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یادداشتی در بارهی

برچیدن همهی احزاب
سیمون وی
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This is a Farsi translation of:
"Note sur la suppression générale des partis politiques" by Simone Weil
or On Abolition Of All Political Parties by Simone weil from Écrits de
Londres et dernières lettres, copyright © 1957, by Simone Weil, translated by
permission of Éditions Gallimard, Paris, translated into English by Simon Leys
A NEW YORK REVIEW BOOK
PUBLISHED BY THE NEW YORK REVIEW OF BOOKS
این کتاب ترجمهای است فارسی از کتابِ

برچیدن همهی احزاب
نوشتهی سیمون وی،
برگرفته از کتابِ نوشتههای لندن و آخرین نامهها ،انتشارات گالیمار1958 ،
به ترجمه ی انگلیسیِ سایمِن لیز
همراه با نوشته هایی از چسواف میوُش (برنده نوبل ادبیات) و سایمِن لیز
کتابی از :انتشارات "بررسی کتاب نیویورک"
ترجمه به فارسی :غالمعلی کشانی ،بهمن 1396
(عکسِ جلد ،بخشی از تابلویِ "ورود مسیح به بروکسل" ،جیمز انسور ، 1888 ،اشاره به تاریخ دموکراسی و سوسیالیسم در طیِ دو قرن)

4

به مادرانِ تا ابد چشمبهراه ،و
به مادرانِ خانههای غربیلی که با دانههایشان –دانههای از دهانِ خود زده – نورِ امیدی هر روزه به
دلِ پرندگانِ باغهای دیگران میتابند.
غ.ک.
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"سیمون وی با لحنی بیتردید گفت فقط یک چیز در دنیا ارزش فکر کردن دارد :انقالبی که
همهی گرسنگانِ زمین را سیر کند .در جواب با لحنی با همان قاطعیت گفتم که مشکلْ خوشحال
کردنِ مردم نیست ،بلکه پیداکردنِ "دلیل وجودی"شان است .به سرتاپای من نگاهی انداخت و با
تحکم و بالفاصله گفت :برایم خیلی روشن است که هیچ وقت گرسنگی نکشیدهای!"
(سیمون دوبوآر ،خاطراتِ دختری وظیفهشناس)

آیا کتب یا مقاالتِ زیادی هستند که ،این احساس را در ما پدید آورند که نویسنده ،درآغاز و پیش
از اینکه حتی شروع به نوشتن کند ،و نیز بعدها پیش از اینکه نسخهی دستنویس را به ناشر
بسپارد ،ازخود با دغدغهای واقعی پرسیده باشد" :آیا واقعاً در مسیر حقیقتام؟" آیا خوانندگانِ
زیادی هستند که ،پیش از گشودنِ کتاب ،از خود با دغدغهای واقعی بپرسند" :آیا واقعاً میخواهم
در این کتاب حقیقت را بیابم؟"

(سیمون وی)

6

فهرست
پیشگفتار
مقدمهی مصطفی ملکیان
================
زندگینامههای کوتاه
پیش سخنِ مترجم انگلیسی ،سایمِن لیز
یادداشت مترجم انگلیسی
برچیدن همه احزاب نوشته سیمون وی
اهمیت سیمون وی ،نوشتهی چِسواف میوُش
در پرتوِ اندیشه ی سیمون وی :میوش و دوستیِ کامو ،نوشتهی سایمِن لیز
قدرشناسی
=================
پیوستِ مترجمِ فارسی:
سیمون وی و ردّ احزابِ
سیمون وی ،دانشنامهی فلسفیِ اِستنفورد

همهی پانوشتها از سوی مترجم فارسی است ،مگر با ذکر "مترجم انگلیسی"
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پیشگفتار
سخنانی متفاوت در برابرمان قرار دارند ،در برابر ما مردم فارس زبان و مردمانِ خاورمیانه که این روزها سفرهی فالکت بشری
جلوی چشمانمان باز است ،از کشمیر گرفته تا مصر و آنطرف تر؛ عرصهای تشنه برای صلح ،نان ،عدالت و معنا!
فرصت را باید مغتنم شمرد و این سخنانِ متفاوت را به خود و همه شناساند؛ خوب و بدش را ،درهم .و حتما همراه با سوا
کردن ،اگر "خوبی"هایی در آن باشد.
در بارهی پدیدهی شگفت سیمونوی که در همهجهان ناشناختهمانده است –جز برای نُخبِگانی چون آلبر کامو ،آندره مالرو،
سیمون دو بوآر ،تروتسکی ،و  – ...خیلی کم میدانیم" .فرصت"ی برای شناختن این گونههای متفاوت بشری برای خودمان
باقی نگذاشتهایم؛ بگذریم از فرصتهایی که "شبهمسئلهسازی"ها از ما میدزدند .در این نوشتهها ،فرصت پیدا میکنیم کمی
بیشتر با او و با وجوه متفاوت عمل و فکر او آشنا شویم.
در کالمی کوت اه ،سیمون وی ،به همت مصطفی ملکیان و فروزان راسخی (در دو کار ترجمه) به فارسی زبانان معرفی شد ،1
بیشتر به عنوان متفکری عاملْ در باب هستی ،عرفان ،عشق ،خدا ،طلبِ همیشگی ،اعتنا و دغدغهی مِحنتِ فرودستان .این دو
ترجمهْ کارهایی بزرگ بودند و ما را در برابر "شخصیت" ی قرار دادند که بسیار قابل تامل است ،و باید برایش وقت گذاشت تا
دریافتاش را از "چه باید کردِ" زندگی به چنگ آورد ،و در فهرست گزینههای "تامل برای عمل"گذاشت.

2

اما این بار با وجه متفاوتی از چهرهی عمل و فکر او آشنا خواهیم شد:
یکی از شگفتیهای بسیارِ قرن بیس تم ،این بود که سه زن از فیلسوفان برجستهی سیاسیاش بودند! :
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-

روزا لوگزامبورگ،

-

سیمون وی،

-

هانا آرنت.

 -سیمون وی  ،استیوِن پِلَنت ،فروزان راسخی ،ویرایشِ مصطفی ملکیان ،نگاه معاصر؛ "نامه به یک کشیش "  ،سیمون وی ،فروزان راسخی ،با مقدمه و

ویرایشِ مصطفی ملکیان ،نگاه معاصر 1۳۸2 ،؛ و بعداً :سیمون وی  ،اَن اِم .بِگلی ،هومنِ پناهنده ،نشر ماهی.1۳۸۴ ،
نی1۳۸۹ ،.
دو کتابِ دیگر در بارهی او به فارسی :سه آستانه نشین :بلز پاسکال ،سورن کیرکگور ،سیمون وی ؛ دایاجینیس الن ؛ ترجمه رضا رضایی؛ 
فرهنگی ،.1۳۹۵

رویارونشینان :سه گفتار در باب آرا و اندیشههای سیمون وی ،مجتبی اعتمادینیا؛ شرکت انتشارات علمی و
2

 -از کتابِ حاضر قبال دو ترجمه ی دیگر منتشر شده است :یادداشتی در باب حذف عمومی احزاب سیاسی ،لیال محرری ،نشر دهگان 1۳۹۳ ،؛ و در باب

حذف احزاب سیاسی ،سنبل رشیدی ،نشر کرگدن1۳۹۷ ،
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دو تای اولی سرنوشت شگفت و غم باری هم داشتند .این دو "فیلسوفِ عامل" هم بودند .اهل فلسفه برای تغییر جهان! آنهم با
قلم و قدم ،و نه فقط صِرفا با تفسیر آن .با ه انا آرنت کمی آشناییم ،اما نه با آن دو.
این بار با نگاهِ شگفت آورِ سیمون وی به یکی از دستگاههای جامعهی مدرن آشنا میشویم ،به نقد او از پویاییِ حزبی .چیزی که
همهی اهلِ عمل اجتماعی آن را بدیهی و الزمهی زندگی اجتماعی میدانند.

سیمون وی در این یادداشت ،در عینِ اینکه با گفتارِ خود به آسیبزا بودنِ ذاتِ حزب و هر نهاد و ساختار و سازمانی که شبیه
حزب است میپردازد و تالش میکند تا ادعایش را مستدل کند ،راهِ چاره را هم از نظرِ خود مطرح میکند .اولین پرسشی هم
که با دیدنِ عنوانِ این کتاب و خواندن صفحاتی از نوشته به ذهن میآید این است که پس "چه باید کرد؟"
پاسخِ او مطالبهگریِ مشخص برای هدفهای عینی ،قابل اندازهگیری و زمانمند است ،مطالبهی فردی و جمعی .به ترتیبی که
نماینده (یا نمایندگانِ ) منتخب این دو به حزبی تعلق نداشته باشند و فقط پیگیرِ مطالبه یا مطالبههایی معین باشند .در نظر او،
افراد و گروههای مطالبهگر و جماعتهایی مانند سندیکاها و شوراها ظرفیت و توانِ آن را دارند که حولِ محور این یا آن هدف
و مطالبهی عینی و مشخص و زمانمند به عملِ اجتماعیِ موثر و بامعنی دست بزنند ،بیآنکه شیفتهی "درِ باغِ سبز" نشان
دادنِ احزاب و دستهجاتِ شبهحزبی شوند؛ گروههایی که اسطورهها ،آرمانها وایدئولوژی های وهمآلود ،مبهم ،کشدار ،بیزمان و
بیمکان را برای جذبِ ابدیِ هواداران ،برای رشد بینهایتِ سازمان ،و کسبِ قدرتِ بیانتها مطرح میکنند .این گروهها در
عوض ،در خوش بینانهترین حالت ،به تاختزنیِ عملیِ آرمانهای ادعایی با مصلحتهای کسب ،حفظ ،گسترش ،و تمرکزِ قدرت
و سازمان تسلیم میشوند یا از همان اول به تاختزدن مشغول میشوند.
حال اگر قرار باشد به پیامِ اصلی او در این یادداشت نکتههایی اضافه شود ،یک نکته شاید –به قولِ آلدوس هاکسلی – کوچکتر
کردنِ سازمانِ همهی واحدهای اجتماعیِ بشری باشد به شکلی که امکان ظهور هیوالهای غولآسای شرور اجتماعی –شروری
از قبیل تمامیتخواهی ،قدرتساالری ،دزدساالری ،دیوانساالری ،حامیساالری ،فضلساالری ،خویشاوند ساالری ،فنساالریِ
بزرگمقیاس و  – ...منتفی شود و شرارت فقط در حدّ و حدودهای کوچک باقی مانده و در همان ابعادِ کوچک و بهدور از
پیچیدگیِ ساختارهای بزرگ ،آسانتر حلوفصل شود ،نه اینکه درسطوحِ جهانی ،ملی ،منطقهای و محلی مِحنت و فَالکت
بیافریند.

9

نکتهی دیگر آنکه ،سیمون وی با وجودِ آن که صریحا منتقدِ مناسبات و روابط ناعادالنهی کار و سرمایه است و برای بهبودِ
شرایطِ "از خود بیگانگی" و مسخ نیروی کار در کارخانه پیشنهادِ اصالحی میدهد  ،اما نظریهاش را با بدیهی شمردنِ تولیدِ
انبوهِ صنعتی ،نظامِ بازارِ آزادِ جهانگستر و دولتِ بزرگِ متمرکز مطرح میکند .به کنش عملیِ او برچسبِ آنارکو سندیکالیسم
هدف نهاییِ در دستگرفتنِ کنترلِ کارخانه .این برچسب چه درست
ِ
زدهاند ،یعنی فعالیت کارگران در چارچوب سندیکاها با
باشد یا نادرست ،حاکی است که او در فضای موجود تولیدِ کالن مقیاس و تکنولوژیسم فکر میکند و راهی برای برون رفت از
این فضا ارائه نمیکند .در حالی که کسانی بودهاند که ازین چارچوب بیرون زدهاند و به نقدِ رشدِ قهریِ اقتصادِ بازارِ و سازمان
متمرکزِ دولتِ برآمده از آن و حامیِ آن پرداختهاند .در دیدگاههای امثال آلدوس هاکسلی ،فردریک شوماخر ،لئوپولد کُر ،وِندل
بری ،ژیل دلوز ،مورِیْ بوکچین ،مهاتما گاندی ،ایوان ایلیچ ،مجید رهنما و  ...راههای دیگری مطرح میشود که به تمرکززدایی
از تولید و دولت ،محلیگرایی (در برابر جهانیگردانی ) ،خودگردانیِ ریزوموار ،خودگردانی با شوراهای پرشمار ،سادهزیستی و ...
میپردازند .اینان به جماعتهای هدفمند ،انجمنها و شوراهای مستقلِ موثر و خودگردانِ محلی و انواعِ ساختارهای جامعهی
مدنی ،با محور قراردادنِ اصولِ تمرکززدایی از قدرت و سازمان ،خودگردانی ،محلیگرایی و "دمکراسیِ هرچه مستقیمتر" توجه
بیشتری دارند تا با این ابزارِ "حکمرانیِ درستْ" شکوفایی ،بهروزی ،عدالت و آزادی در مجمعالجزائرهای خودگردان به شیوهای
آسانتر دسترس پذیر شود.

این کتاب همْ باری دیگر از ویرایش و دقتِنظر و زحماتِ مصطفی ملکیان ،اندیشمندِ مطرحِ ایرانِ معاصر بهره برد .اعتنای خاصِ
وی به نظر و عملِ سیمون وی ،باری دیگر شوقِ نوشتن در بارهی او را برانگیخت تا مقدمهای مشروح و راهگشای فهمِ این بحثِ
راهبردی و نادِر به کتاب هدیه شود.
صمیمانه سپاسگزارِ این همدلی ،این اشتراک نظر و این همکاری هستم .
غالمعلی کشانی اسفند 1397
Keshanigh@gmail.com
www.GhKeshani.com

حالْ بهتر آنکه ،از خودِ سیمون وی بشنویم :

10

11

زندگینامههای کوتاه
سیمون وی
۳

سیمون وی ( ) 1۹0۹ - 1۹۴۳یکی از اولین زنان فارغ التحصیلِ دانش سرایعالیِ پاریس بود که بین سالهای  1۹۳1تا  1۹۳۸در مدارس استانی به
تدریس فلسفه مشغول شد .او سوسیالیستی بود که مدتی درخط مونتاژ خودروسازیِ رنو کار کرد ،داوطلبانه در جنگ داخلی اسپانیا با فاشیسم حضور
داشت و در سال  1۹۳۸تجربه ای عرفانی او را به مذهب کاتولیک هدایت کرد ،هرچند که همواره از گرفتن غسل تعمید سرباز زد .سیمون وی در سال
 1۹۴2از فرانسه به آمریکا پناهنده شد ۴ .از همان دورانِ اقامت در آمریکا به بعد ،به نشان همبستگی با فرانسهی اشغالی دریافتِ خوراک روزانه اش را به
شدت محدود کرد و در اثر همین تصمیم ،مرگاش در اثرِ بیماریِ سل زودرستر شد.

۵

۳

  :Ecole Normale Superieureمدرسه عالی غیردولتیِ "مطالعات عالی "  ،بنیاد آموزشیِ مستقلی است که امتحانات ورودی و داخلیِ خیلیسختی دارد و در عمل ،بیشترِ کادرهای سیاسیِ دولتهای فرانسه ،از دانشآموختِگانِ آن بوده اند .این مدرسه اندیشمندان سرشناسی به جهان عرضه

کرده است .در دوران انقالب فرانسه ( ) 1۷۸۹بنیاد شد و تاکیدش بر تربیت استادانی بود که تجلیِ روح انتقادی و ارزشهای سکوالرِ روشنگری باشند.
کسانی مثل پاستور ،آنری برگسون ،لویی آلتوسر ،دورکهایم ،رومن روالن ،ژان پل سارتر ،ریمون آرون ،پیر بوردیو ،لئون بلوم ،امه سزر ،سیمون وی،
سیمون دوبوآر ،آلن بادیو ،میشل فوکو ،ژاک دریدا ،ژرژ پمپیدو ،موریس مرلوپونتی ،آلن ژوپه و  ...در این مدرسه شاگرد بودهاند( .در تعاریفِ پانوشتهای
بعدی ،از ویکی پدیای انگلیسی و فارسی هم استفاده شده است)
۴

[ -و از آن جا به لندن رفت .].یادآوریِ درس تِ ویراستار فارسی ،که در متنِ انگلیسی جا افتاده بوده.

۵

 :) 1۹۴۳ - 1۹0۹( Simone Weil -سیمون ویْ فیلسوف ،عارف ،متفکر سیاسیِ ،سندیکالیست ،و کنش گر و ایثارگرِ اجتماعیِ فرانسوی؛ مشهور به

عَذرای سرخ و فیلسوف نابغهای که عاشق ریاضیات و سربه سر گذاشتن با نابغهی ریاضیِ قرن بیستم ،آندره وی (برادرش) بود" .وی " متاثر از :افالطون،
دکارت ،اسپینوزا ،کانت ،عهد جدید ،کتابِ باگِوِد گیتای هندوها ،کارل مارکس ،هومر ،آلنِ فیلسوف و  ...بود و بر متفکرینی چون آلبر کامو ،آیریس
مورداک (فیلسوف اخالق و رمان نویس) ،آن کارسون  ،پاپْ پلِ ششم ،فالنری اُ کانر ،پیتر وینچ ،چِسواف میوُش ،ژان لوک گدار ... ،تاثیر گذاشت .از سوی
تی .اس .اِلیوت ،آندره ژید ،سیمون دو بووآر (فمینیست نامدار و همکالسِ او) و  ...تحسین شد .آلبر کامو ،در خطابه ی نوبل ،از حسرت فقدان او در آن
لحظه در کنارش یاد کرد" .وی " از معدود کسانی بود که از پسِ بح ثِ رو در رو با تروتسکی (بنیانگذار ارتش سرخ) بر آمد :در سال  1۹۳۳میزبان چند
روزهی سفر مخفیانهی تروتسکی در منزل پدری بود .هم در حضور و هم در نوشتههایی خطاب به تروتسکی مدعی شد که نخبهگان بوروکراتِ
کمونیست (از جمله لنین ،تروتسکی و استالین) میتوانند به همان اندازهی بدترین سرمایهداران ،ستمگر باشند .تروتسکی هم برخالف معمول ،شخصا به
چندین مقالهی این آدمِ فوقِ چپ (به تعبیرِ تروتسکی ) پاسخ داد و بعضی نظریات و شخص او را به شدت نقد کرد .با این حال بنابه قولِ سیمون پترمان،
از بعضی نظرات "وی " هم تاثیر گرفت .نک" :پیشنهادی رفیقانه به بعضی فوق چپها :یاد بگیرید که فکر کنید " ،به قلم تروتسکی.
https://bit.ly/2MWfVia
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درلندنِ جنگزده ،آماده برای رفتن به وطنِ شکستخورده

دهه  1930با همکاران ،معلم فلسفه

13

سایمِن لیز
6

سایمِن لیز ( )1۹۳۵- 201۴همکار نشریاتی مثل بررسیِ کتابِ نیویورک ،لوموند و فیگاروی ادبی بود .از بین کتابهایش می شود به سایههای چینی،
مرگ ناپلئون (در مجموعهی کالسیکهای انتشارات "بررسی کتاب نیویورک " ) ،اندیشههای آدمهای دیگر ،و الشهی کشتیِ باتاویا و پراسپر اشاره کرد.
در سال  ، 201۳انتشارات بررسی کتابِ نیویورک مجموعه مقاالتاش را با نام تاالر بیهودهگی منتشر کرد.

6

  ،) 201۴- 1۹۳۵( : Simmon Leysسایمِن لیز یا سیمون لِ (تلفظ فرانسوی) اسم قلمیِ پیر ریکمان است که کاتولیک رُمی بود .او نویسنده،مقالهنویس ،منتقد ادبی ،مترجم ،مورخ هنر ،چین شناس ،و استاد دانشگاه بود .بر روی سیاست و فرهنگ سنتی چین ،خطاطی ،ادبیات فرانسه و انگلیسی
و بحثِ تجاری شدنِ دانشگاه ها متمرکز بود .استاد ادبیات چینی در استرالیا هم بود .سهگانهی او :لباسهای تازهی پرزیدنت مائو ،سایههای چینی ،و
تصاویر شکسته یکی از اولین نقدهای روشنفکری به انقالب فرهنگیِ چین و بت سازی از مائو در غرب بود.

14

ِچسواف میوُش
چِسواف میوُش (  ) 1۹11 - 200۴متولد لیتوانی است  ،اما به زبان لهستانی نوشت .در میان کارهای منتشرشدهاش به جانِ در بند (در نقد) ،قصه
درهی ایسا (قصه) ،قلمرو محلی (خاطرات) ،و چندین جلد شعر میتوان اشاره کرد .در سال  1۹۸0جایزهی ادبیات نوبل به او دادهشد.

۷

در فضایی که توطئهی سکوت جاری است ،کالمی ا ز حقیقت ،همچون گلوله طنینانداز است.

۷

  ،) 200۴ - 1۹11( : Czeslaw Miloszچسواف میوُش (تلفظ لهستانی) یا چسالوْ میالس (تلفظ انگلیسی) .شاعر ،نویسنده ،مترجم و دیپلماتلهستانی .وابستهی فرهنگی دولت کمونیست لهستان در پاریس و واشنگتن بود .بعدا به غرب پناهنده شد .جانِ در بند را نوشت که یک اثرِ کالسیک ضد
استالینی به حساب میآید .او در آستانهی خروج روحی از کلیسا بود ،برخالف سیمون وی که به ورود تمایل داشت .تا سال  1۹۹۸استاد زبانهای اسالو
در دانشگاه کالیفرنیا بود .بعد از فروپاشیِ بلوک شرق ،در برکلی ،کالیفرنیا و کراکو (لهستان) زندگی کرد .او در  1۹۵۸ترجمهی گزیدهی کارهای سیمون
وی را به لهستانی منتشر کرده بود.
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پیش سخن مترجمِ انگلیسی
خیلی کم پیش می آید که به اعضای مجلس نمایندگان اجازه دادهشود "رای وجدانی" ۸بدهند ،آنهم در مسائل کامال
غیرِسیاسی ،یعنی در باره موضوعات اخالقیِ ناب.
عجبا! "رایِ وجدانی" یعنی چه؟ –این دیگر چه صیغهای است؟! اینکه حشوی قبیح و زشت است!  ۹مگر نه این است که
همهی ما قبول داریم "هر" رایی که نمایندگان مجلس میدهند –بنابهتعریف – قرار است از روی شنیدن صدای وجدانشان
باشد ،نه اینکه بهدنبالِ فرمایش حزب باشد؟

اولین کیفیت و فضیلت سیاستمرد ،خلوص و همخوانیِ درون و برون (صداقت) است .این همخوانی نیازمندِ استقالل رای و
قضاوت است .استقاللِ رای ،فتوای حزبی را ردّ میکند ،چرا که فتواهای حزبی همهی حس عدالت طلبی و دقیقاً رغبت و تمایل
به حقیقت را در وجدان انسان خفه میکنند.

وقتی از این حقایقِ بنیادی چشمپوشی میشود ،مجلس به سیرکی ناخوشآیند تبدیل میشود که در بارهی همهی خطوط
حزبی ،در میان مردم دلهره و سرخوردگی تولید میکند .وقتی مردم به نمایندگانشان بیاعتماد میشوند و آنان را خوار
می بینند ،مردمساالری  10خودبخود بهخطر میافتد.

در عینِحالیکه جنبهی مثبت و امتیاز زندگی در حکومتی مردمساالر و غربی را خوب میفهمم ،گهگاهی جنبههای
تکاندهندهی سیاست بازیِ حزبی مرا وادار می کنند تا همین نظرات سیمون وی را در بارهی این شرّ خاص بازخوانی کنم .با
وجود اینکه مقالهاش نزدیک به هفتاد سال پیش  11نوشتهشده ،آنهم در شرایطی بسیار متفاوت ،اما باز هم بنظرم میرسد
بشدت با شرایط امروزهی ما همخوانی دارد .بههمین دلیل بود که تصمیم گرفتم به انگلیسی ترجمهاش کنم ،به این امید که
بتواند نقطهی شروع بحثی سالمت بخش شود.
۸

 :conscience vote -یا رای آزاد ،نوعی رای در نهادِ قانونگذاری است که نمایندگان از سوی حزب شان اجازه دارند بنابه وجدان شخصیِ خود رای

بدهند و نه بر اساس خط رسمیِ تعیین شده از سویِ حزب.
۹
 حشو :زاید .در ادبیات یعنی کالم زیادی .حشو قبیح یا زشت :کلمهی زیادی ای که ظاهر کالم را هم زشت کند .در این جا "وجدان " اضافه و تکراریاست ،اضافه ای که ظاهر و باطن کالم را هم زشت کرده ،چرا که همهی رایها باید وجدانی باشند.
10

 -دموکراسی

11

 -تا سال  .201۳سیمون وی این مقاله را در سال  1۹۴۳نوشته.

17

با وجود اینکه صالحیت خاصی ندارم که اجازهی صدور حکم در مورد نظرات مخالف به من بدهد ،اما نظری مخالف وجود دارد
که فکر می کنم بایستی از همین اول ردّ بشود  :بعضیها ممکن است مدعی شوند که "سیمون وی" به شکل نومیدانهای
خیالپرداز ،آرمانشهری و ناواقع نگر بوده ؛ نظرش هم عمل نشدنی است .این نوع انتقادْ جانِ کالمِ چِستِرتون  12را در تمثیل
مشهورش کامالً فراموش میکند:
" فرض بگیریم جاروجنجال بزرگی در خیابان برای چیزی راه بیفتد ،مثال فرض کنید برای یک تیر چراغ گاز  ،1۳که آدمهای
خیلی بانفوذی مشتاقاند که آن را از زمین درآورند .ناگهان ،راهبی خاکستریپوش که نمادِ تفکر قرون وسطایی است سر
میرسد و با لحن عصاقورتداده و بیظرافتِ "مکتبیها" میگوید " ،برادران ،بهتر نیست قبل از هر چیز به ارزش نور فکر
کنیم .اگر نور بهخودیِخود ،خوب باشد  "...در این لحظه ،جماعت جنجالی با اقدامی که قدری توجیه پذیر است ،حرفاش را
قطع و او را از میدان بیرون میاندازند .حاال جمعیت همگی حمله می برند به سمت تیر چراغ؛ و تیر در عرض ده دقیقه روی
خاک دراز میکشد؛ جماعت هم مشغول تبریک گویی به هم؛ چرا؟ چونکه مثالً همگی عملگراهایی هستند که در ضمن ،ضدِ
افکارِ قرون وسطایی هم بودهاند .اما کمی که زمان می گذرد ،کارشان خیلی راحت و فوری جلو نمیرود .چرا که بعضیها تیر را
بیرون کشیدهاند ،چون چراغ برق میخواستهاند؛ کسانی دیگر چون دنبال چدن قراضه بودهاند ،بعضی چون تاریکی را
میخواستهاند ،چرا که اهلِ کارِ خالف بودهاند .کسانی فکر میکردهاند یک تیرِ چراغ کافی نیست ،بعضی همین را هم زیادی
میدانستهاند؛ کسانی هم در این وسط بودهاند که میخواستهاند نظام شهری را "کله -پا" کنند ،بعضی هم میخواستهاند همه
چیز را در هم بکوبند .حاال در میانهی تاریکی جنگی در گرفته ،هیچ کدامشان نمیدا ند چه کسی را دارد میزند! به این ترتیب،
کم کم و ناگزیر ،امروز ،فردا یا روز بعد ،به این نتیجه میرسند که بعد از همهی جنگ و دعواها همان راهب درست میگفته ،و
همه چیز بستگی دارد به پاسخِ پرسش از "چراییِ نور"  .1۴منتها االن فقط به آنجا رسیدهایم که چیزی را که میتوانستیم در
زیر نور چراغ گاز بنشینیم و در بارهاش بحث کنیم  ،1۵حاال مجبوریم بر سرِ تصاحباش در وسط تاریکی بهجان هم بیفتیم".
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====================================

12

 ،) 1۹۳6- 1۸۷۴( :Chesterton -نویسنده  ،شاعر ،فیلسوف ،نمایشنامهنویس ،روزنامهنگار ،الهیدان ،زندگینامهنویس ،سخنور ،منتقد ادبی و هنریِ

نکته سنج .او را " خدای ناسازوارهها " نامیدهاند ..در شرح زندگیاش آمده که قائل به آیین اِنگلیکنی (وابسته به کلیسای انگلیس) بوده ،اما بعدها ،بهطورِ
کامل به آیین کاتولیک روی آورد .چسترتون نویسندهی کتاب پر آوازهی مرد ابدی ( ) 1۹2۵است که می کوشد روایتی دینی و معنوی از تاریخ بشر ارائه
ی ماشین زمان) میدانند که چندسال پیشاز آن
کند .این کتاب را ردیّهای بر کتابِ کلیات تاریخ  ،اثر هربرت جرج ولز (نویسندهی رمانِ علمی -تخیل ِ
منتشر شد .رمان نویس انگلیسی ،سی .اس .لوئیس ،نویسندهی کتاب کالسیک قصههای نارنیا گفته ،با خواندن مرد ابدی از اِلحاد دست کشید.
1۳

 -پیش از چراغ برق ،چراغِ گازی رایج بوده .بعد چراغ برق آمد.

1۴

 -فلسفهی وجودیِ نور .در متن اصلی  ،فلسفهی نور آمده است.

1۵

 -این تمثیل کنایهای است از "نقطه سرِ خط ،منتها چندین خط عقبتر " یا "یکگام به پیش ،دو گام به پس ".

18

حاال ما هم بهتر است چراییِ احزاب را در پرتوِ اندیشهی سیمون وی بررسی کنیم:
یعنی با برگشت به اصول و ضوابط اولیه.
اس .ال.
کـَـنبِرا  -استرالیا ،اوتِ 2012

16

 -برگرفته از :پایانِ فصلِ  ، 1مالحظات اولیه در اهمیت راستکیشی ،در کتابِ ملحدین اثر چسترتون G. K. Chesterton, Heretics, 1۹0۵ :

(مترجم انگلیسی)

19

یادداشتِ مترجم انگلیسی
کتابِ " یادداشتی در بارهی برچیدنِ همهی احزاب"  1۷در  1۹۴۳نوشتهشد ،درست در پایان زندگیِ کوتاهِ غم بارِ سیمون وی .در
لندن بود که به دولتِ در تبعیدِ"فرانسهی آزاد" پیوسته بود  .1۸فرانسهای که به دورِ ژنرال دوگل شکل گرفته بود؛ او عمیقا از
دستِ تالشهای سیاستمردانِ تبعیدیِ فرانسویِ به وحشت افتاده بود ،سیاستمردانی که تالش میکردند در لندن هم،
سنتهای کهنه و مخرب سیاستگریِ حزبی را احیا کنند –یعنی همان چشمهمچشمیها و گروهگراییها را .در آخرِ کار هم،
بهخاطر رعایت اصول و اخالق ،در  26ژوئیهی آن سال ،مجبور شد از همهی وظایفاش در "فرانسهی آزاد" استعفا بدهد 1۹ .او
که همان روزها در بیمارستان بستری بود ،چند روزی بعد -در  2۴اوت  -در  ۳۴سالگی درگذشت.

این مقاله اول بار هفت سال بعد در ماهنامهی میز گرد ،شماره  ،26فوریه  1۹۵020منتشر شد .آندره برتون  21و آلن  22هر دو به
این کار خوشامد گفتند .بعد ،مقاله دوباره به شکل کتابی از انتشارات گالیمار (  ) 1۹۵۳منتشر شد و در همین اواخر ( ) 200۸
هم ،از سوی انتشارات کلیماتز -فالماریون به چا پ رسید که مقاالت قبلیِ برتون و آلن را هم با خود دارد .این نوشته بخشی از
جلد پایانیِ مجموعه آثار یادنامهی سیمون وی هم هست که ویراستارش فلورانس دو لوسی  2۳است (انتشارات گالیمار) .2۴

مقالهای کوتاه ،اما استادانه را هم به این کتاب اضافه کردهام از چِسواف میوُش در سال  ،1۹60که زندگی و اندیشهی سیمون را
مطرح میکند .یادداشتی هم نوشتهام در موردِ کشف سیمون وی از سوی میوُش ،به لطفِ دوستیِ میوُش با آلبر کامو .2۵

1۷

Note sur la suppression generale des partis politiques -

1۸

 دول تِ در تبعیدِ فرانسهی اشغالی در طی جنگ جهانی دوم (از ) 1۹۴0مستقر در لندن ،به رهبریِ ژنرال دوگـُـل که نهضتِ مقاومتِ ملی را تشکیلدادهبود .این دولت در کنارِ آمریکا ،بریتانیا و شوروی جزو ِمتفقین بود.

1۹

 -حاال میفهمیم که چرا ژنرال دوگل ،سیمون وی را اینطور یاد کرده بود" :این زن دیوانه بود! "

20

La Table Ronde -

21

  :) 1۸۹6- 1۹66 ( Andre Bretonنویسنده ،شاعر و ضد فاشیست فرانسوی ،نویسندهی اولین بیانیهی سوررئالیسم. :) 1۸6۸- 1۹۵1( Emile Chartier -امیل شارتیه ،مشهور به آلن ،فیلسوف ،روزنامهنگار ،صلح گرای فرانسوی .آلنْ استادِ سیمون وی بوده ،سیمون

22

وی از او تاثیر گرفته و بر او تاثیر هم گذاشته.
2۳

Florence de Lussy (Gallimard) -

2۴

  :Gallimardگالیمار یکی از مشهورترین و پرسابقه ترین ناشران پیشرویِ فرانسه است.2۵
 :) 1۹1۳- 1۹60( Albert Camus -فیلسوف ،رماننویس و روزنامهنگار فرانسوی ،که به سه مدرسهی نامعقولانگاری (اَبزوردیسم ،پوچی)،

اگز یستانسیالیسم و آنارشیسم تعلق داشت .مهم ترین کارکردِ فلسفه را پاسخ به معنا و چراییِ زندگی میدانست ،البته اگر که در تواناش باشد .در ۴۳
سالگی برنده نوبل ادبیات شد ،در حالی که از گرفتن آن گریزان بود .در فلسفه سیاسی ،سیمون وی را بعد از درگذشت مارکس برجستهترین میدانست و
به معرفی او حتی در مصاحبه ی نوبل پرداخت و بعدا هم به نشرِ کاغذیِ کارهای او در انتشاراتِ گالیمار همت کرد .هم عصر و هم بحث سارتر بود .در
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 ۴۷سالگی در تصادف ماشین درگذشت .بیگانه و طاعون از جمله آثار نامدارِ او هستند .طاعونِ او ،نامعقولانگاریِ پیشرونده و کنشگرِ خاصِ کامو را
معرفی می کند ،نگاهی که منفعل نیست[ .نامعقول انگاری (اَبزوردیسم) ،و پوچ انگاری (نیهیلیسم) پیشنهاد ویراستار محترم است .پیشنهادِ داریوشِ
آشوری و محمدرضا جعفری به ترتیب پوچانگاری و هیچانگاری است .در منابعی دیگر "نامعقول " در کنار و هموزنِ "پوچ و بیمعنی " آمده است]
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برچیدن همهی احزاب
به قلمِ سیمون وی
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واژه ی "حزب" در این جا به معنای قارهای  26آن فرض شدهاست .در حالیکه همین واژه در کشورهای اِنگلوساکسون

2۷

کامالً

به معنی و مفهوم دیگری اشاره می کند که ریشه در آداب و رسوم انگلیسی دارد ،بنابر این به راحتی و آسانی قابل انتقال و
درک نیست .تجربهی یک قرن و نیم به روشنی شاهد این مدعاست  .2۸در دنیای اِنگلوساکسون عنصر بازی و تفریح درعمقِ
معنای احزاب نهفته است  2۹چیزی که طبعاً تنها با توجه به خاستگاهی اشرافی قابل درک است؛ در حالیکه در نهادهای اصالتاً
متعلق به طبقهی عوام و فرودستِ جامعه  ،۳0همه چیزِ احزاب از همان ابتدا باید خطیر و جدی تلقی شود.

