همراه دارد. بدين ايمخاطره
هايي صورت گرفت ها تاش(. متعاقب اين درگيري٠٥٣٢، ژاپن ـ چين در ٠٥٢٣ان بود )درگيري كورفو در در جري

شده عليه  هاي وضع)تحريم  ملل يميثاق جامعه ٠١هاي غيرنظامي و اقتصادي بر اساس بند در خصوص وضع تحريم
-٠٥٣١هاي خاصي از زورآزمايي در خاك كشور خارجي )اسپانيا . در نهايت، پديداري شيوه٠٥٣٢ايتاليا در پاييز 

ها را تنها در ارتباطي نزديك با خصلت تامِ جنگاوريِ درستي آنشد بهاي صورت پذيرفت كه مي( به گونه٠٥٣١
 هايي كهموجود مابين جنگ آشكار و صلح راستين هستند؛ فرم هاي بينابيني و موقتيِها فرممدرن تفسير كرد. اين

اي امكان عنوان گونه اي بزرگ و بهزمينه در اندازهپسكنند كه جنگ تام در  عناي خود را از اين حقيقت كسب ميم
كند شرحي از فضاهاي درگيري ارائه گردد. همچنين تنها از همين منظر درك حكم ميو احتياطي قابل شودنمايان مي

 شود.ميالملل ميسّر ها توسط علمِ حقوق بيناست كه فهم آن

 

II 

تام به  توان در جنگاوري سراغ گرفت. شايد بتوان از طريق ماهيّت جنگِي اصلي اين موضوع را ميهسته
هاي گي دولت دست يافت؛ شايد بتوان براساس ويژگي خاص ساحبودههاي مرتبط با تامخصلت و تمامي جنبه

همه، جنگ تام گي جنگ را استنباط كرد. بااينبودهي عجيب تام، آن خصلت و سويهي جنگ[ساز ]در نتيجهسرنوشت
 گيرد. معناي خود را از دشمن تام مي

، اعم از جنگ زميني، جنگ دريايي، جنگ هوايي، هركدام به يجنگوضعيّتِ نيروهاي مختلف نظامي و انواع مختلف 
، جهاني متناظر از افكار و يجنگ هايوضعيّتكنند. در هر كدام از اين گي جنگ را تجربه ميبودهاي تامطرز ويژه

( و مردم مسلّح nation in arms(، ملت مسلّح )Levyاند. افكار سنتي مربوط به وضع ماليات )ها تلنبار شدهايده
(people in armsب )تام اساساً  اي جنگِها، دكترين قارّهي ايناز ميان همه [٢].دي جنگِ زميني تعلّق دارنه مقوله

، جنگ است. از سوي ديگركاوزويتس عنوان دكترين جنگ زميني قدم به هستي گذاشت و اين در اصل مديون  به
عاوه، تا همين اواخر، جنگ دريايي  ههاي خاص خود است؛ بهاي استراتژيك و تاكتيك دريايي واجد معيارها، شيوه

جنگجويان؛ بوده عليه غير بوده عليه اقتصاد و تجارتِ رقيب، و به همان ترتيب جنگي نخست و پيش از هر چيز جنگي
ي قوانين مربوط به محاصره، قاچاق و غنيمت جنگي باعث شد تا تجارت خنثي نيز به يك جنگ اقتصادي كه به واسطه

هنوز هيچ  ي پرواز بسازد.دهمخاصمه كشيده شود. جنگ هوايي هم تاكنون نتوانسته است سيستمي مستقل و كاماً آما
در جنگ دريايي و زميني مطابقت داشته  شدهاي وجود ندارد كه با جهانِ افكار و مفاهيم انباشته دكترين جنگ هوايي



بعدي سوق پيدا سمت يك جنگ تامِ سه رفته شكل كلّي جنگ  بههمي، رويي جنگ هوايوجود، در نتيجهباشد. با اين
 كند. مي

گي بودهآن ممكن است متغيّر باشد. تام« چگونگي»وقوع يك جنگ تام قطعي است. هرچند، « احتمالِ» امروزه ديگر
رو، در يك جنگ تام تيپ متعارفِ جلودار و رهبر ضرورتاً ]از ديگر درك است. از ايننظرِ مقابل نيز قابلآن از نقطه

عنوان تيپ  يريم كه يك سرباز بهاين برابري را بپذانگارانه است اگر انواع جنگ[ متفاوت است. همچنين بسيار ساده
گذارد كه سابق بر اين يك سرباز در ديگر انواع جنگ گي ميبودهگونه قدم به قلب اين تامرايج در جنگ تام همان

 رنظامي را ملغيشكل تام جدايي سرباز از فرد غيي نيروها[ بهطور كه گفته شد، بسيج ]همهكرد. اگر، همانچنين مي
-راحتي اين اتفاق رخ دهد كه سرباز به يك غيرنظامي و يك غيرنظامي به سرباز بدل شود، يا اين كند، ممكن است به

كه هر دو ممكن است به چيزي جديد بدل شوند، به يك جايگزين سوم.  در واقعيّت همه چيز به خصلت كلّي جنگ 
تام  كند. يك جنگِگرها ميها و موعظهبراي كشيش بستگي دارد. يك جنگ مذهبي واقعي سربازان را بدل به ابزاري

ديگري هاي  شكلهاي قدرتمند اقتصادي. روهشود در دست گاگر به سود منافع اقتصادي برپا شده باشد، ابزاري مي
ي واقعي و نمود بارزي است از خصلت مردم. شرايط ها سرباز خود نمونه وجود دارند كه در آن ]از جنگ[ هم

نوع جنگي  بخشيدن به تعيّن هايي هستند كه درمؤلفه ،نوع هاي نژادي و اجتماعي از هرخصيصه به همراه جغرافيايي
ي آن سه نوع امر كه يك ملت بتواند در همه اند. حتي امروزه نيز اين دخيل ،شوندهاي بزرگ برپا ميكه توسط ملت

رسد. اين احتمال هم وجود دارد كه به نظر ميبعدي درگير شود غيرمحتمل ي جنگ تام سهجنگ به همان اندازه
 مركز ثقلِ آرايش نيروها در يكي از سه نوع جنگ قرار گيرد و دكترين جنگ تام همچون پوششي آن را دربرگيرد.

اي بوده تاكنون وجه غالب در تاريخ مردمان اروپايي تقابلِ موجود بين جنگ دريايي انگليسي و جنگ زميني قارّه
يا چيزي شبيه به آن نيست، بلكه بيشتر درك اين نكته « تاجران و قهرمانان»وجه ]تقابل بين[ هيچ است. مسأله به

 *هاآلهاي خود جهاني ويژه از افكار وايدهاست كه هر يك از انواع جنگ ممكن است تام گردد، و از دل ويژگي
ويژه در ارزيابيِ ارزش  هب قانون اساسي،المللي و عنوان يك دكترين، همچنين مطابق با قوانين بين كه به بسازد؛ جهاني

واهيم جنگ دريايي انگليسي را شود. اشتباه است اگر بخي مردم ساخته ميسرباز و جايگاهِ او در كل بدنه
نظر قرار دهيم و نه عنوان تجارت و اقتصادِ صِرف مدّ در باب جنگ زميني اساساً بهكاوزويتس ي الشّعاع نظريه تحت

ارتباط به و كاماً متفاوت از برداشت اين نوع جنگ را بيست كه بر اساس يك سوءتام؛ همچنين اين خطا يك جنگ
 ي مركزي يك نگرش جهاني تام شكل گيرد.ست كه موجب شد هسته بدانيم. اين جنگ دريايي انگليسي گيبودهتام

چند جنگ بزرگ انجام داده است، طور كه در تام، تام است و همان جنگ دريايي انگليسي در ظرفيتش براي دشمنيِ
داند چگونه بايد نيروهاي مذهبي، ايدئولوژيك، روحاني و اخاقي را بسيج كند. جنگ دريايي انگليس عليه اسپانيا  مي

                                                           

گيرد و تا ها را جدّي ميهايي كه بشر آنآلها؛ ايدهآلست بر وجود ديالكتيكي از نزاع ايده بار بشر گواهيزعم اشميت، تاريخ خون به.  *
 .پردازد. مها با ديگران به رقابت ميآلخاطر اين ايدهگيرد كه بهاي اين جديّت را پي مياندازه



لوينيسم و ژزوئيتيسم؛ و از بين مردمان ژرمن و رومي، بين پروتستانيسم و كاتوليسيسم، كا جهان سطحِنبردي بود در 
ها شديد و اوت كراموِل عليه اسپانياييسي قاندازه وجود دارند كه بههاي اندكي مثالهايي چنين عداوت نِطغيا

بدل شد.  «جنگ صليبي»شكلي مشابه از يك جنگ دريايي به يك  نگ انگلستان عليه ناپلئون نيز بهفرجامين باشند. ج
هاي عظيمِ دانست چگونه بايد انرژي انگليسي ميدستگاه تبليغات جهاني ، ٠٥٠١تا  ٠٥٠٤در جنگ عليه آلمان از 

آلماني ـ پروسي تحريك كند.  «ميليتاريسمِ»اخاقي و روحاني را به نام تمدن، انسانيّت، دموكراسي و آزادي عليه 
-را با معيارِ جهان نوزدهمفنّي در قرن ـي صنعتيسابقهتواناييِ خود در تفسير جهش بي  عاوه ذهن انگليسي هم هب

نهايت تأثيرگذار از تاريخ ترسيم كرد كه در همه جاي يني انگليسي اثبات كرده بود. هربرت اِسپنسِر تصويري بيب
-ـ٠٥٠١خود را در جنگ جهاني  پسندي كه ارزش نيروي تبليغاتيِمشمار آثار عوا هان اشاعه داده شد، ازجمله در بيج

تكامل از فئوداليسم به تجارت و  ي مثابه بشريت بود، كه بهي پيشرفت به اثبات رسانيدند. اين همان فلسفه ٠٥٠٤
شد. اين تفسير داران و از جنگ به صلح ارائه مي به كارخانه  صنعت، از امرِ سياسي به امرِ اقتصادي، از سربازان

كه  «قرون وسطيمتعلق به »و  «فئودال مرتجع» شمايلِهمان داد، در حقيقت آلماني از سرباز ارائه ميـتصويري پروسي
اش باعث خاطر برجستگي ويژه ن بر اين، جنگ دريايي انگليسي بهراه پيشرفت و صلح را سد كرده است. افزو

، اين نظام خود و مفاهيم موجود در نوزدهمالمللي شد. در طول قرن كفا و كامل از قوانين بينيافتن نظامي خودتكامل
داد. بر اساس يك مفهوم انگلوساكسوني از اي نشان ميالملل قارّهبينخود را در تضاد با مفاهيم مشابه در حقوق 

شود؛ همچنين يك دريافت آنگلوساكسون از جنگ نيز  جويان و غيرجنگجويان ذاتاً رد ميدشمن تمايز بين جنگ
مندرج در  طور خاصه، مفاهيم و هنجارهاي بنيادينِشود. بهوجود دارد كه جنگِ به اصطاح اقتصادي را نيز شامل مي

اي ايدئولوژي هستند گر گونه شوند و يقيناً نشانتام محسوب ميالملل انگليسي به معناي واقعي گونه از حقوق بيناين
 كه در خود تام است. 

ي[ تبعيّت سربازان از غيرنظاميان را به يك اصل در پايان، مقرّرات مندرج در قانون اساسي انگلستان ]مسأله
هاي اروپا نيز تحميل كرد. با چنين آن را به كلّ سرزميننوزدهم ليبرال  رد و در طول قرنِايدئولوژيك بدل ك

آلي كه اساساً چيزي كند؛ ايدهاستياي خود را به تمدن تحميل مي آلِ متعلّق به بورژواهاي غيرنظاميمعيارهايي ايده
زعم كلِمِنسو، هدفِ بورژوايي كه در آن، بهـمدنيست رو، قانون اساسي همواره نظامينيست مگر سرباز نبودن. از اين

ااصول او از دستور فردي غيرنظامي كه عليي بورژواييِ غيرنظامي است؛ در حاليغايي سرباز همانا دفاع از جامعه
آل اي را در سنگر داخلي و عليه اين ايدهسالهكند. دولت نظامي پروس مجبور بود نزاع سياسي صدتبعيّت مي

پروس تسليمِ اين نزاع شد. تاريخِ سياستِ داخلي در  نظاميِ دولتِ ٠٥٠١در پاييز  كند. اداره مشروطه -واييبورژ
كند ميان ارتش و پارلمان، نبردي مداوم كه در آن اي را حكايت ميوقفه جدال بي ٠٥٠١تا  ٠١٤١آلمانِ پروسي از 

ن براي ايجاد آمادگي در نيروها در صورت وقوع جنگي ي مورد نياز آدولت مجبور بود حولِ ساختار ارتش و بودجه
موجبِ توافقات هاي سياست خارجي بلكه بهاي كه نه براساس ضرورتناپذير با پارلمان بستيزد؛ بودجهاجتناب



يِ ارتش و تجهيزات نظامي تا كوچكدهكه در آن سازمان *ي ورسايشد. معاهدهمربوط به سياست داخلي تعيين مي
قرن از اي به مدت نيماي مربوط به سياست خارجي تصريح شده بودند، سابقهنامهجزئيّات در قالبِ توافقترين 
-هايي ميان دولتِ نظامي پروسينامه اخلي را  پشت سر خود داشت؛ توافقهاي ادواري درخصوص سياست دنامهتوافق

دهي و تجهيزات ارتش ئيّاتِ مربوط به سازمانها تمامي جز موجب آنش در سياستِ داخلي كه بهآلماني و رقبايـ
ي بورژوايي و دولت نظاميِ پروس به جدايي توسّط ]بازيگران[ سياست داخلي مقرّر شده بودند. نزاع ميان جامعه

ها عمدتاً در يك ها منجر شد. اين جداسازيي جنگ از فرماندهيِ قوا و بسياري ديگر از جداسازيغيرعادّيِ اداره
ـ كه به شكل مستقيم يا از آلِ بورژواييِ مبتني بر قانون اساسي از يك طرفداشتند: تضادّ ميان ايده تضاد ريشه

آل قديميِ مبتني بر ـ و ايدهانگلستان وارد شده بود يا غيرمستقيم از طريق فرانسه و بلژيك به آلمان رسيده بود
 قانون اساسي كه به نظاميانِ آلماني تعلّق داشت. 

بندي فائق آمده و توانسته است در نيروهاي مسلّحِ خود به انسجامي تنگاتنگ دست ان ديگر بر اين تقسيمامروز آلم
اي گونه ي مثابه تا اين رخداد به هايي صورت خواهد گرفتهاي تبليغاتيِ پيشين، تاشسياق شيوه درواقع، به [٣]يابد.

-بودهتام ازها پردازيگونه اتّهامايني يك جنگ تام متّهم گردد. كنندهعنوان آغاز ميليتاريسم تبيين شود و آلمان به

 Leظالمانه است ) ͦͦي جنگ ميان آدميان. نبردِ معنوي به همان اندازهگيرندنشأت مي اين مشاجراتِ ايدئولوژيكگيِ 

combat spiritual est aussi brutal que la bataille d’hommes) .ها ديگر  ملتكه وجود، پيش از آنبا اين
هاي اروپايي زده شوند، بايد اين پرسش را مطرح ساخت كه آيا امروزه براستي ميان ملّتبار از جنگي تام بهت

-رخ مي ييجاآنهرترين بدبختي تنها جنگ و خصومت به تاريخ ملل تعلّق دارند. ليكن شوم خصومتي تام وجود دارد.

 ،امري صحيح و عقاني مانند، و نه ٠٥٠٤-٠٥٠١همچون جنگ  شود، كه خصومت توسّط خود جنگ توليد دهد
 به يك جنگ تام منجر شود. بايد ،روزِ داوري در ـراستين و تام ـ ي كهايتغيِّر خصومتِ ديرپا و آن همچون

*** 
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منعقد گرديد. به موجب اين معاهده جنگ جهاني اول به  ٠٥٠٥اي بود كه در طول كنفرانس صلح پاريس نامهي ورساي توافقمعاهده.  *
ساح، پرداخت غرامت و پذيرفتن تغييرات سرزميني تن دهد. اين معاهده به دليل خورده مجبور شد به خلعپايان رسيد و آلمانِ شكست

رو شد. برخي از مورّخان نيز بر اين باورند كه اين معاهده در برآمدنِ هيتلر بهرويكردي ظالمانه عليه آلمان با انتقادات تند بسياري رواتّخاذ 
 و ظهور نازيسم نقش بسزايي ايفا كرد. م.



 

 :ها پانويس

واجد اهميّتي ٠٥٣١رسد، بحث او با در نظرگرفتن زمان چاپ اين مقاله در ربط به نظر ميجا كمي بي ي اشميت در ايناگرچه اشاره .]٠[
دهيِ ملّت براي سازمان ٠٥٣١داد. سپس در ي او خبر ميطلبانه، هيتلر يادداشتي را توزيع كرد كه از نيّات توسعه٠٥٣١ويژه است. در پاييز 

هاي آلمان . در نوامبر همان سال به رسانه SS رِ نيرويديد و اين جريان مصادف شد با ظهوعمل درآوردن اين نيّات آغاز گر  ي جامه به
ي تلويحي ي اين موارد، اشارهگرفتن همه سكوت اختيار كنند. با در نظر« جنگ تام»سازي براي يك دستور داده شد تا در خصوص آماده

 اي استراتژيِ نظامي. )يادداشت از مترجم انگليسي(رو تا گونه ي خطر پيشست دربارهيشتر هشدارياِشميت ب
  
[٢].The Nation in Arms در گُلتزست در باب جنگ تام اثر كلمار فون به نظر عنوان كتابي (Colmar von der Goltz 1843-1916)  

سزايي گذاشته است. )يادداشت از مترجم به چاپ رسيد. اين كتاب بر تأمات آينده حول موضوع جنگ مدرن تأثير به ٠١١٣كه در 
 انگليسي(

 

عنوان نظاميانِ سياسي حذف  زمان با ژنرال فون اشايخر و فون بردو بهارنست رُم به عنوان يك نظاميِ ايدئولوژيك هم٠٥٣٤. در سال [٣]
مارشال وِرنر فون بلومبرگ به حالي تعطيل شد كه فرمانده كلّ قوا فيلد در ٠٥٣١شده بودند. افزون بر اين، وزارت جنگ نيز در ابتداي سال 

ترتيب، جانشينِ او ژنرال فون فريتش  همين خود بركنار شده بود و بهاز سمت « اي معلومزني با گذشته»جرمِ كوچك كردن خود در ازدواج با 
تن ديگر منتقل شدند. گورينگ كه  ٤٤ژنرال ديگر بازنشسته و  ٠١گرايي مجبور به استعفا گشته بود. در همين مقطع، جنسنيز به جرم هم
افت لقبِ فيلد مارشال گرديد. البته هيتلر نيز براي خود لقبِ فعاليّتِ درخوري از خود نشان داده بود مفتخر به دري« انسجام»در ايجاد اين 

 فرمانده عالي كل قوا را برگزيد. )يادداشت از مترجم انگليسي(

 



 

 

 

 

 

جنگ هم كند بايد از كه از صلح صحبت ميكردند. اما كسيافروزي ميكه جنگنظر كساني بوده تاكيد بر عشق به صلح همواره مد
 [٠]نيز. رو هاي پيشتر، بايد از جنگهم مهمذشته سخن بگويد ... و، حتي از آنهاي گصحبت كند. او بايد از جنگ

 

ي جنگ عليه تروريسم، خط فاصل كه در زمينهدر ميان چپ رخ داده: اين توجهرسد اجماعي جالبنظر ميبه
 هاي شده كه پايتخت قدر گنگ و مبهم آن «جنگ»ه. آلن بديو معتقد است كه مفهوم بين جنگ و صلح كمرنگ شد

مستمر به اين ترتيب، جنگ »د. نشو بمباران مي، باستاني بدون اينكه كسي به خودش زحمت اعام وقوع جنگ را بدهد
گر حضور يك  كه در نقطه مقابل چنين امري، در گذشته اعام جنگ بيان شود، در حالي گونه تثبيت مي بدين
در »شود كه  مي بديو ياد آور «از صلح را غيرممكن كرده.استمرار بود. چنين استمراري هم اكنون تشخيص جنگ  عدم

صورت  همين آنتونيو نگري و اريك آليز نيز به «د.نندار ‘صلح’تفاوتي با استمرار  هاي آمريكايي... نهايت، اين جنگ
كه »كنند، زيرا صلح،  و اضافه مي «رسد. با ابزاري متفاوت به نظر مياي ادامه جنگ  گونهصلح نيز صرفاً به »ه معتقدند ك

عرضه شكل يك حافظ صلح »اكنون خود را به  ، جنگ هم«ر است... وضعيت اضطراري دائم استنام ديگر جنگ فراگي
جا به مفهومي كه  شان در اين كنند. ارجاع حفظ مي رابطه كاسيك بين خودشان ]جنگ و صلح[ را ،رو و از اين «كند مي

كند  تفاوت بسياري دارد. ژيژك بيان مياستثنايي در اين اجماع  آگامبن است با امروضعيت استثناييِشهرتش مديونِ 
عوض، چيزي كه در «كار نداريم. و ها بود، سر بردهايِ منظم بين دولتاش كه ن ما ديگر با جنگ به مفهوم قديمي»كه 

انينِ حقوق بشرِ هاي غربي، قو هايي از هوموساكرها... كه بنا به گفته دولت ست بين گروه نبردي»ماند يا  اقي ميب
ي  جويانه صلح’ي  شود، و مداخله حسابي تلقي نمي و عنوان جنگِ درست گذارد، ]كه[ به جهانشمول را زيرپا مي

ست به اياات متحده آمريكا يا ساير نمايندگانِ نظم نوين  ي مستقيمي حمله» ، يا«كند مي را طلب ‘دوستانه انسان
تبهكارانه  ‘قانون بي جويان ستيزه’حسابي طرف نيستيم، صرفاً  جهاني، كه در اين صورت، بازهم ما با جنگ درست و

به  نهايتاً ‘جنگ، همان صلح است’ شعار قديمي جورج اورول  ،رو كنند. از اين قابل نيرويِ نظم جهاني مقاومت ميدر م
  .« پيوندد واقعيت مي

هاي كه اخيراً  من در ميان طيف متنوعي از نوشته گيرد. بگذاريد اي را دربر مي اين اجماع طيف گسترده
در آن او مدعي است، در  منتشر شده، صرفاً به تحليل دانيل روس از خشونتِ دموكراتيك رجوع كنم كه

                                                           
[1]. Walter Benjamin, ‘Peace Commodity’ (1926), in Walter Benjamin’s Archive, trans. Esther Leslie, 
Verso, London, 2007, pp. 56–7 
 



كه امروزه ، پيشنهاد رِي چاو اين است «اي همگرا هستند ايندهطرز فز دوران جنگ و دوران صلح... به»ها  دموكراسي
 «ركشهاي س دولت»كه اشغال و اعمال قانون نسبت به ست  شود، گوپال بااكريشنان مدعي جنگ امري عادي تلقي مي

 رسد تغيير اپيستميك به نظر مي»دهند[، به اين معنا است كه  نظم موجود جهاني نمين به قوانين هايي كه ت ]دولت
، و فرانسوا «شدن است رنگ بلندمدتي در شرف رخ دادن است كه در آن مرز قديمي بين جنگ و صلح در حال كم

 روپاشيده. شدن ماشين جنگ اين است كه مرز بين جنگ و صلح ف كند كه امروزه علت فراگير دبري استدال مي

اش در حقيقت  جسورانه برخاف ظاهركشيدن اين خوانش نيستم، خواهيم ديد كه،  چالش دنبال به من به
عنوان نقطه  چالش بگيرم، حداقل به كارانه است. چيزي كه درصددم به است كه اتفاقاً بسيار هم محافظه موضعي

بر اين فرض تكيه  ها همه وجود آمده. اين خوانش هست كه در درون اين قرائت ب تاريخي عزيمتم، يك فرض بنيادين
كنند كه اين  اند؛ تصور مي گ و صلح قطعاً از هم متمايز بودهوجود داشته كه در آن جن «كاسيك»دارند كه عصري 

و  «دوران قديم»، «گذشته»ارجاعات همه به جنگ در  ،رو از اين -است جديدثباتي بين جنگ و صلح امري نسبتاً  بي
مستتر در اين بصيرت هم مشخص باشد، اما طبيعتِ گُنگِ برخي از  كه راديكاليسمِ است. با فرض اين «اسيكعصر ك»

كه  ادعاي اياات متحده آمريكا و متحدانش است بر اين . از آن بدتر، اين امر پذيرش نفسانگيز است ها شگفت آن
و سر راست بود تغيير كرده، اين خوانش  بندي شده اني كه تفاوت بين جنگ و صلح طبقهچيز نسبت به زم همه

كند. شايد  سياسي عصر ما را نيز تقويت مي يگانهي رخدادِ  مثابه به «يازدهم سپتامبر»چنين فتيشِ همگاني نسبت به هم
شفافيتِ مفهومي بيشتري بوده؛ اما من نسبت به اين امر ترديد  دوراني بوده كه كشتار جمعي واجد «در گذشته»واقعا 

شماري از  هاي بي منتشر شد، مثال ٠٥٤٥اثر فليكس گروب، كه در سال  جنگ و صلح نسبيتكتاب دارم. 
ها صرفاً  شدند يا بعضي وقت اما با اين تفاوت كه يا منكرش ميشمرد  ها را بر مي عام ها در قتل شدن دولت درگير

ست كه قصدشان توضيح  هايي بندي گر غناي مفهومي دسته دانستند كه درگير جنگ هستند يا نيستند، كه بيان نمي
جويانه، تجاوز،  چون[ اقدامات تافياند: ]مفاهيمي  شايد هم كمي جنگ و كمي هم صلح شرايط نه جنگ و نه صلح يا 

المللي  آخر.  بيش از چند وكيل بين جنگ، و الي هاي انتقالي، شبه وضعيت متخاصمانه، اقدامات نزديك به جنگ، دولت
ست كه  ي بدي اين بسيار نشانه به طبيعت ساختگيِ فرق بين جنگ و صلح اشاره كرده اند. در اوايل قرن بيستم

 قرن پيش وكاي بين المللي به آن رسيده بودند.  كليدي چپ هماني باشد كه نيم يرتبص

كه اين اجماع در باب حذف تفاوت بين جنگ و صلح  اي تاريخي بود: اين هدف اول اين مقاله اشاره به نكته
ريشه در يك تصور اشتباه تاريخيِ عميق دارد. درعوض، هدف من اين است كه نشان دهم كه تا چه ميزان تفاوت 

ورد و بخشي از زايي دستا بيان اين نكته است كه اين ابهام تر مبهم بوده. هدف دوم و سياسي هموارهبين جنگ و صلح 
اي است كه كاربرد سياسي مهمي را در استفاده از زبان صلح در متن قوانين بين المللي يافته.  فزايندهليبراليسم 

سليم جور در  آن تمايز ميان جنگ و صلح با عقل وجود داشته كه در «دوران كاسيكي»كه  بنابراين، پذيرش اين
وفور  هاي آكادميك به اي كه در حلقه ههاي ليبراليسم است، افسان ترين اسطوره آمده، پذيرش يكي از اصلي مي



دولت  كه وجودِ ي مدني است، اين ي مركزي جامعه لح نقطهكه ص ورد زبان است: اين «صلح ليبرالي»ي  عنوان نظريه به
المللي براي ضمانت صلح بين  قوانين بينكه  درون جامعه مدني است، و اين «صلح ليبرالي»براي محقق ساختن اين 

عنوان يك افسانه، اين امر كمك كرده تا  اه، صلح استثنايي بر جنگ است. بهمبناي اين ديدگشده. بر ها وضع دولت
ي صلح ليبرال.  مثابه خشونت به كردن صلح پنهان كند؛ پنهان پوششِ تمايل ليبراليسم به خشونت سيستماتيك را تحتِ

 مدعاي من اين است كه براي چپ هيچ معنايي ندارد كه اين تمايز بين جنگ و صلح را پذيرا شود. ،بنابراين

باب جنگ و  شدن اين فرض اصلي ليبرال در ست با پذيرا رساند، كه مدعي اين من را به هدف سومم مي
ه جاي مطالعات استراتژيك )ك( و IRالملل ) وم جنگ خارج از چارچوب روابط بينصلح، چپ خود را از پروراندن مفه

ها  كه استدال ليبرال شود( محروم كرده. براي اين كراراً تاكيد مي « عصر كاسيك»ي  تعجبي نيست در آن، بر ايده
رويارويي بين  ي مثابه المللي ديده شود: به اي در فضاي مفهوم بين عنوان پديده موجه جلوه كند، جنگ بايد به

و بخش عظيمي از جنگ را تنها اين مفهوم حداقلي جنگ طبيعت فرامليتي  متخاصم. نه هاي هاي منظم و دولت ارتش
شود كه بر خشونت ساختاري و سيستماتيكي كه از طريق آن نظم ليبرال مستقر شده،  گيرد، بلكه موفق مي ناديده مي

مطالعات استراتژيك الملل و  بين ي جنگي كه در چارچوب روابط سادگي فريب ايده چپ به سرپوش بگذارد.
ي جنگ  كردن ايده ش آن را مشخص نكرده بود، جايگزينبه راهي رفت كه خود ،رو شده را خورد و از اين تعريف

ل به كم بد الملل و مطالعات استراتژيك كم از روابط بين ها و تقليدِ كوركورانه درگيري نظامي بين دولت ي مثابه به
تر اين مقاله،  يكي از نتايج وسيع ،رو شد. از اين كاوزويتست به چيزي بيش از يك سري پاورقي و ارجاعا

الملل و مطالعات استراتژيك  هاي ليبرال، روابط بين موجود در افسانه هاي عميقاً صُلبِ مباحث از خوانش گرفتنِ فاصله
 سرمايه. اجتماعيِ بگيرد: جنگِ رين جنگ در تاريخ بشريت را دربرت كه بنيادي ست، و بسط آن تا حديا

يدئولوژيِ امنيت به بحث اي نظرات پيرامون ا كنم و با پاره الملل آغاز مي بين من با تولد قانون ،بدين منظور
كه آيا جنگي وجود دارد يا نه تصميمي حقوقي  دهم. چرا؟ زيرا موضع رسمي ليبرال اين است كه تصميم اين خاتمه مي

، اين گفته هانس «ست براي بسط صلح ن، ذاتاً، نظميقانو»نون است. يابي به صلح از طريق قاكه راه دست است و اين
آورد. و  ز زور را به انحصار اجتماع در ميقانون، استفاده ا»الملل است،  گفتارش پيرامون روابط بين كلسن در درس

همواره صلح بوده، هايي نظير سازمان ملل  مدعاي وجود سازمان ،رو از اين« صرفاً با اين امر، قانون ضامن صلح است.
نيست: همواره توقع اين بوده كه  آيد. و اين تنها شامل صلح دست مي جنگ به مندكردنِ كه از طريق قانون و قانون

نظم و »مللي را دارند كه دو گانه داخلي ال ناي كه همان كاركرد بي ي مفهومي با هم باشند؛ دوگانه «امنيتصلح و »
گفتند، قانون  گونه كه مي كنم )يا آن الملل تمركز مي ي ابتدايي قانون بين وي دورهمن بر ر ،رو دارد. از اين «قانون
رو كه اين دوراني بود كه ليبراليسم راهي در قانون پيدا كرد كه از طريق آن ديدگاهش در باب صلح و  ها(، از آن ملت

 انجام داد: دوران استعمار.داري  ا در آزمون سخت جنگ داخلي سرمايهر امنيت را سر و شكل ببخشد. و آن

 



 انسانيتِ سرخپوستان

را  الملل چه زماني بود بحث بسيار است، و بسياري آن هاي قانون بين كه اولين بارقه چه درباب ايناگر
 «دوران اسپانيايي» دانند، ]اما[ توافق نسبتاً جامعي وجود دارد كه پيش از وستفالي در مي ي وستفالي ي معاهده نتيجه

زمان بود با ظهور  اش هم گيري شد كه اين مباحث شكل به اين نام ناميده مي ،رو الملل وجود داشته، از اين قانون بين
عنوان قدرتي استعماري. تفكر سياسي اسپانيايي در آن دوران در مركز ثقل حيات فكري اروپا بود و از  اسپانيا به

ي ويتوريا نقشي گ نيز بشود. در اين زمينه كارهاي فرانسيسكو دتصادفي نبود كه وارد مباحث پيرامون جن ،رو اين
 كند. حياتي را ايفا مي

الملل شمرده  قانون بين ي اولين گفتارها پيرامون مفهوم جهانشمول و اومانيستيِ كارهاي ويتوريا در زمره
ها و ارزش جهانشمول حقوق  از همه انسان ‘طبيعي’اي  دار جامعه داعيه»لين كسي كه عنوان او شود. اغلب او را به مي

از او ياد  «كرد مي ها دفاع ها در برابر اسپانيايي شجاعانه از حق سرخپوست»عنوان كسي كه  شناسند، و به مي «بشر بود
و  «اي يك ثروت مشترك است گونه همه جهان به»ا ريشه در تصورش از اين دارد كه شود. اين خوانش ويتوري مي

ويتوريا يك »شود كه  آور مي جيمز براون اسكات ياد .«قانوني براي همه جهان»شد به  دل ميبها كه  ملت ي قانون ايده
ها  رو كه او هر دو آن وطن بود. و از آن يك جهان اًبودن نداشت. او ذات اي جز ليبرال او چاره»در حقيقت،  «ليبرال بود.

ل اين تفسير اين است كه تمايات يكي از داي «بود. ها ش قانون ليبرالي براي ملتا بود، قانون بين الملل
 آميزتر اسپانياي وضوح خشونت ت كه كارهايش در مقابل سياستِ بهگر اين اس در ويتوريا بيان «دوستانه انسان»

زده و شرمگين  شگفت ها ي سرخپوست ألهش از قضايا و منافع حاصل از مسهيچ كاري بي»استعمارگر قرار دارد: 
ست كه سرخپوستان داراي حق دليل دوم اين مدعاي او «كنم. من عدالت را در اين جنگ درك نمي …كند نمي

صورت شخصي  كه ارباب واقعي، در جامعه و به مانعي بر اين»كار و كافر باشند، باز هم  قدر هم گناهاند. هر مالكيت
ها داراي حق  يكي از دايلي كه آن .«درآوردشان  شان را از چنگ نبايد اماك» ،رو و از اين «باشند وجود ندارد

دوستانه بدانيم،  الملل جهانشمول و انسان كه ويتوريا را يكي از اولين بانيان قانون بين اينبراي اند، و دليل سوم  مالكيت
ما هاي  انسانند، و همسايه»ند بلكه اين است كه سرخپوستان انسانند، با اين استدال كه: سرخپوستان ميمون نيست

 .«ها دريغ كنيم ايم را از آن ها داده پسنديده نيست حقي كه به مسلمانان و يهودي» ،رو ، از اين«هستند

جهان كه  مسيحيِ ي نظمِ شوند، ويتوريا ايده اي با مسيحيان برابر مي گونه با اين بيان كه غيرمسيحيان به
شان بر همان مبنا مشخص  شده، حقوق و تكاليفصورت كفار تصوير  پوستان بهشد و در آن سرخ توسط پاپ اعمال مي

ر آنان را عنوان مبنايي براي جنگ عليه سرخپوستان و سيطره ب ش كشيد. در نتيجه او نقش مذهب بهچال شد را به مي
شان، شامل  شان، رفتار سياسي و اقتصادي ها بودند، جامعه از ميان برد. اما، اگرچه سرخپوستان مانند اسپانيايي

ني فاصله دارند و با قواعد جها ،رو ها از همين گر اين بود كه آن خواري، بيان صرف غذاي خام و آدمبرهنگي، م
هاي اجتماعي  فهؤلسيد كه سرخپوستان واجد برخي از مر نظر مي ها فرق كنند. به شد كه با اسپانيايي همچنين باعث مي



شدند؛ سرخپوستان واجد برخي  غيرمتمدن شناخته ميعنوان  و فرهنگي زندگي متمدنانه هستند، اما باز هم به
 «ي سرخپوستان لهأمس» ،رو شدند. از اين وضوح از اين شمول كنار گذاشته مي ات انسان جهانشمول بودند، اما بهمشخص

شد.  «نمردم جها ي جمهوري از همه»ها در يك  انسان هاي مختلفِ ل به مبنايي براي مباحث درباب روابط بين گروهبد
هاي رسمي برابر  ي ويتوريا، برقراري نظم در بين دولت لهأشود، مس گونه كه آنتوني آنگي يادآور مي ، هماننتيجهدر

نون طبيعي در برابر ي قا اين تنش بين داعيه هاي مختلف بود. نبود، بلكه برقراري نظم در ميان موجودات با فرهنگ
جهانشمول بود كه در سراسر  درون چارچوب انسانيتِديگري است، و لزوم درك  «غيرطبيعي»اي  گونه رفتاري كه به

باب قوانين جنگ، جريان دارد. و همين تنش است كه درباب سرخپوستان و در ٠١٣٥گفتار ويتوريا در  دو درس
كه  ياليسميباشد، امپر آورده بود، مي سر امپرياليسم ليبرال كه تازه سربرگر ارتباط بين خشونت و قانون در سرتا بيان

 ي صلح تبديل به تِمِ كليدي شد. در آن ايده

را  -سلب مالكيتنتيجه و در -ي استعماري  هاي اسپانيا، ويتوريا سيطره تاثير ديناميسمِ كشورگشايي تحت
تجارت »يت، قوانين جنگ و صلح و پرسش از سلب مالك دهد. در بطن اين سيطره و مي الملل قرار در قلب قانون بين

قرار دارد. به گفته ويتوريا، حقوق و تكاليف طبيعيِ قانون ملل شامل جامعه و دوستي، تجارت و بازرگاني،  «دآزا
كه تجارت در ارتباطات انساني و مبادله و  جايي باشد. از آن ر امور عمومي، و آزادي مسافرت ميارتباطات، مشاركت د

ست  اطي از طريق تجارت و مبادله حقيز خطوط ارتبكند، حق حفاظت ا دانش بشري نقش اساسي را ايفا مي توسعه
ا پرسه بزنند، تا ج ها حق دارند كه به آن كشورها سفر كرده و در آن اسپانيايي» ،منشعب از قانون طبيعي. بنابراين

ه به ك صورت قانوني با بربرها به تجارت بپردازند، مادامي توانند به ها مي آن»، و «كه به بربرها آسيبي نرسانند جايي
حفظ قانونِ  پذيرشِ ها توسط سرخپوستان يعني عدم پذيرشِ تجارت با اسپانيايي عدم «شان آسيبي نرسانند. سرزمين

صورت مشترك  اگر چيزي در ميان بربرها به»عاوه،  هگري. ب هاي ارتباطي، و اين يعني وحشي حفاظت از راه «طبيعيِ»
بردن از آن  مندي و لذت ها را از بهره نخواهد بود اگر بربرها، اسپانياييها وجود دارد، قانوني  بين خودشان و غريبه

دليل اين امر كمي ريشه در اصل تجارت و كمي هم ريشه در اين ايده دارد كه در قانون طبيعي اگر چيزي  «منع كنند.
ا از چيزي ها ر اسپانياييين است كه اگر بربرها، اش ا يابنده مالك آن خواهد بود. معني متعلق به كسي نباشد، اولين

عليه آنان مرتكب جرم » -رو، طبق قانون طبيعي از اين -متعلق به بربرهاست محروم كنند «طبق قانون ملل»كه 
 «اند. شده

همان ميزان هم سهم مهمي داشت  ها كرد، به ظهور قانون جهاني ملت هاي ويتوريا سهم زيادي به اگر استدال
گيري  همين امر بود كه ويتوريا به شكل سياسي حول محورِ بازرگاني و انباشت؛ از خالدر ظهور گفتمانِ اقتصاد 

استدال قانون طبيعي در فتوحات ]استعمارگران[ كمك كرد، زيرا حق مشاركت در بازرگاني و تجارت براي ويتوريا 
ها،  بودنِ قانون طبيعي ملت جباريخواهِ ا تماميت ارِكند، درون گفت گونه كه ويليامز اشاره مي حقي طبيعي بود. همان

عنوان  كه مشاركت نكردن در تجارت به اي گونه كرد، به اي اعطا مي گر جايگاه بسيار ويژهي منفعت به اشغال انگيزه



شد كه بر حقوق  ايد به اين انگيزه اجازه داده ميشد. و ب مي ها تلقي ي مقابلِ منفعتِ مشترك بين همه انسان نقطه
 عنوان شد به برداري مي هاي سنتي كه توسط سرخپوستان بهره با زمينبايد مالكيت عمومي فائق آيد. به بيان ساده: 

شده و  بوميان بايد برچيده «قانون مالكيت عمومي»هر گونه  ،رو د. از اينش ميبرخورد  غيرقانوني شكلي از دارايي
انون طبيعي رنگ و بوي قانوني جايگزين شود، و سلب مالكيت بر همين مبناي قي قانون مالكيت خصوصي  وسيله هب

دانيم، اين سلب مالكيت و جايگزيني اماك عمومي با اماك خصوصي تبديل به برنامه مركزي  خود گرفت. همه مي به
كند،  مي اتي پيدااستعمار و بعد از آن اقتصاد سياسيِ بورژوازي شد. در اين نقطه است كه پرسش از جنگ نقشي حي

برابر جرائمي كه سرخپوستان  ها با استفاده از حق اساسي ديگري در قانون ملل، حق دارند كه از خود در اسپانيايي
بكوشند كنند و  پافشاري خود بدسگالي بر …اگر بربرها» شوند دفاع كنند: رفتن به جنگ. شان مرتكب مي عليه

دشمنان  ي مثابه ، بلكه بهگناه مانند دشمنان بينه  ها ديگر توانند با آن ها مي اسپانياييگاه  ، آنرا نابود كنندها  اسپانيايي
 «عمال است.قابل اِحق هرگونه جنگي  آنها عليهكه رفتار كنند  خائني

گشايد، با  در برابر تفكر استعماري غربي مي ويتوريا عرصه نظري جديدي را گفتار ست كه درس با چنين استدالي
شدن با هر  در درگير جنگ -حق هر دولت ديگري و در ضمن آن -منبع قانون طبيعي براي حق اسپانيا  كردن فراهم

ر قانون ملل براي اي براي امنيت حق بازرگاني. اگر ظهو وسيله ي مثابه اي و فرمانروايي جهان جديد به مردم بومي
 بود. گاه جنگ فوق، جنگ بر سر انباشت جنگ بود، آن ي ألهمواجهه با مس

جنگ ما بر عليه »توان فهميد كه جنگي دائمي است.  باشت ميعنوان جنگ براي ان از شاكله جنگ، به
از  «تلفات بوجود آمده را جبران كنند توانند هزينه خسارات و قدر كفايت نمي ها به آن زيرا است دائمي …پرستان بت
جمله  ، من«دجنگي عادانه براي حفظ صلح و امنيت، انجام دهتواند هر كاري كه ازم بود را در  يك شهريار مي» ،رو اين

 ها و كودكان، تا مرز نابودي مطلق: زن بردنِ گناهان، و به بردگي گناهان، كشتن بي بي اموالِ غارت

شود.  گر با نابودي كامل دشمن حاصل نميشود تا صلح از آن پديدار شود، اما گاهي امنيت م جنگ افروخته مي
كار نابودي  رو تنها چاره ؛ از ايننيستبا ايشان  يصلح هيچ اميددهد، كه  در نبرد با كفار رخ مي ه اين امرخاص
 .ندكار اهالحال گن د، با اين فرض كه ايشان فيندارگرفتن  دست هاست كه توان ساح به آنهمه 

 

تجارت آزاد يا نابودي كامل گذارد: جنگي دائم در جستجوي  لل ويتوريا دو راه پيش پاي ما ميقانون م ،رو از اين
 دشمنِ چنين تجارتي.

 عنوان يك ليبرال هم جالب توجه است و جيمز براون اسكات از ويتوريا به در پرتو اين روشنگري، توصيف
ي حقوق، اسكات مشاور وزارت كشور اياات متحده در  عنوان يك استادِ باسابقه هم از منظر تاريخي با اهميت. به

-٠٥٤١هاي ) ( بود، و معتمد و دبير بنياد كارنگي براي صلح جهاني در خال سال٠٥١١-٠٥١٥هاي ) خال سال
انجام وظيفه كرد، رييس  ٠٥١١در عنوان مشاور هيات آمريكايي در كنفرانس دوم اهه  او همچنين به ؛(٠٥٠١



الملل و كنفرانس اهه (، چندين اثر اصلي در حقوق بين ٠٥٠١-٠٥٤١آمريكايي حقوق بين الملل بود ) ي سسهؤم
الملل بود )ازجمله كارهاي ويتوريا(، به  ي كارهاي كاسيك در باب حقوق بيننوشت، ويراستار و از همين رو باني سر

كمك كرد، و تحت رياست جمهوري وودرو ويلسون خدمت كرد. با اين تصور كه  ٠٥٢٠الملل در  سيس دادگاه بينأت
رد تا بين ليبراليسمِ قرن شانزدهميِ قانون ملل و ليبراليسمِ در ابتداي قرن ويتوريا ليبرال بوده، اسكات تاش ك

مي كه مدعي بود بنيانِ قانون ي كاتوليسيس واسطه خارجي اياات متحده، ارتباطي برقرار كند، البته به بيستميِ سياست
اصل كاتوليك بوده اما امروزه د قانون ملل جديدي شد كه در آمريكا، باعث تولّ «كشف»الملل است. از ديد او،  بين

امروزه كاماً در شكل ليبرالش عرفي شده. به همين دليل، او در صدد قرار دادن ويتوريا در درون سنت ليبرالي بود. 
كه ها از خيل كساني بود  ثال، آرتور نوسبام، يكي از اولينچالش كشيده شده. به طور م استدال اسكات به وسعت به

چند استدال هر كه ويتوريا گفته يا درصدد تاييدشان بوده را نشان داد. «غيرليبرالي»در پاسخ به اسكات موارد قطعي 
ل بازرگاني خاطر داي تواند صرفاً به رانه دارد كه ليبراليسم هرگز نميانگا م و ديگران ريشه در اين فرض سادهنوسبا

رو، و  از همين مسلح بشود. اماتيك عليه ضعفا و حتي مخالفان غيرت سيستماليبرالي نظير خشون درگير چنين امورِ غير
كه بخواهد كمابيش به هدف زده:  نظر من اسكات بدون اين بهبا اغماض از برخي نكات در قرائت اسكات از ويتوريا، 

شود  است كه باعث مي رخودِ همين امويتوريا ليبرال است اما چيزي كه اسكات و منتقدانش از ديدنش عاجزند، اتفاقاً 
كه بفهميم چرا، ويتوريا را بايد در پرتو سُنت  كه ويتوريا از اعمال جنگ بر عليه سرخپوستان دفاع كند. براي اين
 امپرياليسم ليبرالي شناخت كه از آن موقع به بعد در اروپا مستقر شد.

 

 صلح، آزادي، خشونت

شده، كه  سياسي خوانده چيزهاي زيادي گفته در تاريخ فكر «لحظه ماكياوليستي»را  در باب آنچه پوكوك آن
هاي مرتبط با تكوين يك جمهوريِ آزاد از خال ديالكتيكي  در آن زبان جديدي تكوين يافت براي پاسخ به پرسش

خواهانه از آزادي عميقاً درگير با  آل جمهوري داده كه اين ايده ميكاييل هورنكويست نشان بين فضيلت و ثروت.
شود. زيرا در قرني كه ختم به ماكياولي  آزادي مي محكِ ت، كه در آن مالكيت تبديل به سنگپروژه امپراتوري اس

فرسايي كردند:  يكي پس از ديگري درباب اهميت امپراتوري براي آزادي قلم ها هاي بعد، نويسنده شد، همچنين سال
پراتوري براي امنيت و نظم اقتصادي؛ پالميري درباب بر جهان؛ داتي در باب مركزيت ام حكمرانيبروني درباب حق 

استان؛ اين ليست ارتباط بين همبستگي مدني و توسعه امپراتوري؛ ساووناروا درباب اهميت امپراتوري در روم ب
ه جمهوريت هاي اولي كه ماكياولي خيمه هنگامي ،رو ضبط شده. از اين و خوبي توسط هورنكويست ثبت طواني است و به

ست و ديگري آزاد اندوزي ا ثروت يكي -طور مثال شهر دو هدف دارد كه به كرد، اين را برپا ميس  ناو فلورروم 
جا افتاده بود. اين سنت تصور  شكل دادن موضعي دست زد كه در خال قرن گذشته و بندي و سر بودن، او به جمع

به صورت حقيقي  رش آزاديِدفاع و گستقام امپراتوري در م ؛استمستلزم تعهد به امپراتوري »كرد كه آزادي  مي



ي  كننده پيگيري امنيت ارضي است كه توجيه اش، معني»، اين تر بگوييم ملموس. «دنياي دشمندر جويانه  ستيزه
ي بيگانه به سرزمين ها كردن سرزمين هاي همسايه و سلطه و درنهايت انضمام دخالت در حيات سياسي دولت

هايي متضاد شمرده  ي امپراتوري ارزش تنها آزادي و سلطه كند نه هورنكويست خاطرنشان مي «شود. امپراتوري مي
 «دوستانه انسان»مفهوم ليبرال و  شدند. وامانِ يك جمهوري سالم شناخته ميعنوان اهداف دوگانه و ت د، بلكه بهشدن نمي

بود كه در آن در خال توليد سياستِ طلبانه  فرضش سياستي توسعه هاي يك شكل ،پيش از جهاني متشكل از انسان
رو كه هيچ  شد. از آن بور به اعمال خشونت مينتيجه مجآورد و در وجود مي هتملك و تسلط، دشمنان جديدي را ب

بود، عنواني كه ماكياولي به تنها كتاب از  هنر جنگامپراتوريِ آزادي بدون ساح وجود ندارد. هنر سياست همان 
گونه كه در كتاب  ( اختصاص داد. يا همان٠١٢٠رار بود در زمان حياتش منتشر شود )اش كه ق هاي اصلي كتاب

اين هنر  «كند قوانين و مقرارتش را اختيار نمي اي به جز جنگ و آموختن حرفه»يار موفق ترش آورده: شهر معروف
نظم اي كه براي  يِ با قاعدهگردد به آزاد اش باز مي پراتوريِ ماكياولي دارد اما ريشهجنگ نقشي مركزي در سياست ام

 اند. ي خشونت بودهها هموراه امپراتوري [liberty]هاي آزادي  داخلي الزامي است. امپراتوري

شد. ويتوريا پيوسته  هاي صلح و امنيت اعمال مي عنوان امپراتوري آزادي، اين خشونت تحت نام گرچه، به
شود، براي  راي دفاع از مالكيت برافروخته ميبمشخصاً . جنگ «هدف از جنگ، صلح و امنيت است»ت، گف مي

اين نكته براي  گيرد. مي در «صلح و امنيت استقرار» برايرات، و عموماً گيري مالكيت و انتقام از بابت خسا بازپس
 شد. كار گرفته مي هاي تهاجمي به هاي تدافعي و همچنين جنگ توجيه جنگ

كه جلوي  اين مگر ندارد وجود عمومي ثروت براي تضميني هيچ اما …صلح و امنيت ثروت عمومي است ،هدف جنگ 
مهاجمان  راندن دست عقبجنگ تنها براي  كهعادانه نيست مجموع  دربا ترس از جنگ سد شود.  آن عدالتي دشمنان بي
 .نكشاندرا به اردوگاه دشمن  درگيري، و هرگز ثروت عمومي آغاز شودمرزهاي انصاف از  بي

 

كند كه  كيد ميها بعد سر برآورد، ويتوريا تا بود كه قرن «دوستانه جنگ انسان»ي  گيرانه ي پيش ايدهدر حقيقت، اين 
 افروخته شود. «ي جهان خير همه»آتش جنگ بايد براي 

عنوان كليد اصليِ  است ريشه در اين امر دارد كه به ي ويتوريا كه جنگ براي صلح و امنيت اهميت اين ايده
د استعماري كه منجر به اين قانون ملل ش «دائمي»هاي  ملل سر و شكل گرفت، در اينكه جنگدر پيدايش قانون 

اي كليدي در توسعه و تغيير شكل  كه اين لحظه خود گرفت، و اين اي شكل ايدئولوژيك صلح به صورت فزاينده به
يد، مقررات انضباطي جدهاي جديد،  ساختاري مفهوم دولت بود. تاثير بلندمدت و روز افزون تكنولوژيِ ساح

ها  مدد اين پيشرفت هايي كه به ها، و تغييرات در استراتژي و تاكتيك ها و ناوگان استحكامات، توسعه ابعاد ارتش
تنها  معني بود كه نه هايي الزامي بود، بدين حاصل آمد، شامل مركزيت يافتن منابع مالي كه براي ثبات چنين پيشرفت

طور  هاي اروپايي سرعت گرفت، به ها و جمهوري صورت پادشاهي شدن ماشين دولت به فرايند مركزيت يافتن و ملي



صورت يك ماشين  ماشين دولت بههاي استعماري اصلي نظير انگليس، اسپانيا، هلند و فرانسه، بلكه  خاص در قدرت
اين ماشين جنگ زمان،  ها جنگ را. هم سازد و دولت مي ها را د. به گفته چارلز تيلي، جنگ دولتآمجنگ در

ماكياوليستي جديد در كارهاي  «تفكر نظامي»كرد: از  هاي گوناگوني اخذ مي مشروعيت فلسفي خود را از شكل
اي در باب طبيعت  هاي جا افتاده نويسندگاني چون جيروامو كاتانئو در ايتاليا و توماس ديجس در انگليس، تا شرح

( از بوترو، كه هر دوشان ٠١١٥) دولت مصلحت( و ٠١١١) نداز بُ جمهوريباب شش كتاب درحاكميت، مانند 
ها و تربيت خود مردم آن دولت الزامي  وزش جنگي، براي جنگ با ديگر ملتكنند كه مقررات نظامي و آم توصيه مي

 است.

هايي نظير  شد. اومانيست عنوان يك موضوع سياسي ياد مي به «صلح»خال اين تغيير ايدئولوژيك، از  در
مردان و حاكمان بايد در باب صلح  كردند كه صلحي ناعادانه بهتر از جنگي عادانه است؛ دولت توصيه مياراسموس 

( را «متبرك باد، صلح جويان») beati pacificiها  فراگير با هم صحبت كنند تا در باب جنگي ابدي، برخي از آن
اي  صورت فزاينده هاي در ستايش صلح به شنج ناميدند، صلح پادشاهان را خود و برگزيدند خود عنوان شعار  به

، ردايي مديچيطور مثال، كاترين  شد. به ش از آن تصورش هم نميكه حتي يك قرن پي ارتيو حر برقرار شد با شدت
هاي صلح نظير رنگين كمان و جونو )فرشته صلح و ازدواج(،  ر گرفت كه در آن از نشانهظجويانه براي خود در ن صلح

در تابلوي مشهوري  -ديد، امپراطور صلح صورت آگوستوسي جديد مي ، و چارلز پنجم خود را بهبود بر آن نقش بسته
بار  از او اثر تيتان او در حال تاختن در ميان دشتي است كه در آن در حال گستراندنِ آرامشِ صلح بعد از نبردي خون

جا  له اينسأاست. م «غلبه بر خشم»پئو او در حال او اثر لئوني پام اي از كه در مجسمه به تصوير كشيده شده، در حالي
تر شدن  ررنگنيست، بلكه پُ «صلح گستر»دادن تصوير يك  تصوير درآمدن سواركاريِ پادشاه براي نشان فقط به

براي مثال، قابل توجه است كه در اواسط قرن شانزدهم سرودن اشعار  -ي صلح از نظر فرهنگي و فكري است  هألمس
عنوان يك ايده صورت  به «صلح»داده، در قرن شانزدهم  گونه كه بن لووِ نشان فزوني گرفت. هماندر باب صلح 

اش مرتبط  ي اجتماعي تثبيت شد. در شكل شخصيعنوان اخاق خود گرفت و به تري به حال ملموس ر و در عينت پيچيده
بخشي از  ي مثابه داشت بر آرامش بهشكل ديني دالت بود با امور خيريه، بخشش و ترحم نسبت به ديگران؛ در 

گري بود؛ و در  يافتن ياغيترش معني بازگشت نظم و ثبات به همراه پايان  «سياسي»مسحيت آرماني؛ در حالت 
( دالت داشت بر برخي منافع «سود»، «ثروت»، «سعادت»، «بازرگاني»از افكار مرتبط با ظهور سرمايه )همراهي با برخي 

ملت -بوده و حول محور دولت «فقط جنگ»كترين در مقابل و با فاصله از دُ كترينِ صلحدُ ملموس براي ملت. اين
 شكل گرفته بود.