۳1

در زمان انقالب کبیر فرانسه (  ) 1۷۸۹هنوز معنی و مفهوم واژه ی "حزب" وارد تفکر سیاسی فرانسه نشده بود و فقط پدیده ی
شرّ و بدی بهحساب می آمد که باید از آن پرهیز می شد .با اینحال گروهی به اسمِ "کلوپ ژاکوبَنها"  ۳2وجود داشت که در
اولِ کار ،صرفاً میدانی برای بحث آزاد فراهم میکرد .گرچه دگرگونیهای بعدیِ آن بههیچوجه ناگزیر نبود؛ اما سرانجام این
حزب هم فقط با فشارِ مضاعفِ "جنگ" و "اعدام با گیوتین" بود که به حزبی تمامیتخواه تبدیل شد.
جنگِ تنبهتن در عصرِ وحشتِ  ۳۳ژاکوبنها در سخن بیادماندنیِ تامسکی  ۳۴بهخوبی جمع بندی میشود" :فقط یک حزب در
قدرت ،و باقی همه در زندان"  .بنابراین در اروپای قارهای ،تمامیتخواهی گناهِ اصلیِ همهی احزاب بود.
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 :Continental Europe -تقسیم بندیِ فرهنگی –جغرافیایی .اروپای قاره ای ،یعنی اروپای منهای بریتانیا (و البته جزایر ایرلند و ایسلند).

2۷

  : Anglosaxonبریتانیا و کشورهایی مثل آمریکا ،استرالیا ،نیوزیلند و کانادا که زبان و فرهنگِ بریتانیا در آنها رایج است ،کشورهای اِنگلوساکسوننامیده می شوند .اما قوم اِنگلوساکسون ،به قبیلههای ژرمانیکِ مهاجر به جزیرهی انگلیس گفته می شود.
2۸

 زمان نوشتن این کتاب ،سال  1۹۴۳است( .مترجم انگلیسی).یعنی قرن  1۹تا نیمهی قرن 20که فرانسه و سایر کشورهای اروپا چند بار این دست و آن دست شدند ،اما بریتانیا و هم جنسهایش یک روال را دنبال
کردند.
2۹

 -وزیر کشور بریتانیا (از 1۹۴۵تا  ،) ۵1جیمز سی .اِد گفتهاست "ما یک دمکراسیِ بسیار قدیمی هستیم که بسیار شوخطبعایم" .

۳0

 یعنی مثالً احزابی که در فرانسهی پس از انقالب ( ) 1۷۸۹تاسیس شدند. -نمونه اش باز هم فرانسه است که برخورد عامه با دولت ،برخوردی دائماً مطالبه جو ،طلبکار ،شاکی و تا حدی مایل به اعتراض ،شورش و براندازی

۳1

است.
۳2

 :Jacobins -کلوپ (یا حزبِ) ژاکوبن ،از  1۷۸۹تا  1۸00در فضای اجتماعی -سیاسیِ فرانسه نقش آفرینی داشت .رادیکالِ چپ و طرفدار استقرارِ

دموکراسی و طبقهی کارگر (شلوار بلندها یا همان فرودستان) بود .از  1۷۹۳تا  ۹۴که قدرت را در دست داشت ،تیغهی ساطور گیوتین را باب کرد.
پادشاه را گردن زد ،حکومت وحشت راه اند اخت تا مخالفان خود را با گیوتین از روی زمین حذف کند و بعدا دموکراسی را از نقطهی صفر شروع کند.
روبسپیر رهبرِ مدافع خلق و پیشرویِ ژاکوبنها پس از یک سال ،همراهِ همکاراناش به تیغهی گیوتین سپرده شد ،چون به سراغ همهی رفقای
پیشیناش رفتهبود که انقالبی هم بودند[ .ژاکوبنها چشم شان را به درسهای مارکوس اورِلیوس و معلمانِ دیگرِ اندیشه بسته بودند که کیفی تِ هر آرمانِ
خوبی ،از جمله دموکراسی ،از اولین گامِ کلنگزنیِ شالوده شروع می شود و بین آرمان و هدف و وسیله هیچ فرق و فاصلهی مکانی و زمانیای نیست].
۳۳
 حکومت وحشت ،عصر وحشت یا دوران ترور ،به دورانی در انقالبِ فرانسه گفتهمی شود که از پنج سپتامبر  1۷۹۳شروع می شود و  10ماه طولمی کشد تا زمانِ قتلِ خودِ روبسپیرِ انقالبی که رهبرِ این عصر بود .الوازیه ،دانتون و ژیروندونهای انقالبی در همین مدت اعدام شدند .انقالب فرزندانِ
خود را خورد .گفته شده که کمیتهی نجاتِ ملیِ روبسپیر  ۴0هزار نفر را به تیغِ گیوتین سپرد.
۳۴

 -میخاییل تامسکی متحد استالین در حذف تروتسکی و سپس قربانی تصفیههای بعدیِ استالین در .1۹۳6
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احزاب  ،به عنوان میراث و آمیزهای از دو منبعِ "ترور" و " عرف و آداب بریتانیاییها" به زندگیِ اجتماعیِ اروپا وارد شدند.
صِرف اینکه امروزه وجود دارندْ دلیل کافی برای حفظ شان نیست .تنها دلیل مشروع برای حفظ هرچیزی خوبیِ آن است .شرور
احزاب بسیار بسیار واضحاند؛ بنابراین مسئلهای که باید بررسی شود این است که :آیا بهاندازهی کافی خیری در آنها هست تا
آسیبهایشان را جبران کند و حفظشان را مطلوب و بهصرفه کند؟
اما خیلی مناسبتر بهجا تر این است بپرسیم :آیا اصال ذره ای خیر هم دارند؟ آیا شرّ محض یا تقریباً محض نیستند؟ اگر شرّند
روشن است که ،در واقعیت و در عمل ،فقط میتوانند باعث بوجود آمدن شرّ بیشتری شوند .در این شکـّـی نیست که "درختِ
خوب هرگز نمی تواند محصول بد بیاورد؛ همانطور که درخت پوسیده و خراب ،محصولِ خوب!"

۳۵

برای پاسخ ،قبل از هر چیز ،باید روشن شود که معیار و مالک خیر و نیکی و سودمندی در چیست؟
در "حقیقت ،عدالت و سپس منافع عمومی".

۳6

دموکراسی ،به معنای حکمرانیِ اکثریت ،به خودیِخود ،لزوماً خو ب و سودمند نیست .بلکه فقط حرکتی است به سوی خوبیها
و مطلوبها؛ در نتیجه ،اثربخشی و کارآییِ آن هم در هاله ای از ابهام باقی می ماند .مثال اگر به جای هیتلر ،این جمهوری وایمارِ
آلمان (از  1۹1۹تا  ۳۷ ) 1۹۳۳بود که در ادامهی جریانی کامالً دموکراتیک و قانونمند ،مجوزِ فرستادن یهودیها را به
اردوگاههای کار اجباری و شکنجه تا سر حد مرگ از مجلس می گرفت ،آیا دموکراتیک بودنِ کسب قدرت ،توجیهی آنقدر قوی

۳۵

 " -درختی که تلخ است وی را سرشت ،گَرَش بَرنشانی به باغِ بهشت ،ور ا ز جوی خُلدش به هنگامِ آب ،به بیخْ اَنگبین ریزی و شهد ناب ،سرانجام گوهر

به کار آورد ،همان میوهی تلخ بار آورد( " .فردوسی) .و "از کوزه همان برون تراود که دراوست " .هر دو گزاره به ذاتانگاری نزدیکاند.
۳6

 -در فارسی و در چارچوب ساخ تِ "دولت -ملت " به جای این اصطالح ،با قدری تسامح "منافع ملی " گفته می شود .اما این دو ممکن است در

حوزههایی همپوشیِ کامل نداشتهباشند .هر آن چه که منفعت عمومی است ممکن است منفعت دولت -ملت نباشد و بالعکس .در تعریفی آکادمیک از آن
این چنین می خوانیم:
منفعت عمومی از مفاهیم چند وجهی و جدلیِ علوم اجتماعی به شمار می رود .در تعریفی ساده این مفهوم شامل اموری است که برای تودهی مردم
مطلوبیّت دارد و همگان را بهرهمند می سازد .اهمیت منفعت عمومی تا جایی است که توانسته تلقی مکاتب فکری را از مفهوم دولت متحول کند .بر این
اساس ،دولت به تشکیالتی اطالق می شود که قدرت را به منظور ارائهی خدمات عمومی اعمال می کند؛ خدماتی که قرار است به بهترین شکل ممکن
تأمینکنندهی منافع عمومی باشند .لذا می توان داشتن ادراکی منسجم از نفع عمومی را الزامی اساسی جهت مدیریت مؤثر و کارآمد امور جمعی تلقی
کرد و آنرا غایت بنیادینی دانست که دغدغه تأمیناش نقطهی اشتراک تمام اعمال و تصمیمات قوای سهگانه حکومتها است( .ناصرعلی منصوریان،
عادل شیبانی)1۳۹۵ ،
منفعت عمومی هر آن چیزی است که برای عموم افراد جامعه دارای ارزش و سودمند تلقی می شود و همگان امکان بالقوهی استفاده از آن را خواهند
داشت .مفهوم منفعت عمومی از مفاهیم راهبردی و بنیادین حقوق عمومی به شمار می رود ،بی شکْ تامین منافع عمومی را می توان یکی از اهداف اصلی
تمامی قوانین و مقررات داخلی هرکشوری قلمداد نمود( .نیره کارخانه یوسفی)1۳۹۵ ،
۳۷

 :Weimar Republic -اصطالحی غیرِ رسمی برای یادکرد از جمهوریِ آلمانِ پس از سلطنت ،بعد از پایانِ جنگ جهانیِ اول تا برآمدنِ حکومت

نازیِ هیتلر (.)1۹۳۳- 1۹1۹
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بود که آنها را مشروع تر از دولت فعلیِ نازی  ۳۸بدانیم؟ (طبعا باید یادآوری کرد که این فرض به هیچوجه بعید نیست) .فرض و
پرسشِ باال ،گویای این واقعیت است که فقط و فقط عدالت است که مشروعیت دارد .جرم و دروغ در هیچ شرایطی مشروعیت
ندارند.

آرمان و نهایتِ مطلوبی که ما از جمهوریت در ذهن داریم برگرفته از مفهومی است که پیش از همه ژان ژاک روسو  ۳۹آن را
مطرح کرد" :اِعمالِ ارادهی عمومی یا خواست همگانی" ؛ هر چند که معنای حقیقی این دیدگاه ،تقریباً از همان ابتدا فراموش
شد ،چرا که پیچیده است و به توجه و اعتنای بسیار عمیقی نیاز دارد.

کتابهای کمی هستند که به زیبایی ،شیوایی ،بالغت و قدرتِ قراردادِ اجتماعیِ ژان ژ اک روسو  ۴0باشند (البته به استثنای
چند فصلِ آن) .حتی گفته می شود کمتر کتابی تا این حدّ و اندازه تاثیرگذار بودهاست .ولی وقایعی که در دنیا رخ داده و هنوز
هم رخ می دهند ،طوری هستند که انگار این کتاب هرگز خوانده نشده.

روسو از اول بحثاشْ دو مقدمه را فرض میگیرد .اول این که ،منطق و عقل به دنبال درک و انتخابِ چیزهایی است که عادالنه
و مفیدِ بیآزارند  ،۴1در حالی که محرکِ هر جرمی شور و هیجان است  .۴2دوم اینکه عقل در همهی انسانها یکسان است،
درحالیکه "شورِ" آنان در بیشترِ موارد با هم فرق دارد .نتیجه اینکه اگر ،در موضوعی مشترک ،هر کسی به تنهایی فکر کند و
۳۸

 -منظور دولت آلمان هیتلری است که مدعی بود ناسیونال سوسیالیست (نازی) است .زمان این نوشته قبل از پایان جنگ دوم و شکست هیتلر

( ) 1۹۴۵است ،یعنی  .1۹۴۳آدولف هیتلر رهبر حزب نازی ،حکومتی تمامیتگرا در آلمان بنیاد کرد ( ) 1۹۳۳و بعد از چند سال با حمله به همسایگان
جنگ دوم جهانی را راهانداخت(.)1۹۳۹
۳۹

 :) 1۷۷۸ – 1۷12( Rousseau -ژان ژاک روسو ،فیلسوف ،نویسنده ،و موسیقیدان اهل ژنوِ سوییس .فلسفهی سیاسیاش (با کتاب قرارداد

اجتماعی) بر عصر روشنگری و انقالب فرانسه و در اروپا تاثیر گذاشت .نظریات او در زمینهی آموزش و پیشرفت و توسعه (با کتاب امیل ) ،و حقوقِ بشر
بر روی دو قرن بعد تاثیرات درازمدتی گذاشته است .در کنار دیدرو ،داالمبر و ولتر ،یکی از نویسندگان دانشنامه (کتابی1۸000صفحهای) بود که متن
مهم عصر روشنگری و سپس انقالب فرانسه است و مزهی اصلیِ آن ،استقالل رای ،فلسفهورزی و آزادی از سیطرهی جزمیات پیشینیان است.
۴0

 :Le Contrat Social -روسو در کتابِ بسیار تاثیرگذارِ خود ،قرارداد اجتماعی از منافع ویژهای که تضاد با آنها تشکیل جامعه را واجب کرده انتقاد

می کند .او در این کتاب ،مسئله اخالق را بر مبنای ساختارهای اجتماعی به بحث می گذارد .استدالل روسو جهت برقراری قراردادی بنیادین با جایگزین
کردن اخالق برابری و قانونی به قراردادها و حقوقی ست که طبیعت با نابرابری جسمی بین انسانها موجب شده است .در این مقاله ،نگاه انتقادی در
وهله نخست متوجه موقعیت کنونی جهان و در مرحله بعد یادآوری اهمیت واحد اخالقی است که جامعه را به عنوان مجموعهای واحد تشکیل میدهد و
در آن قانون افراد را به یکدیگر مرتبط میکند .انقالبِ فرانسه وامدارِ این کتاب است.
۴1

 -نزدیک به مفهومِ منطقهُالفِراغِ مُباحات

۴2

  :passionشور .تعبیری کلیدی در این بح ثِ سیمون وی در بارهی احزاب (که عاملِ زحمتاش میداند) و نیز در عرفانِ ویژهاش (که باعث رحمتمیداندش) .منظور از آن ،هر آن چیزی است که حاکی از شوق و هیجان و احساساتی است که پشتوانهی آن خرد و سنجیدگی و تامل نیست ،با ایدهها
بیدار می شود و از عینیتها دور .در صحنهی حرک تِ جمعی زود تب میکند و گرما میآفریند و زود هم عرق میکند .نتیجهاش هم در اکثرِ اوقات،
پشیمانی و حسرت و اندوه است .کاربردِ دیگرِ شور ،انرژیِ حیاتیِ روانی است که کنشگر با کمکِ آن عمل میکند ،و پدیدهای ضروری در زیست فردی و
گاهی جمعی است.

25

بعد نظرش را ابراز کند ،و اگر  ،بعد از آن ،همه ی این نظرات جمع شده و با هم مقایسه شوند ،به احتمال بسیار زیاد ،تا جایی
که عادالنه و عاقالنه باشند ،به هم نزدیک میشوند ،در حالیکه تا جایی هم که ناعادالنه یا ناعاقالنه باشند از هم فاصله
میگیرند.

فقط این نوع استدالل است که از آن میتوان نتیجهگرفت که اجماعِ فراگیر میتواند به سمتِ حقیقت نشانه رود.
حقیقت و راستی یکی است .عدالت هم یکی .ولی خطاها و بی عدالتیها بیشمارند .از این رو تمام انسانها با پیگیریِ عدل و
حقیقت به هم نزدیک میشوند (همگرایی) ،در حالی که دروغ و جُرم آنان را از هم دور میکند ،دوریای بی پایان (واگرایی) .از
آنجایی که اتحاد ،توانمندی میآورد ،میتوان امید داشت که در این توانمندی " پشتیبان"ی مادی یافت که به کمکِ آنْ
حقیقت و عدالت بر جرم و خطا پیروز شوند.

این پیروزی بهنوبه ی خود نیازمند ساز و کارِ مناسبی است .اگر دموکراسی قادِر به فراهم کردن آن باشد ،خوب است .و در غیر
این صورت ،نه .۴۳

از دیدگاه روسو (که درست هم فکر میکرد)" ،خواست و ارادهی ناعادالنهی کل یک ملت" به هیچ نحوی بر "خواست و ارادهی
ناعادالنهی یک فرد" برتری ندارد.

۴۴

اما ،او باور هم داشت که در اکثر موارد ،ارادهی عمومیِ کلِ یک ملت میتواند در واقع با عدالت سازگار باشد ،به این دلیلِ ساده
که چون "شور"های فردیِ افرادِ مختلف ،همدیگر را خنثی کرده و مثل پارسنگهای دوطرفه عمل میکنند .برای روسو همین
دلیل کافی بود تا بپذیرد که باید ارادهی همگانی بر ارادهی فردی ترجیح دادهشود.

به همین شکل ،مقدار مشخصی آب ،هرچند که از ذراتی تشکیل میشود که تحرک دائمی دارند و با هم برخوردی بی پایان
دارند ،به تعادل و ثباتِ تمام عیاری میرسد .این آب تصاویر اشیاء را با دقتی بیخطا باز میتابد؛ کامال تخت بهنظر میرسد؛ و
چگالیِ دقیقِ هر جسمی را معلوم میکند که در آن فرو میرود.

۴۳

 -کارل پوپر به نقل از چرچیل میگوید " :دموکراسی بدترین شکل حکومت است ،البته به جز دیگر اشکال حکومت ،که از آن بدترند( " .درس این

قرن) .تعبیرِ دیگری می گوید :یک ویژه گیِ دموکراسی اقداماتی مشخص است برای نتایجی نامشخص .فرایند است ،نه پروژه.
۴۴

 -نفیِ اجماع عام بر امرِ دروغ ،و بر جرم و خطا
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به همین ترتیب اگر افرادی که بواسطهی "شور"و هیجانشان به سوی جرم و دروغ رانده میشوند ،باز هم به همان شکل
بتوانند ملتی را شکل دهند که حقیقتجو و منصف است ،آنوقت است که چنین مردمی در خورِ خودفرمانی و حاکمیتبرخود
است .ساختِ  ۴۵دموکراتیک فقط در صورتی خوب و مطلوب است که پیش از هر چیز ،بتواند ملت را به این وضعیتِ تعادل
برساند؛ فقط پس از آن است که اراده و خواست مردم به عمل در میآید.

روحِ حقیقیِ حاکم بر انقالب کبیر فرانسه در سال  ،1۷۸۹بر این پایه بنا شده بود که اگر چیزی منصفانه است به این دلیل
نیست که ناشی از اراده ی مردم است ،بلکه به این معناست که در شرایطی خاص ،احتمالِ سازگاریِ این اراده با عدالت ،بیشتر
از هر ارادهی دیگری است.
برای اِعمالِ مفهومِ "ارادهی عمومی" ،وجود چندین شرط باید احراز شود .دو مورد از آنها بسیار مهماند.
 شرط اول :زمانی که مردم نسبت به هدف و مقصد خود آگاهی پیدا کرده و آن را بیان میکنند ،نباید هیچ شکلی از "شورِجمعی" وجود داشته باشد.

کامالً روشن است همینکه شورِ جمعی به صحنه وارد میشود ،اِعمالِ استدالل روسو متوقف میشود .خودِ روسو این را بهخوبی
می دانست .شورِ جمعی نسبت به هر گونه شورِ فردی ،اجبارِ بی نهایت قویتری است به سمتِ جرم و دروغ  .در این حالت،
تکانشهای شرّ ،بیآنکه ذرّهای یکدیگر را خنثی کنند ،نیرویشان را هزار برابر بیشتر میکنند .فشارشان مقاومت ناپذیر
میشود –هیچ کس توان ایستادن در برابرش ندارد ،شاید بجز قدیسی واقعی.

وقتی آب با جریانی خشن و پر زور به حرکت در میآید ،از بازتاب تصاویر دست میکشد .سطحاش دیگر صاف نیست؛ دیگر
چگالی را اندازه نمیگیرد .فرقی نمی کند که علتِ تالطمْ جریانی منفرد یا جریانهایی متعارض باشد ،در هر صورت تالطم در
هر دو حال ،یکسان است.

۴۵

 : constitution -مجموعه عواملِ موثر در ماهی تِ نهاییِ یک شیئی ،از جمله ساختار ،ترکیب ،شکلِ ظاهری یا سرشتِ آن ،و در این جا ،اعم از

ساخ تِ حقیقی ،ساخ تِ حقوقی ( قانونِ اساسی ،توزیع قدرت ،اِعمالِ قدرت ،قوانینِ موضوعه ،)... ،عرف ،فرهنگ ،نخبهگان ،اقتصاد و ...
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وقتی کشوری اسیر شور و هیجانی گروهی است ،یکصدا به جُرم رای میدهد .اما اگر این جمع طُعمهی دو ،چهار ،پنج یا ده
نوع شورِ گروهی شود ،بین چندین دستهی خالفکار تقسیم میشود .هیجانات واگرا آنطور که در یک خوشهی هیجانهای
فردی مصداق دارد ،قادر به خنثی کردن یکدیگر نیستند .تعدادشان بسیار کم است ،و هر یک به تنهایی آنقـَــدَر قویاند که
به هیچ خنثیکردنی فرصت نمیدهند .گروهها با رقابت و مسابقه از کوره در میروند؛ با سروصدایی اعصابخُردکن به سروکول
هم میزنند ،و در میانهی این جار و جنجال ،صداهای لرزان و شکنندهی عدالت و حقیقت خفه میشوند.

وقتی کشوری با شوری گروهی بهحرکت در میآید ،احتمال دارد که هر ارادهی فردی بیشتر از ارادهی عمومی –یا بهتر
بگوییم کاریکاتورِ ارادهی عمومی – به عدل و عقل نزدیک باشد.
 شرط دوم :این که همهی مردم باید ارادهشان را در باره ی مشکالتِ زندگیِ جمعی بیان کنند ،نه فقط از بینِ افراد متعدد ،یاحتی بدتر از آن ،گزینههایی از بینِ سازمانهای متعددِ غیرِمسئولِ متنوع دست به انتخاب بزنند (چرا که ارادهی همگانی
کمترین ربطی با آن انتخابها ندارد).

اگر در دورانِ  1۷۸۹بیانِ اصیل اراده ی همگانی تا حدِ مُعینی وجود داشت ،فقط به این دلیل بود که چیزی بسیار مهمتر از
انتخابات مطرح بود –هرچند که به هدفِ قادر کردنِ مردم به ابداعِ هرگونه جانش ینی برای نظام پیشین ،نوعی نظام نمایندگی
بهکار گرفتهشده بود.

۴6

همهی "جانهای واقعاً زندهی میهن" – میهنی که آن روزها لبریز از شورِ زندگی بود  -از راه " بیانیهی مطالبات"  ۴۷تالش
میکردند ارادهی خود را بیان کنند .اکثریت افرادی که قرار بود نمایندهی مردم شو ند  ،برای اولین بار از راهِ شرکت در همین

۴6

 -چنانکه خواهیم دید ،سیمون وی دمکراسیِ نمایندگی را به شکل شناساییِ دوفاکتو (تسلیم به واقعیت) و تحمیلی میپذیرد و در برابر ،دمکرا سیِ

مستقیم را ترجیح میدهد.
۴۷

 :Cahier de revendications (statements of grievances) -بیانیهی شکایات (یا بیانیهی دادخواهی ،یا بیانیهی مطالبات یا آنطور که

رایج است فقط بیانیه) فهرس تِ مطالبات و شکایاتی بود که هر یک از سه طبقهی فرانسه ،بین ماههای مارس و آوریل  ، 1۷۸۹سال شروع انقالب فرانسه
نوشتند .لوییِ شانزدهم ،شاه فرانسه دستور داد که این بیانیهها یک جا شوند .او بود که اجالسِ کلِ طبقات در سال 1۷۸۹را تشکیل داد تا وضعی تِ
انقالبی را مدیریت کرده ،و به هر یک از سه طبقه فرص تِ بیانِ امیدها و شکایات شان را به شاه بدهد .این طبقات عبارت بودند از طبقهی اول (روحانی)،
طبقهی دوم (اشراف) ،و طبقهی سوم ،که از هر کس دیگری تشکیل می شد ،از جمله طبقه کارگرِ شهری ،دهقانانِ روستایی ،و طبقه متوسط و اهل
حرفه ،که تنها کسانی از گروه بودند که احتمال داشت حرف شان شنیده شود .این مطالبات در نشستِ ویژهی پنجم ماه مهی  1۷۸۹به تفصیل به بحث
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فرآیند خود را به مردم معرفی کرده بودند ،و گرمای این تجربه را هم حفظ کردند .آنان میتوانستند حسکنند که ملت در
حالیکه به سخنانشان گوش می دهد ،مراقب و هشیار است تا ببیند آیا آرمانهایش بهدرستی تفسیر و معنا میشوند یا نه .در
حقیقت این نمایندگان تا چند وقتی –که خیلی هم کوتاه بود – مجراهای ساده و بیآالیشِ بیان افکارِ عمومی بودند.
امری که قرار نبود هیچوقت دوباره تکرار شود.
بیان این دو شرطِ الزم برای ابراز اراده ی عمومی ،کامال کافی است تا به ما نشان دهد هرگز هیچ چیزی را ندیدهایم که حتی
شباهتی هرچند مختصر به دموکراسی داشته باشد .ما تظاهر میکنیم که سیستم فعلیِمان دمکراتیک است؛ در حالیکه مردم
هرگز نه شانسی و نه وسایلِ ابراز نظری برای مشکالتِ زندگیِ جمعی شان ندارند .هر موضوعی که به منافعِ خاص متعلق نباشد
به آغوش شورهای جمعی رها میشود که به شکل نظاممند و رسمی شعلهور میشوند.

شیوهی بکارگیریِ واژگانی مثل "مردمساالری"

۴۸

و "جمهوریت" ما را دقیقاً موظف میکند تا این دو مسئله را با توجه

بی نهایت زیادی بررسی کنیم:
 – 1چگونه و به چه ترتیب میتوان برای مردمی که ملت فرانسه را میسازند فرصتی فراهم کرد تا گهگاهی بتوانند قضاوت و
داوریهای شان را در مورد مسائل مهم حیات عمومی بیان کنند؟

۴۹

 - 2وقتی مسائلی و پرسشهایی برای مردم مطرح می شود ،وقتی مردم مسئلهدار میشوند ،چه باید کرد تا مانع مبتالشدنِ
آنان به شورهای گروهی شد؟
در صورت چشم پوشی از این دو نکته ،حرفزدن از مشروعیتِ جمهوریت بیفایده و عبث است.
پیدا کردن راهحلها کار آسانی نیست .بااین حال پس از بررسیِ دقیق ،ظاهراً روشن می شود که هر راهحلی ،در همان قدم اول،
ضرورتاً نیازمندِ برچیدن همهی احزاب خواهد بود.
×××××
برای آن که بتوانیم احزاب را بر اساس حقیقت ،عدالت و منافعِ عمومی محک بزنیم ،بهتر است اول از همه ویژگیهای
گذاشته شدند .خیلی از موارد این فهرست باقی ماندهاند و اطالعاتِ قابلِ توجهی را در بارهی وضعیت کشور در آستانهی انقالب تامین کردهاند .این
مدارک انتقاد به حیف و میلِ حکومتی ،مالیاتهای غیرمستقیم ،مالیاتها و فسادِ کلیسا ،و حقوقِ شکار طبقهی اشراف را ثبت کردند.
۴۸
 دموکراسی۴۹

 -بهزع مِ کارل پوپر ،اساس و عصارهی دموکراسی ،و همهی دلگرمیِ کنش گران برای اصالح تدریجیِ امور ،همین وجودِ امکانِ قضاوت دائمی برای

اصالح جزء به جزءِ طرحهای خُرد و کالنِ در حال اجرا و نیز قضاوت گه گاهیِ کالن (رفراندوم) و تضمینِ تداومِ این دو برای خردمندان و مردم عادی در
مورد حکومتی است که مدعیِ نمایندگی آنان است .نک" .درس این قرن ".
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بنیادینشان را شناسایی کنیم.
احزاب سه ویژگیِ اصلی دارند:
 - 1حزب ماشینی است برای تولید شور و هیجانِ گروهی.
 - 2حزب سازمانی است با هدف اِعمال فشارِ گروهی بر ذهن تکتک اعضای منفردِ خود.
 - ۳گسترش و رشد نامحدود حزبی ،اولین و غاییترین هدفِ هر حزب است.

۵0

بهدلیل وجود همین ویژگیها ،طبعاً هر حزبی –بالقوه ،و بنابه اشتیاق و جاهطلبیاش – تمامیتخواه است .اگر هم حزبی عمالً
تمامیت خواه نباشد ،فقط به این دلیل است که احزابِ دور و بر ،با رقابت از آن جلو زدهاند ،دست باالتری دارند و در واقع جایی
برای تمامیتخواهیاش باقی نگذاشتهاند .این سه ویژگی برای هر کسی که به نحوی با فعالیتهای روزانهی احزاب آشنایی
داشته باشد ،حقایقی کامال بدیهی و روشناند.

۵0

 -این ادعا نه تنها در بارهی همهی احزاب صدق میکند ،بلکه در بارهی همهی ادیان بزرگ و ایدئولوژیهای پیشرونده هم صادق است ،چرا که هر

ی کواِیکرها
دو طبعا داعیهی بهزیستیِ اجتماع بشر را در همهی جهان دارند و لذا به تبلیغ معتقدند (البته به جز ادیان سادهی قبائل بومی و نیز گروه دین ِ
و هر ایدئولوژی و دینی که بدون دسنگاه و نهادِ دینی باشد و مفهومی به نا م تبلیغ و به اعتقاد و دینِ خود درآوردن دیگران را نداشته باشد و یا
بی اهمیت بداند .).شدتِ شعف و شادیِ بیشترِ اهل تدیّن از دیدنِ "نو دینان " تقریبا برای همه شناخته شده است .یک گزارش عینی می تواند این ادعا را
ملموس تر کند :جوانی ایرانی در سالِ  1۳۷0برای کارگری به ژاپن رفته بوده .تالش می کند تا با مردم عادی ارتباط و دوستی پیدا کند و از این راه،
کاری مناسب تر و موقعیتی بهتر برای آموزش زبان پیدا کند .تا این که با دختر خانمی برخورد می کند ،دختر خانمی امروزی و دانشجوی سال چهارم
زبان فرانسه .ایشان در تماسهای تلفنی چندین بار به انگلیسیِ شکسته بسته می گوید که در جِرچ با شما دیدار میکنم .جوان میپذیرد اما نمیداند
جرچ کجاست .منظور همان کلیسا بوده اما با اشکال در تلفظ .دختر خانم نمی گوید چرا در جرچ و نه در محله یا در خانهی والدیناش .قرار بر روز
یک شنبهای می شود .دم ایستگاه مترو ،می بیند که ایشان همراه با مادر محترم ،با سر و وضعی مرتب و رسمی منتظر او هستند .چند تا قطار عوض
میکنند و به مقصدی دور میرسند .کوچه به کوچه ،تا به بازار و خیابانی میرسند .او هیچ خبری ندارد که به کجا میروند .به ساختمانی با معماری
متفاوت میر سند ،با حیاطی کوچک .اما با تعدادی آقا با لباسِ رسمی شبیه کشیشانِ پروتستان که در ایوان ورودی ایستاده اند تا خوشامد بگویند .یکی
از آنان به زبان فارسی خوشامد میگوید .جوان باورش نمی شود .به سالنی کوچک میروند .دورِ میز دراز جلسه مینشینند .سر بلند میکند و میبیند که
دو آشنای اتفاقی ایرانی اش که یکی دو ماه پیش با آنان برخورد کرده بود ،کنار میز نشسته اند .چند نفر کشیش و مومن ژاپنی دیگر هم نشسته اند.
مراسم شروع می شود .به زبان ژاپنیِ فصیح که هر سه شان یک کلمه از آنها را نمیفهمند و نشنیده اند .در آخرِ بخشی از مراسم کشیشِ فارسی دان
بلند می شود و می گوید :امروز شما موفق شده اید به ملکوت الهی وارد شوید .در تمام مدت هر سه زیرچشمی به هم نگاه میکنند و در حال ترکیدن از
خنده اند ،اما به زور جلوی خود را گرفتهاند .فرصت می کنند که با هم چند کلمه به فارسی رد و بدل کنند .ایرانیها به او میگویند" :کمی صبر کن.
هنوز اصل ماجرا را ندیدهای " .مراسم ادامه دارد .در پایان دو نفر از مومنین در چپ و راست ،با تشریفاتی رسمی او را به اتاقی میبرد .لباساش را در
میآورند و با حوله میپوشانند .به حیاط میبرند .از آسمان برف سنگینی میبارد .به حوضی مرتقع میرسند .او را از پله ها باال میبرند .کشیشِ بزرگ
باال میآید و حولهی تنه را کنار میگذارد .سر او را از پشت می گیرد و تا کمر در آب یخ فرو میبرد ،نگه میدارد و وِرد می خواند .سه بار این کار را تکرار
می کند تا میخِ دین در جان او کامال عمیق شود .حاال خشکاش میکنند .لباس میپوشد .بالفاصله همراهیاش می کنند تا همان ایوان جلویی .دوست
ژاپنی در کنار مادر ،در حالی که لبخندی تمام صورتاش را پوشانده ،به محصول تالشهایش نگاه می کند که به ملکوتِ الهی واردش کرده .با خوشحالی
به جماعت کشیشان نگاه میکند و انتظار تبریک شنیدن از پدران روحانی را دارد که با نگاه شان به دستاورد او نمره بدهند .کشیشِ فارسی دان هر سه
ایرانی را با دست برکت میدهد .ایرانی ها هیچ حرفی برای گفتن ندارند .کشیش از دختر خانم تشکر می کند .مادر با نهایتِ خوشحالی کیفاش را باز
میکند و اسکناسهایی در میآورد و به زور به تازه مومنین میدهد و به آنان حالی میکند که "برای بلیتِ قطار برگشت " .داستان تمام می شود و به
این ترتیب کنتورِ ایثارهای دختر خانم ،در عرضِ یک ساعت ،یک شمارهی دیگر می اندازد ،و کنتور خدا و کیهان و کائنات و عرش و ملکوتِ الهی و
کلیسا و کشیش و مومنینِ این کلیسا در جهان ،سه شماره!
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در مورد سومی :مصداقِ خاصی از این پدیده که همیشه اتفاق میافتد در وقتی است که ساختاری جمعی بر افرادِ اندیشهورز،
حاکم و چیره میشود –یعنی عکس رابطهی بین وسیله و هدف .۵1

در همهی موارد و بیاستثناء ،هر آنچه «هدف» شمرده میشود حقیقتاً از نظر سرشت و گوهر و به روشنترین شکلِ خود،
فقط «وسیله» است .در این باره میتوان در هر زمینهی زندگی مثالهای بیشماری زد :پول ،قدرت ،حکومت ،غرورِ ملی ،تولیدِ
اقتصادی ،دانشگاهها ،غیره و غیره.

خیر و نیکی بخودیِ خود هدف است .هر آنچه به قلمروِ امورِ اینجهانی متعلق است در دستهی وسایل قرار میگیرند .با
اینحال ،اندیشهی گروهی نمیتواند خود را از مرز قلمرو اینجهانی ها باالتر ببرد .این نوعِ اندیشه ،از نوع حیوانی است .ادراک
مبهم از مفهومِ خیر در این تفکر ،فقط باعث می شود که این یا آن ابزار را با خیر مطلق اشتباه بگیرد.

عینِ همین نکته در باره ی احزاب صادق است .حزب اصوال قرار است ابزاری باشد برای خدمت به برداشتِ خاصی از منافع
عمومی .این نکته حتی در بارهی احزابی که منافع یک گروه اجتماعیِ خاص را نمایندگی میکنند ،مصداق دارد ،چرا که
همیشه برداشتِ مشخصی از نفع عمومی وجود دارد که بنابه آن تعریف ،آن منافع خاص با این منافعِ عمومی در نقطهای
بایستی بر هم منطبق شوند .اما با اینحال این معنا و تعریف ،بی نهایت مبهم و کِدِر است .این قاعده درهمهی موارد ،بیاستثناء
و کامالً یک سان مصداق دارد .احزابی که ساختاری آسانگیر دارند و احزابی که تشکیالت سختگیری دارند ،به اصول و مکتب
که میرسند به یک اندازه مبهم و گُنگ اند .هیچ آدمی ،حتی اگر پژوهش عالی در مطالعات سیاسی انجام داده باشد ،تا بهحال
نتوانسته تعریف واض ح و دقیقی از اصول و مکتب هیچ حزبی تدوین کند ،از جمله حزب خودش (اگر خودش به حزبی وابسته
باشد).

آدمها عموماً میلی ندارند به این مسئله اقرار کنند .اگر قرار باشد به این نکته اعتراف کنند ،ساده لوحانه مایلاند ناتوانیشان را
به محدودیتهای ذهنیِ شخصِ خود نسبت بدهند ،در حالیکه عبارت "اصول و مکتب حزب" در واقع اصال نمیتواند هیچ

۵1

 -قرار است که وسیله در خدمت هدف باشد یا از آن باالتر ،آرمان و هدف و وسیله و "حال " هر چهار یکی شوند ،اما در عمل ،وسیله یعنی " ساختار

گروهیِ حزب " به "هدفِ تازه " تبدیل شده و حفظ و گسترشِ آن به هر قیمت ،به اولین و آخرین هدف حزب تبدیل می شود .این یعنی "وسیله " شدنِ
هدف اولیه .در این فرایند است که رسیدن به عدالت ،آزادی ،دموکراسی و  ...فراموش می شود.
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معنایی داشته باشد.

اگر کسی حتی تمام عمرش صرف تحقیق و نوشتن دربارهی آراء و عقاید شود ،به سختی میتواند اصول و مکتبی را به دقت
تدوین کند .گروهی از افراد هم هرگز این کار را نمیتوانند انجام دهند .مکتب و اصول نمیتواند کار جمعی باشد.

درست است که آدم میتواند از مکتب مسیحی ،هندو ،فیثاغورثی و غیره حرف بزند –اما آنوقت آنچه از این کلمه برداشت
می شود نه فردی است و نه گروهی؛ در این حالت معنای این واژه از حوزههای فردی و گروهی بسیار فراتر میرود .در این
حالت ،برداشتْ صرفاً و مطلقاً از جنس "حقیقت" است.

هدف حزب چیزی است گُنگ و ناواقعی .اگر واقعی بود ،توجه و اعتنا به آن نیازمند تالش بسیار زیادی بود ،چرا که ذهن
بهراحتی نمیتواند بر مفهومِ منافع عمومی احاطه پیدا کند .برعکسِ این نکته ،وجود ح زب چیزی است عینی و آشکار؛ بی هیچ
تالشی میشود آن را ادراک کرد .بنابراین ،درواقع ،حزب خواه ناخواه به پایان و هدف خود تبدیل میشود.

طبعا ،این وضع با بت پرستی فرقی ندارد ،چون تنها خداست که منطقاً و مشروعاً فرجام و هدف خود است.

این گُذار خیلی ساده رخ میده د .اول از همه ،فرضی بدیهی گرفته میشود:
برای حزب که قرار است به شکلی موثر به مفهوم منافع عمومیای خدمت کند که هستیاش را توجیه میکند ،یک شرطِ الزم
و کافی وجود دارد:
حزب باید قدرت وسیعی در چنگ داشته باشد.
با وجودِ این ،همین قدرت هم که بدست میآید ،هیچ مقدار مشخص و کرانمندی از آن ،ابداً کافی به نظر نخواهد رسید .نبودِ
عنصر اندیشه برای حزب ،حالتِ دائمیِ ناتوانی و نازایی را میآفریند؛ این ناتوانی بهنوبهی خود ،به ناکافی بودن قدرتِ کسبشده
نسبت دادهمی شود .اگر حزب ،حاکمِ مطلقِ کشورش شود ،چندی بعد حوادث و برخوردهای احتمالیِ بینالمللی محدودیتهای
تازهتری بر آن تحمیل خواهندکرد.

۵2

۵2

 -یعنی باز هم نیاز به قدرت بیشتر احساس خواهد شد.
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بنابراین تمایل اساسیِ همهی احزاب به سمت تمامیتگرایی است ،اولاش در مقیاس ملی و بعد در مقیاس جهانی .و چون
مفهوم منافعِ عمومی که هر حزبی به آن متوسل میشود ،مفهومی خیالی است ،مثل پوستهای توخالی که از هر نشانی از
واقعیت خالی است ،دقیقا به همین علتْ مسئلهی "تمامیِ قدرت" به نیازی مطلق تبدیل میشود .هر واقعیتی ضرورتاً حاکی از
"حدّ"ی است –اما آنچه که از هستی کامالً خالی است ،ابداً نمیتواند با هیچ شکلی از محدودیت روبرو شود .بههمین دلیل
است که بین تمامیتگرایی و " ناراستی و دروغ" خویشاوندی ذاتی وجود دارد.

باید قبول کرد که بیشترِ مردم هیچوقت بهدنبال امکان "تمامیِ قدرت" نیستند؛ خودِ این فکر آنان را میترساند .تصورش
سرگیجه آور است و برای روبرو شدن با آن ،نوعی بزرگواری الزم است .وقتی این آدمها به حزبی سیاسی وارد میشوند ،صرفا
خواستار رشد آن اَند –اما رشد به عنوان چیزی که عمالً حدّی نمی شناسد .اگر امسال سه نفر عضو بیشتر از پارسال به حزب
بپیوندد یا اگر حزب یک صد فرانک بیشتر پول جمع کند ،خوشحال میشوند .آرزو میکنند اوضاع تا ابد در همین سمت و سو
جلو برود .در هیچ شرایطی هرگز نمیتوانند باور کنند که ممکن است بهجایی برسند که حزبشان بیش از حدِ الزم عضو
داشته باشد ،بیشاز حد رای داشته باشد ،بیش از حد پول داشته باشد و دیگر نیازی به رشد بیشتر نداشته باشد.

سرشت انقالبی ،تمایل به تجسمِ "تمامیت" دارد .اما سرشت خرده بورژوازی ،تصویرِ گرمو نرمِ رشدی کند ،بیمزاحم و ابدی را
بیشتر می پسندد .در هر دو مورد تنها معیار و مالک برای سنجش خوبی و بدیِ همه چیز ،رشد و توسعهی مادیِ حزب است.
حزب ،دقیقاً مثل گلهی گاوی است که انگار باید پروار شود و گویی همه چیزِ عالم فقط به قصد پروار کردن آن خلق شدهاست.
آدم نمیتواند هم در خدمت خدا باشد ،هم در خدمت الههی پول پرستی؛ نمیشود هم خدا را خواست و هم خرما را .اگر مِالک
خیر ،خودِ خیر نباشد ،آنوقت است که دقیقاً مفهوم "آنچه خیر است" از دست میرود.

به محض آنکه رشدِ حزب ،مالکِ تشخیصِ خیر میشود ،بناچار به دنبالِ آن ،حزب بر اذهان و افکارِ مردم فشاری جمعی وارد
می کند .این فشار بسیار واقعی است؛ جلوی همه نشان دادهمیشود؛ به آن اعتراف میشود و اعالم میشود .طبعا این فشار باید
ما را بهوحشت بیندازد ،ولی غافل از آنکه ،تا حال بیش از حد به آن عادت کردهایم.
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احزاب در واقع سازمان هایی هستند که به شکل کامالً رسمی و علنی برای از بینبردن حسّ حقیقت و عدالت در جانها
طراحی شدهاند ..فشار جمعی با استفاده از تبلیغاتِ بسیار گسترده اِعمال میشود .هدفِ اعالمشدهی این تبلیغات روشنگری
نیست ،بلکه وادار کردن مردم است به پذیرش پیام حزب .هیتلر بهخوبی میدانست هدف تبلیغات باید درجهت بردگیِ اذهان
عمومی باشد .همهی احزاب تبلیغ می کنند .حزبی که به این کار دست نزند ،محو میشود ،چرا که کار همهی رقبایش همین
است .همهی احزاب اعتراف میکنند که تبلیغات میکنند .احزاب هر قدر هم که دروغزن باشند ،هیچ کدامشان در این کارها
آن قدر جسور نیستند که وانمود کنند صرفا به آموزش افکار عمومی و ارتقاء قضاوت مردم مشغولاند.

درست است که احزاب خودشان اعتراف می کنند که افرادی را که به آنها ملحق می شوند ،از جمله طرفداران ،جوانان و اعضای
جدید را آموزش می دهند و آگاه می کنند .اما این حرف دروغ است :آموزشی در کار نیست ،بلکه شرطیسازی است  ،۵۳نوعی
آماده سازی برای کنترلِ اعتقادیِ بسیار سفت و سختترِ حزب بر روی اعضا.

اگر عضوی از حزب (عضو انتخابیِ مجلس ،نامزد حزب ،یا کنشگری ساده) قرار باشد این قسمنامه را ادا کند که "قسم
میخورم هر وقت مسئلهای سیاسی یا اجتماعی را بررسی میکنم ،مطلقاً فراموش کنم که عضو گروه سیاسیِ خاصی هستم؛
تنها دغدغه ام مطمئن شدن از آن چیزی باشد که باید انجام شود تا به بهترین وجهی به منافع عمومی و عدالت خدمت
کردهباشم ".فقط تصور کنید آن وقت چه وضعی پیش میآید؟!
البته که از این جور حرفها استقبال نمیشود .همحزبی هایش و حتی خیلی از مردمْ اینجور آدمی را متهم به خیانت
می کنند .حتی آنانی که کمترین دعوایی با او دارند میگویند " ،خُب با این وضع ،پس چرا به حزبی سیاسی وارد شده؟" به این
ترتیب ،با ساده لوحی اعتراف می کنند که وقتی کسی به حزبی سیاسی می پیوندد ،فکر خدمتِ تمام عیار به منافع مردم و
عدالت عمومی را باید ترک کند .این آدم از حزباش اخراج میشود ،یا حداقل از نامزدی محروماش میکنند؛ بی شک ،هرگز
انتخاب نمیشود.
تازه! باورکردنی نیس ت کسی شهامتِ گفتنِ چنین سخنانی را داشته باشد .در واقع ،اگر اشتباه نکرده باشم چنین چیزی در عمل
هرگز رخ ندادهاست .اگر اصال این لحن و مضمون بهکار رفته باشد ،فقط از طرفِ سیاستمدارانی بودهاست که دنبال حکومت
۵۳

 :Conditioning -شرطی سازی ،نوعی شگرد تربیتی است که با ت کرار محرک –پاسخِ مطلوب شروع می شود ،اما بعد از تثبیت رفتار ،خود محرک

حذف می شود و از آن پس ،سوژه ،بینیاز از محرک ،به ابراز رفتار مطلوب اقدام میکند .کاشف و مطرح کنندهی این پدیدهی روان شناسی و شگردِ
تربیتی ،پاولف ،فیزیولوژیست و روان شناسِ نامدار شوروی ( )1۹۳6- 1۸۴۹است.
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کردن با کمکِ پشتیبانیِ سایر احزاب بودهاند .حتی در آن صورت هم ،طرح کردن این جور بحثها برایشان قدری بیآبرویی
همراه میآورد .برعکس ،هرکسی حس می کند کامال طبیعی ،معقول و آبرومندانهاست که بگوید" ،من به عنوان یک محافظه
کار  "...یا " من به عنوان یک سوسیالیست فکر می کنم که ."...

در عمل ،این جور بحثها فقط در سیاستورزیهای احزاب دیده نمیشود؛ مردم هم خجالت نمیکشند که بگویند " به عنوان
یک فرانسوی فکر می کنم که  "...یا " به عنوان یک کاتولیک فکر می کنم که ."...
گروهی از دختران کمسنوسال که داشتند تعهد خود را به " گُلیسم"

۵۴

–که معادل فرانسویِ "هیتلریسم" است – اعالم

میکردند میگفتند "حقیقت امری است نِسبی ،حتی در هندسه"  .در واقع همین اصل مسئلهی ما است.
اگرحقیقتی وجود نداشته باشد ،موقعی که آدم در این یا آن موقعیت گیر می کند ،ایرادی ندارد که هر جور هم فکر کند.
درست مثل این که چون موی کسی سیاه ،قهوهای یا قرمز یا بور است –چون بهتصادف با همان رنگ بدنیا آمده – آدم هم
میتواند هر خشک وتری را به عنوان فکر خودش بیان کند .در آن صورت ،فکر هم مثل مو محصول نوعی "فرایندِ حذفِ "

۵۵

فیزیکی خواهد بود.
اما اگر کسی قبول کند حقیقتی وجود دارد ،نمیتواند به چیزی جز حقیقت فکر کند .آدم آنچه را که فکر میکند به این
خاطر فکر نمی کند که بر حسب اتفاق ،فرانسوی یا کاتولیک یا سوسیالیست است ،بلکه صرفاً به دلیل این است که نور
مقاومت ناپذیرِ شواهد و ادلّه او را مجبور می کند که به این نکته تمرکز کند و به آن دیگری فکر نکند.

اگر شواهدی نباشد ،اگر شک باشد ،آنوقت با داشتن دانستههای موجود ،روشن میشود که مسئله ،غیرقطعی است .اگر
احتمال کمی در یک طرف باشد" ،مستدل" است که احتمال کمی وجود دارد – و الی آخر .در هر مورد خاص ،نور درونی
۵۴

 :Gaullism -اصول و سیاستهای مارشال شارل دوگل ،رهبر فرانسهی آزاد در لندن و خاک فرانسهی اشغالیِ دوران جنگ دوم ،رییس جمهور

پسا -جنگ فرانسه ،با مشخصههای محافظهکاری ،ملی گرایی ،و دفاع از دولت متمرکز .نویسنده ،به شدت با این اندیشههای دوگل مخالف ت میکرده،
طوری که او را مساوی هیتلر معرفی میکند ،آنهم در دوران جنگ و پیش از آزادی فرانسه .سیمون وی در دوران لندن ،موی دماغ او بودهاست تا آن جا
که در بارهی او گفت" :این زن یک دیوانه بود" .
۵۵

 :Process of Elimination -فرایند حذفِ گزینههای نامطلوب ،روشی است برای شناساییِ یک گزینهی احتماال مطلوب در بین چندین گزینه،

از راه کنارگذاشتن همهی هویت های دیگر .در آزمون آموزشی و تست زنی ،فرایند حذف ،اقدام مکرر به حذف گزینههایی است که در طیِ آن میفهمیم
که امکان درست بودن یک گزینهْ نزدیک به صفر یا خیلی پایین تر از سایر گزینه هاست .روشن است که این فرایند ،حتی اگر یک گزینه باقی بماند،
موفقیت و درستیِ پاسخ را تضمین نمیکند : .در تست زنیِ چهار جوابی ،با اثبات درست نبودن قطعیِ یک گزینه ،و سپس دو گزینهی دیگر ،نتیجه
میگیریم که گزینهی باقیمانده باید جواب درست تست باشد ،اما ممکن است هیچ استداللی به نفعاش نداشتهباشیم.
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همیشه با پاسخی مستدل ،به دادِ هر کسی میرسد که بهدنبال پاسخ میگردد .مضم ون پاسخ کمابیش ممکن است ایجابی
باشد – که اهمیتی ندارد .این پاسخ همیشه مستعد تجدید نظر و بازبینی است ،با اینحالْ هیچ تصحیحی نمیتواند به عمل در
بیاید مگر از راه نوعی افزایش نور درونی .۵6

اگر کسی ،عضوی از حزبی ،مطلقا مصمم باشد که در همهی افکارش ،از چیزی بجز نور درونی پیروی نکند و همهی مالکهای
دیگر را کنار بگذارد ،این جمع بندی را نمیتواند برای حزب اعالم کند .در این مورد ،او حزباش را دارد فریب میدهد .بهاین
ترتیب خودش در شرایط دروغ و ناراستی گرفتار می شود؛ تنها دلیل تحمل این شرایط آن است که نیاز دارد به حزبی بپیوندد
تا نقش موثری در امور اجتماعی داشته باشد .اما نتیجه این که خودِ این نیاز ،شرّ است ،و فرد باید با برچیدن بساط احزاب به
این شرّ پایان بدهد.

آدمی که تصمیم نگرفته که فقط به نور درونی وفادار باشد ،دروغ را در عمقِ جان و روح خود جا میدهد .مجازات او به خاطر
این کار ،تاریکیِ درون (شرّ) است.

برای فرار ازین مخمصه ،فایدهای ندارد که مرزی بین آزادیِ درونی و انضباط برونی بکشیم.

۵6

۵۷

چون برای اینکار الزم است به

 :Inner Light -سیمون وی بهطورِ عام به این نور ،در نوشتههایش تاکیدی عمومی و مکرر دارد ،اما در این جا به اقناعِ شهودیِ ناشی از نورِ درون

در فردِ ناظر توجه داشته است .چیزی که در نبود یا کمبود شواهد عینی ،او را قانع میکند.
نورِ درونی ،یکی از تعابیری است که کوُاِیْ کِرها (انجمن دینیِ دوستان) از آن برای اشاره به تابش نورِ حقیقت -خدا به خود یا درون شان استفاده میکنند.
آنان با این استعاره ،تالش دارند بگویند که رسیدن به حقیقت ،نیازی به واسطه (کشیش) یا کتابی خاص ندارد ،بلکه این نورِ درون است که چراغ هدایت
هر کس می تواند بشود .از نظر اینان ،نور درونی درست مساویِ وجدان و حساسی تِ اخالقی نیست و فراتر از اینهاست.
انجمن دوستان ،و نیز کلیسای دوستان ،با نام فرعی لَرزَندگان (کُواِی کِرها) ،گروهیاند که در میانه ی قرن  1۷در مسیحیانِ بریتانیا ظاهر شدند که خود
را به زندگیِ مطابق با "نور درونی " یا "درک مستقیم درونیِ خدا " متعهد می دانستند ،بی آن که مقید به متنی مقدس ،روحانیتی واسطه  ،خادمی دینی،
شعائر دینی و اقرار به دین خاص یا وابستگی به پرستشگاه خاص یا هرگونه مناسک و آیین خاص دینی باشند .اولین فرد صاحب نام این جمع ،جرج
فاکس ( ) 16۹1- 162۴بود که سختگیری ،حکم ارتداد و زندان کلیسا را تا آخر عمر تحمل کرد .اکثر بزرگانی چون توماس کارالیل و والت ویتمن او را
به شدت بزرگ داشتند.
این جمع ،بشدت ساده زیست اند و حتما لباس سا ده می پوشند .ضد جنگ اند و سرباز نباید بدهند؛ در دادگاه به کتابی مقدس قسم نمی خورند و در
فعالیت های جمعیِ خیرخواهانه و صلح طلبانه با قوّت فعال اند " .سکوتِ کُواِی کِری " (به معنای سکوت عمیق برونی و درونی) مهم ترین وام -واژه ای است
که از این گروه به زبان انگلیسی وارد شده است ،چرا که در گردهماییهای شان در عوضِ هر گونه وعظ و سخنرانی ،فقط سکوتی عمیق می کنند .نام
لرزنده ،ابتدا به عنوان کنایه ای مسخره از سوی مخالفان بر روی اینان گذاشته شد ،چرا که در هنگام سکوت شان ،از شدت خوف بر خود میلرزیدند ،اما
بعد ها خودشان هم ا ین نام را پذیرفتند (منبع :بریتانیکا و ویکی پدیا) .توماس پِین (متفکر نامدار انقالب آمریکا) ،والت ویتمن (شاعر استعالییِ
نامدارآمریکایی) ،و سی و یکمین و سی و هفتمین روسای جمهور آمریکا کوایکر بوده اند .هنری دیوید ثورو (فیلسوف سیاسی و حکی مِ امریکایی) هم
ازخانواری کواِیْکر برآمد .برای اطالعات بیشتر Quakers :و  Inner Lightدر بریتانیکا و ویکی پدیا.
۵۷

 -یعنی بگوییم ما که در درون آزادیم و این دروغها را قبول نداریم ،حاال مهم نیست که در بیرون زیر سلطهی دروغ سراییِ حزبمان باشیم.
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افکار عمومی دروغ گفت ،به مردمی که هر نامزدی ،هر نمایندهی منتخب موظف است با آنان روراست باشد .اگر قرار باشد به
نمایندگی از حزبام ،چیزهایی به مردم بگویم که میدانم خالف حقیقت و عدالتاند ،آیا نبایدْ اول از همه اخطاری در همین
باره به آنان بدهم؟  ۵۸اگر ندهم ،دروغ گفتهام.

از بین این سه نوع دروغ –دروغ به حزب ،دروغ به مردم ،دروغ به خود – اولی به مراتب کمتر ین شرّ است .با وجودِ این اگر
وابستگی به حزب ،کسی را وادار کند در هر موردی همیشه دروغ بگوید ،آنوقت است که صِرفِ وجود احزاب مطلقا و بیقید و
شرط مصداق شرّ است.

در آگهیهای میتینگهای عمومی بارها دیده میشود که چیزی شبیه این می نویسند" :آقای الف نظرات حزب کمونیست را
مطرح خواهدکرد (در بارهی موضوعی که میتینگ برایاش تشکیل می شود) .آقای ب مواضع حزب سوسیالیست را اعالم خواهد
کرد .آقای پ نظرات حزب لیبرال را بیان خواهد کرد".

این آدمهای فلکزده از چه راهی توانستهاند از مواضع متنوعی باخبر شوند که خیال دارند مطرح کنند؟ چه کسی میتوانسته
به آنان تک تک دیدگاهها را تفهیم کند؟ کدام عقلِکلّ و غیبگوی بزرگی؟  ۵۹جماعت زبان و قلم ندارد .همهی اندام و ابزارِ
بیان ،انفرادی هستند .جماعت سوسیالیست در یک آدم مجسم نیست ،جماعت لیبرال هم همین طور .استالین تجسدِ جماعت
کمونیست اس ت ،اما خیلی دور از اینجا زندگی می کند و امکان ندارد قبل از میتینگ ،با تلفن دستمان به او برسد.

نه! آقای الف ،آقای ب ،آقای پ با کسی مشورت نکردهاند ،مگر با خودشان .حاال اگر صادق بوده باشند ،اول از همه خودشان را
در جایگاه روانشناسانهی خاصی میگذارند –ای ن وضعیتی است که همیشه در فضای اجتماعات کمونیستی ،سوسیالیستی یا
لیبرالی  60پیش میآید.
۵۸

 یعنی "به آنان رو راست بگویم من آدمی هستم که مجبورم بعضی وقتها دروغ به خوردِ شما بدهم " :oracle -در اساطیر یونان ،شخص یا واسطهی خردمندی که طرف مشورت قرار می گرفت تا خبر غیب و آینده را از بارگاه خدایان بیاورد.
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-

۵۹

 :Liberalismآزاد مَنِشی یا لیبرالیسم فلسفهای سیاسی و اخالقی است بر پایهی اختیار و آزادمَنِشی ،رضایتِ اتباع حکومت و برابری در برابرِ قانون.
لیبرالها بسته به فهم شان از این اصول از آرایههای گستردهای از دیدگاهها حمایت میکنند ،اما عموما پشتیبانِ حکومتِ محدود ،حقوقِ فرد (از جمله
ق مدنی و حقوقِ بشر) ،سرمایهداری (بازار آزاد) ،دموکراسی ،سکوالریسم ،برابریِ جنسی ،برابریِ نژادی ،بینالمللگرایی ،آزادیِ بیان ،آزادیِ نشرِ بیان
حقو ِ
و آزادیِ دین اند .لیبرالیسم در مواردی در مقابلِ بنیادگرایی قرار دارد و بهمعنای اعتقاد به نیکی فطری بشر و قدرت فطری عقل اوست و مفهومی درون
دینی است و ربطی به لیبرالیسم سیاسی یا اقتصادی ندارد .شاید بتوان آنرا به تفسیر عقالنی از متون دینی تعبیر کرد که به دیدگاه معتزله در فرهنگ
اسالمی شبیه است .در این جا لیبرال به معنای حزبِ طرفدار بازارِ آزاد است.
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در صورتی که آدم خودش را در آن وضعیت بگذارد ،اگر قرار باشد که خودش را به دست واکنشهای خودکار بسپارد ،به شکلی
کامالً طبیعی بهزبانی صحبت میکند که با "موضع"های کمونیستی ،س وسیالیستی یا لیبرالی همرنگیِ کامل داشته باشد .برای
رسیدن به این نتیجه ،یک وضعیت بیشتر پیش نمیآید :آدم باید کامالً در برابر "تامل و اندیشه بهحقیقت و عدالت" مقاومت
کند .اما برعکس ،اگر این نوع تامل و اندیشه بخواهد اتفاق بیفتد ،باید قماری هولناک کند :باید "موضع"ی شخصی را بهزبان
بیاورد.

وقتی پُنتیوس پیالتس  61از مسیح پرسید "حقیقت چیست ؟" مسیح پاسخی نداد ،چرا که قبال گفته بود "آمده ام تا شاهد و
گواه حقیقت باشم".
تنها یک پاسخ وجود دارد .حقیقت ،همهی اندیشههایی است که در ذهن موجودی متفکر میجوشد که شوق و اشتیاق خاص و
مطلق و منحصربفردی برای دستیابی به حقیقت دارد.
دروغ و لغزش ( که هر دو هم معنی اند) ،ذهنیت و افکار کسانی است که یا مشتاق حقیقت نیستند یا عالوه بر شوق حقیقت در
پی چیز دیگری هم هستند .مثالً در پی حقیقت اند ،ولی مشتاق همرنگی با این یا آن ایده و نظر دریافتی هم هستند.
حاال چگونه می توان شوق حقیقت داشت ،ولی هیچ آگاهیِ پیشینی از آن نداشت؟ این مادر راز هاست .کلماتی که کمالی
فوقِ تصور را بیان میکنند –واژگانی مثل خدا ،حقیقت ،عدالت – بیسروصدا ،همراه با اشتیاق برانگیختهشده و به ذهن میآیند،
اما بی هیچ پیش داوریْ قدرت دارند که جان را اعتال داده و آن را لبریز از نور کنند.

داستان از این قرار است که درست در همان وقتیکه مشتاق حقیقتایم نور را دریافت می کنیم ،البته با ذاتی خالی از ذهنیت
قبلی و بیتقلّا برای حدس زدنِ درونمایهی حقیقت .سراسرِ سازوکار "اعتنا و توجه" در همین نکته نهفتهاست.

ممکن نیست که بخواهیم از یک طرف ،با اعتنا به حقیقت ،عدالت و منافعِ عمومی به مشکالت پیچیدهی زندگی مردم
رسیدگی کنیم و از طرفِ دیگر رویهای را حفظ کنیم که از اعضای جنبشی سیاسی انتظار میرود .گسترهی "اعتنا و توجهِ"
انسانی محدود است –اجازه نمی دهد که آدم توجه همزمانی به هر دوی این عُلقهها داشته باشد .در واقع ،هرکس که به یکی
توجه کند ،از دومی غافل میشود.
61

 :Pontius Pilate -در داستان مسیح ،سردارِ رومیِ حاکم یهودیه در  26تا  ۳6میالدی است  ،که بر اساس شکایتِ خاخامهای یهود او را دادگاهی

میکند و با اکراه دستور مصلوب شدناش را میدهد.
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بهاینترتیب ،به کسی که از عدالت و حقیقت دست میکشد هیچ درد و رنجی وارد نمیشود ،در حالی که نظام حزبی
مجازات های دردناکی برای گوشمالیِ سرکشی و نافرمانی دارد .این تنبیهات به همهی حوزههای زندگی سر میکشند :به روند
شغلی ،عواطف ،دوستی ،اعتبار و منزلت  ،62وجه بیرونیِ شهرت ،و گاهی حتی به زندگیِ خانوادگی .حزب کمونیست این
منظومه را تا سرحد کمال ،تکامل بخشید.

وجود این نوع مجازاتها ،حتی در آنانیکه صداقت و خلوصِ درونیِشان را معامله نمیکنند ،خواه ناخواه باعث تحریف
قضاوتهایشان میشود .اگر بخواهند تالش کنند ب ر ضد کنترل حزبی واکنش نشان بدهند ،خودِ این کشش و تکانهی واکنش،
در ذاتِ خود به حقیقت ربطی ندارد ،و به معنای واقعیِ کلمه بایستی مشکوک حساب شود؛ و بنابراین ،بنوبهی خود ،بایستی
خودِ این شک هم به حقیقت ربطی نداشته باشد" .اعتنا و توجهِ حقیقی" حالتی است بسیار سخت برای هر مخلوقِ انسانی،
آنقَدَر آزارنده و سخت که هر آشفتگیِ عاطفی و هیجانی می تواند آن را منحرف کند .بنابراین ،آدم باید همیشه سرسختانه
تالش کند تا قوهی قضاوتِ درونیاش (وجداناش) را در برابر تالطمِ امیدها و ترسهای شخصیِ خود حفظ کند.

اگر کسی قرار باش د در آزمونی ،محاسباتِ عددیِ شدیداً پیچیده ای انجام بدهد و این را هم بداند که هر بار که جواب آخریاش
عدد زوج شود ،شالق میخورد و فلک میشود ،خود را زندانیِ مخمصهای بحرانی می بیند .هر بار ،چیزی در بخش حسیِ
ذاتاش به او القاء میکند که با دستکاریِ کوچکی در محاسبات به عدد فرد برسد .تمایلاش به واکنش ،در واقع ممکن است
او را به آن جا ببرد که جواب زوج پیدا کند ،در حالی که ممکن است اصالً جواب زوجی واقعاً وجود نداشته باشد .کسی که در
این نوسان گرفتار باشد" ،اعتنا و توجه"اش دیگر خالص و ناب نیست .اگر پیچیدهگیِ محاسباتْ از او "اعتنا و توجه" مطلق
طلب میکند ،خواه ناخواه اشتباهات زیادی خواهد کرد –حتی اگر هم ،دست بر قضا ،خیلی تیزهوش ،بسیار شجاع و عمیقاً
حقیقتطلب باشد.

خُب! حاال باید چه کند؟ ساده است .اگر بتواند از دست کسانی که تازیانه را در دست دارند فرار کند ،نب اید معطل کند .و اگر از
همان قدم اول میتوانست از دست شکنجهگراناش نجات پیدا کند ،می بایست این کار را میکرد.
وقتی به احزاب میرسیم وضع درست به همین شکل است.

62

 :prestige -حیثیت و آبرو

39

وقتی کشوری احزاب دارد ،دیر یا زود ،بدون پیوستن به حزب و ورود به بازیهای حزبی ،دخالت موثر در "امرِ عمومی"
ناشدنی میشود .هر کسی که دل نگران امر عمومی است آرزو دارد که دلنگرانیاش بارآور و مفید باشد .آنانی که دلسوز منافع
عمومیاند یا باید دغدغه شان را فراموش کنند و رو به چیزهایی دیگر بیاورند ،یا باید به آسیابِ لهکنندهی احزاب تسلیم شوند.
در حالت دوم ،نگرانیهایی را تجربه میکنند که کمی بعد ،جای دغدغههای اصیلِ قبلیشان برای منافع عمومی را خواهند
گرفت.

احزاب سازوکارِ شگفتیاند که در مقیاس ملی ،به ما اطمینان می دهند که حتی یک تک انسان عاقل هم ،در امر عمومی نتواند
درک کند که چه چیز خیر است ،چه چیز عا دالنه است ،چه چیز درست است .در نتیجه –بهجز برای تعدادی تالقیها و
همزمانیهای پیشبینینشده – تصمیمی گرفته نمیشود ،چیزی اجرا نمی شود ،مگر اقداماتی که برخالف منافع عموم ،عدالت و
حقیقت باشند.

اگر کسی قرار بود سازمان زندگیِ مردم را به شیطان بسپارد ،دستگاهی هوشمندتر از این نمیتوانست اختراع کند.

اگر که تیر گیِ واقعیت فعلیِ دورانِ ما قدری کم بهنظر می رسد ،فقط به این دلیل است که احزاب هنوز همه چیز را نبلعیدهاند.
اما آیا در واقع تیره گیِ اوضاع ،واقعا کم است؟ آیا اتفاقات تازه نشان نمیدهند که هر جزءشان همانقدر ترسناکاند که
نشاندادم.

باید بپذیریم که سازوکارِ ستمِ معنوی و فکریای که ویژگی و مشخصهی احزاب است ،از نگاه تاریخی ،ریشه در مبارزهی
کلیسای کاتولیک با ارتداد و خروج از دین دارد.

نوکیشی که به کلیسا می پیوندد ،یا باورمندی مومن ،که بعد از کندوکاوی درونی ،تصمیم می گیرد در کلیسا باقی بماند ،آنچه
را در مکتب و جزمیاتِ کاتولیک درست و خیر است درک میکند .اما ،بهمحض این که از آستانه در رد میشود ،با این عمل،
خودبخود پذیرش ضمنی و پوشیدهی خود را نسبت به تعداد بیشماری اقالم ایمانی ثبت میکند ،مواردی که امکان ندارد
بتوانند وارسی شوند – حتی اگرشخصی فرهنگ و هوشی برتر هم داشته باشد ،برای بررسی و ردّ و اثبات تکتکشان یک عمر
مطالعهی او هم کافی نخواهد بود.
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انسان چطور میتواند باورمند و سهیم در گزاره هایی شود که از وجودشان حتی باخبر هم نیست؟ معلوم است دیگر! با تسلیمِ
صِرف و بی قیدوشرط به مقام مقتدری که صادرکنندهی آن گزارههاست!

به همین دلیل بود که سَن توماس آکویناس  6۳می خواست عقایدش فقط از سوی مقام کلیسا پشتیبانی شود ،بی هیچ بحث و
جدل و مناقشهای .می گفت برای کسانی که این اقتدار را می پذیرند ،هیچ چیز دیگری الزم نیست و کسانی را که آن را ردّ
می کنند ،هیچ استدالل دیگری قانع نخواهدکرد.

به این ترتیب است که نورِ درونیِ شواهد ،یعنی همان ظرفیت فهم و ادراکی که در پاسخ به اشتیاق انسان به حقیقت ،از باالسر
به او داده شدهاست ،بهدور انداخته میشود یا در حد انجام بیگاری و حمّالیِ مفتْ بیارزش میشود ،بجای این که سرانجامِ
معنویِ موجوداتِ انسانی را هدایت کند .نیرویی که بر اندیشه حکم میکند ،دیگر اشتیاق بیقیدوشرط و بی غلّ وغشّ برای
حقیقت نیست ،بلکه صرفا اشتیاق به همرنگی با آموزههایی از پیشمقررّ خواهد بود.

این که کلیسایی که مسیح بنیاد کرد به این ترتیب توانست ،تا این حد وسیع ،روح حقیقت را خفه کند ،بازی بسیار غمانگیز
چرخ روزگارست (کلیسا با وجود تحمیل دین -پرسی  ،6۴در این کار کامال موفق نشد –چون عرفان میتوانست همیشه سرپناهی
امن ایجاد کند) .در حالی که بسیاری بر روی آن انگشت گذاشتهاند ،اما به بازیِ بسیار غمانگیز دیگری توجه کمی شد :سرکوب
روح با رژیم دین -پرسی باعث ایجاد نفرت هم شد –و دقیقا همین نفرت جهتگیریای داشت که به نوبهی خود ،سرکوب
بیشتر روح را در دامن خود پروراند.

انسانباوریِ  6۵دینپیرایی  66و نوزایی – 6۷که میوههای دوقلوی این نفرت بودند – بعد از سه قرن بلوغ فکری ،پارهی بزرگ روح
انقالبِ  1۷۸۹فرانسه را الهام بخشیدند .این الهام و انقالب که بعد از کمی تاخیر ،به دموکراسیِ ما منجر شد؛ دمکراسیای
6۳

 :) 122۵- 12۷۴( Saint Thomas Aquinas -تاثیرگذارترین فیلسوفِ رسمی و الهیدان اسکوالستیسیزم و کلیسا ،اهل ایتالیا ،که تا امروز بر روی

اندیشهی علمی و سیاسی غرب نفوذ و مخالف و موافق داشتهاست .او فلسفهی ارسطو را با مسیحیت تلفیق کرد .نظریاتِ پیرواناش به تامیسم شهرت
دارد.
6۴

 ، Inquisition -انکیزیسیون  ،دین پرسی ،تفتیش عقاید :پرسش از هر گونه باور شخصی از سوی قدرتی حاکم یا دادگاه مربوطه .در اروپای قرون

وسطا (از  121۵به بعد) ،هیئت هایی از سوی دستگاه مشهور به فسادِ پاپ تعیین شدند تا در دادگاه حکم به ارتداد و سوزاندن و مصادره اموال
دگراندیشان بدهند .حکمدهندگان اولیه اتفاقا از زاهدان صدقهگیر بودند .یهودیان ،مسلمانان ،یان هوس ،میشل سروه ،ژاندارک ،جوردانو برونو و  ...از
جمله محکومانی بودند که زنده زنده به آتش سپرده می شدند .اسپانیا در یهودی کشی پیشتاز شد .جریانهای نوزایی ،روشنگری ،انقالب فرانسه و بعداً
هم ناپلئون در جهت تضعیف و برچیدن این بساط عمل کردند.
6۵

 :Humanism -انسان باوری (یا انسانگرایی ،یا اُمانیسم یا  )...نگرشی فلسفی و اخالقی است که بر ارزش و عاملیتِ فردی و اجتماعیِ انسان تاکید

می کند و عموما تفکرِ انتقادی و استناد به شواهد (عقالنیتگرایی و تجربهگرایی) را به پذیرشِ جزمهای اعتقادی یا خرافه ترجیح میدهد .این نگرش
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متکی به برهم کنش و تعامل بینِ احزاب؛ احزابی که همچون کلیسای کوچک سکوالریاند  6۸که هر یک تهدید تکفیر خودشان
را هم در اختیار دارند .نفوذ و تاثیر این احزاب ،کل نگرش و قوای عقالنیِ دورانمان را آلوده کرده است.