هاي جديدي از صلح  در قرن شانزدهم، ايده «انقاب نظامي»فانه است اگر بگوييم كه در خال منص ،رو اين از
نوزدهمي سِر هنري مين ليبرالِ قرن  دانِ كه حقوقگونه  نمو بود. همان و سياسي در حال رشد ارعنوان بخشي از گفت به

 «كه صلح اختراعي مدرن است. قدمت عمر بشريت دارد، حال اين ه رسد كه جنگ عمري ب نظر مي به»گفته بود، 



توانستند به  هايي كه مي لتوهاي در حال توسعه و د شدن خشونت توسط دولت اختراعي كه در خال انحصاري
صلح به ميدان  ارو شكل ببخشند، ظهور يافت. گفت ان مشروعيت بخشيده و به آن سرخشونت تحت كنترل خودش

ز اجزاي اينفكِ سياست در نظر عنوان يكي ا در همان قرني كه جنگ را به هم جنگ را بسط بدهد، آن ارآمد تا گفت
شد. كتابي چون  كامل تلقي مي «ماشين دائمي جنگ»اي كه  گونه الزامي براي امنيت حاكميت، و به عنوان گرفتند، به مي

نام مستعارِ تئودور باسيله منتشر شد( در چاپ دومش  ، كه تحت٠١٤٢اثر توماس بيكن ) سياستِ جديدِ جنگكتابِ 
اش منتشر  عنوان اوليه شد و دوباره پس از مرگ بيكن تحت منتشر دفاع راستين از صلحدر همان سال تحت عنوان 

دهنده اين بود كه تا چه حد  ن تغييرات شود. اين تغييرات نشانعجيبي در ايكه كسي متوجه چيز  شد بدون اين
ي منطق  و نخبه اروپايي، بايد زير مجموعهآل شديداً اغواگر در ذهنِ نظامي طبقه حاكم  عنوان يك ايده ، به«صلح»

جا  كارشان به اينآخر  وفاداري چون اراسموس دست «طلبانِ صلح»رو، از سوي ديگر،  گرفت. از اين جنگ قرار مي
يحي و جمهوري مس «ثبات»و  «آرامش»شناختند، مخصوصاً براي  افروزي را به رسميت مي كشيد كه حق جنگ مي

 «هنر جنگ»از سوي ديگر، مدافعان سرسخت  المللي. برخورد با مخالفان و ياغيان بين ؛ يعني، براي«عقوبت بزهكاران»
كار گرفته شود  كه درمقابل دشمن خارجي به فرسايي كرده بودند. براي اين قلم «هنر صلح»مانند ماكياولي نيز در باب 

( و در داخل نيز «ليل اتحاد همواره ترس از جنگ استد»كه  ها را شكست بدهد )به علت اين كه آن به اميد اين
باور داشتن به  كار رود )مثالش اين است كه مردم را نسبت به داخلي به نظم كردنِ عنوان سازوكاري براي برقرار به

دين متقاعد كنيم(، و به روشني از اين بحث پيداست كه هنر صلح در امتداد هنر جنگ قرار دارد. ماشين جنگ همان 
 ماشين صلح است؛ و ماشين صلح نيز ماشين جنگ است. جنگ دائمي تحت عنوان صلح، به يك هنجار تبديل شده

 .است

]صلح به زبان  pax محورِ هنر جنگ نيست: در امپراتوري. مفهوم تر از نمود واقعي اين امر هيچ كجا بيش     
ي تم امپراتوري در اين دوران نقش اساسي  گيري و توسعه ، براي شكلPax Romanaاتيني[ در عباراتي نظير 

 Pax Britannica, Paxهاي بعدي نيز باقي ماند، نظير  طور هم در خال رشد امپراتوري داشت )و همين

Americana اما در سنت رومي كه .) pax است تا مفهوم جديد  «استيا»ده اين لغت بيشتر ناظر به مفهوم از آن آم
تسلط يك  كند صرفاً غياب درگيري يا عقد يك پيمان نيست، بلكه آن دالت مي . چيزي كه اين كلمه بر«صلح»

در  Paxي  شود: الهه آن حراست ميده و با ساح نيز از ي نظامي بدست آم ي يك غلبه هژموني است كه در نتيجه
 Pax ،رو شده كه پاي راستش را بر روي گردن ياغي مغلوب گذاشته. از اين هاي تراژاني در حالي حك روي سكه

گري است و عميقاً مستتر در عائم و روابط نظامي است؛ هموراه صلحِ  هاي مشخصي از هژموني و نظامي داراي ايه
 ي شانه به ]امپراتوري[ شانه imperiumو  Paxآيد.  مي دست هست كه از خال جنگ و استيا به پيروزمندي بوده و
 گستري. تسلط تحت عنوان صلحما،  ي صورت استيا. يا به گفته هم بودند: صلح به

 



 ، قانون، امنيتگستري صلح

جديدش آن را بسيار اثر  ي ، كه ترجمه٠٥١١تا  ٠٥١١هاي  گفتارهايي در خال سال در سري درسفوكو 
هاي  اي از تكنيك صورت شبكه شايد جنگ را بتوان به پردازد كه از طريق آن هايي مي گذار كرده، به بررسي روش

 روشي ديگر، در مقابل فرمول مشهور ي جنگ است به اي كه سياست در آن ادامه گونه استيا در نظر گرفت: به
كل يك جنگ پنهان خود دائمي روابطي نهفته كه به ش كردنِ سياسي در ديكتهنظر، وظيفه نيروي . از اين مكاوزويتس

هاي  اگر ما به ايه»امه آن است: معني اد معني پايان جنگ باشد، به كه به ، به جاي اين«صلح متمدنانه»كند.  را تحميل مي
 «يابيم؟ شنويم و مي اوليه را مياي از جنگ دائمي و  گونه صداي ما آيا …درت نگاه كنيمزيرين صلح، نظم، ثروت، و ق

ه، صلحِ ليبرال، صرفاً . به اين معني ك«صلح»هاي ديگر وجود ندارد مگر سياستِ  شيوه ي جنگ به در ادامه «سياستي»
صلح خودش »، زيرا «در زير صلح در جريان است بفهميم جنگي را كه»ما بايد  ،رو ست براي جنگ. از اين جايگزيني

 گستري. شده تحت رمز صلح توان گفت، رمزگذاري مي [٠].«است شده يك جنگ رمزگذاري

عنوان عبارتي جايگزين  گ آمريكا در ويتنام شكل گرفت، بهست كه در خال جن عبارتي «صلح گستري»
عماري در قرن هاي است اقع، اين عبارت در متن دوران جنگو. در١١-٠٥١٤هاي  در سال «ضد شورش»عبارت 

ي  جه رسيد كه خشونت ممتدي كه نتيجهفيليپ دوم به اين نتي ٠١١٣سياسي شد. در جواي  ارِشانزدهم وارد گفت
رو او اعام كرد كه  . از آناست فتوحاتش در مستعمرات است در بين مردم خودش مسبب ميزاني از نارضايتي شده

عنوان  صورت بگيرد نه تحت «گستري صلح»د براي امپراتوري بايد تحت لواي جدي طلبيِ هرگونه توسعه
 .«كشورگشايي»

و  آميز صورت صلح هاي تازه را به سرزمينخواهيم  ما مياز آنجا كه ناميد.  كشورگشاييرا نبايد هاي جديد  كشف سرزمين
يا زور  بكار بردنود براي اي ش استفاده كنيم تا بهانهرا  «كشورگشايي»واژه خواهيم  ، نميدوستي كشف كنيم از روي نوع

يا  «فاتحان» ،«كاشفان»] ها آن سرخپوستان، دادن هرگونه طمعي نسبت به مال نشان بدون … سرخپوستانزدن به  صدمه
كار پيشرفت  كه بيشتر بهدراز كنند اعيان و اشرافي  و ارباباني سو و همكاري به دوستي بايد دست [«كشورگشايان»

  ند.آي گستري در آن سرزمين مي صلح

 

ي  بايد با ايده «استيا» ي شد، بلكه ايده شده، نفس استيا نبايد متوقف مي تزوتان تودوروف ياد آورگونه كه  همان
ها بعد نيز هنوز در جريان است. خشونت تغييري نكرده، اما با  شد، اين ابهام قرن جايگزين مي «گستري صلح»

 «گستري صلح»دالت بر  paxكه در آن ي نظامي،  عني شكوه امپراتوري از طريق سلطهگيري از سنت رومي، ي وام
ن مهجور است اما در قرن هفدهم شد، عنواني كه اكنو شناخته مي «دهنده تسكين»عنوان  ]خشونت[ تحتكرد،  مي

                                                           
[1].Michel Foucault, ‘Society Must Be Defended’: Lectures at the Collège de France, 1975–76, trans. 
David Macey, Allen Lane, London, 2003, pp. 15–16, 46–8, 50–51 
 



در زبان رايج، خيلي زود متوجه داخلي  شدن ]مفهوم[ نظم زدن با برساخته كله و بود. با سر «صلح كردن»معني  به
 ،رو رود. از اين كار مي خاصي از صلح، قانون، و امنيت به نوع كردنِ براي توصيف اجبار «ريگست صلح»شويم كه  مي

گستري،  . در خال صلحاست شده ك ك حركت نظامي كه با پوشش صلح بزگستري، يك عمل پليسي است: ي صلح
شانزدهم ابداع شد هاي قرن  كه در متن جنگ شود، يك بازي زباني اري( تبديل به صلح )استعماري( ميجنگ )استعم

م تا معاهداتي كه توسط در اواخر قرن شانزده «احكام صلح گستري»هاي بعد به تكامل رسيد: از  و در خال قرن
تفالي، كه بارها در آن از خود شد، مانند معاهده وس الملل تلقي مي وان مستندات قطعي براي قانون بينعن بسياري به

. «جنگ عليه ترور»هاي بغداد در  گستري در ويتنام تا خيابان از صلح؛ است شده گسترانه ياد اي صلح عنوان معاهده به
 طلبي هسته اين رمزگذاري است. شده است، صلح اگر صلح خودش جنگي رمزگذاري

. البته كه نه، حداقل نه «گستري نيست قانون، صلح»وضع برقرار است. به گفته فوكو،  در باب قانون هم همين
وري و توسعه  (، بهره«ها و مغزها قلب»)باب فرهنگ و ايدئولوژي است اش در همه ستري تقريباًگ كه صلح براي اين

(، و خيلي بيش از اين، طيفي از «اروتيك»از سرشماري نفوس گرفته تا جزوات (، رفاه و امر جنسي )«مدرنيزاسيون»)
دهد:  ده را توضيح ميدا ويتنام رخ هاي خاصي نظير جنگ گستري ايي كه در خال صلحه هايي كه تغيير نام فعاليت

گونه كه  ند، همانا قدرت «ي مولد سويه»ها گوياي  ساز روستايي، فعاليت مدني، و غيره، همه اين و بازسازي، ساخت
 گفت. نت جانسون نيز كمابيش همان را ميگفت و پرزيد فوكو مي

قانون،  پسِ پشت» بي يكي نيست زيراطل برعكس، براي فوكو، قانون با صلح اما منظور فوكو اين نبود. بلكه
 با اين گفته، فوكو ناخودآگاه مجبور به «دهد. افروزي خود در همه سازوكارهاي قدرت ادامه مي جنگ به جنگ

قانون يكي از  «پسِ پشت»رويين قرار دارد: نگاه كردن به  شود كه در سطح مي رويارويي با پرسش از قانوني 
اي كه او  ، نكته، اهميتي نداردجنگ-كه قانون در پرسش از قدرت اينبه  تلويحيبراي اشاره هاي فوكو است  روش

گونه كه  حال، همان بر آن تاكيد كرده. با اين «حقوقي ارِگفت»اي فراتر رفتن از مفهوم قدرت در بارها بر روي آن بر
تر از اين است كه  قضيه جدي فوكو بعدها فهميد، فهميدن جنگ بدون توجه به پرسش از قانون اشتباهي جدي است.

اش توسل به قانون است، يعني توسل به  دهد. اين مدعي ازمه ون، جنگ به جنگ افروزيش ادامه مياز خال قان
زيرا  -اين خشونت و جنگ است ندهد اما قانوني كه هدفش پوشاند ت و جنگي كه از خال قانون رخ ميخشون

عاوه،  گستري است. به و، قانون همان صلحخاف نظر فوكبر شود. عمال ميا «صلح»عنوان  تحت ارههمو ͦقانونخشونتِ 
 ل سر سبد تئوري قرارد ليبرالي است.و حتي باز هم بيشتر بر خاف نظر فوكو، اين نكته گُ

 شود اين است كه قانون جايگزين جنگ شده؛ قرارداد اجتماعي حقّ ت گفته ميداستاني كه درباب اين سنّ
درت نتيجه قهاي خشونت و در كردن روش شود انحصاري مياش  ، كه نتيجهواگذار كردهطبيعي اعمال زور را به دولت 

شده  الملل و مطالعات استراتژيك گفته ليبرال توسط كارشناسان روابط بينباب سنت در كه است داستاني اين جنگ. 
. اين ديدگاه در «نه قطعي به جنگ است»هابز يك  ارِگفتكه،  خاصه اين»: است و فوكو هم كمابيش همين را گفته



جاي  مدل خود را نبردي دائمي به»كرد كه  در آن او رويكردي را پيشنهاد مي تر فوكو نيز تثبيت شد، كه كارهاي مهم
در آن ي قرارداد است، كه . اما اين شديداً يك خوانش تك بعدي از هابز و تئور«گرفت قرارداد ]اجتماعي[ در نظر مي

در مدل خودشان از قرارداد هاي قرارداد در قرن هفدهم مفهوم نبرد دائمي را  فهم اين نيست كه تئوريسين قادر به
 كردند. به جنگ را رد مي «نه»هايي براي گفتن  كردند و تاش حفظ مي

: كند ا حل مياي مشكل جنگ ر كه خلق يك لوياتانِ بزرگ به گونهكرد  شود كه هابز تصور مي غالباً گفته مي
جنگ را  نتيجه قدرتِق يك حاكم كه ابزار خشونت و درتوان با خل را مي «وضع طبيعيجاري در جنگ دائمي » 

شود و جنگ  جنگ مي «مناسب»شكل  ها تبديل به كار، جنگ بين دولت . با اين«آورد، از بين برد خود در مي انحصارِ به
ا مشروع شناخته و نوع ديگر را صورت، استدال هابز نوعي از جنگ ر خشونت. به اين «نامشروع»ها شكل  درون دولت

شمارد. اما اين همه داستان نيست. زيرا ارتباط بين  جنگي غيرقانوني يا تبهكارانه مي ي مثابه نوان جنگ داخلي، بهع به
تنها به اين  هركزي در اعمال خشونت را دارد، نداخليِ صلح نقش م-خارجيِ جنگ و اهميت دروني-روابطِ بيروني

دارند اين كارشان اگر نتوانند در برابر دشمنان خارجي از  را در خانه پاس مي «صلح»هايي كه  معني هابزي كه انسان
رو،  از اين»امري دورني است: در شكل قانون.  كه كنترل خشونت همواره ،رو خود دفاع كنند بيهوده است، بلكه از اين

كه  اند؛ و اين ه يك نفر يا يك شورا واگذار كردهحق خود را نسبت به جنگ و صلح ب لِما بايد بدانيم كه شهروندان كُ
 «است. شمشير قانونهمان شخص يا شورايي تعلق دارد كه مالك  ناميد، به شمشير جنگتوان آن را  اين حق، كه مي

سو،  رو، از يك . از اينقرار دارد «قدرت مافوق»ر باستانيِ قانون، كه در دست يك دو شمشير: شمشير جنگ و شمشي
گيرد.  خود مي قانون به شكلِ ͦشكل جنگ و در حالت داخلي ͦآمده در حالت خارجيدولت در انحصارِ كه به خشونتي

صلح از خال  ي كننده عنوان عرضه خود را به گرفته بساط تاريخيِ جا شكل ه در اينك وسيله، مفهوم نظمي بدين
ست كه فوكو متوجهش نشده،  اي ديگر، و اين نكته . و از سوياست كرده ها پهن افروزي دولت جنگاز جلوگيري 

نظم اجتماعي كماكان باقي دائمي  براي هابز خصلتِ ،رو شود به راحتي دور زد، و از اين يي جنگ داخلي را نم هألمس
 «افروزي جنگ»آخر به  م و قراردادشان رضايت ندارند دستحاك بهكه نسبت  ماند. چرا؟ زيرا براي هابز كساني مي

شود، در  اي انتزاعي فهميده مي گونه ف نظر هابز وضعيت طبيعي اغلب بهخاآورند. بايد در نظر داشت كه بر روي مي
كند كه كشورش در همان دوران درگيرش  طور مشخص به جنگ داخلي مرتبط مي او اين را به درباب شهروندرساله 

پيشگامان حقيقي در »ي يكي از  ها برسازنده اطاعت از سوي سوژهسش از نياز به بود. در حقيقت، حتي پر
گ است، بازگشت به وضعيت جن» ͦكشيدن حاكميت چالش شود: به تر مي روشناين امر  لوياتان. در «افروزي است جنگ

 «.است مجدد جنگ يك شورش، زيرا …ودش كه عموماً شورش ناميده مي

مردم نيز  ي تواند از اين ايده كه توده جنگ به دولت، او نمي «الصاق»رغم تاش هابز براي  علي ،بنابراين
و جامعه مدني همواره در معرض ند ا ند، دست بكشد، مردم همواره در معرض انقابا معرض شورشهمواره در

ين ي ب بار نه براي رابطه ديگر سروقت مبحث جنگ رفت، و اين بار ه هابز براي يكألمرج. براي درك اين مس و هرج



هاي پيرامون  . زيرا بين همه صحبتاست ها بلكه براي نظم اجتماعي كه توسط قرارداد ]اجتماعي[ برقرار شده دولت
اش  كه بايد واقعاً درباره چيزي شده، به عبارت هابزيِ به آن پرداخته لوياتان در باب نظم حقوقي كه در «امنيت صلح و»

 فاوت با بقيه است.دائمي مت طلبيِ يك جنگ داخليِ صحبت كرد صلح

گستري در باقي نويسندگان در باب سنت قرارداد اجتماعي نيز وجود دارد كه  همين منطق پيرامون صلح
ي  هادامچيزي نيست، مگر  هيچ» داري مشخصاً  ، مانند اك. موافقت اك با بردهگفتند مي «نه»اً بايد به جنگ قاعدت

 طور شود. اما به بردگان در وضعيتي داخلي جور مي دادنِي قرار بوسيلهاً اين امر با جامعه مدني كه بعد «وضعيت جنگ
يا حتي كه مرتكب جنايت عليه ما شوند  ده است كه كسانيگرفته از اين اي تأمشخص تئوري اك درباب مجازات نش

فصل دوم از . اين استدال در باب مجازات در «اند نسبت به كل بشريت اعام جنگ كرده»نسبت به ما عداوت بورزند 
اك پيشنهاد شود كه در آن  رد پايش در فصل سوم نيز ديده مي مستقيماً در استدالي درباب جنگي دوم  رساله

گير با رسد اين امر تلويحاً در نظر مي به «ي وضعيت جنگ است. وجود آورنده هحق، بر عليه هر فرد، بزور نا»كند  مي
به او وجود نداد، وضعيت  بردن يچ مافوقي بر روي زمين براي پناهه كه جايي در …زور»مفهوم وضعيت طبيعي باشد: 

هم در »شود كه وضعيت جنگ  دون حق باعث ميكند كه زور ب اما در چند خط بعد اك اضافه مي .«جنگ است
ي سياسي  ي اجتماعي را در جامعه ست كه بدنه اين جنگي «مشترك وجود دارد، هم وجود ندارد.ست كه داوري  جايي

ي سياسي. شايد كسي به اين نكته توجه  اي در جامعه عنوان ويژگي بر سازنده خصي، اشباع كرده؛ درواقع، جنگ بهمش
 «اي عجيب نظريه»ين قرائت از مجازات براي بسياري كيد كرده كه اأكه اك دوبار بر اين نكته ت رغم اين كند كه علي

ي عاوه حتي وقت داد تفاوت زيادي ندارد، و به ويتوريا پيشنهاد ميه مجازاتي كه نظر برسد، در واقع خيلي هم با نظري به
جنگ بر عليه  كردن تئوري مجازاتش بود اين را در زمينه استعمار و حق كه اك در حال پروراندن و فربه

ح زِ جستجوي ليبرالي صلرو، معرفي دولت در استدال اك، كه اغلب از خال لن از اين داد. سرخپوستان انجام مي
شود، در واقع با منطق جنگ كاماً سازگار است، كه عليه بردگانِ ياغي، سرخپوستانِ مخالف، كارگران  فهميده مي

شد: جنگ ليبرال تحت نقاب صلح  اي ثابت اعمال مي گونه راني كه افكار ضداجتماعي داشتند، بهاك خودسر، و خاف
 ليبرال.

ن صلح و عنوا شده توسط قرارداد ]اجتماعي[ تحت ساخته]وضعيت اجتماعي[  به عبارت ديگر، جامعه مدني
ردن جنگ به حيطه ك رغم ميلش به محدود ماند. علي فضايي براي جنگ باقي مي ي مثابه امنيت براي ليبراليسم به

 ي مثابه ي صلح و بازرگاني به سو، و در همراهي با افسانه . از يكهمواره در حال جنگ استالمللي، جامعه مدني  بين
هم چسبيده، همواره جنگ دائمي سرمايه در جريان است )كه توسط ماركس در مقااتش در باب جنگ،  دوقلوهاي به

اش بر  دائمي هاي متعدد و دائمي و شبه ديگر، در جنگ (. و از سوياست مثاً در جلد اول سرمايه به آن اشاره شده
مخدر، جنگ عليه فقر، جنگ عليه جنگ عليه مواد  جنايت، و : جنگ عليه جرم«اش دروني»شمار  عليه دشمنان بي

شكل صورت يك جنگ سرو كه جنگي كه ديگر به كاري، جنگ عليه گدايان، و اين رشته سر دراز دارد تا وقتي بي



مجموعه اصول  دهنده تشكيلها  گاه پاياني ندارد: جنگ عليه ترور. همه اين يافته تبديل به جنگي شود كه احتمااً هيچ
از برترين محصولي است  به نحوي از انحاءها  و همه ايناست ي يبورژوا هاي نظامدائمي در  گستريِ صلححاكم بر 

، اين نكته را كسي گفته كه حساب «گستري، امنيت نقشي بنيادين دارد براي صلح»ي: امنيت. يمفهوم در جامعه بورژوا
 گستري است. نياز به صلحبه صلح و امنيت همان نياز  ،رو كار كاماً دستش است. از اين

 

 فراتر از صلح

به اين نكته اشاره كرده بود كه چگونه عملكرد  «گرامر آفريقايي»اي درباب  روان بارت، يك بار در مقاله
آفريني و تهديد بود، اغلب با  قا نه براي ارتباط بلكه براي ترسهاي رسمي فرانسوي در باب مسائل آفري گزارش

 گذاري اشياء به نام اضدادش. ستانداردِ ايدئولوژي بورژوا: ناماستفاده از تاكتيك ا

هدف انكار همين امر ]جنگ[ است. براي اين امر، دو راه وجود دارد:  -معادل جنگ[. اسپانيايي]كلمه  GUERREجنگ/
تر، كه تقريباً مبناي  گذاري كرد )روشي مكارانه كار نبرد )روش غالب(؛ يا به نام اضدادش آن را نام د بهشو يا نامش را تا مي

 گستري در معني جنگ. رفت، و صلح كار مي جنگ به معني صلح به ،رو بورژوازي است(. از اين ارِها در گفت زايي تمام ابهام

 

اي كلي  سنجي او ناظر بر قاعده نكتهطور مشخص حاصل تتبع در استعمار فرانسوي است، اما  اين بصيرت بارت به
. به نظر من، همراه بوده شا ي از بدو پيدايييژواقدرت بورهمواره با كه هايي  زايي ترين ابهام مهميكي از درباب است 

پيرامون جنگ و صلح ابداً محصول جنگ جهاني عليه ترور نيست، بلكه، ويژگي ديرپاي ايدئولوژيكِ  زايي اين ابهام
 سرمايه است.سراسري جنگ 

مي كه نسبت به جنگ است؛ اين تفكر بايد خارج و بر عليه ابهااول در راه تفكر خاقه  مر، قدماما فهم اين ا
دارد، صورت بگيرد. الملل و مطالعات استراتژيك ]در باب نسبت جنگ و صلح[ وجود  در ليبراليسم، و روابط بين

سط رتورت در گونه كه تو صلح و امنيت صورت پذيرد. همان ارِست كه بايد خارج از چارچوب گفت همچنين تفكري
عنوان  به "صلح"گر فقرِ مفهوم  بيان»ده، حقيقتِ جنگ دائمي عليه ترور ش ها از جنگ عراق بيان از بهترين تحليليكي 

كند،  صدق مي «جنگ عليه ترور»همان نسبت كه اين امر در باب  به .«ارچوب استراتژيك مخالف ]جنگ[ استچ
كشيدن از  اش دست تفكر خاق در باب جنگ ازمه ،رو باب نبرد اجتماعي دائمي سرمايه نيز صادق است. از ايندر

 لوحانه در باب صلح است. افكار ساده

*** 

 ست از: اي مقاله ترجمهاين 

(Jan/Feb 2010). ; Radical PhilosophyWar as peace, peace as pacificationMark Neocleous,  



 
 

 

 
 

 
 

 

جو كرد. ستهاي آن جُپذيري سوژه اطمينان و آسيب دولت مدرن را بايد در عدم قدرتِ مشروعيتِ روانيِ عدِبه تعبير باومن، بُ
اي و مذهبي آن احضار هاي اسطوره ادهاي قدرت )دولتي( را تا سرچشمهميانجي فيگور استالين، تاريخ و پيشاتاريخ بني نويسنده به

رسد، شبح نظر مي ي رفع نگراني شهروندان بهوظيفه دهد دولت چگونه همزمان عاوه بر آنچه به ظاهر انجامكند تا نشان مي
اطمينان  پذيري و احساس عدم آسيب گذاري دولت رويكند. سرمايهاطمينان را جعل كرده و در كالبد اجتماعي تزريق مي عدم

هاي بازار آزاد باشد كه تصميمات تواند آشفتگيقدر مي اطمينان، همان روعيت دولت است، و موضوع اين عدمشهروندان، بنياد مش
گذاري ملي حاكميت، و سرمايه ي گذشته، احضار ابرهاي جنگ در افقاضطراري حاكم. در پاردايم امنيتي حاكم بر جهان در دهه

هاي  ي آمريكا تا حكومتمتحدهاياات  ها از ي كاري دولتروي تهديدات و مخاطرات يك جنگ احتمالي، در صدر برنامه
 م. .خاورميانه بوده است

 
 

الكساندر سولژنيتسن، مقام عالي محلي حزب است كه روزش را با خواندن  بخش سرطانييكي از بيماران 
و در  -ندنش پنجاه پنجاه است ما نتظار عمل جراحي است و شانس زندهدر ا ،كندآغاز مي *اپراودي سرمقالهدقيق 

ي جديد كه به اطاق عمومي بيماران تحويل داده مقالهبا يك سر پراوداي بعدي روز و تا انتشار شمارهحال هر  عين
داند چه كار انجام دهد، چه بگويد و چگونه بگويد و در مورد چه شود دليلي براي نگراني ندارد. او دقيقاَ ميمي

آيند، اند و به حساب ميكننده نكه حقيقتاً تعييهايي صوص انتخابخكت بماند. در امور با اهميت و درموضوعاتي سا
 نوعي احساس آسودگي ناشي از قطعيت دارد. او قادر نيست اشتباه كند .

ري بودند ها جاها و وظايفي كه تا ديروز بر لبروز تغيير كند؛ حتي نام به روز پراوداهاي ممكن است لحن سرمقاله
ممكن است امروز اشتباه و ردارهاي معتبر و مؤثق روز قبل بيان شوند. ك ممكن است در طول شب غيرقابل

انگيز شوند، و اعمال غيرقابل تصور ديروز، امروز اجباري گردند. وقتي تفاوت روشني ميان درست و غلط وجود  نفرت
 وجه خواهيد به هيچار نيست. و اگر ميي انتخابي در كندارد و مرز ميان اجباري و ممنوع مبهم شده است، لحظه

كه لودويك  طور ها اكتفا كنيد. زيرا همانشنيده رويِ د فقط بايد گوش دهيد و به دنبالهاشتباهي از شما سرنزن
الحمايه و در امان  شما در برابر كژفهمي تحت -ه دهي طور ادام يعني بداني چه« فهميدن»ضيح داده ويتگنشتاين تو
گويند(  سخن مي پراوداهاي  نام اوست كه سر مقاله شك بهيست و استالين، رهبر آن )بتان در حزب اهستيد و امنيت

را از  جاي شما، بار مسؤوليت ي فهميدن بهدهنده تكليف آزارگويند چه كنيد. استالين در ازاء انجام هر روز به شما مي

                                                 
و صداي رسمي حزب كمونيست از سوسياليستي ي رسمي اتحاد جماهير شوروي روزنامه ترين معني حقيقت. بزرگ ي روسي بهكلمه   *

 . م.٠٥٥٠تا  ٠٥٢٢
 



داند، بلكه هرچيزي را هم كه نياز  ها را مي ي دانستنيفقط همه است، نه «داناي كل »راستي  دارد. او بهتان برميدوش
 حقيقت و خطا است. كشي ميانِ گويد. او واجد قدرت خطبه شما ميداريد و بايد بدانيد 

-ي مبارزات دشوار و شجاعانه و كار طاقتروس كه مظهر همه« مادري»-فيلمي از چيورلي، شخصيت اصلي  سوگنددر 

-كند و از او ميروزي با استالين ديدار مي -عاشق استالين است ي هميشه نما از ملت روسيهاي سرشتفرسا و نمونه

اند،  كنون  از اين ايثار وحشتناك خستهاند و ا گويد مردم روسيه رنج بسياري بردهخواهد كه به جنگ پايان دهد. او مي
اين همه رنج پاياني  بايد بر-شان را  اند و چه بسيار كودكان كه پدران شان را ازدست داده چه بسيار زنان كه شوهران

 دهد.دهد، آري، مادر، زمان پايان جنگ فرا رسيده است... و او به جنگ پايان مي...استالين پاسخ مي  -باشد
پايان دهد، آن وقت جنگ  ست بخواهد به جنگ است. كافي « قادر مطلق» فقط داناي كل، بلكه  لين نهاستا

قدرت يا مهارت  خاطر فقدانِ دهد، نه بهكنيد انجام نميلب مياو طپذيرد. اگر آنچه را آرزو يا حتي از  پايان مي
رفته بايد دايل مهمي براي تعويق يا خودداري از  هم روست كه روي به فعل درآوردن امور، بلكه از آناثرگذاري و 

باشيد هر  توانيد مطمئنكشد( مي اوست كه ميان درست و غلط مرز مي آن عمل وجود داشته باشد. )به ياد آوريد!
ي محاسن و مضار ي همهبندي و محاسبه د پيوست. شايد شما در كشف، فهرستوقوع خواه آنچه خير و خوبي است به

كند. و بنابراين اهميتي ندارد كه تان محافظت ميامر ناتوان باشيد، اما استالين شما را از نتايج منطقي وحشتناك جهل
از شما بگريزد. آنچه براي شما حجمي از رخدادهاي ناهماهنگ و  آيددر پايان، معنا و منطق آنچه پيش مي
توانيد به آيد، منطق، طراحي، نقشه و انسجام دارد. و اين واقعيت كه شما نميپيشامدهاي تصادفي و اتفاقي به نظر مي

ست استالين فرا كه چه قدر چشم اين انسجام را ببينيد، دليلي مضاعف است )شايد تنها دليلي كه نياز داريد( بر اين
به او تياقش به تقسيم ثمرات اين فراست خاطر  فرزانگي و اش كننده است و تا چه اندازه  به تان تعيينبراي امنيت

 مديون هستيد. 
اش راه درازي وجود  هاي )انساني(بر ذهن و قلب سوژه ي اين دو داستان، براي كشف راز قدرت استاليندر فاصله

 نه چندان طواني....دارد. راهي دراز اما 
ها به اطمينان  اين قدر تنها پاسخ داده نشده بلكه حتي پرسيده نشده، اين است كه چرا نياز سوژه سؤال بزرگي كه نه

هايشان را براي مقبول افتادن خاطر آن قرباني كنند و قلب شان را به دارد اذهانها را وا مي فرساست كه آن طاقت
، شود ترين نياز، ميل و روياي آدم بدل كه اطمينان و قطعيت به عالي ر كنند؟ طبعاً براي ايناري پُذگ ايثارشان از سپاس

 شده. مفقود  يا ربودهباشد: «از دست رفته »نخست چنين اطميناني بايد 
انساني، با  -زميني ترين فيلسوفان قرن گذشته، براي حل معماي قدرتِ ميخائيل باختين، يكي از بزرگ

 انسان، توسط شكوه غيرزميني و غيرانسانياحساسات انسان، انسان زيادي  -كندآغاز مي« هراس كيهاني»تعريف 
المواد  عنوان بنياد، ماده ي كه بر قدرت بشري مقدم است و بهاز چيزي نوعي ترس واسطه شود؛ بهانگيخته ميجهان بر

 كيهاني در كام باختين، وحشتي است در برابر: هراسِشود. كار گرفته مي به [٠] مو الها
 



ها، دريا و هراس از انقاب كيهان و  كوه ماديِ كران؛ در برابر عرش پرستاره، حجمِ .... عظمت بي حد و قدرت بي 
ر برابر عظمت و قدرتي مادي و آلود نيست )بلكه هراس د هراس كيهاني اساساً و لزوما  رمزفجايع بنيادي ... 