وقتی کسی به حزبی می پیوندد ،معموال به اینخاطر است که در میان فعالیتها و تبلیغات این حزبِ خاص ،مواردی را متوجه
شده که بنظرش عادالنه و خیر می رسند .اما احتماالً هنوز هیچ وقت موضع حزب را در مورد همهی مسایل زندگیِ مردم
مطالعه نکرده است .بنابراین موقع پیوستن به حزب ،رشته مواضعی را عمال تایید و امضاء میکند که خبری از آنها ندارد .و در
حقیقت ،اندیشهاش را به اقتدار حزب تسلیم میکند .چنانکه بعدا وقتی کم کم شروع به آشنایی با این مواضع میکند ،بدون
وارسیِ بیشتر آنان را خواهد پذیرفت .این دقیقاً همان نسخهی تکراریِ وضعیت هر کسی است که در راستای خط مشیِ سَن
توماس [آکویناس] به راستکیشیِ کاتولیکی  6۹می پیوندد.

واکنشی است بر تسلط نگرشِ مسلط کلیسای قرون وسطی و نگاه مثبتی به میراث یونانی و رمی دارد .معنای این اصطالح در طی تحوالت فکریِ
پیدرپی ،نوسان داشتهاست .برای اولین بار یزدان شناسی به نامِ فریدریک نایتامر در آغاز قرن  1۹این اصطالح را باب کرد تا نظامی آموزشی بر پایهی
ادبیاتِ کالسیک را معرفی کند .انسان باوری به دو گروهِ اصلیِ دنیوی و دینی تقسیم می شود.
66

  : Reformationرفرماسیون ،اصالح .در اواخر قرن پانزدهم ،فساد در کلیسای کاتولیک به اوج رسیده بود .مارتین لوتر( ،) 1۵6۴- 1۴۸۳کشیشآلمانی ،حرکت موسوم به جنبش «دین پیرایی» را آغاز کرد و در  1۵1۷طومارِ نود و پنج تزاعتقادی اش را به دیوار کلیسایش آویزان کرد ،تزهایی که در
مخالفت با دستگاه سیاسی -اعتقادیِ پاپ بودند .پیروان او ،لوتریان خوانده می شدند ،اما در نهایت به آنها پروتستان (معترض) گفته شد ،زیرا آنها در برابر
کوشش کلیسا برای محدود ساختن تعالیم شان اعتراض می کردند .تا سال  1۵۵0انواع دیگری از مذهب پروتستانِ رقیب ظهور کردند که کالوِنیسم یکی
از آنهاست که خود یک دیکتاتوریِ مذهبیِ ترسناکی را در سوئیس بنیان گذاشت .نزاع مذهبی این دو فرقه سبب جنگهای بسیاری شد و هزاران نفر با
نام شهید از هر طرف جان خود را از دست دادند .دین پیرایی که با نام مارتین لوتر و ژان کالوِن آمیخته است فقط از آموزه های آن دو فوران نکرد .این
جنبش را خیلی پیشترها ،مارسیلیو پادوآ ،ویلیام اوکام ،معاصران آن ها و نیز جنبش شورایی آغاز کرده بود .جنبشِ دینپیرایی ،عمالً به پیشرویِ
جنبشهای نوزایی و روشنگری یاری رساند.
6۷

  - Renessainceنوزایی یا رنسانس :جنبش فرهنگیِ مهمی بود که آغازگر دورانی از انقالب علمی و اصالحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپاشد .دوران نوزایی ،دوران گذار بین سدههای میانه (ق رون وسطی) به دوران روشنگری است .نخستین بار ،واژهی رنسانس را فرانسویها در قرن 16
میالدی بهکار بردند .آغاز دورهی نوزایی را در سدهی  1۴میالدی در شمال ایتالیا میدانند .این جنبش در سدهی  1۵میالدی ،شمال اروپا را نیز
فراگرفت .رنسانس ،یک تحول  ۳00ساله تا قرن هفده است که از فلورانس در ایتالیا آغاز شد و به عصر روشنگری در اروپا انجامید .ریشهی زایش دوباره،
در نگاه الگوخواهانه ای است که اهل این جنبش به دوران یونان و روم پیشا -مسیحیت در زمینهی اندیشه ،سیاست ،هنر و معماری داشتهاند .دِکارت،
کُپرنیک ،گالیله ،از اندیشمندان شاخص و تحول سازِ این دوراناند.
6۸

 :secular -کلیسای سکوالر طعنه و کنایه ای است به این ساختار ،که این هم یک دین است ،منتها خدایش و معبدش حزب است .سکوالر :دنیوی،

چیزی که به مسائل مذهبی و معنوی بیربط باشد .روحانیِ سکوالر :روحانیِ آزاد از حیطهی قانونی دینی؛ ناوابسته به فرقه و مسلک دینی .ارزش
سکوالر :ارزشِ این دنیایی ،غیر اُخروی ،و غیرِ آخرتی .حکوم تِ سکوالر :حکومتی که روحانیون و اهل تدین و باورهای هیچ دینی در آن حق ویژهای
نداشتهباشند و با آنان هم چون سایر شهروندان و سایر باورها برخورد شود .دینِ سکوالر :نهاد دینی ای که کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا
واگذار می کند :عدم دخالت اهل معبد و روحانیِ صاح بِ حق ویژه در سیاست و حکومت ،اما در نهایت ،همزیستیِ مسالمت آمیز هر دو در اداره قلمرو
های خود .الهیاتِ سکوالر :یزدان شناسیای که تمام یا بعضی از مفاهیم آن جهانی ،اُخروی و آسمانی یک دین را به مفاهی مِ این جهانی ،مادی و سیاسی
تبدیل و تحویل می کند و مصداق های آن مفاهیم را در روی همین زمین می جوید؛ الهیات سیاسی .جامعهی سکوالر :جامعهای که در عین دینداری
یا بی دینیِ تمام یا بخش بزرگی از جمعیت ،قراردادهای اجتماعی و قوانین خود را بدون توجه به بایدها و نبایدهای الزامی یک دین خاصِ (یا ادیانِ)
موجود تنظیم می کند ،و در عین حال ممکن است شدیدا متاثر از علقههای فردیِ دینیِ شهروندان خود با شد یا بر آن ها چشم بپوشد و بینظر باشد.
6۹

 :orthodoxy -در لغت ،سنتی بودن ،سختکیشی ،کهن کیشی ،راست کیشی .اصطالحاً باورهای رایج شاخهی غالب یا اکثریتِ هر باور دینی یا

سکوالر نسبت به شاخههای مغلوب یا اقلیت.
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اگر قرار بود در موقع پرکردن برگهی عضویت حزب ،کسی اینطور بنویسد که" ،من موافق نظر حزب در بارهی این و آن
مسئلهام؛ هنوز مواضع دیگر حزب را بررسی نکردهام و بنابراین کامال حق خود می دانم که نظرم را تا زمان دریافت اطالعات
کاملتر معلق نگهدارم" ،طبعاً به او توصیه میشود که " بعدا بیاید!"

۷0

اگر از استثناء بگذریم ،در حقیقت وقتی کسی به حزبی می پیوندد ،از روی تسلیم ،رویهای ذهنی را در پیش میگیرد که بعدها
با جمالتی از این نوع بیاناش خواهد کرد" ،به عنوان سلطنتطلب ،به عنوان سوسیالیست ،فکر میکنم که  "...خیلی خیلی
راحت است! این وضع ،همسنگ و مساویِ تعطیل کامل مخ است .و هیچچیز راحتتر از آزادشدن از اندیشیدن نیست.

در بارهی سومین  ۷1ویژگیِ احزاب –که ماشینهایی برای تولید شور و هیجان گروهیاند – وضوح این نکته آنچنان چشمگیر
است که بعید است نیازمند نشانیدادن بیشتر باشد .شورِ گروهی تنها م نبع انرژیِ در اختیار احزاب است ،برای تولیدِ تبلیغات و
اِعمال فشار بر جان و روح هر عضو.

انسان خودش تشخیص میدهد که روحیه مریدوارِ حزبی فرد را کور میکند ،نسبت به عدالت "کر" میکند ،حتی افراد صحیح
و سالم را وحشیانه به سمت آزار رسانی به اهداف بیگناه هل میدهد .انسان آن را تشخیص میدهد ،اما بازهم هیچ کس
پیشنهاد خالصی از تشکیالت و سازمانی را نمیدهد که اینچنین شرّهایی تولید میکند.

مواد نشئهآور ممنوعاند .با وجودِ این بعضیها به آن ها معتادند .اما اگر قرار بود حکومتْ فروش تریاک و کوکائین را در همهی
سیگارفروشیها راه بیندازد ،آنهم به همراه پوسترهای تبلیغاتی برای تشویق مصرف ،آنوقت معتادان خیلی بیشتری وجود
میداشتند.
××××××

جمعبندی  :نهاد احزاب شرّی بنظر میرسد که تقریبا خالص و دست نخورده است .در اصول و "نظر" بد است ،و در " عمل"
تاثیراش مضرّ است .برچیدن احزاب تقریبا میتواند کامال فایدهمند باشد .این کار از نظر اصولی میتواند ابتکاری بهشدت
مشروع بوده ،و در عمل هم میتواند تاثیر خیر داشتهباشد.
۷0

 -به این نوع ورود ،با قدری آسانگیری واژگانی  ،عضویت با حق تحفظ یا حق شرط میگویند .Reservation :اما حق تحفظ معموال در نهادهای

بینالمللی مطرح می شود و احزاب بههیچ وجه آن را نمیپذیرند .تعبیر سیمون وی ،طعنه و کنایه ای است برای اخراج از همان اول.
۷1

 -در همین متن ،قبالً دیدیم که این ویژگی ،اولین خاصّهی حزب معرفی شده بود.
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پس باید این طور عمل شود :در انتخاباتْ نامزدها بجای اینکه به رایدهندهگان بگویند" ،من این یا آن برچسبِ گروهی را
دارم" –که تقریبا در بارهی موضع واقعیِ شان در مسائل واقعی ،تقریباً به مردم هیچ اطالع درستی نمیدهد – میگویند ،
" نظرات من در این و آن مشکلِ مهم ،این است و آن".

سیاستمداران برگزیدهشده در پیِ ج ریان جذب و دفعِ طبیعی و متغیرِ شباهتها و تفاوتها ،به نمایندگان دیگر می پیوندند یا
از آنان دور میشوند .ممکن است من کامال با آقای "الف" در مسئلهی استعمارگری موافق باشم ،و با اینحال در موضوع
مالکیت کشاورزی با او مخالف باشم ،و رابطهام با آقای "ب" ممکن است کامال برعکس باشد.

سنگشدگیِ (تحَجُرِ) ساختگی بهشکل احزاب ،سازگاریِ خیلی کمی با همبستگیها و جداییهایی دارد که برای یک عضوِ
مجلس ،اصیل و واقعی هستند ،پیوندها و گسستهایی که بیشتر وقتها خود را با آن درگیر می بیند ،یعنی ممکن است با
"همکار"ی از حزب خود ش مخالف باشد ،و توافق کاملی با سیاستمداری داشته باشد که از حزبی دیگر است .کافی است بهیاد
بیاوریم که ،در آلمان سال  1۹۳2بارها ممکن بود کمونیستی در بحثی خیابانی با یک نازیْ یکدفعه با سرگیجهای ذهنی روبرو
شده باشد ،سرگیجه به دلیل کشف همخوانیِ کاملشان در همهی مسائل.

در بیرون مجلس ،حلقههای روشنفکری بطور طبیعی در دور و بر نشریاتِ بیانگرِ نظرگاههای سیاسی شکل میگیرند .این
حلقهها می باید سیال بمانند .این سیالیت نشان و صفت بارز حلقههایی است که بر شباهتهای طبیعی بنا میشوند؛ همین
سیالیت است که حلقه را از حزب سوا میکند و مانع می شود که روی فرد نفوذ مضرّ اعمال کند .وقتی کسی روابطی دوستانه
با مدیر فالن نشریه و و مقاله نویسان ثابتاش بهم میزند ،وقتی گهگاهی برای آن می نویسد ،میتواند بگوید که با این نشریه و
حلقهاش "در تماس" است ،اما این آدمْ آگاه است که بخشی از آن نشریه نیست؛ در نشریه ،مرز روشنی بین درون و بیرون
وجود ندارد .اگر کمی دورتر برویم ،کسانی هستند که نشریه را میخوانند و از قضا یکیـدو نفر از مقالهنویساناش را
می شناسند .باز هم کمی دورتر ،هستند خوانندگانِ ثابتی که از نشریه الهام میگیرند .اگر ب ازهم از مرکز حلقه بیرونتر برویم،
خوانندگانِ گهگاهی هستند .با وجود این ،هیچکدام اینها هرگز فکر نمیکند یا نمیگوید که " ،به عنوان یک نفرْ وابسته به
فالن نشریه ،نظرِ من اینه که "...

در موقع انتخابات ،اگر مقاله نویسانِ نشریهای نامزد سیاسی باشند ،آنان را بایستی از متوسلشدن به رابطهشان با نشریه قدغن
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کرد ،و خودِ نشریه را هم با هدفِ جلوگیری از پشتیبانی مستقیم یا نامستقیمِ از نامزدیشان ،از امضاءکردن این نامزدی و حتی
اشاره به آن باید منع کرد .هرگونه "انجمن دوستدارانِ" نشریهی فالن ،با هدف انتخاباتی ،باید قدغن شود .هرگاه نشریهای
مانع نوشتن نویسندگاناش برای نشریات و ناشرین دیگر شود باید تعطیلاش کرد.

همهی اینها نیازمند مجموعهی کاملی از مقررات مطبوعاتیاند که مانع ادامهی فعالیتهای جنجالیِ نشریات بیآبرو شوند ،چرا
که هیچ کسی میل ندارد با آنها همکالم و معاشر باشد.

هروقت که حلقهی بحث و فحصی ،وسوسه شود که سنگشد گی (تحَجُر) پیدا کند و عضویتی رسمی راه بیندازد ،این تالش را
باید با قانون سرکوب و مجازات کرد.

در این میان ،طبعا احزاب زیرزمینی هم سروکلهشان پیدا میشود .پیوستن به اینها کاری آبرومندانه و افتخارآمیز نیست.
اعضای این احزاب دیگر نمیتوانند بردگیِشان را به نمایشی عمومی تبدیل کنند.

۷2

اجازه پیدا نمیکنند تبلیغی برای

حزبشان کنند .حزب این امکان را نخواهدداشت که مردم را در شبکهی عنکبوتیِ تَنگِ عُلقهها ،شورها و الزاماتِ خود زندانی
کند.

۷۳

هروقت که قانونی بی طرف و منصفانه باشد ،و بر نگاهی روشن به منافع عموم بنا شده باشد ،هرکسی آن را به آسانی میفهمد و
رعایت میکند؛ این نوع قانون در تضعیف آنچه ممنوع است موفق میشود .در عمل ،کم پیش میآید که مجازاتهای
قانونشکنی اِعمال شود :خودِ وجود قانون ،کا فی است تا نیروی خاطی را خنثی کند .این اعتبار ذاتیِ قانون ،واقعیتی است در
زندگیِ عامه ،اعتباری که مدت هاست فراموش شده و باید احیا شده و از آن درست استفاده شود .وجود احزاب زیرزمینی نباید
آسیب مهمی پیشبیاورد –مخصوصاً در مقایسه با تاثیرات مصیبت بارِ فعالیته ای احزاب قانونی.
۷2

 -در حالی که اعضای احزاب معمولی می توانستند این نمایش علنی را بدهند.

۷۳

 این نکته در کشورهایی که در سایهی حاکمیت استبدادیِ شدید ،دیکتاتوری ،نیمه توتالیتر یا توتالیتر اند ،بهدلیل نبود جایگزینهای علنی و وجودِشرایط مخفیکاریِ تحمیلی از برون ،نبود تجربهی نهادینه شدهی مدارا ،آزادی ،خودبیان گری ،گفتگو و دمکراسی در جامعه و نسلها ،و بیمدارایی و

ستیزه جوییِ (ناخواسته یا خواسته)ی درونیِ حلقههای مبارز ،و احالهی همهی مفاهمهها به راه حلِ " حذف " ،به شکلِ دیگری در میآید .شبکهی
زی رزمینیِ ترور ،و وحش تِ ناخواسته یا خواسته ای که در حزبِ مخفی بوجود میآید ،ساختار را به شکل فرقههایی مافیایی در میآورد که هر گونه ارتداد
و تردید با شدیدترین مجازاتهای درون حزبی (ناخواسته یا خواسته) روبرو شده و به سرعت تا حذف شخصیتی و فیزیکی یک مرتد یا تمام مرتدین ادامه
مییابد .در گروههای زیرزمینی ،راهِ حل اختالفات یا تندادن به نظرِ غال بِ فرماندهی کل ،یا عضوِ باالسری یا اکثریت است ،و یا تندادن به تصفیه و نه
جداییِ آزادانه و محترمانه و رفیقانه .تصفیه هم به دالیلِ امنیتی در اکثرِ موارد یعنی تصفیهی فیزی کی ،به منظورِ تضمینِ بقای گروه ،چرا که در شرایط
محدود ،بسته ،نبودِ امکانات ،لزوم حفظ اطالعات ،امکانات و ارتباطات ،لزومِ تحکی مِ قدرتِ آهنینِ سانترالیزمِ رهبری ،لزوم سرعتِ عمل و سرع تِ جابجایی
و  ...و  ...هیچ راهی نمیماند جز کورکردن نقطهی ضعف با حذف.
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به طورِ کلّی ،بررسیِ دقیق ثابت می کند که برچیدن احزاب هیچ دردسر و زحمتی پیش نمیآورد .ناسازوارهای عجیب و غریب:
احتمالِ به کارگیریِ اقداماتی از این جنس ،که دردسری اضافه نمی کنند ،کمتر از هر اقدام دیگری است .مردم به خود
میگویند ،اگر این اقدامْ اینهمه ساده است ،پس چرا خیلی زودتر از اینها انجام نمیشده؟ اما باید پذیرفت که در بیشترین
موارد ،کارهای بزرگْ آسان و سادهاند.

۷۴

این اقدام خاص ،تاثیری بهداشتی و پاکساز بر روی قلمروِ "امر عمومی" خواهدداشت ،چرا که روحیهی حزبی همهچیز را
عفونی کردهاست.

نهادهایی که حیاتِ عمومیِ کشوری را تنظیم میکنند همیشه در قوهی تعقل عامه نفوذ میکنند –اعتبار و منزلتِ قدرت هم
همینطور است .مردم ،رفتهرفته در همهی زمینهها عادتی پیداکردهاند که فقط " به نفعْ" یا "بهضررِ" هر عقیدهای فکر کنند ،و
بالفاصله بهدنبا ل استدالل هایی بروند که یکی از این دو موضع را پشتیبانی کند .این یعنی نفوذ و انتقالِ دقیقِ روحیهی
حزبی  ۷۵به شعورِ مردم.

حاال درستْ مثلِ داخلِ احزاب ،آدمهایی دموکراتمنش هم در بیرون هستند که به همانشکل در قلمروِ آرمانها و ایدهها،
نوعی تکثّرِ حزبی را ق بول دارند؛ آزاداندیشانی هستند که مایل به ارجگذاریِ نظراتیاند که با آنها مخالفاند .اینها مفهوم
درست و نادرست را کامالً گم کردهاند.

۷6

دیگرانی هم هستند که با گرفتن موضعی به نفع فالن عقیده ،از روبروشدن با هرگونه دیدگاه مخالفی خودداری میکنند .این
یعنی ا نتقال روحیهی تمامیتگرا به شعور مردم.

وقتی اَیْنیشْتاین  ۷۷از فرانسه دیدار میکرد ،همهی افرادی که کمابیش با حلقههای اندیشهگی پیوند داشتند ،از جمله

۷۴

 -و بهعل تِ همین سادگی ،از آنها غفلت می شود.

۷۵

 و فرقهایی حاصله را ر ّد کند.
 -در این جا ،سیمون وی بهنوعی می خواهد نسبیانگار ِ

۷۷

 :) 1۸۷۹- 1۹۵۵( Einstein -آلبرت اَیْنِشْتاین ،فیزیکدانِ نظری ،واضع نظریهی نسبیت عام و خاص که در کنار مکانیک کوانتومی دو ستون فیزیک

۷6

نویناند .به خاطر فرمول مشهور جرم و انرژی معادل ) E=mc2( ،شهرت دارد .کار او بر فلسفهی علم تاثیر گذاشتهاست .گفتههای او در مسائل فکری،
فلسفی ،جنگوصلح و دین مورد توجه عامهی جهانیان بوده است (تلفظهای مختلفی از اسم او در فارسی وجود دارد ،از جمله انیشْتَن و اَیْناِشتَیْن.).
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دانشمندان دیگر ،خود را به دو اردوگاه تقسیم کردند " :با اَیْنیشْتاین" یا " بَر اَیْنیشْتاین"  .هر بحث تازهی ع لمی در دنیای علمْ
حامیان و دشمنانی پیدا میکند که –هر دو طرف با روحیهای حزبی ،و تا حد نفرتانگیزی – بر ضدّ هم خشمگیناند .دنیای
ادیشه دائماً پر است از دسته بندی و گرایش ،که نشان از مراحل مختلف سنگشدهگی (تحَجُر و جمود) دارد.

در هنر و ادبیات ،این پدیده ح تی بیشتر از این هم شایع است .کوبیسم  ۷۸و سوررئالیسم  ۷۹هر یک نوعی حزب بودند .بعضی
"ژید"ی

۸0

و بعضی "موراس"ی بودند  .۸1برای رسیدن به شهرت ،بد نیست که دارودستهای از طرفدارانْ آدم را دوره کرده

باشند ،طرفدارانی که روحِ حزبی تسخیرشان کرده.

بههمین سَبْک ،فرق زیادی بینِ آدمِ حزبزده یا کلیسازده –یا ضدِ -دینزده – نبود .آدمْ یا "هواخواه" یا "ضدِ" ایمان به خدا،
مدافع یا مخالف مسیحیت ،و غیره بود .وقتی صحبت از دین میشد ،بحثْ حتی بهجایی میرسید که از "رزمندگان" صحبت
میشد.

۸2

حتی در مدرسه ،آدم می تواند به سرش بزند که راهی برای انگیزش ذهن کودکان بهتر از این وجود ندارد که آنان را دعوت کند
که "طرف" گیری کنند – " با ما" یا "بَر ما"" ،طرفدارِ  "...یا " بر ضدِ  ". ...به بچهها جملهای از نویسندهای بزرگ داده میشود
و پرسیده میشود "موافقید؟ بله یا خیر؟ استداللهاتون رو پخته کنید ".موقعِ امتحان ،فلکزدههای بیچاره که فقط سه ساعت
وقت دارند ورقههاشان را پر کنند ،اولِ کار نمیتوانند بیش تر از پنج دقیقه وقت بگذارند برای این که تصمیم بگیرند موافقاند یا
نه .و با اینحال ،میتوانست خیلی راحتتر به آنان گفتهمیشد" ،روی این متن خوب فکر کنید ،بعد فکرهایی رو که به
ذهنتون میاد بنویسید".

۷۸

  :Cubismسبکی انقالبی در نقاشی ،که هنرمند می خواهد نماهای متعدد واقعیت (سوژه) را در یک تصویر و با خطوط شکستهی هندسی جا دهد.کوبیسم با پیکاسو و براک در اوایل قرن  20مطرح شد.
۷۹

 :Surrealism -جنبشی پیشرو در هنر و ادبیات قرن  20که مثالً با کنار هم گذاریِ نامنطقیِ تصاویر ،بهدنبالِ آزادسازیِ توانِ بالقوهی ذهنِ

ناخودآگاه است .سالوادور دالی ،پیکاسو؛ رنه ماگریت از سرآمدان این جنبش در نقاشیاند.
۸0

  :) 1۸6۹- 1۹۵1( Andre Gideرمان نویس پر کارِ فرانسوی ،برندهی جایزه نوبل  1۹۴۷برای بازتاب دادنِ هنرمندانه و جامع فالکت و وضعی تِکلیِ بشری در نوشتههای برجستهاش .مائدههای زمینی ،مائدههای تازه ،سکه سازان و  ...نوشتههای مشهور فکری -ادبی اویند .گزارشهای او از وقایع
مهم اوایل قرن  ،20سفر به کنگو  ،بازگشت از چاد واز آن دو پرجنجالتر" ،بازگشت از شوروی " (نماد بازگشت او از کمونیس مِ روسی) بر روی اندیشهی
سیاسیِ قرن  20اثر گذار بودهاند .برپایهی گزارشِ شخصیاش ،در جوانی او همراه با اسکار وایلد ،تجربههای دگرباشانهی نادری داشتهاند.
۸1

  :) 1۸6۸- 1۹۵2( Charles Maurrasشارل موراسْ نویسنده ،سیاستمرد ،شاعر و منتقد فرانسوی .پایهگذار جنبش راست افراطیِ "اقدام برایفرانسه " .سلطنتطلب ،ضد سامی (ضدِ عرب و یهود) ،ضد پارلمان گرایی و ضدانقالبی بود .بر روی ناسیونال کاتولیکها و گروه ناسیونالیس مِ متحد
تاثیرگذار شد .نظرگاه موراسیسم به او منسوب است .موراسیسم که به شدت به جنبش "اقدام برای فرانسه " نزدیک بود ،طرفدارِ ناسیونالیس مِ
یکپارچهی مطلق ،سلطنتطلبی ،رستهگرایی ،ائتالف با سندیکالیسم انقالبی ،و مخالفت با دمکراسی ،لیبرالیسم و سرمایهداری بوده است.
۸2

 -کنایه از گسترشِ بح ثِ صرفاً فکری به حوزهی مبارزهی فیزیکی و حذفِ دیگری.
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تقریباً در هر جا –در بیشترِ موارد ،حتی موقع سروکار داشتن با مشکالت کامالً فنی – شخص بهجای فکرکردن ،صرفا موضع
میگیرد " :با ما" یا "بَر ما"  .این نوع انتخابْ جانشینِ فعالیتِ ذهن می شود .این جذامی است فکری؛ جذامی که از دنیای
سیاست ریشهزده است ،بعد در سرتاسر زمین پخش شده و همهی شکلهای اندیشهگی را آلوده و مسموم کردهاست.

این جذامْ ما را دارد میکُشد؛ بعید است بشود درماناش کرد ،بیآنکه کار را از برچیدن همهی احزاب شروع کنیم.
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اهمیت سیمون وِی
بهقلمِ چِسواف میوُش
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فرانسه با پیشکشِ سیمون وِی ،هدیهای کمیاب به جهانِ معاصر داد .ظهور و بروزِ نویسندهای مثلِ او در قرنِ بیستم برخالفِ
همه ی قوانینِ احتماالت بود ،اما واقعیت این است که اتفاقاتِ نامحتمل پیش میآیند و ما را حیرتزده باقی میگذارند.

زندگیِ سیمون وِی کوتاه بود .او که در پاریسِ  1۹0۹چشم باز کرد و در انگلیسْ در  ۳۴سالگی (  ) 1۹۴۳آن را برجهان بست.
هیچکدام از کتابهایش در دوران زندگی منتشر نشدند .بعد از جنگ [ -دوم جهانی] تا امروز (  ) 1۹60مقاالت پراکنده و
دستنوشتههایش –یادداشتهای روزانه و رسالهها – منتشر و به زبانهای زیادی ترجمه شدند .کارهای او در سراسر دنیا
خوانندگانی را به تحسین واداشت ،با این حال ،بخاطرِ زاهدمَنِشیِ ذاتیِ کارهایش ،در هر کشوریْ خوانندگانِ محدودی را به خود
جلب میکنند .امیدوارم معرفیِ من برای کسانی که هیچوقت چیزی از او نشنیدهاند مفید باشد.

شاید ما در عصری زندگی میکنیم که فقط در ظاهرْ "بیخدا"ست .میلیونها نفر در جنگ اول جهانی کشتهشدند ،میلیونها
در طی انقالب و بعد از آن در روسیه کشته شده یا تا سرحد مرگ شکنجه شدند؛ و قربانیانِ بیشمارِ ناز یسم و جنگ دومِ
جهانی در کنارشان .همهی اینها بر روی اندیشهی اروپایی تاثیری قوی داشتهاست .و به نظرم که اندیشهی اروپایی به دُوْرِ
مسئلهای قدیمی چرخیدهاست ،مسئلهای آنقَدَر کهنه که خیلیها خجالت میکشند اسماش را بیاورند .واقعیت دارد که گاهی
آدمها تا چند نسل ،معماهای قدیمیِ بشری را پنهان میکنند و رویشان را می پوشانند ،بعد دوباره به آنان جان میدهند و به
زبانی تازه تنظیماش می کنند .این بار آن مشکل قدیمی این است:

۸۳

 :Czeslaw Milosz -تلفظِ لهستانیِ چِسواف میوُش( :واو) در "میوُش "  ،مثل (واو) در "تفاوُت " است.
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چه کسی رنجِ بیگناه را میتواند توجیه کند .آلبر کامو  ۸۴در طاعون  ۸۵بحثی را دوباره پیش میکشد که "کتاب ایوب"  ۸6قبال
مطرح کرده بود .آیا بایستی مثل ایوان کارامازوف  ۸۷بلیتِ ورودمان به زندگی را به خدا پس بدهیم ،چون اشکِ کودکی کافی
است که تمام معادلهها را بههم بزند؟  ۸۸اگر خدا مسئول فرض شود ،اگر میگذارد چیزهایی اتفاق بیفتند که ارزشهای ما به
عنوان اتفاقاتی هولآور محکومشان میکنند ،آیا این خدا می تواند وجود داشته باشد؟ کامو می گفت نه .ما در کیهان تنهاییم؛
سرنوشت انسانیِ ما این است که فریاد اعتراضی ابدی را بر سر نیروهای غیرانسانیِ کور بکشیم ،بیهمدردیِ رفیقی در جایی،
بیشالودهای ماوراءطبیعی.

اما شا ید خودِ خدا که نه ،بلکه الههای باشد که در میان میدانهای نبرد و اردوگاههای مرگ و کار اجباری راه میرود ،به
زندانها سرک می کشد ،و هر قطره خونی ،هر مصیبتی را از روی زمین محو می کند؟ آیا امکان ندارد؟ الهه میداند آنانی که
شکایت میکنند ،ابداً اصلِ داستان را نمی فهمند .شاکیان باید بدانند هر چیزی حساب و کتابی دارد ،هرچیزی بخش
گریزناپذیر درد و رنج تولد است و بعدا جبران خواهد شد .انسان خدای انسان خواهد شد .اما در مسیر کسب این دستاورد ،باید
از تپهی "جُلجُتا"یی  ۸۹هم رد شود .در عصر ما اسمِ این الهه ،با طنینی لرزان بر زبان میآید :او همان تاریخ است.

لِشک کوالکُوْسْکی ،استاد مارکسیست فلسفه در ورشو  ،۹0صریحا اعالم میکند  ۹1که همهی ساختارهای فلسفهی مدرن ،از
۸۴

 ،) 1۹60- 1۹1۳( :Albert Camus-رمان نویس و فیلسوف فرانسوی ،برندهی جایزهی نوبل ادبیات 1۹۵۷؛ افسانهی سیزیف ،بیگانه و کارهای دیگرِ

او هر یک اثرهای درخشانیاند .یکی از معرفهای کوتاه او تعبیرِ "من اعتراض میکنم ،پس هستم " است.
۸۵
  :The Plagueطاعون ، 1۹۴۷ ،ترجمه رضا سید حسینی ،نیلوفر۸6

 :Book of Job -اولین بخش از عهد قدی مِ کتابِ مقدسِ مسیحی و بخشی از کتاب مقدسِ عبری که به رنجها و صبر ایوب بر آنها و توجیه

مسئلهی شرّ (تئودیسه)  ،با زبانی بسیار خیالانگیز و شاعرانه اشاره می کند .بح ثِ شیطان ،برای اولین بار در این بخش مطرح می شود.
۸۷

 -برادران کارامازوف ،آخرین رمان بزرگ داستایوسکی ،جراحِ بزرگِ روحِ انسانی .چهار برادرند و پدری بدنام از نظر همهی پسران .ایوانْ شخصیتی

خونسرد ،کینه جو و بیاعتقاد به خداست که نقشهی قتل پدر را میکشد ،اما برادری دیگر بهعمل در میآورد و سومی را دستگیر میکنند .چهارمی
سلیمالنفس ترین برادران است و معتقد به خدا .رمانی فلسفی ،اخالقی ،روانشناسانه و کنکاش گر در وجود و نقش خدا ،اختیار و عمل انسانی .ایوان در
مکالمهای مهم با آلیوشا میگوید " از وسع ما خارج است که برای وارد شدن به دنیا این همه تاوان بپردازیم ... .از مدتها قبل عزمام را جزم کردهام تا به
این مسئله نیندیشم که خدا انسان را آفرید یا انسان خدا را ... .آدم می تواند دیگران را دورادور دوست بدارد اما از نزدیک نمی شود ... ،کودکان را میتوان
از نزدیک دوست داشت اما بزرگساالن را نمی توان ... .پس شتاب میورزم بلیت ورودی ام به دنیا را پس بدهم ,و اگر آدم درستی بوده باشم ،وظیفه دارم
هرچه زودتر آن را پس بدهم ... .اینطور نیست که خدا را قبول نکنم ،منتها در نهای تِ احترامْ بلیت را به ایشان برمیگردانم" .
۸۸

 -اشاره به تغییر تصمیم اختیاریِ ما در عینِ وجود جریانِ شر.

۸۹

 :Golgotha -در قصهی مسیح ،اسم تپه ای است در بیرون دیوارهای شهر اورشلیم (بیت المقدس) که مسیح بر باالی آن به صلیب کشیده شد .کنایه

از سرباالیی دشوارِ درد و رنج مصلوبیت انسان.
۹0
  :) 1۹2۷- 200۹( Leszek Kolakowskiفیلسوف و مورخ دیدگاهها ،اهل لهستان ،مارکسیست و منتقدِ مارکسیسم ،نویسنده کتاب نامدا ِر" جریانهای اصلی مارکسیسم " .سخن مشهوری دارد" :تاریخ یاد میگیریم تا بدانیم "که هستیم؟ "  ،نه آن که چه باید کرد و چطور باید موفق شد" .
بدلیل نقدهایش از مارکسیسم و کمونیسم در  1۹6۸تبعید شد و به دانشگاه آکسفورد رفت .بر روی جنبش کارگری همبستگی در لهستان تاثیر گذار
بود.
۹1

 -در زمان نوشتن این مقاله در سال( 1۹60مترجم انگلیسی)
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جمله فلسفهی مارکسیستی را ،یزدانشناسانِ  ۹2قرون وسطی قبال شرح و بسط دادهاند و ناظر تیزبین میتواند همهی دعواهای
کهنه را در زیر صورتبندیهای نو تشخیص بدهد .مثال در نگاه او ،مارکسیستها تاریخ را به شکل تئودیسه (خدا -مبرا -دانیِ
کالمی)  ۹۳تحلیل میکنند –یعنی درست مثلِ توجیه عملِ خدا.