 ناشدني است( وصف
 
است؛ ازلي جهان  پريده و فاني با عظمتِ زده، رنگ موجود وحشت ي ناموجوديت ِكيهاني، مواجهه ي هراسِشالوده 

و « عرش پرستاره»ي بند و  نحيف  كه  جلوه البدي نيمبرآمده از ك «آسيب پذيري »ضعف مطلق، عجز در مقاومت و 
 آوردن، دريافت و جذبِ چنگ كه انسان قدرت به دارد، و همچنين درك اينمياز آن پرده بر« ها حجم مادي كوه»

كند. چنين جهاني به آوري را ندارد كه خود را در بزرگي و عظمت مطلق كهكشان آشكار مي ذهني آن نيروي هيبت
موجودي  ست و اگر منطق يا طرح ازپيش بيني اش غيرقابل پيشنياتش نامعلوم و گام بعديدهد. هيچ فهمي تن نمي

يعني ي توانايي فهم انسان فراتر است. و چنين، هراس كيهاني شك از آستانه در كردار آن وجود داشته باشد، بي
 . «عدم قطعيت»وحشت از ناشناخته: دهشت از 

ريخته « ترس از صاحب مقام»الب ي آن دو قواسطهقطعيت دو حالت وضعيت انسان هستند كه به پذيري و عدم آسيب
متعاقب الگوي « ترس از صاحب مقام»، از قدرت مصنوع و محفوظ توسط انسان. اين انسانشود: ترس از قدرت  مي

 شد( برساخته شده است . يافت )يا حتي، از آن ناشي ميغيربشري قدرت كه در هراس كيهاني بازتاب مي
عنوان فرمانرواي بزرگ جهان و  خدا بهبرند و تصوير اني بهره ميهاي مذهبي از هراس كيهبه نظر باختين تمام نظام

ل درك و جبران شكل قابقطعيتِ غير عدمپذيري و لرز دربرابر  ي احساس آشناي ترس از آسيبواسطهساكنانش، به
كيهاني بكر و  هاي مذهبي، هراسِي اين تصوير در آموزهريزي دوباره ايد اشاره كرد، با قالبچند بگرفته است. هر

 شود.  ساز مي ش يك دگرديسي سرنوشتخو بدوي اوليه  دست

كه سختي  آن است كه بي «بي جان»و  «بي نام»ي يك نيروي ت خودانگيخته زاييدهصور در حالت بكر آن، هراس به
تواند دلواپس چيزهايي باشد كه كند، نمي ايي ندارد، دستورالعملي صادر نمياندازد. او تقاضبگويد به وحشت مي

كنند. راهي براي گفتگو با عرش و هراسان مايلند انجام دهند يا از انجامش خودداري ميپذير هاي آسيب انسان
ها نخواهند شنيد و گوش نخواهند داد، حتي اگر بشنوند، فراموش كنيد كه  ها يا دريا وجود ندارد. آن پرستاره، كوه

توجهي نخواهند كرد. گذشته از  ها ها وجود ندارد. آن پاسخي دريافت كنيد. راهي براي طلب بخشش و رحمت از آن
كاران را اجابت نمايند. مسأله  توانستند تمناي توبهكردند، نمي اگر توجه ميشان، حتي  رغم  نيروي شگرفاين، علي

ي تشخيص و بنابراين فقدان توانايي عمل بر توانايي انتخاب و قوه چشم، گوش، ذهن و قلب نيست بل فقدانِ فقدانِ
آنچه به هر صورت روي  داشتنِ نمودن يا نگه كردن، متوقف نداتواني در سرعت بخشيدن يا كُمبناي اراده است، ن

فقط براي انسان ناتوان بلكه براي خودشان نيز مرموز است. مثل خداي كتاب مقدس در  ها نه دهد. اقدامات آن مي
 ـــــ ايست كامل!«ها هستند آن»ها،  اش با موسي، آنابتداي مكالمه



نشدني بر خورد فراموشبشري هراس كيهاني در آن بر كلماتي بودند كه توسط منشأ مافوق، اولين «منممنم آنچه »
شدن در كار  تي براي گفتهكه كلما خاطر بديناين كلمات،  شدنِ جاري محضِ به زبان آورده شدند. به «ورط»ي كوه قله

شست. هيچ چيز در  بودن دست ناماز بي بيرون ماند،ي كنترل و درك انسان بشري، اگرچه از حوزه فوق أشنبود، آن م
ي مهالعاده مهم دررابطه با سرچش اما  چيزي فوق -يمناك تغييرنكرد قطعيت انسان ب پذيري و عدم مورد آسيب

توانست دست گرفت. اكنون مي رش  نظارت يافت و كنترل آن را بهپس بر كردا اين هراس كيهاني روي داد. او از
-كه درخواست توانست چيزي را طلب كند و بسته به اينار باشد، پاداش دهد يا مجازات كند. اكنون ميمهربان يا قه

ب سخن  نيز توانست سخن بگويد، بلكه مخاطتنها مي يا نه، رفتارش را تغيير دهد. نه اند هايش اطاعت شده
 مشرب يا خشمگين .   توانست قرار بگيرد، طرفي خوش مي

گرديسي و بازسازي   مكان  به خدا، همزاد با د و رز عجيبي، آن دگرديسي شگرف كونط فقط، به و چنين نه
قدرت به انسان نيز همراه شد.  مستقيمِ ين يزدان بود، بلكه با تنفيذ غيرفرام زده به بردگانِ وحشت موجوداتِ

-از موهبت برخوردار شدند كه ميها  حال انسان اما در عين -بدار بودند  ها بايد رام و مطيع و فرمان پس انسان اين از

شان واداشته، حداقل به شكل اساسي،  توانسند كارهايي انجام دهند تا مطمئن شوند آن باياي مهيبي كه به هراس
كابوس  هايي بدوناز تسليم، از نعمت شب توانستند در عوض روزهاي سرشار را دچار نخواهد كرد... اكنون مي ها آن

 مند شوندبهره
پس تمامي مردماني كه در « »كوه بسي به لرزه درآمد آذرخش بود، و ابري تيره بر فراز كوه... و سرتاسرِتندر و »

شنيده  آور صداي خدا دهشتناك و سرگيجه همه غوغا و هياهويِ ليك ميان آن« د به رعشه افتادند.ها بودنخيمه
من  يريد، از ميان همه مردمان، شما قوم برگزيدهاينك همانا اگر نداي مرا اجابت كنيد و پيمان مرا نگاه دا»شد:  مي

)سفر « دهيم  پروردگار از ما خواسته انجام مي صدا جواب دادند و گفته شد آنچه و مردم همه يك« »خواهيد بود.
سرزميني كه »شان، خداوند به ايشان وعده داد تا به ( آشكارا خوشنود از سوگند راسخ فرمانبرداري١: ٠٥خروج، 

 ( رهسپارشان سازد. ٣:  ٣٣)سفر خروج تورات ، « ي استل در آن جارشير و عس
كيهاني به ترس از  ست كه داستان هراسِ كند، بدان معني طور كه باختين اشاره مي توان گفت اگر اين مطلب، همانمي

قرار است كه  كننده نيست. داستان بدين يافته و راضين ماجرا هنوز پايانصاحب مقام بازچرخ خورده است، اي
طور واضح و با جزييات دقيق توضيح داده  ا مطابق شريعت مهار كرده است )بهپس، آن قوم، نفس خويش ر ينااز

يابي به آمال خويش را پيدا  تسليم به آمال خدا، توان دست چك سفيدِ ميثاقِ ها با امضا كردنِ شده است كه آن
برداري  ي فرمانواسطهبه -اا منشأ ترس از صاحب مقام استكه ح -پس خدا نيز يناكردند( اما عاوه بر آن، از
به ايشان واگذار خاطر كه آن را دوباره  اجد اراده و بصيرت شده تنها بدينشود. خداوند ومردمانش مقيد و محدود مي

وسيله  بدينتوانند خدا را وادارند تا بخشنده باشد. و طور كه مصلحت موجودات رام است، اكنون مي كند. مردم، همان
قطعيت خاص شوند. مشروط بر رعايت  عدم ر شبحِدست آورند و از شّ پذيري را به حق انحصاري داروي ضد آسيب

هراسي در كار  ،قطعيت و عدم پذيري يت در امان باشند. اما بدون آسيبقطع توانند از شكنجه و آسيب عدم، ميقانون



 صاحبِ هاي قدرتِ خروج تورات در مورد خاستگاه يحساب، افسانهال و چنين علي قدرتي. واهد بود و بدون هراس،نخ
 كتاب –و آن اين است مقام كه بتواند با نيروي وحشتناك الگوي كيهاني برابري كند، احتياج به يك متمم دارد. 

ك فسخ ي طرفه جاگزين كرده، و تعهدي مورد قبول طرفين را با ك قرارداد يككه  پيمان كوه طور را با ي كتابي. ايوب
 كند.ي آن عوض ميجانبه

اي مخالف با ل فهم. افسانهست جز چيزي قاب چيزي ي ايوب هرافسانهRechtstaat  براي ساكنان دولت مدرن يا
ي ايوب سردردي مدام و فسانهبراي فيلسوفان، ا هاست. اي كه هارموني و منطق محور آنهاي اعتقادي آموزه
ري رخدادها كه برقراري  منطق و هارموني در آشوب جا ها را براي كشف و اميدهاي آنناپذير بوده، و بارها  عاج

سعي بيهوده براي شكستن فندق راز آن  هايي از متألهين كه درشد برباد داده است. چه نسل ناميده مي« تاريخ»
اند  ياد گرفتهو زنان مدرني كه  گونه بوده است براي الباقي مردان دست دادند. و البته ماجرا همين هايشان را از دندان

اند(. اما پيام كتاب  تاب خروج از تورات را از بر كردهي كساني كه پيام كدنبال قاعده و هنجار بگردند )و از جمله همه
تر، قاعده يا هنجاري در كار نيست كه قدرت فرماندهي و  بيان دقيق ندارد. بهايوب اين است: قانون و هنجاري وجود 

حاكم »كند كه بيني مي تر پيشي كارل اشميت را پيشپرده كند. كتاب ايوب، نظر صريح  و بي را محدودحكمراني 
 «كسي است كه قدرت معافيت دارد

كسي كه يك »دارد، طور قاطع اظهار مي رن، بهترين كالبدشناس دولت مد ارل اشميت، هشيارترين و غيرمتوهمك
ين ناارزش، نابودي آن دارد. معناي اين تعيتجالي ناارزشي را نيز مقرر ميكند، هميشه به طور ارارزش را تعيين مي

شود و ناارزش  استثنائي  قاعده ترسيم مينجاري، عادي و بههاي امر هبا تعيين ارزش محدوديت [٢] ت.ناارزش اس
 دهد. ين مرز را نشان مياست كه ا

 
طلبد، اما آوردي ميرا به هم استثناء رمزگذاري عمومي. توان آن را ذيل خود جاي دادست كه نمي استثناء چيزي

اي وجود ندارد كند: تصميم را در خلوص تام آن... قاعدهطور همزمان عنصري صريحاً صوري و قانوني را آشكار مي به
عده كه بر آشوب منطبق شود. نظم بايد ايجاد شود تا نظم حقوقي معقول و معنادار به نظر برسد. بايد وضعيتي به قا

استثناء تنها  آيد يا نه. آيا اين وضعيت واقعاَ به كار مي گيرد كهحاكم، اوست كه به طور قاطع تصميم ميخلق شود و 
  [٣] گذارد.سازد بلكه قاعده نيز استثناء را به حال خود ميقاعده را مسجل نمي

 
 دهد،جورجيو آگامبن، فيلسوف تيزهوش ايتاليايي، توضيح مي

 
رو وضعيت استثنائي آشوبي ازاين گيرد.را تحت شموليت خود مي فتن و با صرف نظر از استثناء، آندربرنگرقاعده با 

ي مقدم بر نظم نيست، بلكه بيشتر وضعيتي بر آمده از تعيلق نظم است... به اين معنا، استثناء حقيقتاً، مطابق با ريشه
 [٤] سادگي بيرون رانده. است و نه به(ex-capere) شده بيرون گرفتهاش از لغوي



 
شدن از قانون،  معاف به عبارت ديگر، تضادي ميان برقراري يك قاعده و ايجاد استثناء وجود ندارد. بدون قدرتِ

  .قدرتي براي  برقراري قوانين وجود نخواهد داشت 
كتاب خروج تورات در بدون كتاب ايوب،  .كشدسليم را به چالش مي كننده است و منطق عقل گيج ها مسلماً تمام اين

 بري قوم اسراييل ناتوان است . ن ايجاد بنيادهاي ازم براي قدرت مطلق خداوند و فرما
لش. قدرت خاطر اعما چيز به مطمئناً هيچ -ون پرستندگانش نيستكند كه خداوند چيزي مديكتاب ايوب اعام مي

گزير برداري نا از منطق ضرورت فرمانهوس، نيروي اعجاز و نيروي چشم پوشي  و مطلق خداوند، نيروي هوا
-ي ميتواند چون اراده كند ضربه بزند و اگر او از ضربه زدن خوددارشود. خدا مي موجودات صغير را هم شامل مي

تواند آميز است كه انسان مي اش است. اين تصوري كفر آميز( كند، فقط به خطر اراده )نيك، مهربان، بخشنده و محبت
 از قانون الهي كنترل كند .محض ز دستورات او و اطاعت تمهيداتي چون  پيروي  صبورانه و مؤمنانه ااعمال خدا را با 

ها  فهمد كه آيا فرمانعاوه او ميراند. بهگويد و فرمان ميعالم كرختي كه جاي آن را گرفته، سخن مي برخافخدا، 
-بيدهد انديشد و انجام مينسبت به آنچه انسان ضعيف ميكند. او اند )يا نه( و غوغاگران را مجازات مي اطاعت شده

 محدود دهندانديشند و انجام ميها مي عالم كرختي كه جاي آن گرفته، او با آنچه انسان بر خاف، اما تفاوت نيست
و  ستثنيعام  از اين حق انحصاري الهي م هاي انسجام و شمولو منطق -كند  ايجاد استثناءهاييتواند شود. او مينمي

نهد. ناپذير انسان را بنياد مي طور همزمان قدرت مطلق خدا و ترس مدام و عاج نيروي معافيت به -معاف نيستند
 مانند.  پذير و نامطمئن باقي ميي نيروي معافيت، درست مثل دوران پيشاقانون، آسيبنتيجه ها در انسان

اي انضباطي هاي قدرتْ رگه بدين واسطه است كهشود( و اگر شود )كه ميانسان بدين موضوع مربوط مي اگر قدرتِ
توليد ترس از صاحب رو، كليد تأثير قدرت  از ايننمايد )كه اين چنين است(،  كند استخراج مي را كه بر آن تكيه مي

امي هاي بشري نيازي نداشته باشد، اما ترس از صاحب مقام مثل تمميانجي است. ممكن است هراس كيهاني به مقام
باشد.  ريزي نشده طرحتواند تواند عمل كند. ترس از صاحب مقام نميها نميديگر امور مصنوعي بدون اين واسطه

اگرچه هرچيز ممكن و  -آيند ميهاي مبتا به ترس نيست كه روي صحنه هاي زميني براي رهايي انسانقدرت
 راستي قضيه همين است . بهشان را متقاعد كنند كه  هايوژهآزمايند تا سمكني را ميمنا

ها، براي  هاي مصرفي بايد تقاضاهاي خودشان را خود بيافرينند؛ آن هاي زميني مثل كااهاي جديد فروشگاهقدرت
 . نگه دارندو  كنندپذير و نامطمئن   هايشان را آسيب دوام، بايد ابژه

همين  درست به ز صاحب منصب و مقام بود.ه ترس اجپذيري و ناامني و در نتي آسيب انبوهِ توليدِ بزرگِ ، استادِاستالين
 ترين ويژگي آن بود.، اصليبودنش تصادفيترين ويژگي رعب و وحشت از استالين، يعني دليل وحشتناك

مادر بسپارد و جنگ را خاتمه بخشد، به كرّات  قدرتش را در   يكه استالين گوش به شكوايه ها قبل از آنمدت 
تر فعاليت آنان ثابت كرده بود. حزب و شكار بدون توضيح ساحرگان و خاتمه يا تعليق ناگهانيي ناگهاني تصفيه

شد ها به تصادف ريخته ميشود، و چون تاساطاعي در دست نبود كه كدام فعاليت بعدي سحر و جادوگري اعام مي



و چيزي كاري  تعقيب گرفته، زياده ادوگري ِ تحتي فعلي جي دليل اصلي ارتباط شما با گونهجاكه ارائه و از آن
ر ها وجود دارد يا نه )د شد فهميد كه آيا پيوند قابل دركي ميان كردارهاي انسان و نتايج منطقي آنتجماتي بود، نمي

اند، به سرعت شنود كه شترها دستگير شدهطور بيان شده است: خرگوشي مي جك مشهوري در شوروري ماجرا اين
راستي،  بت كنند شتر نيستي( بهكوشند ثا كنند و بعد ميها اول دستگير مي مخفي شود. خب، آن جاييتا كند فرار مي

در هيچ جاي ديگر و در هيچ زمان ديگري، تصوير كالوينيستي از موجود برتر، تا به اين اندازه و تا به اين حد 
وميت را بدون توجه به كردار باوركردني و متقاعدكننده نشان داده نشده است. موجود برتري كه بركت و محك

اي را خاف يرد و نه شكوايهپذكه نه التماس مي مرموزش تقسيم كرده، در حالي هايقربانيانش و تنها با انتخاب
 كند.ش تحمل ميرأي
و  اني، بلكه بقانه بايي ناگهآورد،  آنچه طلوع صبح فردا به ارمغان مياند،  پذير و نامطئن جا كه همه، هميشه آسيب آن

-هم اي كه ادراك انسان معمولي را به، درحقيقت در هيأت معجزهشود صورت استثناء ظاهر مي امنيت است كه به

طلبد. استالين در مقياسي غيرقابل  ت عمل و بصيرتي مافوق بشري را ميآوردي طلبيده و به كارگيري حكمت، قدر
كار بست، درخصوص طرز برخوردي كه  يش بهميت معافيت در طرز برخوردهامقايسه با موارد ديگر، قدرت حاك

همان اندازه،  شان بود. اما او بهر انسان بودنخاط بهها  انسان هاي حقوقي، شهروندان، و يا حقّسوژه مطابق قانون حقّ
و  ي استثنائيعنوان استثناء، يك هبه ها بود كه بهز توزيع تصادفي تاسا اجتنابكردن ظواهر امر را داد:  ترتيب وارونه

 بود كه بود. گذار مي كرد، بايد سپاسشد. در ازاي التفاتي كه آدم دريافت مينمايشي از مرحمت تلقي مي

 ي استالينيستي قدرت توتاليتر، درهاي سياسي است. در گونهپذيري انسان، بنياد تمام قدرت اطمينان و آسيب عدم
اطمينان توسط قدرت سياسي توليد  عدم پذيري و ين آسيبوجود آورد، اصادفي را بهغياب بازاري كه شرايط انساني ت

روي هم انباشت  «سياست اقتصادي جديد»هاي مانده ن نيز درست در زماني كه آخرين پسشود. اكنوو بازتوليد مي
تصادفي در مقياسي گسترده رها شده است. اين بايد بيش از يك  و وحشتِ  شوند، چيزي مشابه آن دهشت مي

 تصادف صرف باشد.
يگيري اهداف زندگي در شرايط  پذيري و ناامني وجودي و نياز به پ ي نسبتاً مدرن، آسيبدر يك جامعه     

د و جز به منظور ايجا شود. ي در مسير نيروهاي بازار بيمه ميزندگ دادنِناپذير، با قرار اطمينان حاد و جبران عدم
هاي بازار، دليلي براي دخالت قدرت سياسي نيست. در طلب انضباط و رعايت قانون  حمايت از شرايط قانوني آزادي

يري شهروندان باقي پذ اطمينان و آسيب ي كاهش ميزان عدممنوط به وعده هايش، مشروعيت قدرت احتمااًاز سوژه
پذيري در برابر  د نيروهاي بازار و حفاظت از آسيبخسارات ناشي از بازي آزاها و ي كاهش آسيب ماند: وعدهمي

اطمينان در برابر مخاطراتي كه رقابت آزاد به  ي انسان براي كاهش عدمها و بيمه آن نهايت دردناكِ هاي بيضربه
مدرن حكومت از  ورتناگزير مستلزم آن است. چنين مشروعيتي بيان غايي خود را در تعريفي پيدا مي كند كه ص

 «. دولت رفاه»دهد، يعني  خود به دست مي



اه تاريخ مصرف نهادهاي دولت رف اين فرمول از قدرت سياسي اما اكنون منسوخ شده است. در مسير پبشرفت،
هاي اقتصادي و بازي آزاد رقابت بازاري و هايي كه سابقاً بر فعاليتشدن محدوديت گذشته است و نظر به برداشته

 شد، دولت رفاه نيز از رده خارج شده است.  اش تحميل مياقتصادينتايج 
ه حتي همان اقليت شده، اگرچه اين گرايش وجود دارد ك محدود به اقليتي بيكار و ناتوان كاركردهاي حمايتي دولت

هايي كه  مراقب اجتماعي خارج شده و در گروه تحت مراقب قانون و نظم  قرار بگيرد. در مورد آن هم از گروه تحت
هاي جنايي )و  در كار است كه موردشان در مقوله اي اين گرايشفزاينده طور اركت در بازي بازار را ندارند بهتوان مش

قطعيت ناشي از منطق )يا  پذيري و عدم چنين، دولت از رسيدگي به آسيبعنوان جنايت( بررسي شود. و  به
شود، موضوعي شخصي بازتعريف ميعنوان  مسأله بهكشد و درنتيجه اين بودن( بازار آزاد دست مي غيرمنطقي

اي كه افراد بايد شخصاً با منابعي كه در اختيار دارند با آن سروكله بزنند. به تعبير اولريش بك،  حاا عنوان مسأله به
 [١] اي بيابند.هاي زندگي نامه حل رود كه براي تناقضات نظام راهمياز اشخاص  انتظار 

دولتي مدعي ايفاء نقشي  ها قدرتِ ي آنواسطهاند كه بهاين روند تازه يك اثر جانبي داشته: بنيادهايي تضعيف شده
تفاوتي، فقدان تعهدات و ي بي گسترده و قابل ماحظهاطمينان بود. رشد  عدم پذيري و كننده در نزاع با آسيب تعيين

اي جمعيت از گزيني توده و عزلت«( ي توسط جامعه، ديگر نه!رستگار»عايق سياسي )به تعبير مشهور پيتر دراكر 
 دهند.هاي قدرت دولتي گواهي ميمشاركت در امور سياسي نهادينه، همه بر فروريزي بنيان

سازي كه تشديد و دائمي هاي ناشي از بازار و با بيان اين ي پيشين در ناامنيشده ريزينامههاي بربا منتفي شدن دخالت
صر، براي حفظ شان هستند، دولت معا هايسوژه اي است كه مراقب رفاههاي سياسين ناامني، مأموريت تمام قدرتآ

رسد حكومت نظر مي تجو كند. بهپذيري را در اشكال غيراقتصادي ديگري جس اطمينان و آسيب مشروعيتش، بايد عدم
ي امنيت شخصي پيدا كرده است: ممكن در مسألهترين شكل ي آمريكا چنين جايگزيني را به مهيج اياات متحده

هاي جنائي، رفتار ضداجتماعي  اي انسان و وضعيت ناشي از فعاليتههاي مربوط به جان و داراييها و هراستهديد
چيز بيش از اندازه شفاف  منيت ناشي از بازار كه در آن همها بر خاف عدم و اخيراً ترورسيم جهاني.« ي محرومطبقه»

 عنوان عامل ي دولت بهت انحصاري از دست رفتهرود موقعيح بود، اين نوع ناامني جايگزين كه انتظار ميو واض
كم، تا آن حد دراماتيزه شود كه بتواند طور مصنوعي آب و تاب داده شود، يا دست رستگاري را باز گرداند، بايد به

اي كه دولت در قبال آن ي اقتصادي سايه افكند، ناامنيحال بر ناامن عين و درترس كافي از صاحب مقام  را برانگيزد 
تواند انجام دهد و نه تمايل به انجام كاري دارد. ميزان خطرات متوجه امنيت شخصي برخاف مخاطراتي نه كاري مي

يم ترين وجه آن ارائه شود. در چنين مواردي )مانند مورد رژآفريند بايد در تيرهكه بازار براي معيشت و رفاه مي
ي مراقبت و  عنوان نتيجه العاده و بهند همچون رخدادي فوقتواسياسي استالينيستي( جلوگيري از تحقق تهديدات مي

در  سياو سازمان   اف بي آياي است كه  مورد ستايش قرار گيرد. اين وظيفههاي دولتي  مواظبت و حسن نيت ارگان
الوقوعي كه  قصدهاي قريبمريكايي در مورد سوءوندان آهاي اخير مرتباَ مشغول آن هستند: هشدار به شهرماه

 وقوعبه تهديدات وقتي چراكه –ها در وضعيت آژير قرمز و ايجاد تنش  كند، قراردادن آنشان را تهديد ميامنيت



نظم هاي قانون و  پيوندند، عاوه بر رفع تنش، تمام امتيازات اين رفع خطر بنابه توافق همگاني به حساب ارگاننمي
 ها تقليل يافته است. اي به آنطور فزاينده هايي كه دستگاه مديرتي دولت به شود، ارگان ريخته مي

تي، عنوان بنياد قدرت دول مقام به دادن ترس از صاحب اكنون راه حل استالين يعني قرار برخاف اين اميدواري كه
چنين چيزي بگوييم. پنجاه سال پس از مرگ توانيم ي بحث نميعنوان نتيجه چيزي مربوط به گذشته است، به

اطميمان و ترس هنوز در  شده در كاربست و احضار عدم هاي تازه و اصاح براي راه حل ، جستجوي نااميدانهاستالين
 هاي معاصر است.دستور كار قدرت
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ي نسخه نويسد كه متن زيرسپتامبر، فرانكو براردي، ماركسيست ايتاليايي، يادداشتي مي٠٠ي حدوداً يك ماه پس از واقعه
خوش اتفاقات زيادي بوده است: جنگ افغانستان و عراق،  سپتامبر تا امروز جهان دست ٠٠ه است. از يي آن متن اولشده ويرايش

رد براردي ايجاد شان احتمااً پيچشي در رويك اند كه كليت ال و بهارعربي مجموعه رويدادهاييبحران اقتصادي، جنبش اشغ
هواي  و غ از حالدادن وجود دارد. فار ي گفتن و اميد بيشتري براي ادامههاي بيشتري برا كم، امروز حرف خواهند كرد. دست

حاكم، و آشفتگي منتج  عنوان پاردايم رواني گونه اضطراب، بهدهد كه چنشان ميخوبي  تخيلي يادداشت، متن براردي به-ميعل شبه
كند كه، از منظر  هاي جديد تكرار ميمي را با دادهو شكل داده است. برادردي اين هشدار قدينچيز را بلعيده و از  از آن، همه

فضايي نسبت به زمان،  نوعي مازادِ  مقامِراب درطحل مواجهه با اض ه راهني مجازي، يگاهاي سرمايه نداري، نظر به بحراسرمايه
 م.گذاري و تخفيف آن در جنگ است.  سرمايه

 

 
پردازي  بندي شده و اين يعني مفهوم اريك جنگي جهاني بار ديگر چارچوبسازي در پرتو تجهاني 

سازي رخ داده، ضروري است. در طول دو قرن شناختي جهانيكه در فرم اجتماعي، اقتصادي، و انسان ي تغييريدوباره
داري و فرهنگ ي سرمايهي( جامعهشهر فن آورانهيا آرمان techno-utopia))توپياي -گذشته، كنترل جهاني، تكنو

ايم. مدرن بوده است. اينك زمان كنترل جهاني به سر آمده، و ما امروز كاماَ بيرون از اين چارچوب قرار گرفته
و « اقتصاد توجه»اضطراب جهاني است. براي آن كه بدانيم اضطراب به چه معناست بايد از  ،ني جديدچارچوب حكمرا

جاست، يعني در سازماندهي زمان در سپهر  ي اضطراب معاصر هميننيم. سرچشمهحرف بز« كار ديجيتال»از 
 ديجيتال، و در نسبت ميان فضاي سايبر و زمان سايبر.

« سندروم  اضطراب»تازگي اختال نوع جديدي را كشف كرده و آن را   شناسان بهگويند رواناب چيست؟ مياضطر
، چيز كاماً جديدي در درك «سندروم اضطراب»گير از اضطراب، از  رسد اين شكل همه نظر مي اند. بهناميده
 شناختي انسان از خويش است. اما اضطراب به چه معناست؟ روان

( در panic« )اضطراب»شود،  ياد آور مي Panآمريكايي جيمز هيلمن در كتابش  -همان طور كه روانكاو سوئيسي
حاكي از الوهيت طبيعت و تماميت بوده، و در اساطير يوناني، نمادي   Panاي خوب و مطلوب بوده است. گذشته كلمه

 براي رابطه ميان انسان و طبيعت است. 
ي ي ايدهپايهفرهنگ مدرن بر ست كه ما را احاطه كرده.  اطاعاتي ي واقعيت، اشياء ونندهدرهم شكطبيعت جريان 

ي اضطراب، كه  چيزي خوشايند براي جهان احساس اوليه ،رو است. و از اينكردن طبيعت بنا شده  تسلط انساني و رام
شناسي امروز، اضطراب فرمي از آسيب است.اي به چيزي ترسناك و ويرانگر تبديل شده باستان بود، به طور فزاينده

ي آگاه )فردي يا اجتماعي( مقهور سرعت فرايندهايي دهد كه يك موجود زندهرواني است. اضطراب وقتي روي مي



هاي ورودي اطاعاتي را نداشته باشد. در چنين مواردي، هاست، يعني وقتي او فرصت تحليل داده شود كه درگير آن
اي نيست كه وارد ميدان اداركش شده، يا حتي توسط خود ديگر قادر به پردازش حجم اطاعاتيناگهان موجود زنده 

 شود.او توليد مي
ي توليد كااهاي مادي به هاي تكنولوژيك از حوزهي تغييرشكلواسطه ي سازماندهي كار بهدارانهرمايهتمركز فرم س

-Semioسرمايه)-لحاظ، نشان ا شده است. بدينج جابهشناختي  ي كااهاي نشانهطاعاتي يا حوزهسمت سپهر ا

Kapitalشتاب سپهر اطاعاتي.  شود. توليد پرشتاب ارزش اضافي وابسته است به( به فرم عام اقتصاد تبديل مي
-رشد توليد مي به ها با سرعتي رونوع شتاب. نشانه سمت اين اي گشوده است بهر اطاعاني جادهشدن سپه ديجيتاليزه

رشد قرار گرفته،  يافته( زير فشاري روبه تجسم ي انساني نظام )ذهنِپايانه آيند، ليكن دش در ميبه گر شوند و
ي توليد تعادل ميان عرصه كنم بحران اقتصادي حاضر به عدميفكر مشود. رد ميدرنهايت زير اين فشار خُ

ي كااهاي نسبت ميان عرضه عادل درشود. اين عدم تشناختي مربوط مي ي تقاضاي نشانهشناختي و عرصه نشانه
هاي سياسي و حال بحران ي بحران اقتصادي و در عين، هستهها شناختي و زمان اجتماعاً موجود براي توجه به آن نشانه
 كنيم. ست كه در بطن آن زندگي مي ايذهني

سايبر بر قابليت توليد  توان برحسب نسبت ميان فضاي سايبر و زمان سايبر توصيف كرد. فضاياين وضعيت را مي
رود، وقتي العاده زيادي باا مي عمومي تا حد فوق توان هوشاي دالت دارد. نامحدود هوش جمعي در بعدي شبكه

تواند به نتيجه، توليد اطاعات ميشوند. و درهم متصل مي ي تلماتيك بهز نقاط به لطف شبكهتعداد بسيار زيادي ا
هومي نامحدود است، زمان سايبر لحاظ مف د. ليكن برخاف فضاي سايبر كه بهعرضه كنشكل نامحدود كااهاي ذهني 

-ي آگاه در پردازش اطاعات )سايبرفضايي( را زمان سايبر ميوجه نامحدود نيست. من توانايي موجود زنده هيچ به

ي، احساسي و عاطفي يزيكهايي ف ند به طرز نامحدود بسط يابد، چراكه درگير محدوديتتوانامم. اين توانايي نمي
بليت محدود پردازش زمان سايبر من، نسبت ميان بسط و گسترش نامحدود فضاي سايبر و قا نظر است. به

 داري تبديل شده است.  مشكل  ما در بحران كنوني سرمايه ترين مهم به
اي خريد زيادي برهاي مخابراتي پول بسيار در سال گذشته ما شاهد يك ورشكستگي مخابراتي بوديم. شركت

گذاري كردند. مبلغ  ( سرمايهUniversal Mobile Telecommunications System) UMTSهاي  فركانس
ها اكنون كاماً  فيبر نوري  صرف شد. اما همه اين هايي كابلهاي تكنيكي مثل شبكه زيادي نيز براي ايجاد زيرساخت

%  ١.٢ ، تنها«(ي بيش از تفاضاي اطاعاتعرضه»،  ٢١١٠سپتامبر  ١ي )اند. بنابر تايم اقتصاد استفاده و خارج از رده بي
ي تايم گيرد و باقي آن عماً فاقد سيگنال است. در همين شمارهي كابل فيبر نوري مورد استفاده قرار مياز شبكه

-مطلب به چه كار مياين شود. % ظرفيت سيستم تلفن در سراسر جهان  استفاده مي٣اقتصادي آمده، درواقع تنها از 

دانيد اين به مي . حتماًتوضيح داده بود« بحران توليد مازاد» به ياد بياوريم ماركس قباً چنين وضعيتي را با مفهومآيد؟ 
-كارگران توليد مي آات و كارِ د كه ميزان كاايي كه توسط ماشينافتچه معناست. بحران توليد اضافي وقتي اتفاق مي

 جذب بازار باشد. شود بيشتر از توان



داري را براي  شونده است؛ چيزي كه سرمايه بحران توليد اضافي موضوعي تكرار در طول تاريخ تحوات نظام صنعتي،
 هاي انساني كرده است. بردن كااها، ظرفيت توليدي و زندگي بيناز فائق آمدن بر آن، مجبور به 

شده  توجه و جنگي كه آتش آن برافروخته تعادل قابل شد ميان اين عدماي قائل د رابطهافتد؟ آيا بايچه اتفاقي دارد مي
 تار كرده است؟ و و افق دنياي ما را تيره

شكل اين  منتهاست  ( دچار نوعي بحران توليد اضافيSemio-Kapitalسرمايه )-برگرديم به مفهوم اضطراب. نشان
 شناختي نيز است.  فقط اقتصادي، كه روان بحران، نه

يابد. محيط  هاي رواني ارتباط مي سرمايه مربوط به توليد كااهاي مادي نيست، بلكه با توليد محرك-نشانواقع، در
فرد  دائم كه ذهنِ الكتريكيِ كنند، نوعي شوكشود كه نوعي برانگيختگي مدام ايجاد ميهايي اشباع ميذهني با نشانه

 كشاند.جمعي را به فروپاشي مي يا ذهنِ
توان شود به مديريت زمان. ليكن وجهي فضايي را هم درخصوص اضطراب ميعموماً مربوط ميمشكل اضطراب 

اي خردگرايانه از شهر سياسي بود.  برنامه و خت محيط شهري مدرن وابسته به طرحمشاهده كرد. در قرون گذشته، سا
كنش و واكنش ميان  ي گذشته موجب شتاب در گسترش فضاهاي شهري شده است.ديكتاتوري اقتصادي چند دهه

 ي فضا را از بين برده است.پراكندگي سايبرفضايي و محيط فيزيكي شهري امكان سازماندهي عقاني و خردگرايانه
توان اي را ميقاعده و بدون طرح و برنامه شهري، تكثير پراكندگي آشوبناك بيدر فصل مشترك اطاعات و فضاي 

ي اين دهدي ديكته شده است. علت  اضطراب شهري درك و مشاهي منطق منفعت اقتصاديد كه تنها برپايه
كم پس از رنسانس ايتاليايي، فضاي شهري مطابق شهر است. در دوران مدرن، دست ي كان پراكندكي و تكثير تجربه

ي تكثير شد. اكنون اما ما در حال تجربهدر يوناني( ساخته مي «نظم»يعني  kosmos( )kosmosبا تصوير كوسموس)
 شدگي ي اجتماعي احساس گمشود به موجود زنده( فضايي هستيم، و اين باعث ميlignes de fuiteخطوط گريز )

شهر ي آشفتگي كانفرسا و پيچيدهي طاقتست كه او را از پردازش تجربه در فضا دست دهد، اين همان چيزي
 سازد.ناتوان مي

ناك اي ادراك آشوبارضي است. تكثير خطوط ارتباطاتي نوع تازهروي پيچيدگي در قلمرو كان شهر امتاء و زياده
شناختي، و  گويند مشكل اصلي كارگر سطوح، مياقتصاد توجهشان،  پورت و بك  در كتابرا ايجاد كرده است. داون

قتي ها ديگر و آن كنند، اين است كهزندگي مي ي اطاعاتياشباع شده -هاي حادبه طور كلي مردمي كه در محيط
هاي اطاعاتي را بفهيم و پردازش كنيم چرا كه زمان ما با توانيم وروديبراي توجه به چيزها ندارند، ديگر ما نمي

 اطاعات اشباع شده است.-جريان حاد
-بدن-زماني براي توجه در محل كار نداريم. مجبوريم مقدار بسيار بسيار زيادي از اطاعات را پردازش كنيم و ذهن

فرصت كافي براي تأثيرگذاري، براي ارتباط، و براي روابط اروتيك  عاوه،شود. بهكاماً با اين فرايند تسخير ميمان 
وجود ندارد. ديگر فرصتي وجود ندارد براي آن نوع توجه فضايي كه به معناي توجه به بدن، به بدن خودمان، و بدن 



كه كمتر و كمتر وقت داريم و بيشتر و بيشتر بايد شتاب  آيددر چنين وضعيتي، اين احساس پديد مي ديگري است.
 ي اين شتاب از دست دادن زندگي، لذت و فهم است.كنيم كه درعين حال نتيجه

ي خاص وضعيت سياسي فعلي نيز در عنوان خصيصه توان بهايبر و زمان سايبر را ميفروپاشي نسبت ميان فضاي س
ش نامعلوم است. رود كه دايلش چندان روشن نيست، و حدوداني مينظر گرفت. جهان شتابناك به سمت جنگي جه

 زنند، از امكان يك جنگ بدون پايان.اابد حرف مي برخي از جنگي الي
 ترين عامت سندروم اضطراب است.حال، اين جنگ مزخرف هشداردهنده است؟ بله، چرند است. اما در عين چرند

گذاري و  هاي اطاعاتي در مورد بمبسرويس از شايعاتي سخن گفت كه سپتامبر ٠٠كالين پاول، چند روز بعد از 
 سپتامبر دريافت كرده بودند. ٠٠ربايي پيش از  هواپيما

كرده بوديم، اطاعاتي درباره بله، اين درست است، ما اطاعاتي درباره اتفاقي مشابه با اين اتفاق دريافت » او گفت:
كنيم كه قادر به پردازش يا حتي ديدن ما هميشه اطاعات زيادي دريافت ميگذاري و چيزهايي مانند آن. اما  بمب

 «ها نيستيم.. ما بيش از اندازه اطاعات داريم. مشكل ما اين است. آن
لحاظ،  حد فضاي سايبر است. بدين ي گسترش بيهستيم، كه خود نتيجه جا يا پيامد اشباع اطاعاتي روبرو در اين

شويم كه به نظر من فاز اي ميشود، و ما وارد فاز تازهزنم به اضطرابي اجتماعي تبديل ميياضطرابي كه از آن حرف م
 جنگ اضطراب است. 

خواند مشكات توليد اضافي را حل و فصل كند. به لطف ي آن ميوسيلهست كه سرمايه به از يك سو، جنگ راهي
نيتي، و تواند در ساح و توليدات امنيتي، و بيشتر امميشود، و سرمايه اي ميجنگ، توليد تكنولوژيك وارد بعد تازه

 گذاري كند. باز بيشتر امنيتي سرمايه
فهمند چه اتفاقي دارد ي حاكم جنگ را گريزناپذير كرده است. آنها نمياز سوي ديگر، آشفتگي و ابهام ذهني طبقه

دهند. رو، به شكلي بدوي واكنش نشان مي شده است. از اين ت بيش از اندازه پيچيده و خصمانهافتد، چون واقعيمي
ها ديگر قادر  ي دنيايي شده كه خود براي خويش ساخته است. آني حاكم جهاني مقهور پيچيدگي بيش از اندازهطبقه

 به فهم و حكمراني به شكلي عقاني نيستند.

جنگ پاسخي است براي حل  ست كه در آن داريواكنش كاسيك نظام سرمايه اين جنگ دو وجه دارد. نخست،
داري،  سرمايه» ست كه رفيق كهنه كارمان لنين گفته است: . اين درست همان چيزيهاي اقتصادي مازاد توليد بحران

هاي  هاي توليد، قابليتند تمام ظرفيتكتوليد اضافي ايجاب مي«. چنان كه ابر، طوفان آورد همجنگ به همراه مي
 ،عمومي هوشِ كردنِه كار بنديم.  اين نوع نظامياي بشكل تازه استفاده را بهبا هاي تكتولوژيكِفكري و زيرساخت

گسترش  ي بسط وواسطهكه به ايفيت فكريظر كردنِ ايم، نظامي ست كه اين روزها با آن مواجه ريترين خط عمده
  شود. پشتيباني مي شبكههاي جمعي ايجاد شده، و توسط تكنسين هوشِ

بينم، و آن نسبت ميان پيچيدگي، پيچيدگي بيش از  گري را نيز در اين جنگ اضطراب مياي ديجنبهحال، من  در عين
توان به قواعد اصول اقتصادي حد دنياي حاضر، و نوعي تظاهر به كنترل اوضاع است، يعني اين ادعا كه واقعيت را مي



ي امروز را تواند جهان پيچيدههاني ميداري فروكاست، و اين دعوي مضاعف كه يك حكومت يا امپراطوري جسرمايه
 دهد، مديريت كند.  كه تن به قواعد سياسي و كنترل اقتصادي نمي
 اي است.  ا قابليت توليد نامحدود هوش شبكهو توليد ي« اقتصادي»به عبارت ديگر، مشكل نسبت ميان تنظيمات 

كند، نتيجه نوعي آشوب ز مغز شما كار ميتر ا گويند زماني كه جهان سريعمي فلسفه چيست؟و گتاري در   دلوز
چيز به لحاظ  خواهد بود. مشكل نسبت مغز است و جهان، نسبت فضاي سايبر و زمان سايبر. مشكل پيش از هر

م قابليت توليد نامحدود هوش كنيم كه قادرياست. وقتي تظاهر مي ي اين نسبتبراي كنترل و اداره سياسي تاش
خواهد انجام دهيم، به ناگزير وارد جهان اضطراب داري از ما مي كاري كه سرمايه رست مثلاي را كنترل كنيم، د شبكه

 و حالت اضطراب خواهيم شد. 
دانيد، خبر خوشي براي شما دارم. ديكتاتوري ليبرال در يك سو و همزاد آن، بنيادگرايي مذهبي در سوي اما مي

ادن و پدر  ه قرار دارند. گويا پدر اسامه بنجنگي خودويرانگراني ديگر، قلمروزدايي و بازقلمروگذاري، در آستانه
دانيد، جرج بوش دوستان قديمي هستند. داستان اين طوري است. اين يعني پايان، پايان ديكتاتوري نئوليبرال. مي

يروي راه غلبه بر آن اين است كه زور و ن وقتي يك غولْ نيرومندتر از آن است كه كسي آن را شكست دهد، تنها
 (Hallelujahلويا! )كنند. هلهست كه دارند )با خودشان( مي كار برد. اين كاري ا دربرابر خود آن غول بهغول ر

ي بازنمايي كار ذهني و اي سياسي پيش روي ما اين است، مسألهلهأل ما اين است كه چه بايد كرد؟ مسو حاا مشك
 عقل عمومي از خود. 

د اين جنگ سراسري و جهاني را به نوعي فرايند انعشاب كار ذهني، فكري و اطاعاتي چه بايد كرد؟ من مي گويم باي
 تبديل كرد.

ها اي كرد. و آن هدايت اين جنبش ي تازهياتل، جنوا را وارد مرحلهاواَ قبل از هر چيز بايد جنبش هاي برآمده از س 
 سازي كار ذهني است. در مسيري عليه نظامي

هاي اجتماعي و عاطفي متفاوت كار فكري را از بين برد. بايد قاعده را زير پيوستگي كلي ميان ايه يدوماَ، بايد قاعده 
،  شرايط ازم را براي انجام يك حركت موفقيت آميز پا گذاشت و جنگ را متوقف كرد. اين جنگ ، جنگ اضطراب

 در اين مسير مهيا كرده است.
*** 
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، اگر خدا بخواهد، ها اي از آن پيوندند؛ پاره ايزدي مي ميرند و به رحمتِ هاي سياسي مي اي نظريه . پاره(٠)
ها عمري طواني در اين دنيا دارند، تاريخي غالباً در خدمت  شوند ولي بعضي نظريه درك واصل مي ميرند و به مي

جنگ عادانه ابتدا در خدمت   ي هنظري .هاي مخالف نظام حاكم گروهاصحاب قدرت و البته گاهي هم همراه با 
باوران  كنم: او به جاي ديدگاه صلح را چنين تعبير مي وسآگوستينوسكم من توفيق  اصحاب قدرت بود. دست

سربازان مسيحي دفاع كرد. حال، مسيحيان  بن با جنگ مخالف بودند، از وجوب مذهبي فعاليتِ و مسيحي كه از بيخ
توانستند به نمايندگي از شهرهاي دنيوي، محض خاطر امنيت و قوام امپراتوري )در اين مورد، مشخصاً،  متقي مي

بايست عادانه و فقط در راه برقراري صلح  ا بجنگند؛ ولي ايشان مي( با اعدPax Romanaّ)يا « صلح رومي»آرمان 
 [٠]، با خاطري حزين و مغموم و به دور از خشم و شهوت.وسآگوستينوساره، بنا به دستور اكيد جنگيدند و همو مي

عادانه مستمسكي بيش نبود، ترفندي بود براي توجيه اخاقي  ، اين تقرير از جنگِتييحمنان صدر مسؤاز منظر م
گفتند )و من تمايل به  افعان هم مينمود. اما مد غير از اين نمي و راستش كاربرد نظريه هم چيزي بهو مذهبي جنگ 

گرداند كه در آن جنگ، گاهي، واجب و ضروري  تأييد نظر ايشان دارم( كه اين نظريه جنگ را در جهاني ممكن مي
 است.

اي انتقادي ]رهيافتي انتقادي به مقوله جنگ[ داشت: سربازان  عادانه از همان ابتدا سويه جنگِ ي هالبته نظري
هاي كشورگشايانه حذر كنند و پس از نبردهايي كه  شان( موظف بودند از شركت در جنگ كم فرماندهان )يا دست

با اين همه جنگ  .پرهيزندغارت و تجاوز )كه در آن زمان رواج داشت( ب رسند از رسمِ با پيروزي به پايان مي
چنان در خدمت منافع  هاي مسيحي هم اي دنيوي بود )به جميع معاني كلمه( و برخاف نظر راديكال عادانه نظريه

توانست در قالب مخالفتي  دنيوي. البته يادتان باشد كه راديكاليسم مسيحي بيش از يك روايت داشت: مي
هاي  خود جنگ درآيد، در هيأت جنگ توانست به قالبِ چنين مي مخواهانه با هرگونه جنگ جلوه كند و ه صلح

، يبا راديكاليسم نوع اول مخالف بود، حكيمان مدرسي در قرون وسط وسآگوستينوسهاي مذهبي.  صليبي با انگيزه
هور در بيان اين نظر، قولي مش *ويتوريا دوم برخاستند. فرانسيسكو د ، به مخالفت با روايتآگوستينوسبه تأسي از 

هاي صليبي تا  ها، از زمان جنگ طي قرن« تواند علت موجهي براي جنگ عادانه باشد. اختاف مذهب نمي»دارد: 
هاي مذهبي در عصر اصاح دين )رفُرم(، بسياري از كشيشان و واعظان اروپاي مسيحي، بسياري از  دوره جنگ

روعيت كاربرد نيروي نظامي براي سركوب كافران و تعدادي از پادشاهان اروپا(، به مش اها )و حت خاوندها و يارون

                                                 
*

 . م.«الملل پدر حقوق بين»سس مكتب فلسفي ساامانكا و به قولي ؤو م ٠١متأله و فيلسوف اسپانيايي در قرن  



 

]البته با تعبيري بس متفاوت از مفهوم آن در « جهاد» ي خاص خود را از مقوله ي همشركان ملتزم بودند: ايشان نسخ
يگانه علت موجه و عادانه براي برافروختن آتش جنگ در زماني »دين اسام[ داشتند. در مقابل، ويتوريا مدعي بود 

جنگ عادانه استدالي بود از جانب مركز آيين مسيح در رد  [٢]«شود كه آزار و اذيتي تحميل شده باشد. دار ميپدي
ها،  و به سبب همين دشمني -هاي مقدس )جهاد( سو، و از سوي ديگر در رد حاميان جنگ باوران، از يك نظر صلح

متألهان و  ي هكه هوادارانش همگي در زمر و ايناي عرفي و دنيوي درآمد )گ آموزه جنگ عادانه به قالبي نظريه
 متكلمين مسيحي بودند.(

ا بجنگ عادانه استقبال كردند و به هر جنگي دست زدند آن را )خود  ي هاز اين قرار، حكمرانان اين جهان از نظري
البته، در  هاي معطوف به آرمان صلح و عدالت توصيف كردند. استمداد از علما و روشنفكران( مصداقي از جنگ

اغلب موارد، اين توصيف به تزوير و ريا آغشته بود: اداي احترام رذيلت به فضيلت، باجي كه بدان به نيكان 
يعني، شيردان و  -دهد دهند بدان را در معرض نقد نيكان قرار مي دهند. اما همين باجي كه بدان به نيكان مي مي

توان گفت: به هر حال، جهان خالي از ايشان نبوده است(. دلم  نيكوكاراني كه شمارشان زياد نبوده است )ولي مي
ميادي،  ٠١٢١رشادت اشاره كنم: حول و حوش سال  خ عالم دانشگاهي به يك لحظه ظهورخواهد از تاري مي

اي رسمي اعام كرد جنگ اسپانيا براي تسخير آمريكاي مركزي  جامعه مدرسين ساامانكا پس از تشكيل جلسه
من نتوانستم هيچ اطاع موثقي راجع به فرجام كار آن  [٣]طبيعي و جنگي ناعادانه است. نونمصداق نقض قا
هايي از اين دست در تاريخ فراوان نبوده است اما  گمان لحظه نهاد به دست آرم. بي سرشت و نيك مدرسين پاكيزه

 ي هاش را از كف نداد. نظري انتقاديجنگ عادانه هرگز سويه  ي هدهد كه نظري آنچه در ساامانكا روي داد نشان مي
براهيني كه اجرم دنيوي  ــ كرد اما دايل و براهيني محدود يمزبور دايل و براهيني دنيوي در توجيه جنگ اقامه م

انداختن به  ي عادانه و علتي موجه نبود؛ چنگا ها به گرويدن به آيين مسيح به هيچ وجه انگيزه بود. واداشتن آزتك
 ها يا به بردگي كشيدن بوميان قاره آمريكا نيز علت موجهي نبود. آمريكايي مخازن طاي

الملل گنجانيدند،  عادانه را در چارچوب حقوق بين جنگِ ي نظريه، *رفنويسندگاني چون هوگو گروتيوس و پوفندُ
اق برد و در ها نظريه جنگ عادانه را در مح اما ظهور دولت مدرن و پذيرش حقوقي )و فلسفي( حاكميت دولت

توانيم ايشان را اميران  زمينه عالم سياست جاي داد. حال، جلوي صحنه سياست را كساني اشغال كردند كه مي پس
به هر كاري كه ازم « مصلحت دولت»گرا بخوانيم، مردان )و گاه زنان( سرسختي كه به بهانه  و شهرياران ماكياولي

بيني  دنيوي مستولي شد؛ واقع دند. حزم و تدبير دنيوي بر عدالتِز دادند( دست مي ديدند )يا واجب جلوه مي مي
شد. شهرياران دنياپرست  لوحانه خوانده مي پرستي ساده بيش از پيش جاي نگاهي را گرفت كه به طعنه آرمان

ا الملل كه در ضمن، ااقل ت دادند، آن هم با استناد به قاموس حقوق بين هاي خود را موجه جلوه مي همچنان جنگ
                                                 

*
و ٠١الملل برمبناي قانون طبيعي در نيم اول قرن   گذارانِ حقوق بين دانِ هلندي و از پايه هوگو گروتيوس، حقوق 

هابز و گروتيوس  «  يطبيعقانونِ  »هاي  كه در نظريه٠١دان، اقتصاددان و عالم سياستِ آلماني در قرن  پوفندُرف، حقوق
 . م.بازنگري كرد



 

« جنگ عادانه»ها فرع به قضيه عمل بود و به گمان من  حدودي، همان قاموس جنگ عادانه بود. اما اين توجيه
ها، هر  گرفتند. دولت ترين دستاويزي بود كه روشنفكران وابسته به دولت براي توجيه جنگ به كار مي اهميت كم

دانستند و  زدن به جنگ را حق خود مي تديدند، دس شان جنگ را ازم مي زمان كه حاكمان و سردمداران
تنها زماني  هاي ايشان داوري كند. ايشان نه كس حق ندارد درباره تصميم معني بود كه هيچ به اينبودن حكام  حاكم

كردند و به اين  خواست جنگ مي انداختند؛ بلكه هر طور هم كه دلشان مي مي هخواست جنگ را شان مي كه دل
 inter armaقانون است:  جستند كه جنگ در همه حال فعاليتي خاف قانون يا بي مي قاعده روم قديم استناد

silent leges  كردند كه هيچ  و اين عبارت را همچنين تعبير مي -«[شود در هنگامه جنگ، قانون خاموش مي»]يعني
رسيدن به پيروزي، قيد و شد براي  قانوني مافوق يا ماوراي اوامر و فرامين دولت نيست؛ و اين يعني همواره مي

هاي مربوط به عدالت را قسمي موعظه و اندرز اخاقي  استدال [٤]نار گذاشت.ها ك بندهاي متعارف را در جنگ
ه چندان نالمللي ندارد. براي اين دنيا، جنگ عادا كردند كه دخلي به اوضاع و احوال آشوبناك جامعه بين تلقي مي

 كه بايد دنيوي نبود.
بيني  خواندم، واقع كه من در مقطع تحصيات تكميلي درس مي ، هنگامي٠٥١١و اوايل دهه  ٠٥١١ه در ده

آمد. مرجع و مستند رايج نه عدالت بلكه  به شمار مي« الملل روابط بين»سياسي )رئاليسم( آموزه غالب در حوزه 
 بودند، هرچند گروهي از شا منفعت يا مصلحت بود. استدال اخاقي مغاير با قواعد اين رشته در روال مرسوم