۹۴

اینجا ،کنایه جایی ندارد .مسئلهی بود یا نبود مشیتِ الهی  ۹۵میتواند به شکلی دیگر هم مطرح شود .آیا نیرویی درونی در
"شدن" وجود دارد ،در آن چه که در وضعیت تحول یافتن است ،نیرویی که انسان را به سمت کمال میکِشد؟ آیا هیچ
"همکاری"ای بین انسان و کیهان وجود ندارد ،کیهانی که موضوع تغییر دائمی است؟ اینطور گفتهشده که ،مسئله مربوط
است به کشف کامال تازهی بُعدِ تاریخیّت  ،۹6که برای جوامع بیتحرک گذشته ناشناخته بوده .الهیدانان مسیحی که به اندازهی
کافی کنجکاو هستند ،وقتی با آن مسائل برخورد میکنند ،درمانده میشوند .آنان از فلسفهی تق دیرگراییای  ۹۷که بوسوئه  ۹۸و
واعظان دیگر رواج میدادند احساس شرم می کنند؛ دیدگاهی که بنابر آن ،خدا که خودش "سلطان"ی است ،به حاکمانِ
(سلطانهای کوچکترِ) خوب کمک میکرد و بدها را هم ادب می کرد .اگر این نظر درست بود ،که مطمناً درست نیست،
معمای مسئولیت فردیِ انسانها باز هم حل نشده باقی میمانْد .حداقلْ الهیدانی فرانسوی ،به اسم پدر فِزِرد  ۹۹تایید میکند که
این پرسش ،ضعف بنیادین فکریِ مسیحیان امروزی است .به محض این که مسائل تاریخی را لمس میکنند ،به عادات و
سنتهای فلسفهای تسلیم میشوند که برایشان بیگانه است؛ آگاهانه یا ناخودآگاه مجبور میشوند هگلی  100یا مارکسیستی

۹2

 -الهیدانان

۹۳

 -تئودیسه  : theodicyدر معنای اخص ،اثبات عدل االهی و توجیه کالمیِ وجودِ همزمان " خدای آگاه ،قادر و عادل " در کنار وجود شرّ .اما در

101

معنای عام ،هر گونه نظریهی کالمی برای توجیه گزارههای متناقض.
۹۴

 کوالکوفسکی ،لشک ،مقالهی کشیش و دلقک  ،ترجمهی انگلیسی در "پیش بسوی انسانگراییِ مارکسیستی " (مترجم انگلیسی) : Providence -تقدیر و مشی تِ الهی

۹6

Historical Dimension -

۹۷

providentialist philosophy -

۹۵

۹۸

ن یکی از برترین سخنرانهای همهی دورانها اسم برده شده.
  :) 162۷- 1۷0۴( Bossuetاسقف و یزدان شناسِ دربار لویی 1۴فرانسه ،که ازو بهعنوا ِطبعا در توجیه مسئلهی شرّ ،پرآوازهترین استداللهای کلیسا را تکرار کردهاست .تالش او در توجیه قدرت مطلقهی شاه و بی حق بودن مردم در
حاکمیت شهره است.
۹۹

 : (1۸۹۷–1۹۷۸) Gaston Fessard -فیلسوفِ یسوعی و یزدان شناسِ فرانسوی که در برابرِ اشغال هیتلری و تبعیت از حکومتِ ویشی (تحت

حمای تِ نازیها) مقاومت کرد .یسوعیها مسلکی در چارچوبِ مجوز اهل پاپ (کاتولیکها) هستند .بیشتر به تاسیس اماکن آموزشی و کار در بیمارستان
و پژوهشهای فکری عالقمندند.
100

 :) 1۷۷0- 1۸۳1( Hegel -فیلسوف نامدار آلمانی در دوران خود و اثر گذار بر تحوالت بعدیِ تاریخِ اندیشه تا امروز

101

 : Marxist -معتقد به مارکسیسم ،معتقد به نظرات سیاسی و اقتصادی کارل مارکس و فردریک اِنگلس ،که بعدا پیروان شان آن را تکامل دادند تا

پایهی کمونیسم را بریزند.
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فکر کنند .ضعفشان شکافِ نظریه تامیستی  102را بازتاب میدهد .پدر فِزِرد می گوید در دیدگاه توماس آکویناسِ قدیس ،هیچ
ردّی از اعالم نظر در بارهی تاریخیّت وجود ندارد .او فقط به " نظام خِرَد"

10۳

و " نظام طبیعت"  10۴عالقه داشت .در نظر پدر

فِزِرد " ،اگر تاریخیّت نقشی بزرگ را در نظریات هگل ،مارکس ،و در خیلی از فیلسوفانِ وجودی بازی میکند ،در نگاه داوران
منصف ،این موضوع از نظریهی تامیستی کامال غایب است یا بهنظر میآید که غایب است ".بههمینخاطر دیالکتیسینِ
مسیحی  10۵مجبور ا ست ابزار مفهومیِ اختصاصیِ خود را اختراع کند.

در اینجا مقدمهام را تمام می کنم .سرنخِ بعضی نکاتِ حیاتیِ اندیشهی سیمون وی در همین مقدمه بود.

سیمون وی در خانوادهی روشنفکری بدنیا آمد که ریشهی یهودی داشتند .خانوادهی پدریاش اهل آلزاس  106بوده ،و خانوادهی
مادری اش از روسیه به فرانسه مهاجرت کرده بودند .در میان جمعی بزرگ شد که بیشتر از هر چیزی به یادگیری اهمیت
میدادند؛ بطوریکه در همهی عمر ،عالقهی سرزندهاش را به ریاضیات و فیزیک مدرن حفظ کرد .به زبانهای خارجی زود
مسلط شد :در کنار التین و یونانی که در مدارس فرانسه درس داده می شدند ،آلمانی و انگلیسی (و همین سوادِ باالی یونانیِ او
در تکاملِ آیندهاش نقشی تعیینکننده پیدا کرد) .مطابقِ فرقهی دینیِ خاصی تربیت نشد ،و در سرتاسرِ دوران جوانیاش همْ
درگیر دغدغهای دینی نبود.

سیمون وی بعد از تمامکردن تحصیلِ دانشگاهیاش در دانشسرای عالی پاریس (که در آنجا یکی از هم قطاراناش سیمون
دوبوار  10۷بود که آن وقتها کاتولیک بود) ،دورهی کاریِ کوتاه اش را به عنوان دبیرِ یونانی و فلسفه شروع کرد .مقاماتِ آموزش

102

 :Thomism -الهیات یا فلسفهی توماس آکویناس و پیرواناش .آکویناس ( ) 12۷۴ - 122۵معروف به حکیم آسمانی ،فیلسوف ایتالیایی و متاله

مسیحی بود .او اعتقادات مسیحی را با فلسفهی ارسطو تلفیق کرد تا تعالی مِ دینی را در چهارچوبی عقالنی ارائه کند .فلسفهاش در کنار تاثیرگذاریِ عمیق
بر اندیشهی غربی ،از  1۸۷۹تا اواسط دهه  1۹60میالدی فلسفهی رسمیِ کلیسای کاتولیک بود.
10۳
 order of reason10۴

order of nature -

10۵

 : dialectic -هنر بررسی و بحث صاحبان چند نظر متفاوت در یک مسئله برای درستی سنجیِ این نظرات و رسیدن به نظرهای درستتر از راه

ارائهی استداللهای خردورزانه .برای این کار روش های سقراطی ،ارسطویی ،قرون وسطایی ،هگلی و مارکسی پیشنهاد شده است.
106
  :Alsaceآلزاس منطقهای است در کنار رودِ "راینِ " باال ،هممرز سوییس و آلمان درشرقِ فرانسه .این ناحیه بارها بینِ آلمان و فرانسه ،ط ِی
جنگهایی دستبهدست شده.
10۷

 :) 1۹0۸- 1۹۸6( Simone de Beauvoir -نویسنده  ،روشنفکر ،فیلسوف وجودی (اگزیستانسیالیست) ،فعال سیاسی ،زنباورِ (فمینیست) بسیار

نامدار ،و نظریه پردازِ اجتماعی؛ اهل فرانسه .تاثیر زیادی بر روی اگزیستانسیالیس مِ زنباور و نظریهی زنباوری داشتهاست .نامدارترین نوشتهاش " ،جنس
دوم " است .تا آخر عمرِ ژانپل سارتر ،با او "همسریِ باز " داشت .تحسینگرِ نبوغ همکالسیاش سیمون وی در دانشسرایعالی بود .در کتاباش
" خاطراتِ دختری وظیفه شناس " در بارهی سیمون وی مینویسد :او مرا جذب میکرد ،به خاطرِ شهرتِ زیادش در هوش ،و غیرت و حمی تِ عجیباش؛
"قحطیِ بزرگی در چین پیش آمدهبود ،و به من گفته شده بود که وقتی اخبار را شنیده ،بهگریه افتاده :این اشکها احترام مرا بیشتر از هدیههایش
بهعنوان یک فیلسوف برانگیخت .به او حسرت میبردم به خاطرِ قلبی که می توانست درست در برابرِ همهی دنیا بِتَپَد .ترتیبی دادم که یک روزی با او
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و پرورش ،بیشتر وقتها برای او که استادی برجسته بود ،بخاطرِ عُرفشکنیاش مشکل درست میکردند .مودبانه به جامعهی
بورژواییِ پیرامونِ خود کنایه میزد و طرف آدمهایی را میگرفت که طبقهی متوسط فرانسوی با وحشت میدیدشان :مبارزانِ
اتحادیههای کارگری و کارگرانِ بیکار .آن سالها ،دوران بحران اقتصادی بود .اگر آدمهای دیگر گرسنگی میکشیدند ،او خود را
از حق پول جمعکردن محروم میکرد ،و بخش کوچکی از حقوقاش را نگه میداشت و باقی را به صندوق اتحادیهها و نشریات
کارگری می داد .از نظر سیاسی ،چپ بود ،اما هرگز کاری به کار حزب کمونیست فرانسه نداشت .به گروه کوچکی به اسم
انقالب پرولتاریایی  10۸خیلی نزدیک بود ،که پیرو سُنّتِ سندیکالیسم فرانسوی  10۹بودند .مقاالت متعدد او در مورد احتمال
موفقیت مبارزهی کارگری در فرانسه ،اقتصاد سیاسی ،آرمانهای نازیسم در آلمان ،و نیز مطالعاتاش در بارهی سازوکارِ جامعه
و تاریخ اروپا اخیرا در چند جلد جمعآوری شدهاند .فقط بعضی از این مقاالت در زمان زندگیاش منتشر شدند ،آنهم در
مجلههایی کمشهرت.

اشتیاقاش به همسفرگی در سرنوشت ستمدیدگان او را به تصمیمی سرنوشتساز هدایت کرد :با وجود ناخوشیِ جسمی ،یک
سال (  ) 1۹۳۴ - ۳۵در کارخانههای ذوب فلز پاریس  110مثلِ کارگری ساده کار کرد؛ و با این تجربهاش ،اطالع دستِ اولی از کارِ
دستی بدست آورد .مقاالتاش در بارهی همین موضوع (مُجَلّدی با عنوانِ "شرایط طبقه کارگر" ) کیفرخواستی وحشتناک در
مورد درندگی ،بی عاطِفِگی ،و فالکت جسمی و روحی هستند .آنطور که خودش بهزبان آمد ،کار آن سال در کارخانهها
جوانیاش را نابود کرد و تا ابد داغِ پاک نشدنیِ بردگان را بر او زد (مثل همان داغهایی که رومیان باستان ،روی پیشانیِ بردگان
میزدند).

وقتی که جنگ داخلی اسپانیا درگرفت ،سیمون وی به بارسلون  111رفت (در  ،) 1۹۳6و در هَنگی آنارشیست به اسم کولونا

همکالم بشوم .نمیدانم صحبت بر سرِ چه نکتهای شروع شد؛ با لحنی بیتردید می گفت که فقط یک چیز در دنیا ارزش فکر کردن دارد :انقالبی که
همهی گرسنگانِ زمین را سیر کند .در ج واب با لحنی با همان قاطعیت گفتم که مشکلْ خوش حال کردنِ مردم نیست ،بلکه پیداکردنِ "دلیل
وجودی " شان است .به سرتاپای من نگاهی انداخت و با تحکم و بالفاصله گفت :برایم خیلی روشن است که هیچ وقت گرسنگی نکشیدهای! " [به روای تِ
ریمون آرون (شاهدِ اصلی) ،علت گریهْ قحطی نبوده ،بلکه خبرِ کشتارِ کارگرانِ اعتصابی در شانگهایِ چین بوده].
10۸

  : La Révolution Prolétarienneپرولتر در ادبیات مارکسیستی ،کارگر کامال وابسته به دستمزدِ بخور و نمیرِ اقتصادِ بازار آزاد (سرمایهداری)است .مارکس ،آنان را به اتحاد و عبور از سرمایهداری به شکلی انقالبی دعوت می کند .این گروهِ خاص فرانسویْ کمونیست -سندیکالیست ،ضد
کمونیست ،ضد بُلشِویسم ،و ضد جباریت بود.

10۹

 :Syndicalism -سامانهی جایگزین برای سرمایه داری ،که کارگران ،صنایع و سازمان ها را در کنفدراسیونِ سندیکاها سامان میدهد .نظامی است

از تشکیالت اقتصادی که کارگران مالکِ صنایع بوده و آنها را مدیریت می کنند .سندیکا گروه خودگردانِ افراد ،شرکتهای کوچک و بزرگ یا نهادهایی
اس ت که تشکیل می شوند تا کسب وکارِ خاصی را اداره کنند یا منافع مشترکی را ترویج و ارتقاء دهند.
110

 -بنا به روایتی ،در کارخانهی رنو.

111

 :Barcelona -پایتخت جمهوری اسپانیا .در این جنگ ،بریگادهای بینالمللی ای از کشورهای مختلف جهان ،به دفاع از جمهوریِ اسپانیا در برابرِ

فرانکوی سلطنت طلب برخاستند .جرج اورول ،آرتور کویستلر و ارنست همینگوی از این شمار بودند .نیروهای آنارشیست ،سندیکالیست ،تروتسکیست و
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دوروتّی  112به عنوان سرباز اسم نویسی کرد .بر روی "آنارشیست" تاکید میکنم –گروه آنارشیستی را به این دلیل انتخاب کرد
که دنیای دلخواهشانْ آرمانشهری بود .اما بهخاطرِ پیشآمدنِ حادثهای و بیماریِ ناشی از آن  ،11۳ماندناش در اسپانیا خیلی
کوتاه شد.

به روایت خودش ،در سال " ،1۹۳۸مسیح تسخیرش کرد ".هیچ کس این حق را ندارد که زندگی سیمون وی را به عنوان
روایتی زاهدانه از نوْ -دینی و دین گردانی مطرح کند .ما خودمان الگو را بلد هستیم :هرقدرکه چرخش تندتر باشد ،نفی و انکار
اعتقادِ قبلی کاملتر است ،و همانقدر هم برای اهدافِ آموزشیْ بهتر  .11۴اما در مورد او ،نباید از اصطالح "دینگردانی و نوْ -
دینی" استفاده کرد .می گوید که هرگز قبال به چیزی مثل این معتقد نبوده که "تماس شخصی بتواند با خدا ممکن باشد"  .اما
اضافه میکند که در همهی لحظاتِ هشیارِ زندگیاش ،رویهای مسیحی داشتهاست .از خودم نمیگویم .این کالم اوست که" :
فقط وقتی میتوان مطیع خدا بود که فرمانهایی ازو دریافتشود .چطور شده که من دستوراتی را در نوجوانیام بگیرم ،در
حالیکه به بیخدایی اقرار داشتم؟" باز هم نقلی دیگر از او" :دین ،تا جایی که منبع تسلی و دلداری است ،مانعی است برای
ایمان حقیقی .در این معنا ،بیخدایی پاالیش است .من در بخشی از زندگیام که برای خدا نیست ،باید "بیخدا" بهحساب
بیایم .در بین آدمهایی که بخش آسمانیِ جانِشان بیدار نشدهاست ،بیخدایان در مسیر راستیاند و مومنان در کژی".

جایگاه بیهمتای سیمون وی در دنیای نو بهدلیلِ یک پارچگی و پیوستگیِ تمام عیارِ اندیشهی اوست .برخالف آنانی که وقتی
مسیحی میشدند مجبور بودند گذشتهشان را ردّ کنند ،او عقاید قبل از سال  1۹۳۹و حتی قبل تر از آنها را تکامل بخشید ،و
به لطف نورِ تازه ،نظم بیشتری به آنها داد .آن اندیشهها به جامعه ،تاریخ ،مارکسیسم و علم مربوط میشدند.

سیمون وی قانع شده بود که کلیسای کاتولیک رومی تنها قیّم مشروع حقیقتی است که با خدای متجسد (مسیح)  11۵از پرده

سوسیالیست نقش عمده ای در دفاع از جمهوری ایفا کردند .حزب ارتدکس کمونیس تِ متمایل به شوروی ،دولت را در دست داشت و پس از مدتی به
تصفیهی مردان جبهه دست زد .و همین باعث بروز تفرقه و حس نومیدی شد .کمی بعد تر فرانکو پیروز و جمهوری سرنگون شد.
112

 :Collona Durutti -تی پِ  6000نفرهی نظامی دوروتّی (مشهور به ستونِ دوروتّی) که متعلق به آنارشیستها بود و در جبههی جمهوری خواهانِ

اسپانیا بر علیه ارتش سلطنتطلب فرانکو می جنگید .در اولین ماه های جنگ مشهورترین نیروی مقاومت بود .اعضای آن از سراسر دنیا آمدهبودند.
سیمون وی در کنار دوروتّی حضور داشت.
11۳

 -شدیدا نزدیکبین بود و اتفاقاً به داخلِ دیگِ آبِ جوش افتاد .پایِ چپاش به شدت سوخت.

11۴

 -تاکیدِ نویسنده بر تجربههای قبلیِ نوْ -دینان است که برای آموزشِ مومنین و نوْ -دینانِ بعدی استفاده می شود.

11۵

God Incarnate -
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بُرون افتاده است .او قویاً به حضورِ واقعیِ و نه نمادینِ مسیح در عشای ربانی  116باور داشت .تعلق به کلیسا را شادکامیِ بزرگی
می دانست .با وجود این خود را از آن شادی محروم میکرد .در تصمیماش که غسل تعمید  11۷نگیرد و باز هم مومن به مسیح
بماند اما در بیرون کلیسایش ،باید دو انگیزه را از هم تشخیص بدهیم .اول اینکه ،احساس وظیفهی شخصیاش ،احساس
اطاعتاش از خدا ،ازو میخواست در همهی زندگیاش همراه با همهی نو -کافران  11۸در "آستانه"ی دروازهی کلیسا باقی بمانَد.
انگیزهی دوماش مخالفت با قدرت کمرشکن تنبیهیِ کلیسا بر ضد مرتدین بود.

11۹

پس از شکست فرانسه  120مدتی در مارسی  121زندگی کرد ،و در  1۹۴2با قایقی به کازابالنکا  122رفت و از آنجا به امید پیوستن
به کمیته ی فرانسویان آزاد در لندن ،به نیویورک رفت .قصدش این بود که سالح در دست ،در راه آرمان فرانسه خدمت کند.
بعد از چند ماهی از نیویورک به لندن وارد شد .در حالی که خوراکاش را به جیرهای محدود کرده بود که آلمانها برای مردم
فرانسه اختصاص میدادند ،در  1۹۴۳گویا در اثر بدغذایی در آسایشگاهی در اَشفورد درگذشت.

12۳

این بود زندگی سیمون وی .زیستنی از جنسِ "حماقت سنجیده و آگاهانه ".در یکی از آخرین نامهها به خانوادهاش ،در مورد
نقش دلقک  12۴در نمایشهای شکسپیر میگوید " :در این دنیا ،فقط آدمهایی که به پایینترین درجهی خفّت میرسند ،یعنی
افرادی خیلی پایینتر از صدقه بگیران ،که نه تنها بدون هر گونه موقعیت اجتماعیاند ،بلکه از نظر همگانْ محروم از مرتبهی
ابتداییِ انسانی ،یعنی محروم از عقلاند –فقط این موجودات امکان گفتن حقیقت را دارند .دیگران همه دروغ میگویند ".و در
مورد خودش می نویسد " :یاوههایی که در بارهی هوش من گفته میشود به این هدفاند که از زیر این سوال فرارکنند" :آیا
او  12۵حقیقت را میگوید یا نه؟" موقعیت من به عنوان "آدمِ باهوش" شبیهِ برچسبِ "احمقانه" ایاست که به دلقکها

116

 Eucharistbaptize -

11۸

 :neo-pagans -کنایه از گروههای فکری و منفردین تازه ای که بعد از دوران مدرن ،از کلیسا میبریدند و با کافران برچسب خورده و اسم و رسمدارِ

11۷

شناخته شده برای کلیسای پاپ ،فرق داشتند .اینها نو -کافراناند.
11۹

 در جایی ازو نقل شده که همدلی با مرتدین ،هرگز به او اجازهی پیوستن به کلیسایی را نمیدهد که آنان را طعن و لعن میکند. -شکس تِ فرانسه از ارتشِ مهاج مِ آلمانِ نازی (هیتلری) در جنگ دومِ جهانی
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 :Marseilles -بندرِ مه مِ جنوب فرانسه.

122

 :Casablanca -بزرگترین شهر مراکش و منطقهی مغرب در ساحل دریای مدیترانه و اقیانوس اطلس.

12۳

 قبل از کار در کارخانه تن بیماری داشت .بعد از کارخانه بیمارتر شد .در لندن به سل دچار بود .بیماران مسلول ،خوراک مقوی تری باید بخورند. :fool -تیپ ثابت در نمایشهای شکسپیر .تیپ سیاه در نمایشهای سیاهبازی ایرانی هم همین نقش را بازی می کرده و ممکن است یکی نسخهای
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12۴

ثانوی از دیگری باشد .دلقک و سیاه ،حقیقت را به زبان طنز و با تمسخرِ شاه به تماشاچی میگوید.
12۵

 -سیمون وی .قرار است مخاطب در بارهی گزاره های سیمون وی قضاوت کند و تصمیم بگیرد ،اما برای فرار از این بحران ،فقط هوشِ او را به رخ

میکشد و تلویحا میگوید که این پرتوپالها را بهدلیلِ هوش باالیت می گویی و من هم تواناییِ پاسخی همترازِ هوشات را ندارم.
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میزنند .آه که خودم چقدر بیشتر برچسبشان را ترجیح میدهم!"
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بیظرافتیدر نوشتهها و بیتفاوتیِ کامل نسبت به سبک های روز ،به او فرصت می داد تا بتواند مستقیما و صریحاً به قلب
مسئلهای وارد شود که امروزه خیلی از افراد را به خود مشغول میکند  .12۷ازو باز هم نقل میکنم" :آدمی که همهی خانوادهاش
زیر شکنجه مرده اند ،آدمی که خودش مدت زیادی در اردوگاه کار اجباری شکنجه شده است ،یا سرخ پوستی قرن شانزدهمی
که تنها بازماندهی قلعوقمع کامل مردمِ سرزمیناش بوده  ،12۸این آدمها اگر قبالً به رحْم و مروت خدا باور میداشتهاند ،بعد از
آن دیگر رحمی به ذهنشان خطور نمی کند ،یا چیزی کامالً متفاوت با رحم قبلی تصور خواهندکرد ".تصور آن؟ چگونه؟
راهحلی که سیمون وی پیشنهاد میدهد پسندِ کسانی نیست که الههی تاریخ  12۹را عبادت می کنند؛ و ممکن است حتی از نگاه
تامیستی هم مرتدانه باشد.

چند کالمی هم باید در بارهی راه سیمون وی به سمت مسیحیت گفتهشود .او لبریز از فلسفهی یونان بود .استاد محبوباش
افالطون بود؛ افالطون خوانده بود و باز هم خوانده بود ،آنهم به زبان اصلی .آدم میتواند متوجه ناسازوارهای  1۳0بشود که ناشی
از شباهت بین دوران ما و دوران انحطاط روم در زمانی است که افالطون برای خیلی از افراد به عنوان راهنمایی بهطرفِ
سرزمینِ موعودِ عالمِ مسیحی خدمت میکند ،افالطونی که بعضی وقتها "موسایِ یونانی" نامیده میشد .عشق سیمون وی به
یونان آنطور بود که به همهی فلسفهی یونان تا حد زیادی به عنوان فلسفهای مسیحی نگاه میکرد –البته با یک استثنا:
ارسطو ،که به قول او " 1۳1درختی بد بود که میوهای بد به بار آورْد ".همهی سنت یهودی را عمالً ردّ میکرد .هرگز با یهودیت
آشنا نشد و نمیخواست که آشنا هم بشود ،چرا که نمیتوانست یهودیان باستان را بهخاطر بیرحمیهایشان ببخشد ،مثال در
قلعوقمعِ سنگدالنهی همهی اهالیِ کنعان .او که چپ گرایی عجیب بود ،قاطعانه مخالف هر گونه مفهومِ "امکانِ رشد و پیشرفت
اخالقی در طیِ زمان" بود ،نظرگاهی بسیار شایع که برطبقِ آن جنایات انجامشده در سههزار سال پیش میتواند تا حدی
توجیه شود ،چرا که انسانها در آن زمان "کمترتکامل یافته" بودند .وی مسیحیت اولیه را بواسطهی مطرح کردن "تربیت

126
12۷

 در جایی دیگر میگوید اینکه خودم را بهدلیل نبوغام برتر ببینم  ،انگار که بزرگیِ سلول انفرادیام را بهرخِ زندانیِ دیگری بکشم. -او در باره ی نقدِ بخشی از مارکسیس مِ پس از مارکس (لنینیسم ،تروتسکیسم و استالینیسم) هم پیشتاز بوده و از آدمهای سن و سالدارتر همزمان

خود ،مثلِ ژید ،روالن و  ...بسیار جلوتر .در 2۴سالگی ( ) 1۹۳۳در پاریس میزبان و متعرضِ تروتسکی در نقد کلیت نظام توتالیتری شد که او ،لنین و
استالین بنا کرده بودند .نقدش رادیکالتر و بسیار دوراندیشانه تر از آن بود که بسیاری از معاصراناش بتوانند بفهمند و پیشبینی کنند .تروتسکی الزم
دید که ایرادات این "انقالبیِ سودایی (بهقول تروتسکی) " را طی مقاله ای مفصل پاسخ بدهد که یکی از معدود پاسخنویسیهای تروتسکی بوده.
12۸
  :Indianدر متن ایندیَن آمده که هم به معنای هندی و هم سرخپوست است.12۹

 : goddess of History -اشاره به دترمینیسم (تقدیرگرایی) تاریخی که تکرار تئودیسهی مسیحی و اندیشهی تامیستی است.

1۳0

 :paradox -پارادوکس ،جمع اضداد ،تعارض دو گزاره... ،

1۳1

 -سیمون وی
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الهی" مسئول معرفیِ "سمّی" می کرد که همان مفهوم پیشرفت تاریخی در اخالقیّت افراد بود" .سیمون وی" میگوید :اشتباه
بزرگِ مارکسیستها و کل قرن نوزدهم این فکر بود که با پیشرفتنِ بی وقف ه به جلو ،انسان میتواند حتی به هوا هم بلند
شود 1۳2 .از نظر او جنایات گذشته های دور باید با همان شدت و جدیتِ جنایات امروزی بررسی شوند .بههمین دلیل است که
وحشتی حقیقی از روم باستان داشت ،حاکمیتی تمامیت گرا که خیلی هم بهتر از حاکمیت هیتلری نبود .به مسیحیان او لیه
حق میداد که اسم روم را دجّال یا "هیوالی آخرالزمانی"  1۳۳گذاشته بودند .روم ،تمدنهای قدیمیِ اروپا را کامالً نابود کرد،
تمدنهایی که شاید برتر از رومیهایی بودند که چیزی جز وحشیگری نداشتند ،رومیهایی آنقَدَر ماهر در تهمتزنی به
قربانیانشان ،که قرنها توانستند برداشتِ ما را از اروپای پیشا -رومی به اشتباه بیندازند .روم ،مسیحیت را هم در مرحلهی
اولیهی شکلگیریاش آلودهکرد .اصل تکفیر در مسیحیت  ،1۳۴ریشهی رومی دارد .تنها تمدنِ حقیقیِ مسیحی در قرن یازدهم
و دوازدهم در والیتهای لِنْگُ دُ  ،1۳۵یعنی بین دریای مدیترانه و رودِ لوآر  1۳6ظهور کرد .بعد از این که فرانسویان از شمال به
این قلمرو حمله بردند و مرتدین –اَلبیگِنزیها  -1۳۷را قتل عام کردند ،در جایی دیگر تمدنی مسیحی بهوجود نیامد.
سیمون وی که در قضاوتهایش سرسخت و بیمصالحه بود ،حداقل از نظر سرشت و مزاج ،اَلبیگِنزی و کاتار  1۳۸بود؛ این
نکتهای کلیدی برای شناخت اندیشهی اوست .جمعبندیهای تند و افراطیای را از ورود جریان افالطونی به درون مسیحیت
انجام داد .در این جا شاید ما پیوندهای پنهان بین نظرات او و آلبرکامو را لمس کنیم .اولین کارِ کامو ،تزِ دانشگاهیاش در باره

1۳2

 -یعنی درست مثل هواپیما و کامال مکانیکی ،کمی که جلو رفت ،سرعتاش باال بگیرد و حتی از زمین هم کنده شود .بهاینترتیب ،می تواند مراحل

پیوستهی رشدِ نامحدود را مستقل از اقتدارِ تاثیرات ناشناختهی دیگرْ بیوقفه طی کند و حتی حصارهای متعارفی مثلِ جاذبهی زمین (در این جا،
ژنتیک ،طبیعت و محیطِ بشری) را در هم بشکند.
1۳۳
  :Apocalyptic Beastبه نقل از کتاب مکاشفهی یوحنا :هر یک از دو هیوالی آخرالزمان است .اولی از دریا بیرون میآید و قدرتِ و جوازِ ازاژدها می گیرد .داستان کامل ظهورش در همین کتاب آمده است .دومین هیوال از زمین بیرون میآید و همهی مردم زمین را وادار به پرستشِ اولی
میکند .هیوالی دوم با پیامبرِ دروغینِ یاد شده در مکاشفه ارتباط دارد .هر دو هیوال با اژدها در مخالفت با خدا همراهی میکنند .قدیسان و کسانی را که
تصویر هیوالی دریا را عبادت نمیکنند ،آزار و شکنجه میدهند .هیوالها پادشاهانِ زمین را وادار می کنند تا برای نبرد آرماگدون آماده شوند .مسیح این
دو را شکست میدهد و به دریاچهی آتشی میاندازد که در مکاشفه نوشته شدهاست.
1۳۴
1۳۵

  :anathema sitشیوهنامهی تکفیر  ،که برای محکوم کردن فرد متهم به ارتداد بکار میرفت( .مترجمِ انگلیسی) با معنای لغویِ "ملعون باد! " :Langue d’Oc -زبانهای رومیِ رایج در سرزمینهای جنوبیِ فرانسه ،بین شمالِ شرقیِ ایتالیا ،دریای مدیترانه ،جنوبِ رود لوار تا خلیج پیسکای

و مرز شمالی اسپانیا با فرانسه .اصطالحا به کلِ این منطقه هم گفته می شود .در بخشهایی از شمالغربی ایتالیا ،موناکو ،جنوب فرانسه ،و کاتالونیای
اسپانیا به این زبانها حرف میزنند.
1۳6

  :Loireطوالنی ترین رود فرانسه ،رودی شرقی  -غربی در جنوب این کشور که به خلیج پیسکای در غرب فرانسه و شمال اسپانیا (در اقیانوساطلس) میریزد.

1۳۷

 :Albigensian -گفته شده که این اسم بخاطر شهر  Albiبر این گروه گذاشته شده که عده زیادی مرتدِ کاتار داشته .اما بهدلیل نزدیکیِ حروف

این اسم با جُرمِ فِقهیِ البغاء = بَغیْ (شورش و سرکشی) در میان عربهای مسلمان و سنت وام گیریِ واژگانِ فنی و حقوقیِ از اعراب آن زمان ،مترج مِ
فارسی این احتمال را بیربط نمیدا ند که این اسم از سوی دشمنانِ شمالی و ایتالیایی از "البغاء " عربی مشتق شده باشد .کاتار اسم دیگر
اَلبیگنزیهاست.
1۳۸

 :Cathar -جنبشِ احیاگرانهی مانویگرا (ثَنَوی گرا) یا عرفانیِ مسیحیِ رایج در شمال ایتالیا و جنوب فرانسه ،یعنی همان منطقهی لِنگُ دُ .اسم

دیگر کاتارها اَلبیگنزی است .رشد این مذهب باعث شد که پاپ در  120۸میالدی بر علیه شان اعالم جهاد کند .این واقعه منجر به تشکیلِ دستگاه
تفتیش عقاید (انکیزیسیون) در سرزمینهای پاپی شد.
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آگوستینِ قدیس  1۳۹بود .به نظرِ من ،کامو هم کاتار بود ،آنهم کاتاری ناب ،و اگر خدا را رد میکرد از سرِ عشق به او بود ،چون
نمیتوانست خدا را برای خود توجیه کند .آخرین رماناش ،سقوط  ،1۴0چیزی نیست جز رسالهای در باب " لطف"

1۴1

–لطفی

غایب – هر چند که هجویهای هم هست :از نظر من ،که دالیلی برای این حدس دارم ،منظور او از آفرینش قهرمان پرحرفاش،
ژان بَتیستِ کِلِمانس  ،1۴2همان ژان پل سارتر است –قهرمانی که کالم مسیح را معکوس میکند و بجای "قضاوت نکنید تا
قضاوت نشوید"  1۴۳نصیحت میکند که "قضاوت کنید تا قضاوت نشوید".

اَلبیگِنزیها ریش ه در سنت کهن مانَوی  1۴۴داشتند ،و با توجه به همان ریشه ،شبیه بعضی از فرقههای کلیسای شرقیِ بلغار و
روس  1۴۵بودند .در نگاه آنان" ،خدای سلطانوار"  1۴6که مومنان می پرستیدندش ،نمیتوانست توجیه پذیر باشد ،چون خدایی
باطل و دروغین بود؛ یَهُوَهای سنگدل " ،1۴۷هیوال -خالق"ی حقیر  ،1۴۸همسانِ شهریارِ ظلمت  .1۴۹سیمون وی با توجه به سنّتِ

1۳۹

 ۴۳0- ۳۵۴( Saint Augustine -میالدی) :آگوستینِ هیپویی یا آگوستینِ قدیس و آگوستینوسْ یک آفریقایی -رومی ،مانوی ،الهیدانِ دوران صدرِ

مسیحیت ،عال مِ کلیسا و فیلسوفِ نوافالطونیِ متولدِ نومیدیا ( شمال شرقیِ الجزائر فعلی) بود که نوشتههایش بر تحول و تکاملِ کلیسای غربی و فلسفهی
غرب ،و به شکل غیرمستقیم بر همهی مسیحی تِ غربی تاثیر گذاشت .مهمترین فرد در بینِ "آباء کلیسا "ی التین به حساب میآید .از کارهایش " شهر
خدا "" ،نظریهی مسیحیت " و "اعترافات " را میتوان نام برد.
1۴0
  :The Fallرمانی فلسفی (  ) 1۹۵6که از زبان ژان بَتیس تِ کِلِمانس روایت می شود ،کسی که خود را قاضیِ توبهکار می خواند .معنای اس مِ او یحیایتعمید دهندهی بشارتدهنده است .ژانپل سارتر ،در مرثیهاش به یادِ کاموْ این رمان را زیباترین و درکنشده ترین رمان او میداند .یحیی بنا به
داستانهای انجیل ،هم هشداردهنده بوده ،هم توبه کاران را در رود اردن غسل میداده و هم بشارتدهندهی ظهور مسیح بوده است .مادر یحییْ الیصابات
(الیزابت ،زُبیده ،دخترِ سِبْت یا شنبه) و مریم ،دخترعمو بودند و یحیی شش ماه از مسیح بزرگتر بودهاست .در رمانِ سقوط ،قاضیِ توبهکار ،از حادثهای
تکاندهنده و دوران ساز یاد میکند که زندگیاش را بهعنوانِ وکیلی موفق ،از اینرو به آنرو میکند :زنی را بر روی پل میبیند که می خواهد خودکشی
کند ،اما کلمانس ،بر خالف تمام ارزشهای اخالقیاش برای نجاتِ او هیچ کاری نمیکند.
1۴1

" :Gravity and Grace -ثقل و لطف "  ،مجموعه نوشته ای است از سیمون وی که بعد از مرگاش منتشر شد .هر دو اصطالح  ،در کنار اعتنا و

توجه ،اساس عرفانِ سیمون وی را بنا می کنند .او در این مجموعه بر معنویت و عقالنیتی تاکید میکند که هدایتگر افرادی بی شمار باشد .فصلی از
کتاب به بحث جنجالی اسراییل می پردازد .گوستاو ثیبون ،امینِ سیمون وی برای نشرِ کارهای او ،کتاب را اینطور توصیف میکند " :چه امتیاز باالیی
است برای خواننده که میتواند "نوری برای روح و خوراکی مقوی برای جانِ " خود از این نوشتهها برگیرد.
1۴۳
1۴۴

 انجیل لوقا6:۳۷ ، -مانَویت :بنابه مشهور :دین مانوی آیینی عرفانی و ترکیبی از ادیان مسیحی ،زرتشتی ،بودایی و گنوسی بود که مانی پسر فاتک هَمِدانی آن را در

اوایل سدهی سوم میالدی ،اواخر دوران اشکانی در ایران بنیان گذاشت .در این دین از مسیحیت ایدهی مسیح منجی وارد شدهاست و از دین زرتشتی یا
زروانی اعتقاد به مبارزهی دائمیِ دوگانهی نیکی و بدی که به همین ثنویت هم شهرت دارد .تاثیرپذیری دین مانی از مذهب بودایی نیز بصورت ورود
اصل تناسخ به این مذهب مشهود و آشکار است .دین مانی برپایه ثنویت استوار است و همین مورد آن را مانند دین مُندایی (صائبین ،صْبّیها در
خوزستان) در رسته ادیان ایرانی قرار میدهد .در مانویت جنگ میان دو دنیای تار یکی و نور منجر به نابودی ماده و رهایی روح می شود .دنیای مادی در
دین مانوی نماد تاریکی و پلیدی است و انسان که موجودی دوگانه است (روح از دنیای روشنایی و جسم از دنیای تاریکی) می تواند به نیروهای روشنایی
برای پیروزی نهایی کمک کند .کتابِ مصورِ ارژنگ از اوست .م انویت در شرق تا چین و در غرب تا اروپای جنوبی پیشروی کرد ،اما کمی بعد در زادگاه
خود ایران ،و از آن پس در سایر نقاط قلع و قمع شد .کاتارها یا همان اَلبیگنزیها تلفیقِ مسیحیِ مانویان در اروپا بودهاند( .ویکی پدیای فارسی)
1۴۵
 کلیسای یونان و شرق روسیه و بلغار هر دو ارتدکس اند و مستقل از بارگاه پاپیِ کاتولیک .اما دارای سلسلهمراتبی مشابهی دربار پاپ.1۴6

God the monarch -

1۴۷

 : Jehovah -خدای یهودیان؛ خدای عهد قدیم؛ خدایی که بنابه عهد قدیم بسیار خشن ،حسود و عصیان ناپذیر ،جانبدار قوم برگزیده و بیمداراست.