ها بسياري از علماي  در آن سال [١]كردند. اصل نوين اخاق دفاع مي ي همنزل نويسندگان از منفعت يا مصلحت به
توانستند به نجوا در گوش  خواندند و آرزو داشتند مي هاي مدرن مي خود را به طعنه ماكياوليست ،حوزه سياست

زدند، واقعاً به نجوا كردن در گوش  طلبي ديگران هم دامن مي شهريار سخن بگويند؛ و بعضي از ايشان، كه به جاه
دادند كه چگونه با  ياران ياد ميكردند؛ و به شهر بيني مي حكام نايل شدند. اينان تمرين خونسردي و واقع

هايي نياز نداشتند(.  زور به اهداف خود برسند )شهرياراني كه هميشه به چنين آموزش ي هشد كارگيري حساب به
شدند و منافع ملي عبارت بود از حاصل جمع عيني قدرت  درك مي« منافع و مصالح ملي»نتايج و اهداف در چارچوب 

ه امكان كسب قدرت و مكنت و مال در آينده و هرچه مكنت و مال بيشتر، بهتر؛ فقط و ثروت در زمان حال به اضاف
ام  كردند؛ اگر حافظه شمار معدودي از نويسندگان از لزوم رعايت حدودي مبتني بر حزم و دورانديشي دفاع مي

رف ديني، هاي معا شد. نظريه جنگ عادانه فقط در دانشكده ياري كند، هرگز بحث حدود اخاقي مطرح نمي
سياست  جاها هم كه بالكل از دنياي در آن اشد و حت هاي كاتوليك تدريس مي هاي علميه و برخي دانشگاه حوزه

دادند؛ شايد به اقتضاي صيانت ذات، مدافعان  ببينانه سوق مي زور به جانب مواضع واقع بيرون بودند، نظريه را به
 ند.نظريه هم مجبور بودند لبه انتقادي آن را كند كن

برد. اتفاقي كه افتاد  جنگ ويتنام كل معادله را عوض كرد، گرچه راه يافتن اين تغيير، به تراز نظريه زمان مي
ابتدا در قلمرو عمل روي داد. جنگ محل منازعات سياسي شد؛ بسياري به مخالفت با آن برخاستند، عمدتاً كساني 

نفوذ عميق ماركسيسم بودند؛ و البته به زبان منافع و مصالح هاي چپ داشتند. اينان كساني بودند كه زير  كه گرايش



 

ريكا پرداختن به ديدگاه اخاقي را كسر شأن منوا با شهرياران و استادان سياست در آ گفتند؛ ايشان هم سخن مي
نظر جنگ ويتنام آنان را به بحث و استدال اخاقي كشاند. البته جنگ در  ي دانستند و با اين همه تجربه خود مي

هايش گزاف بود، گيرم كه  بن نسنجيده و شتابزده بود؛ پيروزي در آن غيرممكن بود؛ هزينه و اين گروه از بيخ
ها نيز نمونه يك ماجراجويي  از نظر امپرياليست اكردند؛ جنگ ويتنام حت ها به كسي جز خود فكر نمي آمريكايي

عليه آرمان آزادي و استقال ملي ويتنام نشان داد و جهان متحد را  نابخردانه امپرياليستي بود؛ اين جنگ اياات
ها بيانگر احساسات  هاي مهمي از جهان اول را نيز(. ليكن اين گفته سوم را از دولت آمريكا بيزار كرد )و البته بخش

خشونت  مند غيرنظاميان ويتنامي بر اثر شدن نظام اكثر مخالفان جنگ نبود، احساساتي كه به طور مشخص به قرباني
ها، تقريباً برخاف خواست خود، گرفتار مباحث اخاقي شدند. همه ما در  شد. چپ افروزي آمريكا مربوط مي جنگ

گرچه خود درست  ــ گفتن به زبان نظريه جنگ عادانه اردوگاه مخالفان جنگ ناگهان شروع كرديم به سخن
 دانستيم چه كنيم. نمي

ها  درنگ برهان ها امروزه بي رسد چپ ياد كنيم، زيرا به نظر مي ١١از دهه  شيوه به اينشايد به نظر عجيب آيد كه 
انگارانه اخاقي. البته اين توصيف از چپ معاصر  هاي مطلق اي بسا استدال  كنند و هاي اخاقي اقامه مي و استدال

ازه گزينشي بيش از اند هاي اخاقي با رنگ و بوي سياسي، ابزاري و بي زعم من خطاست. نوع خاصي از بحث به
توان استدال جدي اخاقي به حساب آورد.  يابد، اما اين را نمي گراي معاصر رواج مي پيش در ميان نويسندگان چپ
آموختيم. آنچه در آن زمان روي داد اين  بايست مي هاي جنگ ويتنام آموختيم يا مي اين درسي نيست كه ما از سال

 ترين قاموسِ وجوي يك زبان اخاقي مشترك برآمدند و دستياب جست ها و بسياري ديگر نيز به بود كه چپ
مطلوب در آن هنگام همانا زبان جنگ عادانه بود. هيچ كدام از ما در آن زمان بدان زبان تسلط كافي نداشتيم و 

ا كه نياز بيني سياسي خود واژگاني ر عمومي درباره اخاقيات سخن برانيم. استياي واقع ي هعادت نداشتيم در حوز
يافتيم: تجاوز، تعرض، مداخله، انگيزه عادانه، دفاع  مي آهسته آنها را باز داشتيم از ما ربوده بود و ما آهسته

ها، اصل تناسب جرم و جزا، زندانيان جنگي، مسأله غيرنظاميان، اصل  مشروع، مصونيت افراد غيرنظامي در جنگ
اي  ( پايان سريع جنگ )انگيزه٠پيامد محتمل دارد: )دو دهاي دشمن كه ها و ستا مانند بمباران پايگاه]تأثير دوگانه 

اي اخاقاً  واقعه»هاي نظامي  هاي دوروبر آن پايگاه باختن احتمالي غيرنظاميان در خيابان ( جان٢اخاقاً مشروع(؛ )
معنا  ها بي تيم كه اين واژه، تروريسم )يا استفاده از قهر و ارعاب( و جنايات جنگي و ما به تدريج درياف[.«ناپذيرفتني

يافتيم كه ساختاري ويژه خود داشت.  كرديم، خود را درگير بحثي مي ها التفات مي نيستند. ولي هرگاه به معاني آن
شوند شكل  ها در يك نظريه به روايت يا استدالي كه در آن ظاهر مي هاي يك رمان، مفهوم همچون شخصيت

 بخشند. مي
هاي دانشگاهي گشت؛ آنگاه بود كه فيلسوفان و عالمان  همين كه جنگ تمام شد، جنگ عادانه دستمايه بحث

ها آن را تدريس  در دانشگاهها نوشتند و  ها در نشريه اش مقاله سياست نظريه جنگ عادانه را كشف كردند؛ درباره
كار جنگ  ي. گروه كوچكي از سربازان كهنههاي افسر هاي نظامي و دانشكده چنين در دانشگاه و هم ــ كردند



 

اينان  [١].هاي نظامي ايفا كردند ويتنام نقش مهمي در محوريت بخشيدن به رشته اخاق در برنامه درسي دانشكده
اي  هاي دلخراشي داشتند و دقيقاً از آن روي به نظريه جنگ عادانه روي خوش نشان دادند كه آن را نظريه خاطره

هم انتقادي است به علل پيشامد جنگ و هم  ــ اين نظريه از دو جهت انتقادي استشتند و راستش انگا انتقادي مي
خواستند  به آيين و روال جنگ. به گمان من، سربازان سابق مذكور بيشتر به جنبه دوم نظر داشتند. نه فقط چون مي

خواستند،  ايشان مي *وگيري كنند.هاي آينده جل در جنگ( My Lai« )مي اي»از وقوع كشتارهايي چون قتل عام 
ريزي محض تمايز بگذارند و  كشي و خون اي در اقصي نقاط جهان، ميان حرفه خود و آدم مانند تمام سربازان حرفه

شده انجام پذيرد؛ نيل به  شان در ويتنام باور داشتند كه اين كار بايد به صورتي منظم و حساب به علت تجربه تلخ
كنم، روزي روزگاري افتخارات  دسته قواعد و قوانين، محتاج يك نظريه بود. گمان مي اين هدف به غير از يك

گردد، از  طلبي مي كراسي و برابريواشرافي شالوده قوانين نظامي بوده؛ در عصري كه بيش از گذشته بر مدار دم
  بايست با برهان عقلي دفاع كرد. اين قوانين مي

كه چون  ايندامن و گسترده شدند، گو ها فراخ ها و مناظره روي آورديم. بحثچنين بود كه ما به استدال  و اين
توان از ياد برد كه دنياي دانشگاهي در  ها عمدتاً دانشگاهي گشتند. به راحتي مي جنگ به پايان رسيد بحث

بينيد كه  س ميها هزار پروفسور در آن مشغول كارند. پ ها دانشجو و ده چه مايه پهناور است: ميليون متحد اياات
ها شدند، شهروندان آينده و افسران ارتش، و نظريه عمدتاً در قالب راهنمايي براي نقادي  خيل كثيري درگير بحث

هاي مورد استناد ما  ها و نمونه چرا كم نبود. پرونده و در زمان جنگ ارائه شد، هرچند در نحوه ارائه نظريه هم چون
« اي بازدارندگي هسته»شد )بحث بر سر سياست  ت به انتقاد از آن مدون ميآمد و با هدف دعو از جنگ ويتنام مي

اندازه فني و تخصصي بود و در  جست، اما اين يكي بحثي بي جنگ عادانه بهره مي ي هاي از زبان نظري نيز تا اندازه
بايست  ود كه هرگز نميجا پاي جنگي در ميان ب مقايسه با موضوع ويتنام شمار بسيار كمتري را درگير كرد.( در اين

حدود  و ترين شكل درگيرش شده بوديم، توگويي هيچ حد هشديم، وانگهي ما به بدترين و سبعان درگيرش مي
 يافتيم براي ترسيم خطي جهت حدگذاري پرداختيم، آن را مجالي مي اخاقي در كار نبود. وقتي به مرور گذشته مي

اخاق »نمود. از زماني كه پاسكال  اي اخاقي كه براي ترسيم دقيق آن خط ازم مي و براي متعهد شدن به موعظه ــ
تقبيح كرد، اين واژه در ميان فاسفه اخاق باري منفي  ( راSuistryدر زمينه اخاقيات )« اظهار فضل»يا « فروشي

دانند: از نظر منتقدان، اين نه كاربست قواعد اخاقي  نگير مييافته است؛ عموماً آن را بيش از اندازه روادار و آسا
نگريستيم، بيشتر  هاي جنگ ويتنام بازمي ها. با اين همه، وقتي ما به پرونده بلكه راهي است براي دور زدن آن

وجه  كرديم كه به هيچ تمايل داشتيم رواداري و آسانگيري را نه تصديق كه انكار كنيم، بارها و بارها تأكيد مي
 داد. نبايست آن وقايع و فجايع رخ مي

                                                 
*

رتش آمريكا در ويتنام جنوبي تعداد زيادي از غيرنظاميان غيرمسلح را كه اكثراً از زنان ، سربازان ا٠٥١١مارس  ٠١در  
 م. اند.  تن ثبت كرده ١١٤تا  ٣٤١تعداد قربانيان را بين  -كشتند« مي اي»هاي  و خردساان و سالمندان بودند در كات



 

بخشيد: ما در آن  العاده مي البته جنگ ويتنام ويژگي ديگري هم داشت كه به نقد اخاقي جنگ نيرويي فوق
جنگ باختيم و قساوت و سبعيت ما به قطع و يقين به شكست و ناكامي ما دامن زد. در جنگي كه نه براي غارت و 

سان نظريه جنگ عادانه بار  گيرد، عدالت مفتاح ظفر است. بدين درمي« لوب و اذهانق»چپاول كه براي تسخير 
ترين علت پيروزي اين نظريه  جا، به گمان من، عميق ديگر همان آموزه دنيوي گرديد كه به راستي بود. و در اين

اينك  سا بتوان گفت همكند كه عادانه بجنگند. چه ب ها ايجاب مي در روزگار ما نهفته است: اينك مصالح دولت
 عدالت بدل به ضرورتي نظامي شده است.

نظاميان به  اعتنايي معمولِ هاي گذشته كشتار عامدانه غيرنظاميان و همچنين بي ممكن است در برخي جنگ
 آمده است. شدن غيرنظاميان در نهايت مقرون به صرفه از كار درنمي كشته

عملي قاعده  اما براي ما، ويتنام نخستين جنگي بود كه در آن ارزشِ *جنگ بوئرها شاهد مثالي از اين قضيه است.
را عموماً مظهر درس عبرتي « سندرم ويتنام»گمان،  ( پديدار گرديد. بيJus in bello« )عدالت در ميانه جنگ»

 منابعهايي شد كه محبوبيتي در وطن ندارند و حاضر نيستيم  اند: اين درس كه نبايد درگير جنگ متفاوت شمرده
ارتباط « سندرم»كنيم. اما راستش درس ديگري هم در آن بود، درسي كه با آن شان  ازم براي پيروزي را صرف

شان شك داريم و به عاوه  شويم كه درباره عادانه بودنهايي  نبود: ما نبايد درگير جنگ داشت ولي با آن يكي
شان شرط ازم براي  غيرنظامياني را كه حمايت سياسيشويم بايد عادانه بجنگيم تا جمعيت  وقتي درگير جنگ مي

ها  كسب پيروزي نظامي است با خود دشمن نكنيم. در جنگ ويتنام، غيرنظاميان درگير در جنگ خود ويتنامي
ايشان « قلوب و اذهان»آنان را از كف داديم، هنگامي كه « قلبي و عقلي»بودند؛ ما زماني جنگ را باختيم كه حمايت 

ا نبود. ولي اين طرز فكر درباره وجوب حمايت غيرنظاميان هم ناپايدار از كار درآمده و هم پردامنه: ديگر با م
جنگ در دنياي امروز نيازمند پشتيباني خيل كثير غيرنظاميان رنگ و وارنگي است كه به جمعيت غيرنظامياني 

خاقي به غيرنظاميان در خطر براي حال، توجه ا بينند. با اين گ آسيب مينشود كه باواسطه از ج محدود نمي
را  قضيهدستيابي به حمايت جمع بيشتري از غيرنظاميان براي هر جنگ مدرني از واجبات است. من اين جنبه 

 هاي نظامي امري كاماً تازه است. سودمندي ديدگاه اخاقي خواهم ناميد. تصديق گسترده آن در تاريخ درگيري
پرداز  هغريب جناب جرج بوش )پدر( در خال جنگ خليج: او چونان نظري آيد نمايش عجيب و جا مي از اين

هاي مطبوعاتي بوش نشان از  ها و كنفرانس چندان هم: آخر، سخنراني خوب، نه [١]گفت. جنگ عادانه سخن مي
كردن يا  يك گرايش ديرينه آمريكايي داشت، گرايشي كه پسرش نيز از او به ارث برده است، گرايش به قاتي

                                                 
*

 Boer Wars وري بريتانيا و دو طميان امپرا ٠١١١كه در سرآغاز دهه  ست ، عنوان دو نبردي
است و اشاره دارد به اواد و « زارع»معناي  در زبان هلندي به Boerجمهوري مستقل بوئرها درگرفت. 

در آفريقاي جنوبي. اولين  ٠١شرقي دماغه اميد نيك در قرن  اعقاب ساكنان هلندي زبان سرحداتِ
گيري  هدف بازپس بريتانيا با عليه حكومت -بوئرها -جنگ بوئرها با انگلستان نتيجه شورش زارعان

 . م.شان بود استقال



 

تواند عادانه باشد كه نيروهاي خير  هاي صليبي، تو گويي جنگ فقط زماني مي هاي عادانه و جنگ كردن جنگ لطخ
و اين يكي از مضامين  - فهمد رسيد بوش مي حال به نظر مي آرايي كنند. ليكن در عين ي شر صفدر برابر نيروها

هاست، رزمي ميان  كه جنگ به معناي واقعي كلمه جنگ ميان ارتش - ثابت سخنگويان نيروهاي مسلح آمريكاست
كنم كه  رزمندگان، نبردي ميان نيروهاي مسلح كه بايد جمعيت غيرنظاميان را از آن مصون داشت. من فكر نمي

 با معيارهاي جنگ عادانه همخواني داشت؛ محافظت از جان غيرنظاميان يقيناً در گروِ ٠٥٥٠بمباران عراق در 
اگر براي  اهاي شهري، حت هاي تصفيه آب بود. زيرساخت رساني و نيروگاه هاي برق رهيز از تخريب شبكهپ

هاي مدرن ازم باشد، براي زندگي غيرنظاميان در شهرهاي مدرن هم ضروري است و جنگ عادانه به لحاظ  جنگ
برد نظامي آمريكا در جنگ خليج در همه اين اوصاف، راه با [١].شود دوم تعريف مياخاقي به واسطه اين ويژگي 

هاي ماضي بود؛  حد و حصر جنگ اي ميان مقتضيات رعايت عدالت و بمباران بي نهايت محصول مصالحه
هايي چون جنگ كره يا ويتنام بود. دايل اين  تر از جنگ گذاري به مراتب محدودتر و گزينشي رفته، هدف هم روي

ازتاب نوعي تعهد به مردم عراق بود )تعهدي كه چندان محكم از كار ها پيچيده بودند: تا حدودي، ب محدوديت
ها از شركت در جنگ سرپيچي كنند و رژيمي را كه آغازگر جنگ بود سرنگون  اميد كه عراقي به آندرنيامد(، 

ها به نوبه  ساخت. آن ضرورت هاي سياسي ائتافي بود كه جنگ را ممكن مي سازند؛ و تا حدودي، بازتاب ضرورت
ها به وقايع نبرد و  واسطه و فوري رسانه يعني، دسترسي بي ــ ها بود ود فرآورده پوشش اخبار جنگ در رسانهخ

هايش معتقد بودند مردم كشتار غيرنظاميان را تحمل نخواهند  ها. بوش و ژنرال دسترسي مردم جهان به رسانه
كرد، و احتمااً حق هم داشتند )ولي معناي تحمل نكردن يك چيز چندان روشن نبود و هنوز هم چندان روشن 

 نيست.(
هايي  شان براي موفقيت در جنگ ضرورت داشت نظام روي، اگرچه بسياري از كشورهايي كه حمايت اين از
 شد. هاي مردم تعيين مي ها از جهات مهمي توسط توده مشي بمباران كراتيك نداشتند، خطودم

در اين ها همه جا حضور دارند، و كل عالم مشغول تماشاست.  اين قضيه همچنان صادق خواهد بود: رسانه
تر  حرف پيش عادانه معني است كه جنگ بي به آنگ اجرم بايد متفاوت باشد. ولي آيا اين ناوضاع و احوال، ج
تر  كننده تر در نظر آيد، يعني بايد به زبان عدالت و اندكي قانع معني است كه بايد عادانه به اينخواهد بود يا فقط 

انگيز است كه  جنگ عادانه وجود ندارد؛ حيرت ي هنظري كه شكي در پيروزي از گذشته توصيف شود؟ اين
هاي كوزوو و افغانستان با چه حد از حاضرجوابي از مقوات اين نظريه بهره  ها در خال جنگ سخنگويان ارتش

هايي از  داد و گزارش كردند كه جنگ را موجه جلوه مي گرفتند و داستاني علت و معلولي روايت مي مي
ها )و  نهاد. استدال بندهاي ايشان در جريان نبرد تأكيد مي و دادند كه بر قيد به دست مي هاي نظامي درگيري

كردند؛ توجيه جنگ عموماً از مراجعي به غير از قواي مسلح  هاي( گذشته زمين تا آسمان فرق مي تراشي سبب
و در  - اندهان و نظاميانمراجعي چون كشيشان، حقوقدانان و استادان دانشگاه و نه البته فرم - شد تدارك مي



 

. ولي كاربرد اين مقوات، اين كلمات مرتبط با نبودهاي ايشان معمواً نشاني از جزئيات و مباحث تخصصي  استدال
 كند؟ عدالت و اخاقيات، بر چه دالت مي

يكي از م بگويم عدالت، در تمامي كشورهاي مغرب زمين، بدل به دلي و خامي، مايل ا از روي سادهبس اي  من،
البته  -هايي شده است كه هر استراتژي يا تاكتيك پيشنهادي در كارهاي نظامي بايد آن را از سر بگذراند آزمون

بخشد  ترين آزمون، ولي همين قدر هم به نظريه جنگ عادانه جايگاه و پايگاهي مي ها و نه مهم فقط يكي از آزمون
توان اين عبارت كلي را بر زبان جاري  ز هر زماني در گذشته ميتر ا كه پيش از اين هرگز نداشته است. اينك ساده

من « توانيم، چون اين جنگ بيش از حد تلفات غيرنظامي خواهد داشت؛ بايد راه ديگري پيدا كنيم. نه، نمي»كرد: 
كم هم گونه سخن بگويند اما عجالتاً تصور كنيد كه تعدادشان  هاي پرشماري باشند كه اين مطمئن نيستم كه ژنرال

د تلفات يها را نه فقط از لحاظ نظامي كه از منظر اخاقي هم ارزيابي كنند؛ تصور كن نيست؛ تصور كنيد استراتژي
اي ابداع شده باشند براي معدوم يا محدود  هاي تازه ها به حداقل رسيده باشد؛ تصور كنيد تكنولوژي غيرنظامي

وب در عمل كامياب باشند. نظريه لدر دستيابي به اهداف مطها  كردن خسارات جانبي، و تصور كنيد اين تكنولوژي
ها بدل به جزئي از فرآيند جنگيدن شده باشد.  كيف جنگ و شرطي واقعي براي زمان و كم اخاقي نيز چونان قيد و

گمان،  بياي با واقعيت هم تطابق دارد؛ و  خيال است. اما ضمناً تا اندازه قوهالبته يادتان نرود كه اين تصوير پرورده 
گويد پيروزي نظريه جنگ عادانه  كند كه مي تر كمك مي تر از اين مدعاي جاافتاده به اقامه برهاني به مراتب جذاب

پردازان و  جز تزوير و ريا نيست. پيروزي اين نظريه يك واقعيت است: پس با اين حساب چه كاري براي نظريه
 ماند؟ فيلسوفان مي

كنند به آن  اينك كساني را ديد كه سعي مي توان هم ي ما حضور دارد كه مياين سوال آنقدر در پهنه آگاه
خواهد به وصف و نقدشان بپردازم. جواب اول به نظر كساني  جواب بدهند. از آن ميان، دو جواب هستند كه دلم مي

عدالت جملگي  گويند تأكيدها بر مقوله مدرن ناميد: اين دسته نمي هاي پست توان آنان را چپ نزديك است كه مي
جا كه هيچ معيار  اي معيارهاست ولي از آن از روي تزوير و رياست، زيرا از نظر ايشان رياكاري متضمن وجود پاره

 [٥].پذير نيست يه جنگ عادانه امكانعامي وجود ندارد، هيچ كاربرد عيني از مقوات نظر
د هرچند، نه بيشتر از نمال سر خود شيره ميكنند  سياستمداران و فرماندهاني كه از اين مقوات استفاده مي

هاي نوين غيرنظاميان كمتري را به  پردازاني كه در وهله اول اين مقوات را پرورش دادند. شايد تكنولوژي نظريه
ها موجه است يا  كه كشتن آن باره كه قربانيان احتمالي كيستند و اين كام مرگ بفرستند، اما بحث و استدال در اين

گناهي ممكن نيست. اين  اي ندارد. هيچ توافقي درباره عدالت و هيچ اتفاق نظري درباره گناه و بي فايدهنه هيچ 
كه در نظر شما تروريست  آن»اي درباره موقعيت كنوني ما:  توان در يك جمله خاصه نمود، جمله ديدگاه را مي

اي جز طرفداري از  پردازان و فيلسوفان چاره هپايه اين ديدگاه، نظريبر« راه آزادي است. است از نظر ديگري مبارز
. ليكن اين موضعي شودشان  يكي از طرفين منازعه ندارند اما هيچ نظريه يا اصلي در كار نيست كه بتواند راهنماي



 

گناه و مقابله و مخالفت فعال با  هاي بي كردن كشتار آدم محال است، زيرا معتقد است ما قادر به تشخيص و محكوم
 يم.آن نيست

ها و  گذارد بر ضرورت اخاقي تشخيص موارد فوق و محكوم كردن و مخالفت مجدانه با آن جواب دوم تأكيد مي
افروزي  يعني، تقويت قيد و بندهايي كه عدالت به پاي جنگ و جنگ ــ نظريه در اين معامله نداد سپس افزايش

قادي نظريه، اين جوابي واضح و قابل درك است. پردازاني كه مفتخرند به زيستن بر لبه انت زند. براي نظريه مي
كرديم و اينك  هاي نظامي دولت آمريكا استفاده مي هاي سال، ما از نظريه جنگ عادانه براي انتقاد از اقدام سال

جويند. روشن است كه بايد در مقابل  ما سود مي  ها از نظريه خود فرماندهان نظامي براي تبيين و توجيه آن اقدام
اي هرچه  ترين راه آن است كه مصونيت غيرنظاميان )غيرمسلح( را به قاعده وند ايستادگي كنيم. آساناين ر

مطلق گردد: هرگونه اقدام به كشتن غيرنظاميان )چيزي قريب به( اي  قاعدهنيرومندتر بدل سازيم تا چيزي چونان 
روي هر جنگي  انه است و از اينجنايت است؛ بنابراين هر جنگي كه به كشتار غيرنظاميان انجامد غيرعاد

آيد كه در اصل براي جايگزيني  اي برون مي  باوري دگرباره از بطن همان نظريه غيرعادانه است. پس آيين صلح
اند. معترضان  ست كه اخيراً بسياري از مخالفان جنگ افغانستان در پيش گرفته . اين راهبرديدآن تدوين شده بو

« بمباران را متوقف كنيد!»كردند، با شعارهايي بدين مضمون كه  آمريكا راهپيمايي ميهاي  هاي دانشگاه در پرديس
اندازد. معترضان گويا  آن هم با استدالي بسيار ساده )و آشكارا صادق(: بمباران جان غيرنظاميان را به خطر مي

 «در خانه اگر كس است، يك حرف بس است.»كردند كه  احساس مي
يابد استدال آنان را  ها، ضرورت مي معتقدم جنگ هنوز كه هنوز است، گاهي وقتجا كه  ولي من از آن

شمارم. اين استدال نقش  يابم و آن را، در كل، جوابي نادرست به پيروزي نظريه جنگ عادانه مي كننده نمي قانع
ي را كه نظريه هميشه ها(، ولي آن نقش انتقاد دارد )در قبال همه جنگ انتقادي نظريه را در قبال جنگ نگاه مي

دارد تا  مي منتقدان را وا يابد و كند، نقشي كه در متن گيرودار جنگ معنا مي خواستارش بوده از آن دريغ مي
كوشند انجام ندهند. خودداري كردن از  كوشند انجام دهند و آنچه مي تر توجه كنند به آنچه سربازان مي دقيق

هاي استراتژيك و تاكتيكي، حكايت از نوعي آموزه  از توجه به گزينه هايي از اين دست، خودداري تمايز گذاشتن
عمال قدرت كنند يا از زور گاه قرار نيست اِ گري رويه كساني است كه هيچ ظن بنيادي دارد و اين افراط سوء

ز زور عمال قدرت و استفاده اازمه اين اِ ههايي بزنند ك استفاده كنند، كساني كه حاضر نيستند دست به داوري
هاست،  هاي خاص در جنگ وقتي مستلزم نقدي جدي بر بعضي اقدام ااست. بالعكس، نظريه جنگ عادانه، حت

توان اين نظريه را  زوم زور به كار برند. ميلكنند و عندال قدرتآموزه كساني است كه قوياً منتظرند تا اعمال 
خواهد تا قبل  چون و چراي مسووليت قلمداد كرد، زيرا از رهبران سياسي و نظامي مي بي اي راجع به پذيرشِ آموزه

گناه جبهه  ول تأمين رفاه براي مردم خويش بدانند اما از رفاه و آسايش مردان و زنان بيئاز هر چيز خود را مس
به دفاع از كشوري كه در آن  بيني هستند كه با واقع يمقابل نيز غفلت نورزند. مدافعان اين نظريه مخالف كسان

. دشناسن و نيز مخالف كساني هستند كه انسان بودن مخالفان خويش را به رسميت نميخيزند  برميكنند  زندگي مي



 

كنند بر وجود كارهايي كه به لحاظ اخاقي حتي در رويارويي با دشمن نيز  مدافعان نظريه جنگ عادانه تأكيد مي
توان اخاقاً ناروا شمرد. جنگ عادانه  كنند كه نفس مبارزه يا جنگيدن را نمي تأكيد ميروا نيستند. اما در عين حال 

 جنگي است و بايد باشد كه مبادرت به آن ممكن است.
گرايي  اي و مطلق گرايي ريشه نه نسبي -البته پيروزي نظريه جنگ عادانه خطر ديگري هم به دنبال دارد

بس موقت ميان  جور آتش اصي از كندشدن ذهنيت انتقادي، يكنوع خ اينك وصف كردم، بل ي كه هما تقريبي
كنند در دل  هاي شام دعوت مي پردازان و سربازان. اگر غالباً رهبران سياسي كه روشنفكران را به ضيافت نظريه