این خدا گاهی وقتها برای اثبات سیطره یا حفظ آن ،به زمین میآید و درگیر مسایل زمینی می شود و به آسمان برمیگردد.
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مانوی میگفت ما وقتی کلمات "دعایِ ای پدرِ ما"

1۵0

را به زبان میآوریم ،وقتی میگوییم" :ملکوتات برقرار باد" ،برای

تمامشدنِ دنیا دعا میکنیم ،چرا که فقط در آن صورت است که قدرت شهریارِ ظلمت برچیده میشود .اما او فورا به دعای اصلی
این را اضافه میکرد که "ملکوتات را بر روی زمین برقرار کن" ،این یعنی موافقت ما با تداومِ وجود همین دنیا .همهی
فلسفهی او بین این دو قطب قرار میگیرد.

تناقضی بین اشتیاق ما به "خیر" و "کیهانِ سرد مزاج"ی وجود دارد که مطلقا در برابر هر ارزشی بیطرف است ،جهانی که
مشمول ضرورتِ آهنینِ علت و معلولی است .آن تناقض ،با تالشِ انواع عقلگرایان  1۵1و ترقیخواهانی  1۵2حل میشود که خیر
را در این جهان قرار می دهند ،یعنی در ماده ،و معموال در آینده .فلسفهی هگل و پیرواناش آن تالشها را با اختراع ا یدهی
خیر در حرکت ،گامزنی به سوی موفقیتِ هرچه تمام و کمالتر در تاریخ ،ارج گذاشتند و بزرگ داشتند .سیمون وی ،که
جبرگرایی  1۵۳ثابت قدم بود (و در این موردِ خاص ،برخالف اسپینوزا نبود  ،)1۵۴با آن راهحلها به عنوان راههای نامشروع مبارزه
میکرد .تالشهایش را صَرفِ حاد کردن حداکثریِ آن تناقضها میکرد .تصریح میکرد هر کس تالش کند که با رفوکاری و
ماله کشی ،از تناقضی گریزناپذیر فرار کند ،بزدل است .به همین دلیل بود که متهم میشد به بی نرمشیِ افراطی و نداشتن

1۴۸

 :Demiurge -دیمییِج .در فلسفهی افالطونی ،در عرفان و سایر نظام های الهیاتی ،خدای (الهِ) آفریننده و ناظ مِ جهان مادی؛ خدایی بر ضدّ هر

آن چه معنوی و روحانی.
1۴۹

ی شر در دین مسیح .توصیفی از شیطان بهعنوان مظهر شرارت ،برگرفته از انجیل
  :Prince of Darknessشیطان بهعنوان تجسد شرّ و روح اصل ِنیکودموس و بکار رفته در شعری از جان میلتون ،شاعر قرن  1۷میالدی.

1۵0

 :Lord’s Prayer -دعای ربانی

1۵1

rationalist -

1۵2

 progressive :determinist -دترمینیست

1۵۴

 :) 16۳2- 16۷۷( Spinoza -شرفِ و برک تِ اهل فلسفه .این شهرتی است که اسپینوزا در میان همکاراناش یافته .باروخ اسپینوزا" ،همه خدا انگار "،

1۵۳

واضع مفهومِ خدای طبیعی ،یهودیزادهی سِفاردیم پرتغالی بود که خانوادهاش به هلند پناه بردهبودند .رنجهای فراوانی کشید .به خاطرِ عقاید فلسفی و
دینی اش تکفیر و محاکمه شد ،اما بر خالف گالیله ،تسلیم نشد .خردگرا و جبرگرا بود .بحثهایش شروع کنندهی دوران روشنگری بوده .در طول زندگی،
جایزهها ،افتخارات و تدریس در مکانهای صاحبنام را رد کرد ،سهم ارثِ خانوادگیاش را پس از برنده شدن در دادگاه ،به خواهرش بخشید و به درآمدِ
عدسی تراشی اکتفا کرد .هگل فیلسوفِ هم عصر او نوشت « :شما یا پیرو اسپینوزا هستید ،یا اساساً فیلسوف نیستید ».ژیل دِلوز او را شهریارِ (خدای)
فلسفه میدانست .از میان کتابهایش ،به اخالق ،ر ساله سیاسی ،رساله الهی -سیاسی می توان اشاره کرد .کولریچ شاعر مشهور انگلیسی کتاب اخالق را
انجیل خود میداند .گوته می گفت :ذهنی که بر من تأثیر گذاشته ذهن اسپینوزا بوده است .اما به نظرِ هیوم :نظریاتی شنیع و وقیح دارد .عقیدهی
همه خداییِ اسپینوزا منجر به صدور حکم تکفیر او در سال  16۵۵از سوی روحانیون یهودی شد" :به قضاوت فرشتگان و روحانیون ،ما باروخ اسپینوزا را
تکفیر می کنیم ،از اجتماع یهودی خارج میکنیم و او را لعنت و نفرین میکنیم .تمامی لعنتهای نوشته شده در قانون [تلمود و تورات] بر او باد ،در روز
بر او لعنت باد ،در شب بر او لعنت باد .وقتی خواب است بر او لعنت باد ،وقتی بیدار است بر او لعنت باد ،وقتی بیرون میرود بر او لعنت باد ،و وقتی
بازمی گردد بر او لعنت باد .خداوند او را نبخشد و خشم و غضب خدا علیه او مستدام باد؛ خداوند نام او را در زیر این خورشید محو کند و او را از تمامی
قبایل اسرائیل خارج کند .ما شما را نیز هشدار میدهیم ،که هیچ کس حق ندارد با او سخن بگوید ،چه به طور گفتاری و چه بطور نوشتاری .هیچکس
حق ندارد به او لطفی کند ،کسی حق ندارد با او زیر یک سقف بماند ،و در دو متری او قرار بگیرد ،و هیچکس حق ندارد هیچ نوشتهای از او را بخواند" .
مسیحیانِ مثال مترقیِ لوتری هم او را تکفیر کردند .در  ۴۵سالِگی ،سرافراز درگذشت .علت ،بیماری ریوی که در اثر غبار شیشهی عدسی بدتر شده بود.
(ویکیپدیا)
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مهارت و درکِ دیالکتیکی  .1۵۵با اینحال ،میتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا او از خیلیهایی دیگر دیالکتیکیتر نیست که
آن را با تبدیل به هنرِ مصالحه به عمل در میآورند ،و همین طور از کسانی که وحدت اضداد را بیش از حد ارزان میخرند؟

1۵6

موضع و بینشاش ،مطمئنا دلگرمکننده و تسلی بخش نیست .در مرکز بحثِ او ،اندیشهی تفویضِ  1۵۷ارادی خدا ،یعنی اندیشهی
کنارهگیریِ خدا از کیهان را می بینیم .ازو نقل میکنم" :خدا همهی پدیدهها را بیاستثنا ،مطابق با سازوکارِ این جهان خلق
کرد" ".فاصلهی بین امر محتوم و ضروری  1۵۸و خیر ،درست همان فاصلهای است که بین خالق و مخلوق وجود دارد".
"ضرورت ،پرده و روبندهی خداست " ".باید مفهومِ "منطقی"

1۵۹

را به معنای دکارتی  160آن بپذیریم ،یعنی باید بگوییم یک

قانون مکانیکی یا ضرورت – ،161بهشکلی فهم پذیر برای انسان – حضور دارد که در هرجاییکه میتوانیم تصورش را کنیم وجود
دارد ،به صورتی که بتوانیم با کمکِ آنْ چیزی را روشن کنیم که بیرون دامنه و مرزهایش قرار دارد " ".غیابِ خدا حیرتآورترین
گواهِ عشقِ تمام عیار است ،و به خاطر همین نکته است که ضرورتِ ناب ،ضرورتی که فرق آش کاری با خیر دارد ،بسیار زیباست".

او نه به تقدیرِ تاریخیِ  162واعظانِ سنّتیِ مسیحی گوش میسپارد و نه به تقدیر تاریخیِ موعظهگرانِ پیشرو .پس معنای
حرفاش این است که ما کامال اسیر سرپنجهی "ثقل"ایم

16۳

که آه قلبمان هرگز پاسخی نمیگیرد؟ نه! اینطور نیست.

استثنایی از تقدیرِ فراگیرِ کیهانی وجود دارد که آن هم "لطف" است .سیمون وی میگوید" :تناقض ،اهرمِ تعالی است".
" ناممکن "درِ" ورودیِ ماوراءالطبیعه است .ما صِرفاً میتوانیم بر آن "در" بکوبیم .کسی دیگر بازش میکند ".خدا غایب است،
خدا پنهان است  ،16۴او از راه وادارسازی ،از راه لطف عمل میکند ،لطفی که ما را از "ثقل" بیرون میکشد ،البته اگر که
هدیهاش را پس نزنیم .آنانی که می گویند تناقضِ میان ضرورت و نیکی میتواند در هر سطحی جز سطحِ "راز" حل شود ،خود
را فریب میدهند " .ما قاعدتاً باید سرگردان در بیابانی باشیم ،چون به کسی عشق میورزیم که غایب است " ".عشقورزی به

1۵۵

 :dialectical touch -دیالکتیکْ هنرِ بررسی و بحث صاحبان چند نظر متفاوت در یک مسئله ،برای درستی سنجیِ این نظرات و رسیدن به

نظرهای درستتر از راه ارائهی استداللهای خردورزانه است .برای این کار روش های سقراطی ،ارسطویی ،قرون وسطایی ،هگلی و مارکسی پیشنهاد شده
است.
1۵6

 اشاره به ائتالفات ،مصالحهها و بده -بستانهای سیاسیِ رایج.wilful Abdiction of God -

1۵۸

necessary -

1۵۹

rational -

160

 Cartesiannecessity -

162

 : fatalism # historical Providence -مشیت یا تقدیر تاریخی

16۳

la pesanteur =Gravity -

16۴

Deus abscunditus -

1۵۷

161

61

خدا از راهِ نابودیِ "تروا

16۵

و کارتاژ"  ،166و بیتسلّی .عشق تسلّی نیست ،نور است".

در نگاه سیمون وی ،جامعه مشمول قانون ضرورت است ،به همان شکل که همهی پدیدههای جهان مشمول آناند .با اینحال
اگر طبیعت چیزی نباشد جز ضرورت و بههمین دلیل ،بی گناه باشد ،جامعه در زیر سطحِ خیر و شرّ ،قلمروی است که در آن،
موجوداتِ "آگاهی یافته" در زیر چکمهی یک همدست و ساکنِ موقتیِ ضرورتْ رنج می برند .او میگوید" :شیطان امری است
گروهی (که این همان خدای دورکیم  16۷است ").موضعاش در استعارهای جمعبندی میشود که بیشتر وقتها بکار میبُرد،
استعارهای از افالطون :افالطون جامعه را به "جانور یا وحشِ بزرگ"ی  16۸تشبیه میکند .هر شهروندی رابطهای با این حیوان
دارد ،به شکلی که وقتی پرسیده میشود نیکی چیست ،هر کس مطابق با نوع کار -ویژهاش پاسخ میدهد :برای یکی ،خیر یعنی
شانه کردن موی آن جانور ،برای دیگری خاراندن پوست ،و برای سومی در تمیزکردن ناخناش .به اینترتیب ،آدمها امکان
شناخت نیکیِ حقیقی را از دست میدهند .سیمون وی در این استعاره ،ریشهی همهی نابخردیها و بیدادها را میدید .انسان
در چنگِ تقدیرِ اجتماعی چیزی نیست جز پرستندهی ناآگاهِ "وحشِ بزرگ ".او با فلسفهْاخالقِ ایدآلیستی مخالف بود ،چرا که
آن را بازتابی از فشارهای نامحسوسِ وارده به فرد از سویِ یک پیکرهی اجتماعی میدانست .به گفتهی او ،پروتستانتیسم هم،
خواه ناخواه منجر به اخالقیات متعارفی میشد که بازتابندهی منافع ملی یا طبقاتی است .به کارل مارکس که میرسیم،
می بینیم که او جویندهی حقیقتِ ناب بود .می خواست انسان را از فشارهای نادیدنی و دیدنیِ اخالقیاتِ گروهی آزاد کند ،کاری
که با محکومکردنِ آنان و با نشان دادنِ چگونگیِ کارکردشان انجام داد .مارکسیسم بدلیل همان ارادهی نخستینِ مارکس ،برای
مسیحیان بسیار ارزشمندتر از هرگونه فلسفهی ایدآلیستی است .با اینحال ،مارکس در "طلب"اش برای حقیقت و عدالت ،در
عینحالی که از خطایی دوری کرد ،به خطایی دیگر دچار شد ،یعنی به گفتهی سیمون وی اگر آدم تعالی را ردّ کند ،اگر تنها
شالودهی نیکیِ در دسترس انسان را پس بزند ،آن خطا همیشه رخ میدهد .مارکس با اخالقیاتِ طبقهمحور مخالفت کرد،
ابزارش برای این کار اخالقیات نوین انقالبیونِ حرفهای بود ،با اخالقیات گروهی هم مبارزه کرد ،و به این ترتیب راه را برای

16۵

 :Troy -شهری باستانی در راس دریای مرمره ،مشرف به دریای مدیترانه در ترکیهی امروزی ،صحنهی جنگ تروا که در دو کتاب حماسیِ هومرْ

ایلیاد و ادیسه از آن یاد شده .در اساطیرِ یونانی ،یونانیان ،با محاصرهی طوالنی و امدادِ خدایان و خدعه ،شهر را تصرف میکنند .شخصیتپردازیهای
این دو روایت ،پوششدهندهی گونههای مختلفِ شخصیت و رفتارِ انسانی است .امروزه ،از تروا ،فقط خرابه باقی ماندهاست.
166
  : Carthageشهری و تمدنی باستانی در ساحل تونس امروزی ،که تصرفاتِ فراوانی در آفریقای شمالی و جزایر دریای مدیترانه داشتهاست.کارتاژیها با رومیان سالیانی طوالنی بده -بستانِ جنگی داشتهاند .سرانجام در  1۴6قبل از میالد ،حکومت کارتاژ به دست رومیان سرنگون می شود.
امروزه ،فقط خرابههایی از این تمدن باقی ماندهاست.
16۷

  :) 1۸۵۸- 1۸1۷( David Émile Durkheimدورکهایم ،دورکهِیم (خوانش انگلیسی) بنیانگذارِ دانشِ جامعه شناسی .یهودیِ فرانسوی بود ،ولیبعدا ندانمانگار شد .پژوهشهای اثباتگرایِ او در بارهی دین ،گذار به جامعه صنعتی ،فرهنگ ،تقسی مِ کار ،خودکشی شهرت دارند .از جمله مهمترین آثار
حوزهی جامعه شناسیِ دین ،کتابِ صُوَرِ بنیادیِ حیاتِ دینی ( ) 1۹12دورکیم است .معتقد است که دینها پرچم هویتیِ گروههای انسانیاند و خدا تجلی

قدرتِ گروه در جامعه است .او مفهوم مقدس را برساختهای سراسر اجتماعی می دید .مشهور است که ویلیام جیمز دیدگاه مخالف او را در این مورد دارد.
16۸

 :Great Beast -از وحشِ بزرگْ در انجیل ،مکاشفاتِ یوحنا ،بابهای  1۸ ،1۷و  11( 1۳تا  ) 1۴هم به شکلی دیگر یاد شده است.
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شکل نویی از سلطهی "جانورِ بزرگ" زیرسازی کرد .سیمون وی در این سخن کوتاه و موجز نظراتاش را جمع بندی میکند:
" کل مارکسیسم تا آنجایی که حقیقت دارد ،در همان تمثیلِ افالطون در بارهی "وحش یا جانور بزرگ" خالصه میشود و
اِشکالاش هم در همانجاست".

سیمون وی اما به تاریخ پشت نکرد وهوادار تعهد شخصی باقی ماند .او وجود هرگونه "مکتبِ مارکسیستی" را انکار میکرد و
ماتریالیسم دیالکتیکی را به عنوان بدفهمیِ فلسفی رد می کرد .در نگاه او ،ماتریالیسم دیالکتیکی واقعاً وجود ندارد ،چرا که
قرارگرفتن عنصر ِ دیالکتیکی و عنصرِ ماتریالیستی در کنار هم ،این اصطالح را دو شَقّه میکند .با چنین نقدی ،راز ناخوشایندی
را فاش میکرد که فقط برای حلقههای درونیِ احزاب کمونیست آشکار و شناخته بود .برعکس ،مبارزهی طبقاتی که هزاران
سالِ تاریخ را انباشتهبود ،برایاش ملموسترین واقعیت بود .تامالتاش بر روی تقدیرِ اجتماعی او را به نتایج خاصی در مورد
مشکلِ اصلیِ تمدنِ فنّاورانه هدایت کرد .آن مشکل به این شرح است :انسانِ نخستین ،از سوی نیروهای بیرحم طبیعت
سرکوب میشد .کمکم در طی مبارزهای دائمی با طبیعت ،آزادیاش را بدست آورد؛ قدرتِ آب ،آتش و برق را مهار کرد و آنها
را بهخدمت گرفت .با اینحال ،این کار را نتوانست بدون عَرضهی تقسیمِ کار و سازمانِ تولید انجام دهد 16۹ .جماعات بسیار
بدوی ،برابر -زیستاند؛ آنان در وضعیتِ "کمونیسم بدوی (کمونِ اولیه)" زندگی می کنند .به اعضای این جماعات از سوی سایر
اعضا ستم نمیشود ،وحشت در بی رون جماعت جا دارد ،چون جماعت فقط از طرف حیوانات وحشی یا از سوی تحوالت ناگهانیِ
طبیعی ،و گاهی هم از طرفِ سایر گروههای انسانی تهدید میشود .همین که تالشهای انسان در مبارزهاش با محیط اطراف،
کارآییِ بیشتری پیدا میکند ،جماعت به آنانی تقسیم میشود که فرمان میدهند و آنانی که فرمان می پذیرند .ستم انسان از
سوی انسان متناسب با افزایش قلمروِ عملاش رشد میکند ،و بهنظرمیرسد این ستم هزینهی ضروریِ افزایش قلمرو است .هر
عضوِ تمدنِ فنّاورانه ،در برابر طبیعت ،مقام خدا را دارد ،اما همین آدم ،بردهی جماعت است .ضمانت نهاییِ هرگونه سلطهی
انسان بر انسان ،مجازاتِ مرگ است –با شمشیر ،با سالحِ گرم یا در اثر گرسنگی .انسانیتِ جمعی ،خود را از سلطه آزاد کرد.
"اما خودِ این انسانیتِ جمعی در نسبت با فرد ،همان نقش و "کار -ویژه"ی ستمگرانهای را به عهده گرفتهاست که طبیعت قبال
بر روی فرد اِعمال می کرد".

16۹

 -در بارهی این دو ،نقد و نظرهای مختلفی مطرح است که ضرورت یا مضرّ بودن شان را به بحث می گذارند .متفکرینِ پساتوسعه ،مفصل تر از دیگران

به زیان های تقسی مِ کارِ شدید ،سازمانِ تولید پیچیده در دنیای صنعتی و القاءِ سیستماتیکِ ناتوانی در بشرِ مدرن پرداختهاند ،کسانی مثلِ آرتورو اسکوبار،
مجید رهنما ،ایوان ایلیچ و  . ...فیلم عصرِ جدید ،اثر چارلز چاپلین ،گوشههایی از این نقدها را نشان میدهد.
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اینروزها ،سیمون وی اگر میبود ،میتوانست تحلیل اجتماعیاش را با شواهدِ زیادی پشتیبانی کند 1۷0؛ در بیشتر موارد گفته
میشود کشورهای شدیداً توسعهنیافته  1۷1فقط به قیمت پذیرش نظامهای تمامیتخواه میتوانند خود را صنعتی کنند  .1۷2مثالً
چین خودش را پر کرده از شاهد و مدرک برای تامل.

مسئلهی بنیادیِ اجتماعی و سیاسیِ قرن  20این است" :آیا این رهایی و آزادیای که جامعه بدست آورده ،میتواند به فرد هم
منتقل شود؟" سیمون وی بدبین بود .استداللاش این بود که دورنمایی از پایان مبارزهی آنانی که دستور میدهند و آنان که
دستور میگیرند به چشم نمیخورد .گروههای مسلط ،امتیازات و برخورداریهایشان را رها نمیکنند ،مگر که مجبور شوند.

تازه! با اینحال که خیزشهای تودهای رخ می دهند ،اما همان سازمانِ تولید ،کمی بعد اربابان تازه را پس میاندازد و "مبارزه از
نو" زیر پرچمها و نامهای تازه ادامه پیدا میکند 1۷۳ .هراکلیت درست می گفت که :مبارزه ،مادرِ خدایان و انسانهاست.

این سخن به این معنا نیست که می توانیم تاریخ را رها کنیم ،آن را همچون تکراری ابدی دیده ،و به چشماندازش بیاعتنایی
کنیم .بخواهیم یا نخواهیم ،متعه دیم .باید عمل و اقداممان را وارد معادله کنیم ،با جانبداری از ستمدیده و با کاستن هر چه
ممکن از قدرت ستمگریِ آنانی که دستور میدهند .بیآن که انتظاری بیش از حد داشته باشیم :نخوت یا همان اعتمادبهنفسِ
بیشازحدّ و بیفکریِ احمقانه و افراطیْ  1۷۴با دخالت اِلهِ گان تقدیر مجازات می شود ،مجازاتی که ذاتیِ قوانین آهنینِ ضرورت
است.

1۷۵

حس میکنم اهمیت سیمون وی باید در چشمانداز ضعفها ،کوتاهیها و قصورهای همگانیمان ارزیابی شود .ما معموالً دوست
1۷0

 -با پیچیده شدن و تحکی مِ سراسریِ دولت -ملتها در جهان ،نفوذِ جهانیِ صنعت مدرن و شهری شدن ج وامع طبیعتاً شواهد بسیار بیشتری برای این

بحثها فراهم شدهاست.
1۷1

 در نظرِ منتقدینِ جامعهی صنعتیِ مدرن و متفکرینِ پساتوسعه ،مفهومِ "توسعه "  ،مفهومی است تحمیلی از طرفِ فرهنگِ ویژهی شمال -غرب؛ و بههمین دلیل ،تجویزِ برچس بِ توسعهنایافتگی ،باید زیر ذرهبینِ نقدِ رادیکال برود تا معلوم شود که آیا جوامعِ جنوب -شرق واقعا شکوفاناشدهاند یا شکوفا.

1۷2

 -صنعتی کنند که چه شود؟ این نکته باید مورد توجه نویسنده قرار می گرفته .یعنی خودِ آهنگ تولیدِ کاال و آهنگِ تولیدِ نیاز به مصرف ،بحث

تقریبا مغفولی است در قرن  1۹و تا اواخر قرن  .20یعنی در این فاصله همهی دعواها بر سر تولید و توزیع بوده و نه بر سر تولید تا کجا و برای چه
هدفی .اصالت به چیزی داده شده به اسم پیشرفت ،که تعریفاش را فقط اروپا بهعهده گرفته بوده .نگاه کنید به کارهای ایوان ایلیچ ،پائولو فِرِیْری ،مجید
رهنما ،ارنس ت فردریک شوماخر ،و گاندیgoo.gl/SQDKOw ،
1۷۳

 -گاندی در طی سالها مبارزهاش ،بارها و بارها بر این نکته تاکید میکرده که اربابِ قهوهای با ارباب سفید ذرهای فرق ندارند و مهم این است که

مناسباتِ ارباب و کارگر ،از هر رنگی که باشند و هر ایدئولوژیای که داشته باشند ،مناسباتی عادالنه و در خدمت شکوفاییِ انسان باشند .نک :سارودایا:
ECgfOR2https://bit.ly/
1۷۴
 خصلت هایی که در تحوالتِ کلیِ علمی ،فنی ،اقتصادی و سیاسیِ قرنهای  1۹و  20بارز بودهاند.1۷۵

 -نخوت ،تفرعن :هیوبریس ،بیشتر وقتها کیفیت شخصیتیِ غرور احمقانه یا افراطی یا اعتمادبهنفسِ بیشاز حدّ را نشان میدهد .در بافتارِ یونان

باستانیاش ،رفتاری را شرح میدهد که هنجارهای رفتاری را بهمبارزه میطلبد یا خدایان را به چالش میکشد ،رفتاری که بهنوبهی خود منجر به سقوط
یا مکافات مرتکب هیوبریس می شود.
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نداریم به قسمتهای تلخ واقعیت فکر کنیم .پیشاپیش از پیامدها فرار میکنیم .او بواسطهی سختیکشیهایی که در زندگیاش
و در سبکِ نگارش اش (موجز ،کالسیک ،خشک و دور از نثر فخیم) تجسم یافته ،قادر است تا شرمی مفید و کارساز را در ما
برانگیزاند .چرا این روزها بسیاری از روشنفکران را مبهوت میکند؟ فرضیهی من در پاسخ ،این است :اگر دوران ما دورانی
مذهبی باشد  ،1۷6سوگیریِ مشخصی به سمتِ ثَنَویت مانَوی دارد .ادبیات نوین شاهدی است بر نوعی از خشم و جنون بر ضدّ
جهانی که دیگر بهنظر نمیرسد کارِ ساعتسازی خِرَدمَند  1۷۷باشد .شوخ طبعیِ این ادبیات (سَمیوئل بِکِت  ،1۷۸اوژن یونسکو ،1۷۹
ژان ژنه  1۸0را به یاد بیاورید ،).اگر که اصال شوخطبعیای به حساب بیاید ،زهرخند است ،پوزخند است ،تلخندی است تُفکرده به
چهرهی دنیا .استاد مایکل پوالنی  1۸1اخیرا این نظریه را پیش کشید که مهمترین ویژگیِ دهههای قبل ،بیقیدی و تسامح
اخالقی نبودهاست ،بلکه شیدایی و شیفتگیِ انفجاری در ادبیاتِ "اَمرِ نامعقول"  1۸2و نیز در جنبشهای انقالبی بوده است.
ترورهای سیاسی به نام پیروزیِ انسان بر نظمِ خشن و بیرحم طبیعت انجام گرفتهاست .با اینحال باور به " برکاتِ سحرآمیزِ
تاریخ" ،درست با خود محصولِ آن باورْ در حال سستشدن است؛ یعنی با :صنعتیکردن .هر روز بیشتر از پیش معلوم میشود
(و البته در کشورهای اروپای شرقی هم معلوم شدهاست) که یخچالها و تلویزیونها ،یا حتی موشکهایی که به ماه فرستاده

1۷6
1۷۷

 سال نوشتنِ این یادداشت  1۹60بودهاست( .مترجم انگلیسی) :The Blind Watchmaker -کتاب ساعت ساز نابینا (کور) ،با زیرعنوانِ " چرا شواهد فرگشت (تکامل) ،نشاندهندهی جهانِ بدونِ طراح است "

در سال  1۹۸6به قلم ریچارد داوکینز نوشته شد .در این کتاب او توضیحات و استداللهایی برای فرگشت به وسیلهی انتخاب طبیعی عنوان کردهاست.
هچنین به نقدهایی پاسخ داده که بر کتاب قبلیاش ژن خودخواهنوشته شده .هر دو کتاب با هدف عمومی ترکردن فرگشتِ ژن -محور نگاشته شدهاند.
نام کتاب به شکلی متاثر از تشبیهی است که کشیش قرن هجدهمی ویلیام پالی به کار برد .تشبیه پالی به طور کلی چنین بود که :حتی اگر شما ندانید
که ساعت چیست ،طراحی چرخ دندهها و فنرها و طرز چینش آنها در کنار همدیگر برای یک مقصود خاص ،شما را وامیدارد که نتیجه بگیرید که «این
ساعت باید سازنده ای داشته باشد ،کسی که آن را به منظوری خاص طراحی کردهاست؛ سازندهای که از سازوکار آن آگاهاست ،و کاربردی برای این
طراحی داشتهاست»« .اگر این نتیجهگیر ی در مورد یک ساعت ساده درست باشد ،پس آیا کامالً درست نیست که در مورد چشم ،گوش ،کلیه ،مفصل
آرنج ،و مغز هم گفته شود که طراح هوشمند و هدفمندی دارند؟ این ساختارهای زیبا ،پیچیده ،ظریف ،و آشکارا طراحی شده به هدفِ خاص هم باید
"طراح "ی " ،ساعت ساز "ی داشته باشند  -که همانا خداست( .ویکی پدیای فارسی)
1۷۸

 :) 1۹06- 1۹۸۹( Samuel Beckett-رمان و نمایشنامهنویسِ پیشروی ایرلندی .بشدت کمینه گرا و بدبین به وضعِ بشر .به خدا و مذهب اعالنِ

جنگ می کند ،در عینِ حال اما ،در جستجوی معنویت ،در جهانِ مدرن امروز هم هست .تئاتر او به طرحِ مفه ومِ نامعقولی یا پوچی شهرت دارد .کار
مشهورش ،در انتظارِ گودو .برنده نوبل ادبیات .1۹6۹
1۷۹

 :) 1۹0۹- 1۹۹۴( Eugène Ionesco -نمایشنامهنویسِ پُر آوازهی رومانیایی -فرانسوی ،شخصیت برجستهی تئاتر پیشروی (آوانگاردِ) فرانسه.

تصویرگر تنهایی و بیاهمیتیِ هستیِ بشری.
1۸0

  :)1۹10- 1۹۸6 ( Jean Genetرماننویس ،نمایشنامهنویس ،شاعر ،مقالهنویس و کنش گرِ سیاسیِ فرانسوی .یادداشتهای دزد و گلبانوی ما ازکارهای او هستند.

1۸1

 :) 1۸۹1- 1۹۷6 ( Michael Polanyi -دانشمندِ عالمهی مجاری -انگلیسی بود که کارهای زیادی در شیمیِ فیزیکی و اقتصاد انجام داد .معتقد بود

که اثبات گراییْ برداشت نادرستی از دانش ارائه میدهد که اگر جدی گرفته شود باالترین دستاوردهای بشری را به تحلیل میبرد.
1۸2

  : literature of the absurdادبیاتِ امرِ نامعقول یا پوچی ،عبث ،اَبزورد ،نوعی از داستان است که با کارهای فرانتس کافکا ،کورت وُنِهگات ،وپل اُستر شناخته شد .این داستانها بر شخصیتهایی دقت می کردند که نمی توانستند هدفی ذاتی در زندگی ببینند و به همین دلیل با رخدادها و

کنشهای بیمعنی مشخص می شدند .ساموئل بکت ،اوژن یونسکو ،ژان ژنه ،کورت وِنِهگُت و فرانس کافکا بعضی از شاخص ترین نویسندگانِ این
نگرشاند[ .نامعقولانگاری (اَبزوردیسم) ،و پوچ انگاری (نیهیلیسم) پیشنهاد ویراستار محترم است .پیشنهادِ داریوشِ آشوری و محمدرضا جعفری
پوچانگاری و هیچانگاری است .در منابعی دیگر نامعقول در کنار و هموزن پوچ و بیمعنی آمده است]
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میشوند ،نمیتوانند انسان را به خدا تبدیل کنند .درگیریهای کهنه بین گروههای انسانی فراموش شدهاند ،اما با درگیریهایی
تازه و حتی بدتر از قبل عوض شدهاند.
در سال  1۹۵۸کارهای منتخب سیمون وی را به لهستانی ترجمه کردم ،نه به اینخاطر که وانمود کنم هواخواه سیمون وی
هستم .در مقدمه ،صریحا نوشتم که خودم را کالیبان  1۸۳میدانم ،بسیار تنومندتر و سنگینتر از آنکه پرهای آرییِل  1۸۴را بر
تنام بپوشانم .سیمون وی یک آری یِل بود .هدفام فایده گرایانه بود ،که مطمئنم مطابق با خواست و آرزوهایش و مطابق با
سمتوسویِ کارهایش بود .چند سالی پیشتر بعدازظهرهای زیادی را در آپارتمان خانوادهشان گذراندم که مشرف به باغهای
لوگزامبورگ پاریس است –در کنار میزش که لکههای جوهر قلماش هنوز بر روی آن مانده بود – و با مادر  ۸0و چندسالهاش
که بانویی معرکه است گپ وگفت داشتم .آلبر کامو وقتی برندهی جایزهی نوبل شد در همین آپارتمان پناه گرفت و سرِآخر هم
عکاسان و روزنامه نگاران در همینجا شکارش کردند .همانطور که اشاره کردم ،هدفام فایدهگرایانه بود .از تقسیم لهستان به دو
اردوگاه رنجیده بودم :آخوندی و ضدآخوندی ،کاتولیکِ ملیگرا و مارکسیست –البته بوروکرات های آپاراتچی  1۸۵را کنار
میگذارم که دنبال هربادیاند از سمت مسکو .گمان نمیکنم مارکسیستهای غیر سخت -کیش (بجای این کلمه ،واژهای بهتر
نداشتم) و کاتولیکهای غیرملی گرا وجه مشترک زیادی با هم داشته باشند ،یا حداقل منافع مشترکی داشته باشند.