ا زبان كنند، ببينيد وضع افسران و فرماندهاني كه ب اندازند و جرأت اظهارنظر را از آنان سلب مي ايشان ترس مي
هاي عادانه  اندازه خراب است! و اگر فرماندهان نظامي در عمل به جنگ گويند چه خود رهبران سياسي سخن مي

ها وادار به سكوت نشوند، آنگاه چه جاي سخن گفتن براي ما خواهد  مشغول باشند، و اگر در ميانه جنگ نيز قانون
چنان تأكيد كنيم كه جنگ  كرده است. برماست كه همماند؟ راستش را بخواهيد، اما نقش ما تغيير چنداني ن

اندازه دشوار. حتي اگر فرض كنيم ما )در غرب( در خليج فارس، در كوزوو و  فعاليتي است اخاقاً قابل ترديد و بي
ترين نشانه اميدبخشي در كار نيست كه  ايم، هيچ تضميني و حتي كوچك  هايي عادانه كرده در افغانستان جنگ

شناختن حق مصونيت براي غيرنظاميان غيرمسلح  رسميت ما جنگي عادانه خواهد بود و حتي اگر به جنگ بعدي
تر تعارض دارد. هنوز كه هنوز است  هاي بعضاً واجب بدل به ضرورتي نظامي شده باشد، باز هم با ديگر ضرورت

نگ شد نيازمند بررسي و موشكافي ها در اين باره كه كي و چگونه بايد درگير ج بايد از عدالت دفاع كرد؛ تصميم
 طور كه هميشه بوده است. دائم است، درست همان

هاي نوين،  چندان وسعت بخشيم كه استراتژي« كي و چگونه»حال، بر ماست كه شرح خود را از  در عين
گستري را نيز دربرگيرد. تصورهاي قديم شايد مناسب  هاي نوين عصر جهان هاي نوين و سياست تكنولوژي

است كه به قسمي تشريك مساعي و « جنگ با تروريسم»ترين نمونه  هاي جديد و نوظهور نباشند: امروزي عيتواق
المللي نياز دارد كه نه فقط در عمل بلكه در مقام نظر نيز به هيچ وجه پرورانده نشده است. برماست  همكاري بين

هاي مستدل  استقبال كنيم؛ آنان به پيشبرد بحثهاي نظري  كه با روي گشاده از ورود افسران نظامي به ميدان بحث
اي به شركت در  در اين زمينه ياري خواهند رساند، خيلي بهتر از حالتي كه كسي به غير از استادان دانشگاه عاقه

توان افسار بحث را يكباره به دست ايشان سپرد. به قول قدما،  اين مباحث نداشته باشند. البته به هيچ وجه نمي
هاي عادانه مصداق  ست كه به فرماندهان نظامي واگذار شود؛ و اين به قول اولي در مورد جنگ تر از آن جنگ مهم

 آيد. كراتيك و داراي كمال اهميت به شمار ميوها فعاليتي دم دارد. نقدهاي كنوني بر روال جنگ
اند، دو مبحثي كه به طرح  آوردههاي ما پيش  ترين جنگ . حال اجازه دهيد به دو مبحثي اشاره كنم كه تازه(٠)

 سويه انتقادي مقوله عدالت نياز دارند.
 ست هاي سربازاني هاي ضروري مداخله گويند اين يكي از ويژگي نخست، مبحث جنگ بدون مخاطره. گروهي مي

ا، بس واهند انداخت؛ چهخيزند، زندگي خويش را به مخاطره نخ كه به دفاع از وطن خويش و هموطنان خويش برمي



 

روي نجات  رهبران سياسي ايشان جرأت نخواهند كرد از ايشان بخواهند جان خويش را به مخاطره افكنند. از اين
هاي قومي، فقط در صورتي ممكن  هاي درگير با تهديد قتل عام يا تصفيه هاي گرفتار در ورطه با، انسان جان انسان

توان  هايي منتفي نيست: مي است كه امكان چنين جنگالبته روشن  [٠١] .است كه جنگ بدون مخاطره ممكن باشد
هاي دوربرد بسيار دقيق )در قياس با فقدان كامل دقت در چنين تسليحاتي  ها و موشك از فواصل دور به كمك بمب

ها/سربازهايي  كنند و تكنسين در همين چند دهه گذشته( به جنگ نيروهايي رفت كه مردم را كشتار يا آواره مي
هاي  هاي اخير عمدتاً در برابر پاتك روند در جميع موارد در جنگ ها را به طرف اهداف نشانه مي ساح كه اين قسم

. كند نميناپذيرند. هيچ يك از مباني و اصول نظريه جنگ عادانه امكان اين قسم جنگيدن را منتفي  دشمن آسيب
اي امن به جنگ  ، كاماً حق دارند كه از فاصلهمادام كه سربازان بتوانند اهداف نظامي را به طور دقيق نشانه روند

ول بشناسد و هرگاه كه برايش ممكن باشد ئپردازند و كدام فرمانده است كه خود را در قبال جان سربازانش مس
تواند بكشد  گويد آدمي نمي اين قسم جنگيدن را برنگزيند؟ آلبر كامو در تأماتش در باب شورش و طغيان مي

هاي نبرد مصداق  رسد اين استدال در مورد سربازان در جبهه ليكن به نظر نمي [٠٠]دن باشد.آماده مرمگر آنكه 
شدن و با  شمن و در همان حال پرهيز از كشتهجا كه همه چيز معطوف است به كشتن افراد د داشته باشد، آن

 تر حق به جانب كامو است. همه، بايد گفت در معنايي وسيع اين
اند اما روشن است كه بايد  عادانه، تا آنجا كه من اطاع دارم، درباره اين پرسش بحثي نكردهپردازان جنگ  نظريه

دهند. بمباران هوايي و  هاي قومي عموماً روي زمين رخ مي جمعي و تصفيه باره بحث كرد. كشتارهاي دسته در اين
كوزوو، روآندا، تيمور شرقي و  كه در بوسني، اين، گوآورداستفاده از گازهاي سمي ممكن است فاجعه به بار 

داد و  ها از فاصله نزديك روي مي هاي به كار رفته تفنگ و قمه و چماق بود؛ كشتار و ارعاب انسان سيرالئون ساح
احتمااً شتاب وقايع  -ويژه اگر در درازمدت اميد تأثيرش برود به –آيد  اي كه از دور به عمل مي مخاطره مداخله بي

توان از چنين پيشامدي جلوگيري كرد كه مداخله به روي زمين  دهد. فقط در صورتي مي افزايش ميرا روي زمين 
منتقل شود و اين انتقال از نظر من به لحاظ اخاقي واجب است. هرچه باشد، هدف از مداخله نجات جان مردماني 

مه تاش براي نجات جان اند و مداخله روي زمين، در موردي كه وصفش رفت، از است كه گرفتار با شده
هاست. ولي خوب، در اين صورت مداخله ديگر بدون مخاطره نخواهد بود. اصاً چرا كسي بايد به چنين  آدم

 تن بسپارد؟ ييها مخاطره
كه  است، و با آن« عدالت در ميانه جنگ»هاي مشترك  هايي از اين دست يكي از ويژگي راستش مخاطره

بول آنها ندارند، شواهد فراواني هم از سربازاني داريم كه اين قبيل خطرها را به جان خيلي از سربازان تمايلي به ق
ما اندازد، حتي اگر عمل  گناه را به خطر مي اند. اصل اساسي اين است: وقتي عمل ماست كه جان مردم بي خريده

ها انجام دهيم، گيرم كه  رهآيد براي كاستن از آن مخاط مان برمي يم آنچه از دستتوجيه كافي داشته باشد، مكلف
جان سربازان خودمان باشد. اگر ما در خال جنگي عادانه اهدافي نظامي را بمباران  ناش به مخاطره افكند ازمه

هاي  اامكان با اتخاذ روش كنند، بايد حتي كنيم و از بخت بد غيرنظامياني در حوالي اين اهداف زندگي مي مي



 

كنيم  هايي را كه بر غيرنظاميان تحميل مي مخاطره -با پرواز در ارتفاعات كمتر المثل، في -مناسب در بمباران
توانيم خلبانان خود را ملزم كنيم  ها كاري مشروع است؛ ما نمي كاهش دهيم. البته سبك و سنگين كردن مخاطره

فشاني باشند ليكن اين  نكند، بايد آماده مردن و مهياي جا چنان كه كامو اشاره مي به پروازهاي انتحاري. آنان، هم
كرد و به  ها را چگونه بايد سبك و سنگين ان. اينكه مخاطرهنمنافاتي ندارد با اتخاذ تدابيري براي حفظ جان آ

كه در هر مورد بايد به بحث گذاشته شود ولي كاري كه روا نيست از نظر من كاري ست  اي تعادل رساند مسأله
هاي  كه سران ناتو پيشاپيش اعام كردند هيچ نيروي زميني رهسپار جبهه جا كه ناتو در جنگ كوزوو كرد، آناست 

وليت ئهوايي در خاك كوزوو پيش آيد. مس نظر از هر اتفاقي كه پس از آغاز جنگ هم قطع نبرد نخواهند كرد، آن
دولت و ارتش گمان بر دوش  ها عليه غيرنظاميان كوزوو، كه پيامد بافصل جنگ هوايي بود، بي شديد كارزار صرب
بيني  حال نتيجه قابل پيش خواست. ولي اين قضيه در عينزها مقصرند و سزاوار نكوهش و با صربستان است. آن

جا كه كاري براي  شدن جهت اين نتيجه نكرديم و تا آن ان حد كه ما هيچ كاري براي آمادهعمل ما نيز بود و تا بد
هايي را بر ديگران تحميل كرديم و از  ت و شماتت بوديم. ما مخاطرهمقابله با آن انجام نداديم ما نيز سزاوار مام

به ديگران واجب و ضروري  ها براي كمك ها براي خويش سرباز زديم، حتي در زماني كه پذيرفتن آن پذيرفتن آن
 [٠٢]بود.

)دقيقاً از آن سبب شود. بر پايه ديدگاه رايج، يك جنگ عادانه  ها مربوط مي مسأله دوم به چند و چون پايان جنگ
هاي متجاوزانه  كه جنگي صليبي نيست( بايد با استقرار دوباره وضع موجود به پايان رسد. سرمشق اين الگو جنگ

شان دفع شده باشد و به پشت  رسد كه قواي متجاوز شكست خورده باشند. حمله است كه وقتي عادانه به پايان مي
اي عادانه تكافو نكند: كشور قرباني شايد حق داشته  ي حصول نتيجهمرزهاي سابق برگشته باشند. شايد اين برا

اين  -باشد كه از دولت متجاوز غرامت بگيرد، به قسمي كه خسارات وارده از جانب قواي متجاوز جبران شود
ان گيرد و شايد پيم برداشتي موسع از استقرار دوباره وضع سابق است، اما به هر حال در ذيل همان مقوله جاي مي

هاي پيش از جنگ باشد تا وضع موجود در  نامه اي متفاوت با توافق هاي امنيتي تازه نامه بايد مشتمل بر توافق صلح مي
شود مصداق دارد؛ نظريه بنا  جا كه به حقوق قربانيان مربوط مي آينده ثبات بيشتري داشته باشد. اما اين قضيه تا آن

الملل،  گرفت و حقوق بين راستاي تغيير بنيادين دولت متهاجم دربرنميبه برداشت عمومي هيچ گونه اقدامي را در 
ها، هرگونه تغيير رژيم تحميلي را مصداق ديگري از تجاوز و  هايش درخصوص حق حاكميت دولت فرض با پيش

كرد. وقايعي كه پس از جنگ جهاني دوم در دو كشور ژاپن و آلمان پيش آمد چيزي كاماً تازه  تعدي محسوب مي
ها هنوز كه  ها بود؛ مشروع بودن اشغال اين دو كشور و اقدام براي تغيير و تجديد بناي سياسي آن ر تاريخ جنگد

پردازان و حقوقداناني كه ااقل نحوه برخورد با رژيم نازي  هنوز است محل نزاع و مناقشه است، حتي به نزد نظريه
شد، كمتر  نزديك مي ٠٥٥٠به پايان خود در سال  انگارند. از همين روي، هنگامي كه جنگ خليج را موجه مي

هم با  مت صدام حسين را سرنگون سازد، آنكشي كند و حكو دولتي آمادگي داشت و حاضر بود به بغداد قشون
جنگ همچون رژيم نازي عمل كرده است. البته وقتي  وجود متهم كردن آن حكومت به اينكه در برافروختن آتشِ



 

متجاوز به كويت توفيق يافت، هم دايل نظامي و هم دايل ژئوپلتيكي عليه ادامه جنگ در جنگ خليج به دفع قواي 
نياز »دست بود اما در ضمن استدالي هم بر مبناي عدالت مطرح بود: اينكه حتي اگر عراق به حكومتي جديد 

قواي خارجي  توانست برآورده شود. حكومتي كه از طرف ، آن نياز فقط به دست خود مردم عراق مي«داشت
 [٠٣]شد. حق در آينده پذيرفته نمي شد هرگز به عنوان دستاورد حق تعيين سرنوشت يا كارگزار اين تحميل مي

هاي مربوط به جنگ جهاني دوم ناقض اين مدعاي آخر است. اگر حكومت تحميلي  همه، نمونه اينبا
دهي انتخابات همت بگمارد،  به سازمانكراتيك باشد و با سرعت در راستاي گشودن فضاي سياسي پيش رود و ودم

آيد تفاوت ميان رژيم آلمان شرقي و غربي در  جا مي ممكن است خاطره آن تحميل را از اذهان پاك كند )و از اين
بن استدال مربوط به چند و چون پايان جنگ را  و تقدير، مداخله بشردوستانه از بيخدوران پس از جنگ(. به هر 

ست براي تغيير رژيمي كه مسوول اعمال ضدانساني  جنگ از همان آغاز كوششيدر اين مورد دهد، زيرا  تغيير مي
طلب، مانند كاري كه  توان به انجام رساند: با پشتيباني از نيروهاي جدايي است. اين مداخله را به انحاي گوناگون مي

دولت تانزانيا با عيدي امين ها در بنگادش امروزي كردند؛ با اخراج يك ديكتاتور، مانند كاري كه  هندي
ها در كامبوج كردند. و  )فرمانرواي مستبد اوگاندا( كرد؛ يا با تأسيس يك حكومت جديد، مانند كاري كه ويتنامي

پرسي در مورد جدايي آن منطقه از  تر به ما، در تيمور شرقي، سازمان ملل متحد يك همه هاي نزديك در سال
اي در روآندا صورت گرفته  ايي يك حكومت تازه ياري رساند. اگر مداخلهاندونزي برگزار كرد و سپس به برپ

بود. عدالت، تاش  ( ميHutu Powerگرفت، يقيناً هدفش سرنگوني رژيم افراطيان هوتو ) بود، كه بايستي مي
چه نوع عدالتي است؟ كارگزارانش كيستند و  اينكرد. ولي  براي جايگزين كردن آن رژيم را ايجاب مي

 اي است؟ شان تابع چه قاعده يكارها
وليت را به گردن بگيرند، ئها حاضر نيستند اين نوع مس دولت دهد، اكثر طور كه نمونه روآندا نشان مي همان

اي از قواعد اخاقي شوند. در  گيرند، حاضر نيستند تسليم مجموعه و وقتي هم به هر دليل سياسي به گردن مي
اي   نشانده كشتار را برچيدند كه يقيناً كار درستي بود. اما سپس حكومت دستهاي  ها ميدان كامبوج، ويتنامي

برگماشتند كه تابع منافع خودشان بود و هرگز نه در درون كامبوج مشروعيت يافت و نه بيرون از آن، و هيچ 
ها دو  هاي داخلي برنداشت. مشروعيت و خاتمه درگيري قدمي براي خاتمه بخشيدن به زد و خوردها و درگيري

اش فرجام جنگ را سنجيد. هر دو معيار، به تقريب در همه مصاديق مداخله  توان به ياري سنگ محكي است كه مي
وضعيتي كه از هر چه  ــ اند بشردوستانه، احتمااً مستلزم كاري بيش از استقرار دوباره وضعيت پيش از جنگ

اند  ها معيارهايي است. البته مشروعيت و خاتمه درگيريبگذريم بحراني پديد آورده بود كه مداخله را ازم نموده 
شود، مانند مورد  اي به منافع و مصالح استراتژيك مربوط مي شان چندان آسان نيست. مشكات تا اندازه كه رعايت

به اي است و  اي دارند: بازسازي حكومت كار پرهزينه جنگ ويتنام با كامبوج. ليكن منافع مادي هم نقش عمده
و اعتباري چندان به منافع و عوايد حاصل از آن وجود ندارد، اا استفاده معنوي  ــ منابع هنگفتي نياز دارد تخصيص

بودن اخاقيات در مواردي از اين دست اشاره كرد.  توان به مفيد و غيرمادي قضيه. با همه اين اوصاف، باز هم مي



 

نه فقط قدرداني و دوستي، بلكه بهبود وضع صلح و ثبات  منافع با اهميتي در پي دارد: ،يك مداخله موفق و گسترده
حال، هر  براي قربانيان مستقيم آن. با اينآن هم نه فقط  -شود در جهاني كه كمبود آن دو در آن گران تمام مي

هاي اين قسم عوايد و منافع در چنته دارد، و تازه  ني براي خودداري از تحمل هزينهقتكشور خاص همواره دايل م
كند براي مداخله به طريقي نامطلوب، به همين سبب ما  كند، دايلي پيدا مي ها را تقبل مي وقتي هم آن هزينه

 همچنان به لبه انتقادي مقوله عدالت محتاجيم.
هاي آن شباهت دارد: همين كه به  استدال مربوط به چند و چون پايان جنگ با استدال مربوط به مخاطره

ها داشته باشد )گيرم كه پيامدهاي مثبتي هم  كه پيامدهاي منفي چشمگيري براي ديگر انسان هايي عمل كنيم شيوه
توانيم به روي خود نياورده، ميدان را خالي كنيم و به دنبال كار خود برويم. مداخله  داشته باشد(، نمي

رسد؛ اما پس از جنگ،  ن ميتوقف كشتار مردم و سقوط رژيم جنايتكار به پايابا اي را تصور كنيد كه  بشردوستانه
ماند و نه  گذارد؛ نه قانوني به جا مي زده برجاي مي كشوري ويران و اقتصادي فروپاشيده و مردمي گرسنه و وحشت

جا  اند، اما كارشان همين اند موفق شده اقتداري موثر و كارآمد. فرض كنيد نيروهايي كه مداخله كرده مرجع  هيچ
وليت انجام آن را دوباره و چندباره به عهده ئا بهاي مداخله خوب اين است كه مسشود. اما چطور؟ آي تمام نمي

فقط در قلمرو  نمايد. ليكن در جهان واقعي، نه يشود و اين دور از انصاف م بگيريد؟ كار نيكان هرگز تمام نمي
مان فضيلت هرگز گ المللي بلكه همچنين در عرصه اخاقيات هر روزه، اوضاع چنين باشد )گرچه بي سياست بين

اي ساده و عاري از پيچيدگي نيست(. جنگ افغانستان و روسيه را در نظر آوريد: دولت آمريكا به طريق  مقوله
دست يافت:  بزرگي موثري مداخله كرد، چون بدون حضور فيزيكي درگير جنگ شد و سرانجام به پيروزي

هاي  بود. مداخله آمريكا بدون شك به انگيزه نشيني شدند. اين واپسين نبرد جنگ سرد ها مجبور به عقب روس
گر بود  طلبانه عليه رژيمي سركوب ها جنگي استقال استراتژيك و ژئوپلتيك انجام گرفت، اين باور كه مبارزه افغان

احتمااً سهم بسزايي در برانگيختن مردم به مداخله داشت اما متحدان آمريكا در خود افغانستان تصور بسيار 
وقتي جنگ به پايان رسيد، افغانستان در ورطه ويراني و هرج و مرج  [٠٤]  .آزادي و استقال داشتندمحدودي از 

گمان كار غلطي بود، هم از  ها افغانستان را به حال خود رها كردند و رفتند، بي سقوط كرد. در آن مقطع، آمريكايي
م داشتند. ما )به طور نسبي( خوب عمل كرده ه حق نشيني كردند و ها عقب لحاظ سياسي و هم از نظر اخاقي؛ روس

داد، و با اين همه موظف  بوديم، يعني، به واسطه حمايت از آنچه شايد اكثريت وسيع مردم افغانستان را تشكيل مي
ها  ها بد عمل كرده بودند و از مخمصه بيرون جستند؛ گيرم كه روس بوديم به مداخله خوب خود ادامه دهيم، روس

پرداختند( ليكن هيچ كس از آنان نخواست  كردند )يعني غرامت مي مردم افغان كمك مادي مي موظف بودند به
ن اين زعم م نمايد و با اين همه به ديگر بار درگير امور افغانستان شوند. اين قضيه غيرعادي و خاف قاعده مي

اي  چرايي مداخله نياز داريم، نظريهوليت است. اما ما به فهم بهتري از چگونگي و ئشرح صحيحي از تقسيم بار مس
ها )و ديگر كارهاي( بشردوستانه را دربرگيرد، به  كه تجربه واقعي مداخله «عدالت پس از پايان جنگ»راجع به 

هاي خود در صورت پيروزي وقوف يابند. اگر  هايي از اين دست به مسووليت قسمي كه كشورهاي درگير در جنگ



 

تنفيذ  اها را تعيين و حت توانست اين مسووليت )چيزي كه هنوز وجود ندارد( كه مي المللي وجود داشت آژانسي بين
 شد. كند شايد وضع بهتر از حاا مي

تغيير رژيم و  ،هاي مشروع اشغال يك كشور بايد حاوي توصيفي از شكل مي« عدالت پس از پايان جنگ»اين نظريه 
هاي نامشروع و غيراخاقي در  يد حاوي توصيفي از فعاليتو همچنين روشن است كه با ــ سازي باشد الحمايه تحت

عادانه همواره ناظر به تركيبي از همين مقوات بوده است: جنگ عادانه  جنگِ ي ها باشد. نظريه همه اين حوزه
وقع ها را در م گرداند و از اين طريق آن مند مي هايي را كه شبهه اخاقي دارند محدود و قاعده ها و عمليات اقدام

گردند، و  هاي مذكور موجه مي ها و عمليات ها پذيرفته شوند، اقدام سازد. وقتي محدوديت لزوم ممكن مي
ها موجه است گيرم كه به او به  زدن به آن اقدام اني دستمعادانه است كه بايد بگويد چه ز جنگِ پردازِ نظريه

هاي  ها پذيرفته نشوند، وقتي قساوت حدوديتگر اصحاب قدرت نگاه كنند. وقتي م پرداز و توجيه چشم دفاعيه
پرده اين واقعيت را اعام كند، گيرم  جنگ يا عواقب آن حد و مرزي نداشته باشد و افسارگسيخته گردد، او بايد بي

 كه او را خائن يا دشمن مردم بخوانند.
نظريه جنگ عادانه ايجاب  دفاع يا انتقاد. راستش -بايد مراقب باشيم كه اسير هيچ يكي از اين دو حالت نشويم

ماند:  كند كه در آن واحد به هر دو حالت متعهد باشيم و بمانيم. از اين حيث، جنگ عادانه به حكومت نيك مي مي
 شان نيست. دار و پايدار ميان صفت و موصوف در كار است اما هيچ تناقض ضروري و ناگزيري ميان تنشي ريشه

سازند )مثاً با كاهش فساد( بايد قادر باشيم اين  و حكومت را بهتر مي رسند طلبان به قدرت مي وقتي اصاح
آورند، بايد  مانند و به تقليد از اساف خويش روي مي بهبود را تأييد كنيم و وقتي زياده از حد بر مسند قدرت مي

هاي به وقوع  تك جنگ آماده باشيم تا رفتارشان را به نقد بكشيم. نظريه جنگ عادانه به معناي دفاع و توجيه تك
وقفه و  اي بر نفس جنگ هم نيست. نظريه جنگ عادانه با هدف موشكافي بي پيوسته نيست و از طرف ديگر رويه

پردازان  زماني كه فرماندهان جنگ مانند نظريه اچنان به آن نياز داريم، حت نقدي دروني تدوين شده است و ما هم
 به آن نياز خواهيم داشت.كنند و من يقين دارم كه هميشه  جلوه مي

*** 
 
 ست از: اي اين مقاله ترجمه
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 ها: نوشت پي

-٠١١: ٠٥١٢قديس  وسآگوستينوسهاي سياسي  توان در كتاب )نوشته عادانه را مي جنگِ ي درباره وسآگوستينوساستدال . [٠] 
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 Johnson (1975: 150-171) ، و براي شرح آن،Vitoria( ٣١٢-٣١٤: ٠٥٥٠)بنگريد به: . [٢] 



 

ها در  من شيفته دانشگاه ساامانكا هستم، چون وقتي اسپانيايي»كند:  ، او از دكتر جانسن نقل ميBoswell (1952: 129) بنگريد به:. [٣] 
فتح آمريكا مردد بودند، دانشگاه ساامانكا با قاطعيت تصريح كرد كه قانوني نبوده است. او ]= دكتر جانسن[ اين سخن  مورد قانوني بودنِ

 .«را با شور و شوق بسيار بر زبان آورد..
تر با  هاي همدانهجا به برخورد كنم و ارجاعاتي كه در آن من با كمي دودلي، بحث خودم را درباره ضرورت مداخله نظامي نقل مي. [٤] 

 .Walzer (1977: 144-151, 239-242, 251-255 ) :موضوع شده است
هانس مورگنتاست   است. فصل ششم كتاب دربارهآمده  Smith (1986)گرايان سياسي در كتاب  باب آراي واقع بهترين بحث در. [١] 

 جا ارتباط دارد. كه به طور مشخص با استدال من در اين
 كار سابق است كه سرانجام كتابي درباره اخاق جنگ نگاشت: هارتل يكي از آن سربازان كهنه  آنتوني. [١] 
( Moral Issues in Military Decision Making (1989 
هاي بوش  . در اين كتاب سخنرانيSifty and Cerf (1991: 197-352)بنگريد به اسناد و مداركي كه در كتاب ذيل آمده است: . [١] 

 و طيف وسيعي از ديگر عقايد و نظرات ثبت شده است.
 ها و تأسيسات زيربنايي در كتاب مخالفت خود را با حمات به زيرساخت ،من بافاصله پس از جنگ. [١] 
 (Decose (1992: 12-13 .)ابراز كردم )هرچند ديگراني بودند كه پيش از من با اين حمات مخالفت نمودند 
 ها. مدرنيست ترين تقرير از استدال پست ( شاهد مثالي است از هوشمندانه٢١١٠اكتبر  ٠١مقاله استنلي فيش در نيويورك تايمز ). [٥] 
كنندگان كنفرانسي در زمينه مداخله بشردوستانه در دانشگاه بيلفيلد آلمان در ژانويه  اين استدال بر زبان چندين تن از شركت. [٠١]

 جاري شد. ٢١١٢
. Camus (1956: 169« جوشد. شود، و از دل اين دو ايثارگري نويد يك ارزش مي زندگي يك تن فداي زندگي ديگري مي». [٠٠]

 شود. ( مطرح مي٠٥١١) ها عادلهمچنين بنگريد به استدالي كه در پرده اول نمايشنامه 
 ه استفاده از نيروي زميني در كوزوو، بنگريد به:هايي لَ براي آشنايي با استدال. [٠٢]
(Buckley (2000: 293-94, 333-335, 342 
 شود: پيروزي در جنگ از جانب او در منبع ذيل يافت ميها و اعام  هاي بوش درباره توقف پيشروي آمريكايي حرف. [٠٣]

 ه و عليه توقف جنگ در منبع ذيل در دسترس است:هاي لَ استدال
(Decosse (1992: 13-14, 29-32 
( گزارشي مفيد و البته زياده شخصي از جنگ روسيه در افغانستان نوشته است؛ براي Artyom Borovik, 1990آرتيوم بورويك ). [٠٤]

 Goodson (2001) لعه تاريخي دانشگاهي از آن جنگ، بنگريد به:مطا

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ن افراد و مسئوليت حمله بود در معرض ي باورهاي مشترك ما دربارهگويد بسياري از  مايكل والزر مي
ان شود. هوادار جنگ، همه چيز دگرگون مي دهند. در گيرودار ها موضوعيت خود را در خال جنگ از دست مي آن

كند  گذارد؛ والزر ادعا مي اخاقي به جا نمي مسائلكنند جنگ مجالي براي طرح  بيني در قلمرو سياست  ادعا مي واقع
كند؛  جنگي هيچ چيز را به هيچ عنوان عوض نمي بخشد. به اعتقاد من، شرايط ي مياي جمع صبغه ،جنگ به اخاقيات

سازد. منظورم اين نيست كه اصول و قوانيني كه  هاي مربوط به وضعيت را دشوارتر مي فقط تشخيص و تعيين واقعيت
 .هستندهاي حاكم بر مناسبات فيمابين افراد  عيناً همان اصول و قانون ،فرمايند يا بايد باشند ليت جنگ حكمبر فعا

زگو كنند، اخاقيات فردي را با ،توانند به سادگي همان اصول داخلي يك كشور نمي طور كه قوانين درست همان
قانون لحاظ شوند، اصول، قراردادها و  ين و تنظيمي دارد كه بايد در تدوها پيامدهاي قانون چراكه اعام و اجراي

بايد  المللي بسنده كنند. قواعد جنگ  يا بينفردي  اصولِ اخاقياتِ توانند به بازگويي قوانين جنگ نيز نمي
ا احتمااً چه ه نظر به اين مهم تدوين شوند كه اعان آن د و با عطفِما را در نظر گيرن هاي معرفتي محدوديت
ن اصول عدالت و يهم اامكان بايد نظير ها حتي طلب، آنمردم خواهد داشت. اما گذشته از اين م در رفتارتأثيراتي 

 فرمايند. تعهدي باشند كه بر رفتار و كردار ما در فضاهاي غيرجنگي حكم
موضع ين گويد ا المثل مي برد. في هاي گوناگون اين رهيافتِ فردگرايانه به جنگ را زير سوال مي والزر به شيوه

كنم در خال جنگ خليج، با  ست. وقتي من ادعا ميگرايي ني دار از جمع ل و نقابواقع چيزي جز روايتي مبد به
جمهوري  با نيروهاي گارداي متفاوت  به گونه بايدوظيفه تشكيل شده بودند  واحدهاي نظامي عراقي كه از سربازان

اخاقي فردي را،  هويت شدنِ ترتيب محو تقد است من به اينشد، والزر مع برخورد مي«[ حرس العراقي الجمهوري]»
كل ارتش  شدن اخاقيات فردي را در تراز سنتي، جمعي كه ديدگاه پذيرم و حال آن ها، مي هرچند فقط در تراز يكان

را در  شدن در ترازي كه به آن اندازه اختياري يا خودسرانه نيست. البته من جمعيپذيرد، يعني  يا نيروهاي مسلح مي
توان برمبناي عضويتش در گارد  هيچ سرباز اخاقي را نمي اخاقي وليتئپذيرم. منزلت يا مس هيچ ترازي نمي

آيد ريشه در  وظيفه بودنش تعيين كرد. در مقابل، تفاوت با برخوردي كه از موضع من ازم مي ،جمهوري يا سرباز
توانم احتمال بدهم شخصي  كه من به وجهي معقول ميطور  وجوب عمل براساس احتماات معقول دارد. درست همان

قاتلي بالقوه است، حتا اگر در واقع  ،اش را به طرف من نشانه رفته و فريادهاي تهديدآميز سرداده كه اسلحه
ساحش  قدر غرق نقش خودش به عنوان قاتل شده كه حواسش اصاً به حضور من در برابر اي باشد كه آن هنرپيشه

آمريكايي هم در جنگِ خليج حق دارد احتمال بدهد هر عضو گارد جمهوري به طرزي نكوهيدني  زنيست، يك سربا



 

جمهوري  اش به گارد ادهدفاع و محافظت از نيروي متجاوز و تبهكار است، حتا اگر آن عضو به زور خانومشغول 
و به اين سان ي شليك كند عراق پيوسته و شخصاً تصميم گرفته تيرهايش را به فضاي بااي سر سربازان آمريكاي

 متوجه نيروهاي ارتش آمريكا نباشد.او  هيچ تهديدي از جانب
آيد، چه بايد كرد؟ به گمان من، معقول آن  معقول اشتباه از كار درمي نيم، مانند اين موارد، يك احتمالبي اما وقتي مي

اي را كه به  من هنرپيشهاست كه شرحي عيني از موضوع را بپذيريم و براساس آن نتيجه بگيريم كه اگر چنانچه 
كند.  برئه ميام، هرچند شايد با عذري كه به طور كامل مرا ت انگارم بكشم، كار اشتباهي كرده طرزي معقول قاتل مي

باطل اِعمال خشونتي كند در  ي هحق عليه سربازان جبه ي يجه بگيريم كه اگر سربازي از جبههچنين بايد نت هم
 او ممكن است به لحاظ الوصف عمل ر و گناهكار باشند، آنگاه معها جملگي مقص اسب خواهد بود كه آنصورتي متن

 گناه باشند. باطل از نظر اخاقي بي ي سب باشد اگر برخي از سربازان جبههتنا عيني بي
ارتكاب عمل كسي به دانش ازم  اهميت است، زيرا به هنگامبندي اين اعمال فاقد  شايد گمان رود چند و چون طبقه

ر تأكيد بر تفاوت من د ارد. شايد اين طور باشد؛ ولي هدفاي از لحاظ عيني درست دسترسي ند براي عمل به شيوه
 گاهي اطاعاتي داريم كه احتمااتري و واحدي از سربازان وظيفه اين بود كه نشان دهم ما جمهو برخورد با گارد

هاي معقول  زني ا گمانهنظر ميان والزر و من اين است كه آياختاف  دهند. يكي از موارد را تغيير مي برحق ما
ربطي به چگونگي برخورد ما با كنند  تهديدي كه متوجه ما مي مسئوليت اخاقي سربازان دشمن در قبال ي درباره

دي كه تهدي ي هكند. نظر او اين است كه يك شخص در جنگ به واسط طور فكر نمي آنان دارد يا نه. والزر كه اين
كه او به « شود جمعي مي»عتبار گيرد و منزلت يك سرباز به اين ا حمله قرار مي كند در معرض متوجه دشمن مي

اخاقي در ازاي  آيد. بالعكس، من معتقدم مسئوليت دشمن، تهديدي براي ما به حساب مي صرف عضويت در ارتش
حمله قرار گيرد يا نه، و هرچند تقريباً تمامي  ار آن است كه كسي در جنگ در معرضمعي هر آينهتهديدي ناحق 

بيشتري  ضي از آنان مسئوليتاند، بع آورند مسئول ناحقي كه پديد مي تهديد باطل اخاقاً در قبال ي هجبه سربازان
كند. البته قبول دارم كه  شان تغيير مي مسئوليت ي هشان به تناسب درج حمله قرار گرفتن در معرض ي هارند و درجد

 جنگي تقريباً هرگز در دسترس نيست. ليكن مسئوليت اخاقي يك فرد در شرايط ي هدرج ي هموثق دربار اطاعات
 شود؛ معنايش اين است كه اي جمعي مي حمله بودن يك سرباز اجرم مسأله رضاين به آن معنا نيست كه در مع

ها ممكن  زني عمل كنند. ولي اين گمانه« در معرضِ حمله بودن»معقول در مورد  سربازان بايد بر مبناي احتماات
 هاي ديگر فرق كند. است در هر وضعيتي با وضعيت
توانند در فضاي جنگ واجد  فردي هرگز مي مربوط به مسئوليت ائلپرسد آيا مس با اين حال، والزر در ادامه مي

فردي  ئوليتعملي شوند. تشكيك او اواً ناظر است بر اين فرض كه مسائل مربوط به مس اخاقي و اهميت معناي
 ي هها دربار كنم داوري ممكن است به چگونگي رفتار سربازان با ديگر سربازان ربط داشته باشد. هر چند من فكر مي

اهميت  بندند، داراي كمال ودشان صورت ميخ عمل ي هتك سربازان دربار وقتي از سوي تكفردي، شايد  ئوليتمس
وليت اخاقي يك سرباز چه تأثيري در ئباشند اما به تأسي از والزر كانون توجه بر اين مهم خواهم گذاشت كه مس



 

ها  راجع  رد كه داوريب يبرخورد محتملِ ديگر سربازان با او خواهند داشت. والزر اين نظر مرا زير سوال م ي هنحو
 اگر من مجبور بودم براي سربازان پرسد، خليج ربط داشتند. او مي رفتار در جنگ ي هبه مسئوليت فردي به نحو

ش بسيار ارت ي هحمله به سربازان وظيف ورددر م« تناسب» هاي ناشي از اصل آمريكايي توضيح دهم كه محدوديت
آن محافظت  ارتش از جناح است كه سربازان« گارد جمهوري»حمله به نيروهاي  تر از مورد تر و سخت جدي

 كردند، چه داشتم تا به ايشان بگويم؟ مي
بارزتر از  ئوليت سربازانمسأله براي خودم بر مثالي تمركز كنم كه در آن كاهش مس اجازه بدهيد براي تسهيل

عراقي است. فرض كنيد من فرمانده گرداني بودم كه با ارتشي متشكل  ي هدر ميان سربازان وظيف مسئوليت كاهش
وشوي مغزي  هاشان جدا شده و با شست ساله كه از خانواده ٠١تا  ٠١از سربازاني نوجوان رويارو بود، سربازاني از 

از هيچ چيز ر مخد اند و بر اثر تزريق مواد دندان مسلح تا بُن اينك دل و ددمنش شده و همبدل به موجوداتي سنگ
ظر والزر دهند از ن ها را تشكيل مي نوجواني كه آن در واقعيت وجود دارند و سربازان هايي ترسند. چنين ارتش نمي

خاقاً ا اگر ايناناند.  حمله و كشته شدن ند و به همين سبب كاماً در معرضعادي دار موقعيتي همانند سربازان
اخاقي نداشته باشند، اين موضوع از نظر والزر هيچ  مسئوليتكنند  تهديدي كه متوجه ما مي گناه باشند يا در قبال بي

امرم سخن خواهم  جاست كه من با سربازان تحت ي در همينربطي ندارد به رفتاري كه رواست با ايشان بكنيم. ول
 گفت:
يم كه بتوانيم منزلت اي تنظيم كنيم و به سطحي برسان آتش خود را به گونه تان جمع باشد: گاهي بايد قدرت اسحو»

طرف  شماري از غيرنظاميان بي ،مان را به حساب آريم. اگر، براي نمونه، خبر شويم كه قواي دشمن آتش اهداف خوردر
نيروي نظامي كمتري به كار ، شايد مجبور شويم در قياس با ديگر شرايطاند،  را گروگان گرفته و آنان را سپرِ خود ساخته

يروي نظامي خود را به هاي احتمالي ناشي از آن را به حداقل رسانيم. در واقع شايد مجبور شويم سطح ن گيريم تا آسيب
حاضر در ميان سربازان دشمن تنظيم كنيم. هم اينك ما با ارتشي متشكل از  دقت براساس تعداد يا نسبت غيرنظاميان

 خاطر مواد تر، به بسا خطرناك ايو  -ها خطرناك باشند آدم بزرگ ي هها به انداز مكن است اينايم. م كودكان مواجه
ها در ضمن قرباني كساني هستند كه دارند از آنان  اند. ولي يادتان باشد كه اين بچه مخدري كه به خوردشان داده

پس آنچه از چنداني داشته باشند.  مسئوليت كنند ها بعيد است در قبال كاري كه دارند مي كنند. اين بچه كشي مي بهره
هاي اضافي را به جان بخريد تا بدون  لزوم، مخاطره بنديم تا آنان را نكشيم، در صورتبايد به كار آيد   مان برمي دست

سازيد يا ، آنان را درمانده گردانيد، مطيع ها را به عقب برانيد يا اگر ازم بود، به جاي كُشتن ها آن آسب رسيدن به بچه
 «دستگير كنيد.

 
هايش  آرد نه با ناباوري يا استهزاي حرف به گمان من، فرماندهي كه اين سخنان را خطاب به نفراتش بر زبان مي

توان اظهاراتي مشابه اين را خطاب به سربازاني گفت كه با  بلكه با توجه و احترام ايشان رويارو خواهد شد و تازه مي
هاشان از خانه و كاشانه به ميدان  شوند كه به ضرب زور و تهديد خانواده درگير مي ارتشي از سربازان وظيفه

 اند. شان آورده جنگ



 

برخورد با اسراي جنگي  ي هنبايد هيچ تأثيري در نحو فردي مسئوليت ها درخصوص كند داوري هم ادعا مي والزر
كه والزر در ضمن تر است، به دايلي  ق نيستم، هرچند مسأله در اين مورد پيچيدهفداشته باشد و من باز با او موا

اي دوجانبه است كه آشكارا به نفع هر دو طرف است. اما اين  نامه توافق ،تسليم ي همعاهد»كند:  استدالش تصديق مي
جا اين  مسأله در اين« اني دارد.سربازان همخو برابري اخاقي ي هدربار« سنتي»هاي  مناً به خوبي با استدالقضيه ض

دو  هرمعاهده يا توافقي نيست كه به نفع  ارداد نيست، صرفاً موضوعكه برابري اخاقي سربازان صرفاً تابع قراست 
 شود. طرف تمام مي

 مربوط به حقوقيك قرارداد است و هم تابع ماحظات  برخورد با اسرا در آنِ واحد هم تابع ي هسان، نحو به اين
 قرارداد و معاهده. راد است، ماحظاتي مستقل از مفادخطر بودنِ اف ي و در معرضفرد

شود، به اعتقاد من اين  ه اجرا گذاشته ميفردي ب مسئوليتمربوط به  ت كه قرارداد بدون توجه به مسائلدرست اس
ل، فرض المث فيخطر بودنِ افراد مصداق ندارد.  به حقوق و در معرض مربوط قضيه در مورد ماحظات غيرقراردادي

و اجيري  كشور خود دستگير كرده باشيم. اينان سربازان مزدور كنيد ما شماري از سربازان دشمن را در خاك
طبيعي ما شركت  غنايم جنگي در تجاوز به خاك ما به قصد تصرف ميادين نفتي و ديگر منابع ي ههستند كه با وعد

اكنون ما در آن  كه هماست اي  نيرويي عظيم به ناحيه ارسال مشغول ،رسد كه قواي متجاوز خبر مياند. به ما  كرده
بندمان را آزاد كنيم، يقيناً به ارتش دشمن خواهند  مستقريم. بايد به سرعت منطقه را تخليه كنيم. اگر اسراي در

ناكافي ما را كم و توجه ما را  ي هآذوقما خواهند شد،  حركت پيوست. ولي اگر آنان را همراه خود ببريم، مانع
محل استقرار نيروهاي ما ، و تازه شايد تاش كنند دشمن را از كردمعطوف به جلوگيري از فرار خويش خواهند 

مطلع سازند. باري، اينان به ميزان متنابهي مخاطرات ما را در تاش براي فرار از دست دشمن افزايش خواهند داد. 
يشان را اند كه يا بايد ا خود ما را در موقعيتي قرار داده اعمال اختياري و ناصواب ي هاسيران به واسطقرار، اين به اين 

مربوط به  شدن بگذاريم. به اعتقاد من، ماحظات كشته ي هشد چندبرابر ي همخاطر بكشيم يا خود را در معرض
كشته شدن قرار  آنان خود را در معرض والي بكشيم.دهد ايشان را در چنين اوضاع و اح عدالت به ما اجازه مي

شان بگذريم  بگذاريم و از خونشان  ند كه اگر ما زندها اند، چون با عمل ناصواب و خطاي خويش كاري كرده داده
اخاقي  تر اذعان داشتيم به دايل كه پيشهمه، ما نيز چنان يش به خطر خواهيم انداخت. با اينخود را بيش از پ جان
خودمان در  راتبرخورد با اسراي جنگي پايبند بمانيم، هم نظر به مخاط ي هراردادهاي حاكم بر نحوتوانيم به ق مي

كه چگونه اين  برند. اين اينك در اسارت دشمن به سر مي مان كه هم ميهن تك سربازان هم آينده و هم به خاطر تك
 رد دارد.هر مو به تعادل رساند بستگي به جزئيات توان ضد و نقيض را ميماحظات 

ما شخصي به خاك  منافع ي هادانه و به ماحظولي حاا تصور كنيد اسراي ما نه سربازاني مزدور كه در جنگي غيرع
شان به ايشان دروغ گفته يا با تهديد  گناهي باشند كه حكومت اخاقاً بي ي هوظيف اند، بلكه سربازان تجاوز كرده

آنان در قبال تنگنايي كه دامن ما را گرفته است  مسئوليت. در اين صورت، اند شدههاشان مجبور به جنگيدن  خانواده



 

رسد و ما به دايلي قاطع، اعم از قراردادي و غيرقراردادي، نبايد ايشان را بكشيم، حتا در اوضاع و  به حداقل مي
 احوالي كه در باا وصفش رفت. 

 فردي اخاقي مسئوليت ي هها دربار د كه در آن داورياي هستن المللي نيز عرصه هاي بين والزر معتقد است دادگاه
 هلندي شهروندان فردي ي هگذارد: از سويي، محاكم مي محلي از اعراب ندارد. او دو تجربه را در مقابل هم ،سربازان

م رآلماني يا ايتاليايي به ج سربازان فردي ي هديگر، خودداري ما از محاكمها و از سوي  متهم به همكاري با نازي
كه چرا  اند. دايل او براي اين هاي متجاوزانه و ناعادانه شركت در كارزارهايي كه از ديد ما مصاديق بارز جنگ

هاي ناعادانه صحيح  كننده در جنگ سربازان شركت ي هفردي شهروندان هلندي صحيح بود اما محاكم ي همحاكم
سربازان هست اما شهرونداني كه با دشمن همكاري  كه در دسترس ست اصي از عذرتراشيمستند به شكل خ ،نيست
كرد و  كار مرا مي هر كس ديگري هم درست»تواند صادقانه بگويد:  اند به آن دسترسي ندارند. هر سربازي مي كرده

توان مرا  مان بود: مقامات حكومت، روحانيون و غيره. در چنين شرايطي نمي اخاقي جامعه رفتار ما مورد تأييد مراجع
اخاقي  درست توانم درك كنم دايل محاكمه كشيد كه چرا نتوانستم براساس اصولي عمل كنم كه فقط حاا مي به

 «كرده است. تأييدش مي
آنان كه با دشمن  توانند اين عذر را بياورند اما  هاي ناعادانه مي كننده در جنگ شركت درست است كه اكثر سربازان

توانند بياورند. )اگر آنان كه با  آرند و البته نمي پيشگان چنين عذري نمي ر خيانتاند و ديگ همكاري يا همدستي كرده
يافت كه كار  چنان شيوع مي دستي با دشمنان آن توانستند چنين عذري بياورند، آنگاه هم اند مي دشمن همكاري كرده

خائنان به جا  هاي بعدي كمهيا امكاني براي محا كشيد و ديگر نيازي به تسليم و انضمام ميهن به خاك دشمن مي
ديگر صحبت از خيانت چه وجهي خواهد داشت؟ اگر تقريباً هر كسي  د،ماند. آخر، اگر همگان به دشمن بپيوندن نمي

تري در كار بود كه چرا  قوي محاكمه آورد؟( البته دايل ،ماند كه خائنان را پاي ميز خائن به ميهن شود، ديگر كه مي
شان را محاكمه كنند اما متفقين حق چنداني نداشتند كه سربازان آلماني و  ان به وطنها جا داشت خائن هلندي

هركس ديگر هم بود همين »گذرد، اين مدعا  خيانت از حد ميايتاليايي را فرداً به محاكمه بكشند. آخر، زماني كه 
رد سربازان ايتاليايي و آمريكايي كند. به زعم من، اين قضيه در مو خاطيان تكافو نمي ي هبراي تبرئ« كرد كار را مي

فقط، به تعبير برنارد ويليامز،  دايل فراواني داشتند تا نه ،مصداق دارد. پس از پايان جنگ، اكثر اين سربازان
حتا وقتي ايشان كاربرد زور و گناه كنند.  بگذرانند بلكه در عين حال احساس را از سر« ندامت مرتكبان»احساس 

اي بودند كه پليد و  ازان متفقين كرده بودند، باز هم در خدمت اهداف و اغراض سياسيقهر را محدود به سرب
سياسي خويش كشته  دفاع از جان و خانواده و استقالتاش براي  ها را به علت آمد و انسان مار مياهريمني به ش

 بودند.
جرايم اخاقي از ايشان  ي هاين نيست كه هيچ گناهي در زمين ،اين سربازان كار صوابي نبود ي هكه چرا محاكم اين

شست. نه،  شان را مي  كرد و گناه شان مي سرنزده بود، اين هم نيست كه ايشان عذري جمعي داشتند كه بالكل تبرئه
احتمال  ،هاي وطني خائنان در دادگاه ي هالمثل، هرچند حتا در محاكم انديشانه داشت. في قضيه دايل عملي و مصلحت



 

پردازند   مغلوب خارجي مي دشمنانِ ي هجويي بسيار هست، اين احتمال وقتي فاتحان به محاكم عدالتي و كين بي
شود. وانگهي، هستند بسياري از دشمنان خارجي كه حتماً بايد با رعايت كامل انصاف محاكمه شوند.  چندبرابر مي

المثل، دورنماي  ز واقعه تهديد به كيفر و مجازات كرد: فيهمچنين بنا به مصالح عملي، نبايد سربازان را پيش ا
زيرا به  كندتر  جويي در لواي مجازات ممكن است پايان دادن به جنگ را به مراتب مشكل مجازات يا انتقام و كين

كه  ديق اينبخشد تا، به جاي تسليم شدن، به جنگيدن ادامه دهند. تص دوچندان مي ي هسربازان در ميدان جنگ انگيز
سازگاري كامل دارد با  ،هاي ناعادانه پس از پايان جنگ وارد است كنندگان در جنگ شركت اين ايرادها بر مجازات

و شأن   شدن منزلت  كردم. چراكه اين ايرادها به برابري اخاقي سربازان يا جمعي موضعي كه من از آن دفاع مي
 انديشانه دارد. اند كه ماهيتي كاماً عملي و مصلحت بر ماحظاتيجويند بلكه مبتني  استناد نمي ،اخاقي افراد در جنگ

برداشت من از در معرض حمله بودنِ غيرنظاميان به  سوال بردن اقتضا يا مناسبت عملي والزر نقد خود را با زير
گرفتند،  مينظامي را به دقت مورد اصابت  هايي داشتيم كه اهداف كند كه اگر ما موشك رساند. او قبول مي پايان مي

ها را در مناطق مسكوني روا دارند.  هاي عادانه ممكن بود استفاده از آن پردازان سنتي جنگ آنگاه برخي از نظريه
اختاف چنداني با ديدگاه خود وي  ،زعم او ديدگاه من در مقام عمل جا كه اين خيالي بيش نيست، به ولي از آن

هاي  بودن قيد و بندهايي كه هر يك از ما براي كشتن به روشنخواهد داشت، مگر شايد در مورد سفت و سخت 
 شويم. مند قايل مي هدف

صور كنيد دو پايگاه نظامي در هاي ما هست. ت تري ميان ديدگاه نظرهاي اساسي كنم اختاف ولي من باز هم گمان مي
ا فقط براي ويران كردن يكي استراتژيك اهميت يكسان دارند اما منابع و امكانات م خاك دشمن هستند كه به لحاظ

توان بدون تلفات جاني براي غيرنظاميان حمله كرد  ها بسنده باشد. با اين همه، به هيچ يك از آن دو هدف نمي از آن
يكسان خواهد بود. يكي از دو هدف در پايگاهي حكومتي قرار و مورد در هردو شمار تلفات هم به احتمال زياد 

اند و تأثير و نفوذ فراواني در  متحد حكومت ،قومي، مذهبي و سياسي از نظر ته است كه ساكنانش عموماًگرف
جنگي غيرعادانه عليه ما. پايگاه دوم اما  آتش هاي آن دارند، از جمله تصميم حكومت براي افروختن گيري تصميم

اند و با  مت شوريدهاند كه اعضايش علناً بر حكو اش از اقليتي قومي تشكيل شده اي واقع است كه سكنه در منطقه
در  ي هتوجه ماست ربطي به مسألاي كه م اخاقي تهديدِ ناعادانه مسئوليت. اگر اند كردهافروزي آن مخالفت  جنگ

آنگاه اخاقاً نبايد فرقي كند كه به آيد،  سنتي برمي ي هطور كه از نظري افراد نداشته باشد، همان حمله بودنِ معرض
توانيم يورش ببريم، روا  كه فقط به يكي از دو هدف مي اين حال من معتقدم، نظر به اينكنيم. با  كدام هدف حمله مي

رود  يوقتي توقع م او شايد اين حكم حت -حكومت جايرند هدف قرار دهيم كه ساكنانش مخالف اي را نيست منطقه
اشد نيز صدق كند. )و باز، هواداران حكومت همراه ب ي هكمتري نسبت به حمله به منطق حمله به آن منطقه با تلفات

بلكه به اين علت كه به شود،  اي جمعي بدل مي نه بدان علت كه در معرضِ حمله بودن افراد در جنگ به مسأله
كمتري نسبت به  مسئوليتحكومت  مخالفان ي همنطق تك اشخاص ساكن توان فرض كرد تك اي معقول مي شيوه

 د.( از اين گذشته، مواردي از نوعناصواب حكومت دارن عمل لدر پايگاه هواداران حكومت در قبا ساكن اشخاص



 

كه در آن يك هدف بالقوه در مركز خاك  مثاً، موردي -آورند اي مشابه اين را پيش مي ديگر هم هستند كه مسأله
اينكه حمله به هر يك از دو هدف تلفاتي جاني براي  دشمن قرار دارد، و هدف ديگر در مرزهاي آن. با فرض

آسيب خواهند ديد نمايد كه غيرنظامياني كه  السويه نمي اخاقي علي اميان در پي خواهد داشت، از لحاظغيرنظ
توان فرض گرفت كه  عقل مي آن. زيرا به حكم ي هطرف همساي كشور بي كشور دشمن باشند يا شهروند شهروندان

شهروندان دولت  اند و حال آنكه اكثر دولت متخاصم به درجاتي در قبال اقدام آن دولت مسئول شهروندان اكثر
 ي در اين زمينه ندارند.مسئوليتطرف به هيچ عنوان  بي

خواند چيزي نيست مگر به كار بستن اخاقيات عادي ما )كه  جنگ مي كند آنچه او عرف يا قرارداد مي والزر گمان
 ي هجنگ. ولي من در اين مورد هم ترديدهايي دارم. نظري رده و جاافتاده است( در شرايطد كها رش قرن در خال

 معلوم بيشتر شبيه به كار بستن ها نمود يافته است، از قرار جنگ  گونه كه در عرف ادانه، آنهاي ع سنتي جنگ
ر برابر نيروهاي خاقي دپذيري ا آسيب ي هدفاع از خويش و باورهاي معمول ما دربار تركيبي از روايت هابزي

 معيارهاي ما براي در معرض حمله بودنِ ام كه به موجب ونه، من نشان دادهنم تدافعي در شرايط جنگ است. محض
طور كه  هاي آسيب ديدن قرار بگيرند )گرچه، همان افراد، برخي از غيرنظاميان ممكن است در معرض بعضي شكل

كند   افروزان اشاره مي ر معرض كشته شدن(. والزر وقتي از روي مزاح به جنگام، عرفاً نه د ام تأكيد كرده در مقاله
پردازان سنتي شايد بر اين نظر صحه بگذارند. ولي حرف من اين است كه اگر ايشان بنا  پذيرد كه بعضي نظريه مي

سنتي  ي هند به نظريتوانست شرايطي فرضي، آنگاه ديگر نمي حه بگذارند، حتا اگر فقط در موردداشتند بر اين نظر ص
مصونيت غيرنظاميان را به اين جهت  صلسنتي ا ي هگذارند. نظري وفادار بمانند كه بر مصونيت غيرنظاميان تأكيد مي

انگارد؛ از آن روي بر اين مصونيت صحه  پذيرد كه آن را قراردادي مفيد به حال هر دو طرف مي در خود نمي
يارهاي خود آن داند، كه از مع پذيري در برابر نيروي تدافعي مي ار آسيبهاي معي  گذارد كه آن را از استلزام مي

كه به طور فعال ديگران را تهديد  گيرند ميحمله قرار  ها وقتي در معرض سنتي، انسان ي هرينظ نظريه است. بر طبق
حمله واقع شوند.  توانند در معرض نمي كنند نميجا كه تهديدي متوجه كسي  كنند؛ از اين روي، غيرنظاميان از آن

در مناسباتِ ميان « در معرض حمله بودن» ي هنه فقط دربار -اين قضيه باور نداريمولي به گمان من، ما در عمل به 
 گير و دار جنگ. افراد بلكه حتا در

دفاع  المثل، در اخاقيات دانه را، فيعا وي دو چندان بنيادهاي اخاقي جنگكا به نظر من بايد با دقت بيشتر و ژرف
موضوعاتي چون  ي هايي درباره فردي از خويش و ديگران بازجست تا بتوان تعيين كرد آن بنيادها دقيقاً چه استلزام

حمله بودن در گيرودار جنگ دارند. يقيناً حق با والزر است كه در نهايت بايد به قواعدي براي رفتار و  در معرض
اجرا درآيند اثرات و به جنگ حساس باشند و اگر به موقع  جنگ دست يابيم كه نسبت به ماهيت قوانيني براي
توان، پيش از تحقيق جامع و مانع،  بار جنگ را دامن نزنند بلكه كاهش دهند. ولي به گمان من نمي تبعات فاجعه

خطر  ساسي ما راجع به عدالت و در معرضا اعتقادات ميان ي هالمصالح دريافت كه اصول و قوانيني كه بهترين وجه
آيند حتماً همان  جنگ به حساب مي هاي شرايط آمد متناسب با پيچيدگيودن و ضرورت برخورداري از قواعدي كارب



 

هايي اندك( خواهد بود كه والزر به دفاع از آن برخاسته  حاكم بر جنگ )شايد با جرح و تعديل قرارداد يا عرف
 است.

*** 
 

 ست از: اي اين مقاله ترجمه
Killing in War: A Reply to Walzer, Jeff McMahan, Philosophia (2006) 34: 47-51.   
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