سیمون وی به نوعی از دین که فقط "حزب بادِ" (کنفورمیست)  1۸6اجتماعی یا ملی است حمله میکرد .به سطحینگریِ
باصطالح مترقیها و پیشروها هم میتاخت .شای د قصد من برای ارائهی گزیدهی لهستانیِ کارهای او ،هدفی بدجنسانه بود .اما
اگر فعال جنگی مذهبی در جریان باشد –که لهستان مصداق آن است ،بخصوص در دبیرستانها و دانشگاههایش – آنوقت است
که هر سالحی برای باز کردن چشم و گوشِ رزمندگانْ ارزشاش را دارد تا به آنان نشان دهد که دو گزینهی مسیحیتِ
معرفیشده از سوی "دینِ ملی" و ایدئولوژیِ رسمیِ مارکسیستی ،تنها گزینههای باقیمانده برای ما نیستند.
1۸۳

  : Calibanیکی از آنتاگونیستهای اصلی نمایشنامهی توفان ویلیام شکسپیر است .شخصیتی نیمهانسان -نیمه حیوان .او پسر ناقصالخلقهیساحره ای بدخواه به نام سیکوراکس است .آنتاگونیست یعنی ضد قهرمان نمایش( .ویکی پدیا)

1۸۴

 : Ariel -روحی است در نمایشنامهی توفان شکسپیر که در جبههی قهرمان (پراسپرو) است و دائم به او کمک میکند .به شکل زنی بالدار

تصویرش میکنند .در کتاب مقدس یهودیان هم فرشتهای به حساب میآید .اسم اش به معنیِ شیر خداست( .ویکی پدیا)
1۸۵

  : Apparatchikiعضو گوشبه فرمانِ دستگاه حزب کمونیست ؛ و هر مقامی در سازمان یک حزب بزرگ سیاسی؛ مهرهی حزبی .مهرهی"قربانمقامات " .آپاراتچی ،کلمه ای است روسی که در بلوک شرق و در بحثهای کمونیستیِ  1۹۵0به بعد (پسا استالین) اوج گرفته است .این واژه و

کلمهی ( Nomenklaturaبه معنای لیس تِ مقاماتِ باال) بیشتر برای نقد ساختار این کشورها و مخصوصاً برای تشریح حزب و طبقهی جدید بکار برده
می شدند و می شوند .آپاراتچی و نومن کالتورا معرف قشر و طبقه اى از مدیران کوچک و بزرگِ حزبیِ حکومتهای یادشده بودند که کل فضاهای فعالیت
در آن کشورها را اداره می کردند ،عرصه هایی مثل دولت ،صنعت ،کشاورزی ،آموزش ،دادگاهها ،هنر ،ورزش ،اندیشه ،علم ،رسانه ،اجتماعات و . ...
آپاراتچی ،مامورِ زیرِ دس تِ طبقهی نومن کالتورا بود .اینان طبعا دارای امتیازات ویژه در همهی آن عرصهها ،و زندگیِ شخصیِ مرفهتر بوده و بعدها هم،
برخوردار از روبل طالیی برای خرید از فروشگاه های ویژه شدند؛ از مصونیت سیاسى و قضایىِ نسبی و موقت هم بهرهمند .آپاراتچی ،بار خوارکنندهی
مستقیم و نیز ضمنیای دارد که هموزنِ "مهرهی دستگاه " است .این واژه با معنای مسئولِ فنیِ نمایش فیلم در سالن سینما ،از روسیه به ایران آمد.
1۸6

 :Conformist - -به طعنهْ :نان بهنرخ روزخور ،هواشناس ،پرچ مْ سفید " ،حزبِ باد "ی و همرنگِ جماعت.
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در جهانِ فعلی که با بحرانهای مذهبیِ بسیار جدیای روبروییم ،بسیار جدیتر از آن که ظاهر امور به ما اجازهی حدس زدن
عمقشان را میدهد ،مردم بیشتر وقتها نویسندگان کاتولیک را پس می زنند؛ مردمی که از فالکتِ خودِ این جویندگانِ
حقیقت باخبرند ،مردمی که با مالکانِ مغرورِ حقیقت برخورد می کنند ،از خود واکنش عصبیِ دفاعی نشان میدهند .کارهای
سیمون وی را کاتولیکها ،پروتستانها ،بیخدایان و ندانمانگاران  1۸۷میخوانند .او خمیرمایهای تازه در زندگیِ باورمندان و
ناباورمندان وارد کرده است ،با اثبات این که انسان نباید با دیدن واگراییِ فعلیِ نظراتِ مختلف فریب بخورد و این که چه بسیار
مسیحی که کافر واقعیاند و چه بسیار کافر که در قلب خود مسیحیاند .ش اید دقیقاً برای همین هم زندگی کرد .هوشمندیاش
و دقت در سبکِ کارش چیزی نبودند جز شدت پرشوری از "توجه و اعتنا" که نثار رنجهای بشر شد .و آنطور که خود
میگوید" ،توجه و اعتنای مطلقا یکدست و نابْ خودِ نیایش است".
چِسواف میوُش1۹60 ،

1۸۷

 :Agnostic -الادری ،ندانماِنگار ،ناشناس انگار ،ناشناسا :فردْ معتقد به دیدگاهی فلسفی است که دانستن درستی یا نادرستیِ برخی ادعاها و بهطور

ویژه ،ادعاهای مربوط به امور فراطبیعی ،مانند الهیات و زندگی پس از مرگ و وجود خدا و موجودات روحانی یا حتی حقیقت نهایی را نامعلوم دانسته و
یا به شکل «اقرار به ندانمگویی»  ،از اساس ناممکن میداند .الادریگری ،از گرایشهای فلسفی است که در عین باور به عینیت و واقعیت جهان ،شناخت
قسمتی از آن یا کل آن را ناممکن میداند .بعضی از ندانم انگاران ،شناخت درون را ممکن و شناخت کامل و قطعیِ برون را ناممکن میدانند.
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در پرتوِ اندیشهی سیمون وی
میوُش و دوستیِ آلبر کامو
نوشتهی سایمِن لیز
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دانشمندان پزشکی با تکیه بر آمار جمعیتی به این نتیجه رسیدهاند که بیشترین موارد چشمگیرِ طول عمر در کوههای دور
دست مخفی هستند  ،1۸۸این موارد در میان افرادیاند که زندگیهایی بیرویداد ،یکنواخت و کسالت بار دارند.
چِسواف میوُشِ شاعر که در  ۹۳سالگی درگذشت ،و تا دم آخر هم آفرینش گری داشت ،کامالً خالف این نسخه را دنبال کرد،
چرا که بعد از هستیای پرماجرا که او را به عمق قلب بعضی از وقایع هراسانگیز قرن  20پرتاب کرد تا آن سن عمر کرد –اما
بهتر است بدانیم که شاعران مواد خوبی برای آمار و ارقام نیستند.

او که در سال  1۹11در شهرکی کوچک در روسیهی تزاری بدنیا آمد (راستی! همهی زندگیاش مثل سایر روشنفکران
لهستانی قرار بود با بینشی عمیق و بُهتی هراسیده ،شاهد معمای روسی باشد –نگاه کنید به وضعِ جوزف کنراد  .)!1۸۹فرزند
خانوادهای اشرافی ،نیمه لهستانی -نیمه لیتوانیایی بود .در اوایلِ کودکی ،شریکِ زندگیِ کولیوارِ پدرش بود که مهندس
ساختمانی بود دائما در ماموریتِ ساخت و ساز ساختمانهای دولتی در گوشه گوشهی سیبری ،و به این ترتیب ،شاهد بعضی از
درگیریهای انقالب بُلشِویکی شد .این تجربههای نخستین ،سرآغاز درخوری برای کشاکشهای زندگیِ بعدیاش فراهم کردند.

میوُش جوانی و تحصیالتاش را در ویلْنو  1۹0گذراند ،شهری آراست ه ،باروک  1۹1و جهانشهری  1۹2که زبانهای اصلیاش لهستانی
و ییدیش  ،1۹۳و کمی هم لیتوانیایی  ،1۹۴بیلوروسی  ،1۹۵و روسی بودند .در دههی  1۹۳0به پاریس رفت و در همانجا دانشِ
ممتازِ خود را از زبان و ادبیات فرانسه تکمیل کرد و از راهنمایی و عشق و محبتِ قوم و خویشی دُور که مرشدِ معنویاش شد،
سود برد؛ اُ .اِل .میوُش  1۹6دیپلماتِ پیشینِ لیتوانیایی بود که بعدا شاعری فرانسوی شد که بسیار تحسین دید .میوُشِ سالمند به
این جوان ،شجاعتی مصممانه داد تا کار شعریاش را دنبال کند.

1۸۸

 -کوههایی مثل قفقاز و البرز

1۸۹

 ،)1۹2۴- 1۸۵۷( :Joseph Konrad -رماننویس لهستانی -بریتانیایی ،که کارهایش متمرکز بر بینش عمیق معنوی ،مسئولیت فردی و هَمبستِگیِ

انسانی بود.
1۹0

  :Wilnoویلنو امالی دیگرِ  ، Vilniusپایتخت لیتوانی ،یکی از سه کشورِ حوزهی بالتیک که شوروی اشغال شان کرد و بعد از فروپاشی آزاد شدند. :Baroque -سبکی به شدت تصنعی و گزافهنـِگـَ ـر در هنر ،موسیقی و معماری ،رایج از اول قرن  1۷تا پایان  ، 1۸پیش از سبک نوزایی.

1۹2

 :cosmopolitan -شخصِ با تجربهی آشنایی با آدمهای سراسر جهان ،جهانوطن؛ شهری پر از آدمهایی از سراسر جهان؛ وطنی برای آدمهای

1۹1

سراسر جهان.
1۹۳

  :Yiddishزبان تاریخیِ یهودیان اشکنازی (یهودیانِ اروپایی در برابر یهودیان آسیایی و آفریقایی = اسفرادیم) از قرن  ۹میالدی تا امروز؛ ازخانوادهی زبانهای آلمانی ،با مایههایی از عِبری ،آرامی ،اسالو و التین.

1۹۴

 -لیتوانی ،یکی از سه کشورِ حوزهی بالتیک شوروی سابق ،در کنار التویا و استونی

1۹۵

 -روسیه سفید.

1۹6

O.V. de L. Milosz (1۸۷۷-1۹۳۹) -
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بعد از بازگشت به لهستان ،در سرآغاز جنگِ دومِ جهانی ،برای رادیو م لی کار کرد .در  1۹۳۹در شروع تجاوزِ آلمان ،نقش فعالی
را در مقاومتِ زیرزمینیِ ضد نازی به عهده گرفت .اشغال نازی در لهستان شدیداً بیرحمانه بود؛ آنطور که میوُش خود شاهد
بود " ،هراس ،قانونِ حقیقیِ زندگیِ مخلوقات زنده است ،و تمدنْ عالقمند به مالهکشیدن و نقابزدن بهروی آن حقیقت است ...
عاداتِ تمدنی ،کیفیتِ ماندگاریِ خاصی دارند ،بههمیندلیل آلمانها در اروپایِ غربیِ اشغالی ،آشکارا خجالت میکشیدند و
اهدافشان را پنهان میکردند ،در حالی که در لهستان ،کامال باز و علنی عمل میکردند".

1۹۷

قرار بود رو در رویی با هراسِ لخت و عریان ،بر بینش خود او از واقعیت نقشی پاک نکردنی بگذارد .هر نظمِ روزمرهی
زندگیهایمان ممکن است به نظرمان طبیعی و دائمی بنظر برسند ،اما در واقع ،به اندازهی تکه مقواهای صحنهی تاتر شکننده
و گولزنندهاند .این نظم میتواند به یکباره در عرض چشم به هم زدنی ،به هرج و مرجِ سیاه تبدیل شود؛ حتی حرمت و آبروی
بنیادیِ انسان در عرض یک لحظه میتواند از هم بپاشد و ناپدید شود" :نزدیک بودنِ مرگ ،شرم را نابود میکند .مردان و زنان
به محض اینکه بفهمند تاریخ اعدامشان از طرف یک آدمِ چاقِ کوتوله با چکمههایِ براق و شالقی در دست ،دقیقا تعیین شده،
ناگهان عوض میشوند .جلوی جمع با هم جماع می کنند ،روی تکه زمینی کوچک در محاصرهی سیمخاردار –در آخرین
منزلگاهشان بر روی زمین".

1۹۸

بعد از جنگ ،مثل خیلی از روشنفکران لهستانی که امیدوار بودند با همکاری با رژیم کمونیستی ،میتوانند به آن کمک کنند تا
خودش را اصالح کند ،میوُش دیپلمات شد و به عنوان وابسته ی فرهنگی ،اول به واشنگتن و بعد به پاریس رفت .اما خیلی زود
فهمید که خدمت به یک رژیمِ استالینگرا نهتنها نیازمندِ مصالحهی ناپذیرفتنیِ اخالقی است ،بلکه بهشکل روشنتری به
عقبنشینیِ یکسره و تمام عیار دامن خواهد زد " :آدم ممکن است خودش را با منطقیترین استداللها قانع کند که با
قورتدادن قورباغههای زنده به سالمت و بهداشت اش کمک زیادی خواهد کرد ،و به این ترتیب ،خودش را مجاب کند .اولین
قورباغه را می بلعد ،بعد دومی را ،اما در موقع خوردن سومی ،شکماش عُق خواهد زد".

1۹۹

در سال  ،1۹۵1پستاش را ترک کرد ،رابطهاش را با رژیم قطع کرد ،و پرشی بی برگشت به درون "ژرف -چالهی تبعید" کرد،

1۹۷

 -الفبای آشنایی با چِسواف میوُش ،صص ( ۴0- ۳۹مترجم انگلیسی)

( Milosz, Milosz’s ABCs. Farrar, Straus & Giroux, New York, 2001, ‘Anus mundi,’ pp. ۳۹–۴0.مترجم انگلیسی)

1۹۸

 میوُش ،جانِ در بند،( Milosz, The Captive Mind. Secker & Warburg, London, 1۹۵۳, p. 2۸.مترجم انگلیسی)

1۹۹

 -همان :میوُش ،جانِ در بند( pp. xii–xiii ،مترجم انگلیسی)
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" بدترینِ فالکتها ،چرا که به معنی نازایی و بی عملی بود ".اما برخالف سایر نویسندگانِ تبعیدی ،به زبان مادریاش چسبید
که ارزشمندترین داراییاش بود .تا زمانِ مرگ ،بِجُز نامه نگاریهای خصوصیاش (به فرانسه و انگلیسی) ،تقریبا همهی
نوشتههایش را به زبان لهستانی ادامهداد.

اولین ده سالِ تبعیدش را در فرانسه گذراند .دورانی بود سراسر سختی ،انزوا و ناامیدی .برای تامین خانوادهی جواناش چیزی
جز درآمد بیثبات قلماش نداشت؛ این ناامنیِ شرایط مادی با "وازَنِش سیاسی" از سوی حلقههای روشنفکریِ پاریسیها
پیچیدهتر شده بود ،روشنفکرانی که بزدلی و حماقت شان را نه فراموش کرد و نه بخشید .در اولِ کار ،تا زمانی که عنوان
پُرحیثیتِ مقام نمایندگیِ " لهستان دموکراتیک  "200را به یدک می کشید ،اندیشمندانِ مترقیِ فرانسوی (زیر عَلَم سارتر -سیمون
دوبووآر) ،به گرمی به او خوشامد گفتند؛ اما به محض این که معلوم شد به حاکمیت پشت کرده ،جذامی بهحساب آمد .حتی در
دفتر ناشرش (انتشارات گالیمار –آبرومندترین و بانفوذترین ناشر پاریس) ،یکی از ویراستاران ،ابتکار خردمندانه تسلیم
دستنوشتهی او به سفارت لهستان را انجام داد تا سانسورچیِ سفارت اجازهی چاپ نوشتهی میوُش را به گالیمار بدهد.

در سال  ، 1۹۵۳وضع خود را از این هم بدتر کرد؛ چیزی منتشر کرد که بعدها اثرگذارترین کارش شد" ،جانِ در بند"  201که
"برای" مخاطب غربی نوشته نشده بود ،بلکه "برضد" او نوشته شده بود –بر ضد پَخمِگی و کوریِ عمدی و خودخواستهی این
مخاطب؛ در واقع هدف این بود که به خوانندگاناش یادآوری کند که "اگر چیزی در جایی وجود داشته باشد ،در هرجایی دیگر
هم وجود خواهد داشت و آنجاهای دیگر مصونیتی  202از آن ندارند 20۳ ".با اینحال ،وقتی حس تصورِ خود به جای دیگری به

200

 -دموکراتیک ،صفتی بود که در دوران اتحادِ شوروی ،به همهی کشورهای هم سو با آن اطالق می شد ،و گاهی در خودِ نامِ رس می حضور داشت (تا

آن جا که بخشی از کشورِ دوپاره شده ی یمن ،که متحدِ شوروی بود ،با وجود ساخت مطلقا قبائلی ،به این صفت ،یعنی جمهوریِ دموکراتیک یمن شناخته
می شد .یمنی که هنوز هم همان قبایل ،دستدر دس تِ جنگافروازنِ نیابتی و کارتلهای اسلحه سرنوشتاش را رقم میزنند) .اما در زبانِ روشنفکرانِ
چ پِ امیدوار به جبههی ترقی در برابر جبههی ارتجاعِ جهانی به رهبریِ امپریالیس مِ آمریکا این تعبیر برای همهی آنها بهکار گرفته می شد .سارتر در
بیشترِ عمر خودْ قائل به این مرزبندیِ رایجِ جهانیِ روشنفکریِ چپ بود .کم بودند کسانی که جسورانه از این دایره بیرون بزنند و در عینِ حال ،هم عمل
کنند ،اخالقی هم عمل کنند و ه مْ مرزبندیِ متعهدانهی خود را با هر دو طرفِ داستان ادامه بدهند.
201

 -میوش در هنگامِ نوشتنِ این کارِ انتقادی ( جانِ در بند ) تجربهاش را بهعنوان نویسندهای غیرقانونی در دوران اشغالِ نازی و عضوِ طبقهی حاکمهی

جمهوریِ خلقِ لهستانِ (پس از جنگ) مطرح میکند .کتاب تالش می کند تا تطمیعِ استالینیستیِ روشنفکران ،فرایندهای اندیشهورزیِ کسانی که به
نظامِ استالینی باور دارند ،و وجود دگراندیشی و همدستی درون بلوک شورویِ پساجنگی را شرح دهد .خودِ میوُش میگوید کتاب را "در زیرِ فشارِ
کشاکشِ عظی مِ درونی " نوشته بوده است.
202

 -اشاره به این که :زندگی در فضای روشنفکری ،فضایِ چپ ،فضای دموکراتیکِ جاهایی مثلِ فرانسه هم ،اندیشه و اخالق و عمل را از آفاتی مصون

نمیکنند که در لهستان یا والدیوستُکِ روسیه وجود دارند .همه در معرضاند و باله تِ بالیی است همگانی!
20۳

 -همان :میوُش ،جانِ در بند( ibid., p. 2۹ ،مترجم انگلیسی)
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شکل هراسناکی مفقود باشد " ،20۴اهالیِ کشورهای غربی زیاد خبر نخواهند داشت که میلیونها انسانِ همنوعشان که کموبیش
در ظاهر شبیه آناناند ،در دنیایی آنقدر شگفتآور زندگی میکنند که آدمهای مریخی ".بهتر است فراموش نکنیم" :آدم
آنقدر نرم و پالستیکی و شکل پذیر است که می شود تصور کرد روزی را که شهروندی با عزت نفس تمام ممکن است روی
چهار دست و پای خود ،با دُمی که پرهای رنگیِ روشن دارد روی زمین بخزد تا نشان دهد که همرنگ نظمی است که در آن
زندگی میکند 20۵ ".درست در همان موقعی که دنیای روشنفکران و ادیبان ازو کناره میگرفتند -انگاری که طاعون
داشتهباشد  -یک انسان ،انسانی شجاع و یکرنگ ،دستی دوستانه بهسویاش دراز کرد و کمک کرد تا نجات پیدا کند :او آلبر
کامو بود .کمی بعد دوستیِ عمیقی بین دو نویسنده برقرار شد –دوستیای که با عالقه مشترکشان به کسی دیگر باز هم
تقویت شد :به سیمون وی.

در مورد کامو ،آدم نمیتواند تحول فکری و روحیِ بخشِ آخرِ زندگیاش را درست بفهمد –دورهی آخرِ جنگ تا مرگِ
زودرساش در سال [ 1۹60در تصادف اتومبیل]  –206مگر اینکه اه میتِ استثناییِ تاثیر اندیشه و الگوی زندگیِ سیمون وی را
بر روی او در نظر بگیرد .این نکتهای است که حتی بهترین زندگینامهنویساناش خیلی خوب متوجه نشدهاند ،و به این ترتیب
ناخواسته ،نظر امرسون  20۷را تایید کردهاند که "زندگینامه نویسیِ ادیبانه عملی بیمعنی و بیفایده است ،چرا که تالش میکند
زندگیها را شرح دهد ،زندگیهایی که بنا به خودِ تعریفِ زندگی ،شاخصترین رویدادهایش در قلمرو سکوت و نادیدنیها رخ
میدهند.

20۸

20۴

 در باره (قدرت تصور و تخیل برای درک دیگری :قدرتِ همدلی) خودِ سیمون وی مفصّل قلم زده و زندگی اش هم عمل به آن قلمزدنها بوده.آی ریس مُرداک و هانا آرِنت و کارل یاسپرس هم در این باره اندیشهورزیهای سنجیدهای داشتهاند .نک « :تخیل آری ،توهم نه» .ترانهی نامدارِ "تصور
کنِ " جان لنون هم ،به نحوی دیگر به این مهارت اشاره میکند.
20۵
206

 میوُش ،جانِ در بند( Ibid., p. 2۹ .مترجم انگلیسی) -قرار بوده با همسر و فرزنداناش به سفر بروند ،با قطار یا اتوبوس .ناشرش ،گالیمار به او ماشین اش را پیشنهاد میکند .همراه دوست ،سوار بر

همین ماشین تصادف میکنند و هر دو میمیرند.
20۷

  ،) 1۸0۳- 1۸۸2( Ralph Waldo Emersonفیلسوف و نویسندهی سرشناسِ پساکانتی و شاعر آمریکایی که در بوستون به سلک کشیشیدرآمد ،اما به خاطر دیدگاههای شکاکانهاش در مورد آیینهای رسمیِ کلیسا ،استعفا داد و به اروپا رفت( .) 1۸۳2در انگلیس با کُلِهریچ ،وُردزْورث و کارالیل
دیدار کرد و از طریق آنان با ایدهآلیسم آلمانی آشنا شد .در بازگشت ،مقولهی شبهمذهبیِ نوین فلسفهی متعالی یا شهودگرایی را ابداع کرد که در

مقالهی طبیعت ( ) 1۸۳6او آمده است .احترام عارفانه اش به طبیعت ،تأثیر شگرفی بر زندگی و اندیشهی مردم آمریکا گذاشت .در مبارزهی ضد بردهداری
شرکت داشت و تا آخرین دههی عمر –که توان مغزیاش بسیار ضعیف شد – به سرودن شعر و نوشتن ادامه داد .امرسون راهبر فکریِ جنبش نوزاییِ
آمریکا ( ) 1۸۳۵- 1۸6۵هم بود .حوزههای ادبیات و اندیشه در آمریکا ،از زبانزد های امرسون ،ثورو ،تُواِیْن و فرانکلین لبریز است .او پشتیبان ،همدم،
معلم ،منتقد و و تا آخر مورد انتقاد ثورو باقی ماند .ثورو ،امرسون و والت ویتمن ( ،) 1۸۹2 - 1۸1۹شاعر بزرگِ جنجالیِ معاصر و معاشر این دو ،به عنوان
«پیکرتراشان معنویت» در اخالق عملی شهرهاند.
20۸

" -نوابغ کوتاهترین زندگینامهها را دارند ،چون زندگیِ درونی شان دور از دید -رَس میماند و دور از گوش -رَس؛ آخ رش هم ،اقوام هم چیزی برای

گفتن به شما ندارند( " .مترجم انگلیسی)
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کامو از سالِ  1۹۴۸به بعد ،آستین باال زد تا مجموعهی "امید" را منتشر کند که در انتشارات گالیمار سرپرستاش بود؛ دو
عنوان از کارهای اصلیِ سیمون وِی در موضوع اجتماعی و سیاسی ،یعنی "ریشهکردن" و "شرایط کار" جزو آن بودند (راستی!
این دو کتاب موفق ترین کارهای این مجموعه بودند) .آلبر کامو به همراه گوستاو سیبون (که همزمان بر روی نشر گزیدهای از
نوشتههای فلسفی و مذهبیِ "وِی" کار میکرد) یکی از پیشرَسترین و خالصانهترین مدافعان خاطرهی او شد .از این هم
مهمتر ،نوشتههای "وی" ،منبع ثابتی برای الهام بخشی به اندیشهی کامو شدند ،بهطوریکه در بسیاری از بندهای دفترهای
یادداشتاش این نکته ثابت میشود و به مناسبت جایزهی نوبلاش در سال  1۹۵۷به شکلی علنی تایید شد :در کنفرانسی
مطبوعاتی در استکهلم ،کمی بعد از مراسم ،وقتی از او می پرسند که کدام نویسندگانِ زنده برایش از همه مهمترند ،در پاسخ از
چندین دوستِ الجزایری و فرانسوی اسم می بَرَد ،بعد اضافه میکند"،و سیمون وی –گاهی مردگان نزدیکتر اند تا زندگان".

ده سال پیشتر ،موقعیکه داشت نوشتههای سیمون وِی را برای چاپ ویرایش میکرد ،تماسی با پدر -مادرِ او گرفت ،که خیلی
هم تحویلاش گرفتند ،بخصوص مادرش؛ بانو بِرنار وِی که خودش بهتنهایی شخصیت برجستهای بود .میوُش هم به سراغ این
خ انم آمد و با او آشنا شد ،و بعد از مرگِ کامو –که بانو وِی را به شدت غمزده کرد – به دیدار از او ادامه داد  20۹میوُش در آخرِ
مقالهاش در مورد سیمون وِی حکایتی تکاندهنده و فاشکننده را ثبت میکند :روزی که کامو فهمید برندهی جایزهی نوبلِ
ادبیات شدهاست ،در حالیکه داشت از دست گَلِهی عکاسان و روزنامه نگاران فرار میکرد ،در آپارتمانِ بانو "وی" پناه گرفت.
میدانیم که برای کامو که "خودْ -ناباوری" شکنجهاش میداد ،این افتخارِ خردکننده ،بهدالیلی زیاد ،مصیبتی بود و آزمونی
سخت :جایزه بجای اینکه به او اعتماد بنفس بدهد ،گیجاش کرده بود و از پا در آورده بودش .کامو هم درست مثل مومنی که با
بُهتی خیرهکننده روبرو میشود ،و خودبهخود برای تاملی ساکت به کلیسایی وارد میشود ،نیاز به مراقبهای ساکت را تجربه
کرد :به تنهایی ،در همان اتاقِ دیرینهای که سیمونِ جوان فکر میکرد و مینوشت.

در سال  ،1۹60میوُش در ایاالت متحده ساکن شد ،در آنجا بود که دانشگاه کالیفرنیا ،بِرکلی ،کرسیِ زبانها و ادبیات اسالو را
به او پیشنهاد کرد .کارهای دانشگاهی مزاحم تالشهایش برای دنبالکردن کار ادبی نشد –بیش از  ۴0جلد شعر و مقاله ،که
با جایزههای مختلفی تحسین شدند – تا باالخره در سال  1۹۸0به جایزهی نوبل هم منتهی شد .بعد از سقوطِ کمونیسم و تا دمِ

20۹

 -میوُش این نکته را در نامهای به دوست آمریکایی اش ،نویسنده و راهب تراپیست ،تامِس مِرتِن (مِرتون) مطرح میکند .نک:

Striving towards Being: the Letters of Thomas Merton and Czeslaw Milosz. Farrar, Straus & Giroux, New York,
( 1۹۹۷, p. 6۸.مترجم انگلیسی)
در کتابِ "تالش در راهِ بودن :نامههای تامِس مِرتون و چِسواف میوُش " .تراپیستها عهد میبندند تا آخر عمر حرف نزنند .تامِس مرتون ( Thomas
 ) 1۹6۸- 1۹1۵ ، Mertonیزدان شناس نامدار و صاحبنظر ،نویسنده ،عارف و راه بِ کاتولیکِ آمریکایی بود که  2۵سال سکوتِ مطلق داشت .در یک
همایش در سن ۵۳سالگی بعلت برق گرفتگی درگذشت.
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مرگ در سال  ،200۴وقت اش را بین بِرکلی و کراکو (در لهستان) گذراند .بعد از بیش از نیم قرن دوری ،طبیعی است که وطنِ
خودیاش را غریبهتر از سرزمینهای غریبهای میفهمید که بخش بزرگتر زندگیاش را در آنها گذراند ،همان جاهایی که
بهترین نمونههای کار خالقانهاش را تولید کرد –که در واقع میوهی تبعید بودند.

برای میوُش ،کشف نوشتههای سیمون وی ،سمتوسویِ تازهای به زندگیِ معنویاش داد ،چنانکه برای کامو هم همینطور
شد 210 .این الهامات را در همهی مقاالت ،نامه نگاریها و حتی تدریسهایش در دانشگاه میتواند ردیابی کرد (دورهای را در
بارهی مانَویت برگزار کرد که مستقیما از نگاه "وِی" در این باب الهام می گرفت ،و بعدا به جلد ضخیمی از مقاالتِ منتخباش
بهزبان لهستانی تبدیل شد).

م وضعِ مذهبیِ میوُش ،هم قرینه و هم مخالفِ موضعِ سیمون وِی دیده میشود .نظر "وِی" در بارهی کافرانی که ذاتاً مسیحیاند
و مسیحیانی که طبیعتاً کافرند ،میتوانست موقعیتهای هر یکشان را بهخوبی جمع بندی کند .سیمون وِی میلِ شدیدی
داشت که به کلیسا بپیوندد تا بتوان د در مراسمِ عِشاء مقدسِ ربانی شرکت کند؛ "وِی" خود را از این امتیازِ پر برکت محروم
کرد :او با آگاهی و سنجید گی از آستانه ردّ نشد و بیرون ماند –211در همبستگی و همدلی با وضعیت نکبتآمیزِ "نو -کافران" و
نیز از سر ابراز شفقت با آنان  .212میوُش ،برعکس ،در کلیسا بهدنیا آمد و تحصیل کرد ،و بیشتر وقتها آرزو میکرد آن را ترک
کند؛ آرزو داشت که هم از دستِ کلیسایِ لهستانِ کودکیاش خالص شود ،کلیسایی سیاسی و شووینیستی؛ و هم از شرّ

210

 -مسئلهی مذهب جای چشمگیری در دوستیِ بین کامو و میوُش داشت .کامو بی خدایی بود که به بی خداییاش شک داشت ،و میوُش مسیحیای

بود که به مسیحیت خود شک داشت .شک ،دلواپسیِ مشترک هر دو بود؛ قطعی تِ رازآلود (عرفانیِ) سیمون وی برای ایندو فانوسِ راهنمایی بود در مه.
(البته من در این جا مسئلهای بسیار پیچیده را دارم بینهایت ساده میکنم.).
در بارهی کشف سیمون وی در دوران انزوای تلخ و آشفتگیِ عمیقِ روحیاش –وقتی که داشت جانِ در بند را مینوشت – نامهی اولاش را به تامِس
مِرتون ببینید ( :) op. cit., p. ۸من به شدت در ناامیدی فرو رفتم .دراین نومیدیام ،چیزهایی و بعضی آدمها کمکام کردند – مهمتر از همهی اینها،
سیمون وی با نوشتههایش .بعد از آن متوجه شدم او فقط به من نیست که می تواند کمک کند و بههمین خاطر ،موفق شدم "نوشتههای گزیده "اش را
در ترجمهی لهستانیام منتشر کنم –کتابی با  ۳۵0صفحه ( " ...مترجم انگلیسی)
211
 سه آستانه نشین (پاسکال ،کیرکه گور ،سیمون وی) ،دایاجینس آلن ،رضا رضایی ،نشر نی .در قرن بیستم ،حداقل دو آستانه نشینِ نامدارِ دیگرمی توان نام برد :نیکوس کازانتزاکیس و اینیاتسیو سیلونه .هر دوی اینها خود را سوسیالیست بی حزب و خداپرستِ بیکلیسا می شناختند .شوایتزر و
گاندی هم تا حدودِ زیادی ازین دست بودند .رویارونشینان ،سه گفتار در باب آرا و اندیشههای سیمون وِی  ،مجتبی اعتمادی نیا ،انتشاراتِ علمی فرهنگیْ
کارِ ارزندهی دیگری است در بارهی موضع سیمون وِی نسبت به خدا و کلیسا به فارسی ،کاری تالیفی و نه ترجمه.
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 -نکتهای است بس شگفت! او به همین شدت ،هم فروتن بود و هم مُصِرّ در پنهان سازیِ نبوغاش :مسخره است با اندازهی سلول انفرادیمان (تواناییِ

هوشیمان) فخر بفروشیم ،من سلول  100متری اما تو فقط  ۴متری! (نقل به اختصار و به مضمون).

75

کاریکاتورِ ماللآورِ پروتستانتیسم –که درونِ آن هم ،همان کاتولیکگراییِ پساشوراییِ  21۳غربیای را میدید که نومیدانه در
میان توفان  21۴دست و پا میزند.

21۵

زمانی میوُش خود را " بدبینی شوریدهحال" تعریف می کرد و شاید همین تعریف باشد که او را خیلی شبیه سیمون وِی میکند.
چرا که در برابرِ معمای شرّ ،فضای زیادی در ایمانشان وجود ندارد ،نه برای نوعی از "مشیّت" ( که رنج را تسلی بخشد) ،و نه
برای "وحدت و همبستگیِ اهل کلیسا"

216

(که رنج را همراهِ معنا هدیه میکند).

آیا دینِ تسلی بخش ،شکلِ بیارزش و پستی از دین است؟ " عشقْ تسلی نیست ،نور است" –این تعبیر سیمون وی تحسین
برانگیز است؛ اما نور چرا نباید تسلی بخش باشد؟ دستِکم نشان میدهد که جانهای فروتن چگونه آن را درک میکنند ،وقتی
با خلوص و پرهیزگاری در برابر تصاویرِ "مریم عَذرا"

21۷

یا قدیسانی دیگر شمع روشن میکنند .با این حال البته بهسختی

میشود تصور کرد که فیلسوفمان –با نبوغ شدیدش – هرگز به این ورزهها تسلیم شده باشد (ورزههایی که پاسکال  21۸اما،
شخصاً از آنها بدش نمیآمد).

21۹

سایمِن لیز
21۳

 بیست و یکُمین شورای جهانی کلیساهای کاتولیک از سال  1۹62تا  1۹6۵با تایید دو پاپ ،تصمیماتی در مورد رابطهی کلیسا و جهان بیرونگرفت که به نظر بعضی ناظران ،کلیسای تازه و پساشورا ،دینی جدید شد که اصول اساسیِ کلیسای قبلی را رد میکرد .این نشانهای است از تالش کلیسا
برای رفع تناقضاتی که خودش حس کرده ،تالشی برای همساز شدن با واقعیاتِ جهانِ نو و خود را جلوهبخشیدن در برابر جذابیتهای دنیای مدرن؛ هر
چند که از نظر بعضی ناظران ،بینتیجه و حاکی از دست و پازدن بودهاست.

21۴
21۵

 طوفانِ پرسشهای درهمکوبندهی نو و تردیدهای بزرگ و سراسری تر ،و تالش برای توجیه تعارضات. -شرکت در مراسم عبادی ،برایش مشکلی بود ،اما بچههایش را به مراسم روز یک شنبه میبرد –و به این ترتیب به شکل خاصی بنبست دوراههی

کامو را تکرار میکرد" :صحبتی را با کامو به یاد میآورم .از من پرسید به نظر تو ،آیا درست است که من (کامو) ،که بی خدا هستم ،بچههایم را به
مراس مِ تبرکِ "اولین عشاء ربانی " [چیزی شبیه جشن تکلیف و مناسک گذار] بفرستم .این مکالمه کمی بعد از دیدارم با کارل یاسپرس در بازلِ سوییس
انجام می شد .نظر او را در مورد تربیت کاتولیکیِ بچه هایم پرسیده بودم .یاسپرس جواب داده بود که به عنوان پروتستان خیلی هم به سمت کاتولیکها
تمایل ندارد ،اما بچهها باید با ایمان خودشان بزرگ شوند ،اگر این ایمان فقط دادن دسترسی و ارتباط گیری با سنت کلیسایی باشد ،باز هم کافی است،
بعد از آن می توانند انتخاب خودشان را انجام بدهند .من هم جواب کامو را کمابیش به همین شکل دادم " .الفبای آشنایی با میوُش "  ،صص .۷۷- ۷۸
(مترجم انگلیسی)
216
  :Communion of the Saintsوقتی این تعبیر در بارهی افراد بکار می رود یعنی وحدت و همبستگیِ روحانیِ اعضای مرده و زنده و آسمانی وبرزخی با هم .همهی اینها بخشی از یک بدنِ رازآمیزند ،که مسیح سرِ آن است و هر عضو به خیر و صالح همه کمک میکند و در رفاه و نیکبودیِ
همه شریک است.
21۷
 باکره  ،در عربی به معنای گوهر سوراخ نشده.21۸

 :) 162۳-1662( Pascal -ریاضیدان ،فیزیکدان ،فیلسوف ،یزدان شناس .او و کیرکه گور و سیمون وی،سه آستانهنشینِ کلیسا توصیف شدهاند،

چون رسماً اشهد نگفتهاند (تعمید نشدهاند) و وارد کلیسا نشدهاند ،اما به پیامِ خود مسیح گوش می دهند یا میپذیرندش .نک :سه آستانه نشین،
نی1۳۸۹ ، .
دایاجینیس الن ؛ ترجمه رضا رضایی؛ تهران  :
21۹

( .Pascal, Pensées. Kaplan edition: pensée ۴1۸ Lafuma ed.: pensée ,11۵ -مترجم انگلیسی)
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وظیفهی اندیشهورزان است که در طرفِ جالدان نباشند

آلبر کامو

77

سپاس و حقگزاری
مایلام سپاسام را به کریس فِیک ابراز کنم:
باری دیگر ،این کار هم از مهارتهای ویراستاریاش بهرهها برد.
اس.ال.

78
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پیوستِ مترجمِ فارسی
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سیمون وی و ردّ احزاب،
شانتال دلسول

220

منتشره در سیمون وی ،فلسفه ،عرفان ،زیبایی شناسی ،زیر نظرِ گیزلال گاتبِرُد ،در دفتر آرشیو کارِلینا

سیمون وی با آمدن به لندن برای فرود آمدن با چترِ نجات در فرانسه و کار به عنوان پرستار خط مقدم (فکری که به ذهن
خودش رسیده بود) ،در دسامبر  1۹۴2از طرفِ آندره فیلیپ در ادارهی داخلیِ جنبشِ فرانسهی آزاد  221به عنوان ویراستار
منصوب شد .در همینجا بود که در عرض چند ماه" ،مطالعهای بر روی بیانیهی وظایفِ پیشاروی بشریت" را نوشت  222که بعدا
"ریشهکردن (نیاز به ریشهها)" نام میگیرد 22۳ .ریشه کردن برای اندیشه در تمدنی نو ،که جانشینِ تمامیتخواهی و جنگِ
تمام عیار باشد .او دلمشغولِ پیشرویِ دو تمامیتخواهیِ سرخ و قهوهای بود  .22۴از نگاهِ او اولی خطرِ جایگزینیِ دومی را ایجاد
می کند :فرانسه ممکن است یا به ورطهی فاشیسم بغلتد ،یا به کمونیسم ،یا به هرجومرج .دوران ما باید از تسلیم به این
بتپرستیهای دوقلو سرپیچی کرده و تمدنی معنوی را کشف کند.
و ای کاش که قانون اساسی اروپا میتوانست از روی "ریشهکردن" نوشته میشد.

این نوشته ،که آخرین کار سیمون وی است ،اندیشه و اوجاش را پی می گیرد و فوراً خود را در سکوی متفاوتی از بیانیهی
حقوقِ بشر دوران انقالب فرانسه قرار میدهد .این سطح که کمتر در اندیشهی رهایی و بیشتر در یقینِ تامّ ریشه دارد ،از
یهودیت -مسیحیت و کرامتِ انسانیِ همگانی الهام می گیرد .به همین دلیل است که او از " نیازهای روح" حرف میزند که از آن
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 -شانتال دلسول (متولدِ  ، 1۹۴۷پاریس ،فرانسه) ،فیلسوف ،مورخ سیاسی ،و رماننویس .بنیادِ پژوهشیِ هانا آرنت را در  1۹۹۳تاسیس کرد .رسما

خود را کاتولیک و محافظه کارِ آزادمَنِش معرفی می کند .دیدگاه اصلیاش لیبرالیسم سیاسی (و نه اقتصادی) و فدرالیسماند .منبع مقاله:
 Simone Weil and the rejection of (against) political parties: https://www.chantaldelsol.fr/simone-wei l -et-le-/rejet-des -partis -politiques
221

 -دول تِ در تبعیدی که فرانسویان برای آزادسازی فرانسه از اشغال هیتلر در لندن سازمان دادهبودند به رهبری ژنرال دوگل .پارتیزانهای فرانسهی

آزاد در خاک فرانسه به مبارزهی زیرزمینی و جنگ علنی بر ضد نازیها دست میزدند .آندره فیلیپ وزیر کشور این دولت بود.
222
 همانطور که بعدا هم خواهیمدید سیمون وی بر نکتهای انگشت می گذارد (وظایف بشری و مدنیِ شهروند)؛ چیزی که گاندی هم آن را مقدم برحقوقِ بشر میداند و معتقد است عمل بهآنْ خودبه خود ،همان بشر را برخوردار از حقوقِ خود هم خواهد کرد.
22۳

L'enracinmenrt -

22۴

 -کمونیستی و هیتلری

81

نیازها من فقط به فهرست زیر اشاره می کنم :نظم ،آزادی ،اطاعت ،مسئولیت ،برابری ،سلسلهمراتب  ،22۵شرافت ،تنبیه ،آزادیِ
عقیده ،امنیت ،خطر کردن ،مالکیتِ فردی و جمعی ،حقیقت.

ریشهکردن معکوسِ رهایی است .انسانها به هر دو نیاز دارند تا با کرامت زندگی کنند .اما آنچه که در دورانِ مدرن نایاب
است ریشهدار بودن است .سیمون ویْ در برابر رهاییِ بیشاز حد ،بسیار سختگیر است" :اندیشهی رشد و پیشرفتْ بعدا

226

دنیوی و از معنا خالی شد؛ و حاال دیگر سمّ زمانه است ( )...اصلِ جزمیِ رشد با تبدیلِ نیکی به عنوانِ مدِ روز به آن بیحرمتی
میکند .آدمیزاد به ریشهداشتن در "فرهنگ"ی و "گذشته"ای نیاز دارد ،به کشوری و به جاهایی ،در خانوادهای و در
گروههای گزیده یا ناگزیدهای .انسان در "دین"ی ریشه دارد (به همین خاطر است که سیمون وی مدعی است که معلمان
موظفاند در بارهی خدا و مسیحیت صحبت کنند ،چرا که دینِ کشور است).

من در اینجا بهاختصار بر روی موضوعِ ریشهکردن در گروهها انگشت گذاشتم ،چرا که سیمون وی در دو کتابِ " نیاز به
ریشهها (ریشهکردن)" و " یادداشتی در بارهی برچیدنِ همهی احزاب" از آن هم دفاع و هم انتقاد میکند ،نوشتههایی که هر
دو در بینِ آخرین نوشتههای فیلسوفاند.

" یادداشتی در بارهی برچیدنِ همهی احزاب" ظاهراً در "مجلهی میزگرد"

22۷

در فوریهی  1۹۵0منتشر میشود  -یعنی که ۷

سال پس از مرگ سیمون وی هم هنوز بهچاپ نرسیده بوده .تقریباً بالفاصله ،فیلسوف آلِن ،که استادش بوده ،شرحی بر روی
این یادداشت در همان مجله منتشر میکند .آلِن تحسیناش را دوباره ابراز میکند ،چون همیشه از این دانشجوی برجسته
حیرت میکرده .او قبول میکند ،و دوباره متوجه می شود که بحثِ آزادیِ جان (ذهن) از آنِ خودش (آلن) بوده .آلن مینویسد
" با خواندن این متنْ فضای فکری و خاطرهی فکریِ خودم را دریافتم ".در واقع ،انسان در آنْ بیانِ آزادیِ شخصیِ اندیشه را
می بیند که بهشدت با همه ی مریدان و سرکوبِ افکار عمومی مخالف است .سیمون وی به عنوانِ دانشجوی با استعدادِ آلن
شناخته میشد.
سیمون وی وقتیکه به مسئلهی شر نگاه میکرد ،دیدگاه کانتی در بارهی رادیکالیسمِ شرّ را می پذیرفت ،به اینمعنا که شر
ریشهدار است ،بنابراین بهشکلی مردمشناسانه با انسان "همتافته" است ،و هرگز نمیتواند به طورِ کامل از وجودش پاک شود،

22۵

 :Hierarchy -پایگان ،هیربَدساالری ،نظامِ گوشبهفرمانی (در برابرِ نظام افقیِ همتایان)
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 -منظور بعد از دورانِ مدرن است.

22۷

La Table Ronde -

82

یا ادعا شود که فقط یک گروهاند که شرورند .شرّ درونِ هر انسانی النه میکند و نه بینِ گروههای انسانیِ خاص و جناحی دیگر
از گروهها (یعنی همان چیزی که هر دو تمامیتخواهیِ هیتلری و کمونیستی باور داشتند ،و همینطور حامیانِ مانویگرای
امروزین که فکر میکردند قصابانِ نازیْ شیطانهای فرودآمدهای به زمیناند که حاملِ شرّ مطلقاند) .او به همینشکل بود که
شرّ نازی را با شرّی که رومیها راه میانداختند مقایسه می کرد.

طبعاً از این بهبعد ،به دنبال این پرسش بود که آدمِ معمولی در چه شرایطِ رازآلودی میتواند فاعلِ جنایاتِ هولناک شود ،و
جواب میداد که تعلق به گروه خالف کار است که فرد را به جنایت وادار میکند  ،22۸یعنی با ناتوانیِ او در مبارزه بر ضد فرمانها
و دیدگاههای گروه .او با تکرارِ تعبیرِ افالطون ،با تمام قوا به نفوذِ "وحشِ بزرگ" حمله می کند؛ یعنی به نفوذ گروهی که در آن
فردْ شخصیتاش را از دست میدهد و با " پیروی از دیگری" خود را خفیف می کند (ما تعبیرِ افالطون را به یاد داریم که
میگوید " :آنچه که انسانِ جوا ن در برابرش مقاومت میکند .) "...

در دوران ملی گرایی ،سرزمینِ پدری به یک مطلق تبدیل شدهاست ،که بت پرستی است .ما مفهوم وطن را بر پایهی الگوی
رومی ساختهایم ،برپایهی مدلی بت پرستانه .فرانسه "ابدی" نیست ،مقدس نیست ،چون هیچ ملتی مقدس نیست (این همان
چیزی است که آلمان برای خودش قائل است).

این دیدگاه همان جایی است که توانِ گروه را برای داشتن چنین باوری رد میکند .در سطح جمعی ،او تا آنجا پیش میرود
که میگوید " حفاظت از آزادیِ اندیشه نیازمندِ این است که قانونْ ابرازِ عقیدهِ گروه را ممنوع کند (ریشهکردن) .اگر گروهی
ادعا کند که "فکر" میکند ،همینجاست که به "جانور بزرگ"ی تبدیل میشود که فرد را به زنجیر میکشد و وجدان و
خودآگاهیاش را منحرف میکند.

در ادامه می گوید احزاب از انقالب فرانسه و از نفوذِ انگلیس ریشه می گیرند (و در واقع در زندگیِ سیاسی شهرهای ایتالیا از
قرنِ  1۴میالدی به بعد جا داشتهاند) :این ساختارها ،بهشکل فرصتهایی صِرف دیده میشدند که طبعاً باید در سایهی
مشروعیتشان بازبینی و اصالح میشدند .سیمون وی هرگز به دلیل این که نهادی موجودیت دارد ،از آن دفاع نمیکند :هر چیزِ

22۸

 -جنایت ممکن است حداقل بهدس تِ این افراد هم انجام شود که  - 1کامالً دچار ناهنجاری روانیِ آسیبزایِ مسلط اند و به تعبیر حقوقی

"مجنون "اند  - 2بخشی از دستوردهندگان یا عامالنی که در عینِ وابستگی به گروهِ خالف کار ،و تاثیرگیری /تاثیرگذاریِ متقابل از/بر گروهِ پیروان دچار
انواعِ توهمات شدیدِ ایدئولوژیک و آرمانی و غیرهای هستند که آنان را به شدت به گروه اول نزدیک میکند ،بهطوری که صمیمانه رسالتی جهانی یا
محلی را برای نجاتِ پیروان یا نجاتِ جهان برای خود قائل اند و با این توجیهات دست به جنایتِ مقدس میزنند.
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انسانْساخته باید با توجه به مناسبتاش زیرِ سوال برود .احزاب ابزاریاند برای کارکردِ دموکراتیک (مردمساالرانه ) .خودِ
دموکراسی ،به عنوانِ قدرتِ اکثریت ،چیزی بیشتر از ابزاری برای دولتِ عادل نیست ،بنابراین دلیلی وجود ندارد که با آن مثل
یک پدیدهی مطلق برخورد کنیم ،در غیر اینصورت ،به ب ت تبدیل خواهد شد (استداللی بسیار مدرن).

مشروعیتِ دموکراسی بنابهفرضِ گرفتنِ تصمیمهای منصفانه از طرف اکثریت است .ارسطو قبلترها گفته بود که گروه کمتر
احتمال دارد اشتباه کند تا یک آدمِ تک .در صومعههای مسیحی هم – که از زمانِ سَن بِنِدیکتْ دولت بنا به قانون حق دخالت
در آنها نداشته و هیئتمدیرههایشان به روش انتخاب شورای فرقهای تعیین میشده  -استداللی مطرح بوده :راهبان
میگویند" :تعداد ،نشانهی سالمتِ عقلی است"  :به "نشانه" (و نه سَنَد) باید توجه کرد .تعبیرِ " بخشِ بهتر و بزرگتر" هم از
قرن  11رایج شد  ،22۹و در نشستهای شورای التِرَن در سال  11۷۹به رسمیت شناخته شد.

2۳0

اما سیمون وی معتقد است اکثریت اگر که با شورِ جمعی  2۳1هدایت شود نمیتواند عادالنه تصمیم بگیرد .به عبارتِ دیگر ،اگرکه
شورِ جمعی عاملِ هدایت رایها باشد .اما مشکل در اینجاست که "حزب ماشینی است که شورِ جمعی تولید میکند".
به عالوه ،احزاب بر روی اعضایشان فشاری وارد میکنند که آنان را از آزادیِ روح  2۳2محروم میکند.

شورْ امکانِ درک و دیدنِ منافع عمومی را ناشدنی میکند ،منافعی که با سرِجایخود نِشاندنِ اولویتهای شخصی یا هوسهای
فردی میتوانند درک شوند.

فشارْ (چیزهایی مثلِ تبلیغاتِ سیاسی ،آموزش ،برده سازی) با تنها گذاشتنِ وجدانِ فردی در میدانِ مبارزه با "وحشِ بزرگ"
مانع تصمیمسازیِ وجدان میشود.
22۹

 -نویسنده مراحل تحولِ شیوه های تعیین حاکم یا شورای حاکمیت و حکمرانی را در تاریخ مرور میکند .اول ارسطو ،بعد صومعهها ،و بعد ،مصوبهی

شورای التِرَن" .بخشِ بهتر و بزرگترِ " ،قاعده ای کلی بوده که بهتر و بزرگترش ،در عرصههای مختلف ،معانیِ مختلفی پیدا میکرده ،اما در هر صورت بر
اساس وزن و تمایزِ طبقاتی ،صنفی ،اجتماعی و  ، ...به گروهها یا افرادِ خاصی بلی تِ ورود به جمعِ حاکمیتی را میداده .مثال در موردِ شورای صنفیِ
شهری خاص ،بهترین یعنی ثروتمند ترین ،و بزرگتر بهمعنای گروهی کوچک با قدرتِ اقتصادی و سیاسی بوده.
2۳0

 -شورای کلیساییِ التِرَن ،در کاخ اشرافیِ خانوادهی التِرَن در رم برگزار می شد و در پنج نشستِ خود در طی  ۴00سال (تا  ،) 1۵1۷تصمیماتی

تاریخی برای کاتولیکها گرفت.
2۳1

  :passionشور .تعبیری کلیدی در این بح ثِ سیمون وی در بارهی احزاب (که عاملِ زحمتاش میداند) و نیز در عرفانِ ویژهاش (که باعث رحمتمیداندش) .منظور از آن ،هر آن چیزی است که حاکی از شوق و هیجان و احساساتی است که پشتوانهی آن خرد و سنجیدگی و تامل نیست ،با ایدهها
بیدار می شود و از عینیتها دور .زود تب میکند و گرما میآفریند و زود هم عرق میکند .نتیجهاش هم در اکثرِ اوقات ،پشیمانی و حسرت و اندوه است.
کاربردِ دیگرِ شور ،انرژیِ حیاتیِ روانی است که کنشگر با کمکِ آن عمل میکند ،و پدیدهای ضروری در زیست فردی و گاهی جمعی است.

2۳2

 :spirit -که در این جا مترادفِ "روح و روان " و جان و وجدان است.
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احزاب ،به علتِ نابخردیای که از قبل بهآنان صدمه زدهاست ،طبعاً در برابر انتقاد گشوده و باز نیستند .در بینِ خودشان ،بههم
مظنوناند ،چون آدم باید با دیگران فکر کند :در حالیکه اندیشهی جمعی اصال وجودِ خارجی ندارد (یا اگر هم داشته باشد،
گپ وگفت است و این همْ دیگر اندیشه نیست) .این وضعْ یادآورِ همان تمثیلِ مشهورِ افالطون است :در آن تمثیل این فرد است
که غار  2۳۳را به طرفِ فضای باز ترک می کند ،نه فضای باز را به سوی غار؛ برای او ،گروهی فکر کردنْ انسانیتزدا است ،چون
فقط خودآگاهی و شعورِ شخصی وجود دارد ،و اندیشهی بدونِ خودآگاهی هیوالوار است .بنابراین مسخرهاست وانمود شود که
حزبی آموزه و اصولِ عقاید دارد ،چون فرد نمیتوا ند درون گروه فکر کند .هیچ حزبی نمیتواند فکر کند :ازین پس ،فقط به باال
رفتن و افزایشِ تهیبودناش فکر میکند ،چون هدف دیگری نمیتواند داشته باشد .و آگاهانه در پیِ سرکوبِ جزییترین
نشانههای اندیشهی فردی در بینِ اعضایش خواهد بود تا آنان را در طرحهای خود شریک کند.

بنابراین احزابْ مدرسههای دروغ و فقرِ روحاند" :اگر شیطان مامورِ سازماندهیِ زندگیِ اجتماعی میشد ،نمیتوانست چیزی
استادانهتر و نبوغآمیزتر ازاین طرح تصور کند"  .یا " :بازداشتنِ احزاب تقریبا میتواند خیرِ ناب باشد".

2۳۴

چیزی که در نظر سیمون وی بیارزش است عضویت در گروهی است که بهدوْرِ یک سری اصولِ اعتقادی (یا اصطالحاً آموزه و
دکترین) جمع شدهاند .او به معنای دقیقِ کلمه ،عضویتِ در حزبی سیاسی را با عضویت در یک کلیسا مقایسه میکند 2۳۵ .در هر
دو مورد ،فرد فقط به اندیشهای ،یا باوری به شکلِ دربست و کلی م عتقد میشود ،بدونِ دانستن همهی چیزهایی که انتظار
میرود که پیش بیاید ،شبیه اعتراف نامه و تاییدِ پیشاپیشِ یکسری اتفاقاتِ رخندادهای که گاهی شخص از آن بیخبر است .2۳6

نگاه او به احزاب به آن جا ختم شد که پیشنهادِ ممنوعیتِ قانونیِ هر گروهی را بدهد که جایی برای آزادیِ کاملِ اعضایش در
اندیشه و عملِ آزادانه در جایی دیگر -و در صورتِ لزوم  -حتی بر ضد گروه را نمیدهد.

2۳۳

 -اشاره به تمثیل "غارِ افالطون " است .برای اطالعِ بیشتر ،نک :ویکیپدیا ،تمثیل غار .شرح مفصل تر ،تمثیل غار افالطون در سایت آدابکده.

2۳۴

 -هر دو مورد ،به نقل از "برچیدنِ " ...

2۳۵

 در فرهنگ مسیحیِ اروپایی و آمریکایی ،اهل تدینِ مقید به آیین و مناسک ،با غسلِ تعمید ،رسما خود را عضو یکی از شاخههای (فرقههای)مسیحیِ معین (کلیسا) میکنند و عمال ثبتنام می شوند .زکاتِ عُشریه (یک دهم محصول) به همان شاخه باید داده شود و نه به شاخهی رقیب و مجاور.
2۳6

 -درست مثل چکِ سفیدامضا که با آن ،مسئولیتها و هزینههای نادانسته ی قبلی ،فعلی و آتی به گردن گرفته می شود یا نوشتهای که بدون اطالعِ

دقیق از تعهداتاش در پایین امضا می شود .فرد شیفتهی نکتهای اعتقادی یا الوهی می شود ،به کلیسای مدعی میپیوندد ،بیآنکه از انبوه جزمهای
دیگرِ آن کلیسا خبری داشته باشد.
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سیمون وی دخترِ زمانهی خود بود :میتوانیم نگاهِ اروپایی را به احزاب در میانهی جنگِ دومِ جهانی ببینیم .الزم است بدانیم
که او چند عنوان از متونِ اعتقادیِ ساالزار  2۳۷را خواندهبود – که در آنها "حرفِمفتهای دمکراتیکِ" پذیرفتهشده در احزاب
را شرح میدهد :پیادهروی برای زدوبندهای کوچک  ،2۳۸طرحهای انقالبیونِ بیکار ،پروژههایی که شادمانی و فراوانی میآورند،
فقط به این دلیل که در روزنامهی رسمی منتشر شدهاند ،کابینههای دوستانه  ،2۳۹شکلها و ترکیبهای مختلفِ تبارگرایی ،به
اشتراکگذاریِ پست و مقامها و آفریدنِ هرجومرجی که بیمقدمه و خودجوشْ از آن " نظم و نور" خلق میشود 2۴0 .متونِ
مشابهی هم میتواند در پروندهی موسولینی پیدا شود  .2۴1فکر نمیکنم که سیمون وی میتوانسته اصال جایی در حولوحوشِ
جریانِ فاشیسمِ -رستهگرای  2۴2ضد دموکراتیکی داشته باشد که در آن دوران تقریبا هیچ کشوری را در اروپا بی نصیب
نگذاشته بود .اما نظرش در آن دوران غریبه نبود ،حتی اگر به شکلی کامالً خاص ارزیابیِ مطلق وجدانیِ شخصی و تشکیکی به
مشروعیتِ نظرگاهِ سیاسی باشد.

هدفاش از بیان اینها مبارزه با دمک راسی نبود ،بلکه حفاظت از آن بود .نقدِ او برای جلوگیریِ از گردِ هم آمدنِ مردم نبود،
چون وقتی که حرف از شکوفاییِ دوستی و همبستگی باشد ،گروهْ ریشه و بنیادی بهداشتی و سالم دارد .اما در اینجا صحبت
از حفاظت از آزادیِ روح در همهجاست .بههمین دلیل ،ترجیح او گروههایی است که از منافع مشترک ،مسائلِ صریح ،عینی و
بالواسطه دفاع میکنند .بههمین دلیل به سندیکاها و انجمنهای صنفیِ قدیمی ارج میگذارد (جمعهایی که ریشه در گذشته
و فرهنگ داشتند) و افسوس میخورد که انجمنهای صنفیِ تشکیلشده از سوی حکومتِ ویشی  2۴۳قادر نیستند فعالیتهای
سندیکاییِ واقعی را سازمان بدهند (انجمنهای صنفیِ دوران جنگ ،از نوعِ ساالزاری آن مثلِ نمونهی ویشی ،انحصاری و
اجباری بودند) .این انجمنها از گروههای اعتقادمندی مثل جِی اُ سی  2۴۴یا گروههای مذهبیای دفاع میکنند که همگیشان

2۳۷

 -آنتونیو ساالزار ( ،) 1۹۷0- 1۸۸1سیاستمرد پرتقالی ،متحد موسولینی ،دارای نظریاتی در حکومتداری (مثل ماکیاولی) ،با  ۳6سال حکومت

دیکتاتوریِ رستهگرا .کتاب انقالبِ صلحآمیز از اوست.
2۳۸

 منظور دعوتِ این یا آن عضوِ حزبی است که تالش میکند با یارگیریهای مخفیانه ،دستِ باال را در تصمیمگیریهای حزبی پیدا کند .اینپیادهرویها پوششِ کار هستند.

2۳۹

 -منظور "هیئ تِ دولت "هایی است که از حلقهی دوستان تشکیل می شوند.

2۴0

 -انقالب صلحآمیز ،آنتونیو ساالزار ،ناشرفالماریون ،1۹۳6 ،ص20۳ .

2۴1

 منظور این است که هم ساالزار و هم موسولینی هر دو از نقدِ فسادهای جاریِ حزبی شروع کرده بودند ،اما برخالف سیمون وی به فاشیسمرسیدند؛ چیزی که سیمون وی در برابرش آمادهی مقاومت بود ،بهعنوان نمونه حضور در جبههی ضد فاشیسم در اسپانیا.

2۴2

 -فاشیسم موسولینی و ساالزار ،از نوع رستهگرا بود .رستهگرایی ایدئولوژیِ سیاسی است که طرفدارِ سازماندهیِ جامعه بر اساس گروههای صنفی مثلِ

انجمنهای کشاورزی ،علمی ،و صنفی بر پایه ی منافع مشترک است .این دیدگاه معتقد است که وقتی هر گروهی نقش خود را درست انجام بدهد،
جامعه هماهنگ عمل خواهدکرد ،درست مثل بدنِ انسان.
2۴۳
 حکومت تحتالحمایهی هیتلر در مناطق جنوبیِ اشغال نشدهی فرانسه در جنگ دوم جهانی به رهبری مارشال پِتَن .این حکومت تا حدّ زیادی بایدبه آلمان باج سیاسی ،مالی و اجتماعی و نظامی میداد.
2۴۴

 JOC -یا  :YCWکارگرانِ جوانِ مسیحی .سازمانِ بینالمللی است که کشیش جوزف کاردین بهعنوانِ سندیکای کارگریِ جوانان در بلژیک بنیان

گذاشت؛ این سازمان از سال  1۹2۴اسم فعلی را پذیرفت .اسم فرانسوی اش ژوک بعدها ،اصطالحِ ژوکیسم یا ژوکیست را رایج کرد.
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به این شرط اجازهی فعا لیت دارند که در زندگیِ عمومی مشارکتی نداشته باشند .او این امر را رد میکند که گروه -هر چه هم
که باشد  -دست و پای فرد را ببندد ،او را از بیانِ خود و نظرش محروم کند و نگذارد که گروه را ترک کند.

در کل ،محصور کردنِ انسانها را ردّ میکند ،بخصوص در کارخانهها  .و از کارگاههای خودگردانِ بنگاههای اقتصادی دفاع
می کند ،یعنی امثالِ واحدهای کوچکی که یِسان دیبُوی  2۴۵در دورهای ایجاد کرد و در آن به کارگران امکان داد که بهجای
یک کار تکراری چند تایی از کل کار را انجام بدهند ،کارهایی با مرز بندیِ مشخص و توانمند ساز که احتمالِ فروپاشیِ کارگر
در زنجیرهی خط مونتاژ را بسیار کم میکردند.

دیدگاهاش در این زمینه از اول تا دمِ آخر عوض نشد .در اواخرِ دههی  1۹20و در سالهای دههی  ،1۹۳0وقتی که در
سندیکاها فعال بود  ،2۴6مقاالتی نوشت که در آنها با احزاب مخالفت میکرد ،یعنی با گروههایی که بهجای عملِ واقعیْ حرف
میزدند .سندیکاها به این دلیل که حرفهای عمل میکردند ،از نظر او میتوانستند فعال و مشروع باشند.

در بخشی منتشر نشده از نوشتهی "وظایف نمایندگانِ مردم" به سال  1۹2۸یا  1۹2۹می گوید که نمایندگانِ مردم نبایستی
گروهی تشکیل بدهند که بهدورِ اصولی اعتقادی متحد شده باشند ،بلکه در همهوقت فقط ارادهی عمومی را باید اِعمال کنند
بیآنکه هیچگاه اندیشهشان را به شکل اصول و آموزه های اعتقادی تئوریزه کنند .نمایندگان الزم است جدا از هم و منفرد
باشند ،بهجز در موارد بهشدت ضروری دورِ هم جمع نشوند ،و فقط با رایدهندگانشان مرتبط باشند ،یعنی با حوزههای
انتخابیهی کوچکی که به آنان رای دادهاند.

در پیشنویسِ مقالهی " در باره سندیکالیسمِ تَک  ،2۴۷غیرسیاسی و الزامی" به سالِ  ،1۹۳۸در پاسخ به پیشنهاد دوستاش
دِتوف ،شرح میدهد که آشتی و آرامشِ اجتماعی با نوعی از گروههای منفعتجو برقرار میشود که جایگزینِ تکتکِ گروههای
سیاسی میشوند ،چون "منفعت همیشه میتواند تاخت زدهشود ،اما اصولی که از "شور" هم حرارت گرفتهاند هرگز قابل
مصالحه نیستند"  .2۴۸وقتی گروهها رقابت میکنند ،شور رشد میکند و قضاوت و خِرَد ضعیف میشود .در عینِ حال ،وقتی که
2۴۵

 : Hyacinthe Dubreuil -سندیکالیست فرانسوی که نظراتی در بارهی سازمانِ کار داشت و از بی توجهی به وجوه فکری ،اخالقی و عاطفیِ

سازمانِ کار انتقاد میکرد.
2۴6
 اوایل دههی بیست سالگی به بعد.2۴۷

 -سندیکالیسم مستقل ،ناوابسته و غیرِحزبی

2۴۸

 -یعنی گروههای رقی بِ اجتماعی -اقتصادی می توانند بر سرِ منافعِ عینی با هم چانهزنی کنند و نهایتا به نقطهی مشترکی برسند که نتیجهاش

آرامش و آشتی است ،اما مصالحه بر سرِ اصولِ همراه با شور ناشدنی است.
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فقط و فقط منفعت در نظر گرفته شود ،فرد صلح و آشتی را میخرد ،اما بهقیمتِ امید ،و این میتواند قیمت خیلی باالیی باشد
که نتوان پرداخت (شاید این همان چیزی باشد که ساالزار "زندگی از سرِ عادت" می نامید) .ما نمیتوانیم شور را سرکوب
کنیم ،فقط میتوانیم آن را به مجرایی مناسبتر هدایت کنیم .او منتقدِ دیدگاهِ سندیکای اجباری بود که در آنْ "کنشِ
اجتماعیْ" خود را به شکل شغل در میآوَرَد  : 2۴۹سندیکاها حتی اگر انقالبی هم باشند ،باید به امید و زیباییِ عشق فرصتِ ابرازِ
وجود بدهند.

در آخر افسوس میخورَد که سندیکاهای فرانسه سرسپردهی اتحاد شورویاند ،و قاطعانه ادعا میکند که همین خصلت،
پاشنهی آشیلشان خواهد شد.

در همین باره ،آلن به نوشتهی خود در بارهی " یادداشتی در بارهی برچیدنِ همهی احزاب" ،نتیجهگیریِ درخشان و
غیرمنتظرهای اضافه میکند" :حزب کمونیست  2۵0حماقت و تباهیِ احزاب را به کمال رساند ".به گفتهی آلن ،حزب کمونیست
فکر نمیکند ،و هیچ بحثی را تحمل نمیکند" ،چه این که طرف نغمهای سر دهد یا دور شود"" و این را به طعنه می نویسد .یا
اگر ترجیح بدهید ،بهتر است گفتهشود که حزب کمونیس ت دقیقا به خودِ مفهومِ حزب جفا و بیحرمتی کردهاست (همانطور
که به خیلی چیزهای دیگر کرده ،و حتی با ظاهری زیبا ،اما با تبدیل آنان به هیوال :بیحرمتی و جفا به کار ،به همبستگی ،به
برابری .نازیسم هم ،به اندیشهی سرزمینِ پدری بیحرمتی کرد).

2۵1

بهنظر میرسد که زیر یوغِ شوروی رفتنِ حزبِ کمونیست و سندیکاهای فرانسهْ کارشان را در چشمِ سیمون وی بیارزش کرده
است :فرانسهی محصور در بین دو تمامیتگرایی ،دموکراسیاش را در فضای پیشا -تمامیتخواه زیست ،فضایی که فقط
میتوانسته کارکردِ خودِ دمکراسی را حاشا کند و آن را نادرست و گمراه کننده نشان بدهد :آزادیْ گزینشِ رنگهای زنجیرِ
بندگیِ خود را شخصاً به گردن گرفت.
وقتی سیمون وی بیانیهای یا طومار مشترکی را در زمینهی سندیکا یا فعالیتهای دیگر امضا میکرد ،همیشه میخواست
خودش آن را بنویسد ،به شکلی که با تمامیِ آن موافق باشد . ...
2۴۹

 -به نظر می آید که اشاره به راه ساالزار است ،در حالی که سیمون وی ،سندیکا را فقط واجب و ضروری میداند و نه اجباری.

2۵0

 -حزب کمونیس تِ فرانسه

2۵1

Simone Weil, by Alain, in Note on the general suppression of political parties of Simone Weil, Climats, -

.2006, p.۷۵
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در حالی که به حزب کمونیست نزدیک بود ،اما هرگز به آن نپیوست.

قابلِ درک است که چرا تا آخرین نفس ،در ورود به کلیسای کاتولیک هم تردید میکرد و دنبال الهیدانانی بود تا ردّ یا
قبولشان را بسنجد 2۵2 .پیوستن به گروهی که به دورِ آموزه یا اصولی اعتقادی جمع میشوندْ محرومکردنِ خود از طلبِ
حقیقت و تواناییِ بیانِ آن است .حقیقتْ به "وفاداریِ بی اندیشه" نزول میکند :تحرکی شبیه حسی که انسان را به مواد مخدّر
معتاد می کند و به قولِ او ،در حالی که مواد مخدّر کامالً ممنوعاند و اینکارها رایج!

2۵۳

او دموکرات است (متاسف است که شورویگرایی دموکراسی را شکوفا نمیکند) و همهنگام تاکید میکند که دموکراسیِ
حقیقی وجود ندارد .در حقیقت بیش از دخترِ زمانهی خود ،او شاید دختر دوران افالطون هم باشد ،و بهخاطر دموکراسیِ یونان
و آشفتگی و بیسامانیِ بعدیاش سرخوردگیِ تلخی هم دارد.

اما میتوان پذیرفت که اصلِ بینشِ سیاسیاشْ از افالطون هم الهام گرفته .از نظرِ افالطون ،سیاست دانشیاست شبیه مهارت
(بنابراین قابل مقایسه با کارِ پزشک یا ناخدای کشتی) ،و "فرقی ذاتی بین خانهای بزرگ (  ) Oikosو شهری کوچک ( ) Polis
نیست ".سیمون وی در انتقادش از نوشتهی "اول از همه ،سیاسیِ" موراس مینویسد "سیاست فقط شِگِرد است و فنّ؛
مجموعهای از فرایندهاست"  .در این حالت ،اگر سیاستْ گفتگو و بحثی در بینِ جهانبینیهای "تصادفی" و "باور -بنیاد"
نباشد ،کثرت گراییِ حزبیْ دیگر معنایی و ضرورتی پیدا نمیکند.

بهنظر می رسد که سیمون وی به این واقعیت توجه ندارد که سیاستگذاریِ دموکراتیک ،باید به تنوعِ تفاسیری از مسئلهای
تکیه کند که در جوامع مطرح میشود؛ و به این نکته هم بیتوجه است که این تفاسیر باید بینشهای جهانی را بسازند ،چون
پایهی تنوعِ آیندههای ممکنی را میسازند که بحث در بارهشان بازنمایِ بنیادیِ هر دمکراسی است .آنچه که برای او مهم است
حقیقتِ نورانیای است که در وجدانی سالم طلوع می کند ،وجدانی که عاشق حقیقت است.

بنابراین نکتهی اساسی برای او ،دامن نزدن به محرومیت و گمراهیِ بصیرت و خودآگاهیِ شخصی است؛ بصیرتی که باید فقط از

2۵2

 -کتابِ نامه به یک کشیش نمونهای از این تالش بوده.

2۵۳

 -اشاره به پیوستن به حزب و کلیسا.
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نورِ درونی اطاعت کند .اما دمکراسی چطور میتواند بدون احزاب پا بگیرد ،احزابی که نمایندگانشان بر مبنای عینیات و
"مورد -به -مورد"

2۵۴

تصمیم میگیرند ،درست همان طور که هر یک از ما در زندگیهای خودمان میگیریم؟  2۵۵آیا با آن

دموکراسیِ بیحزبِ او اصال کاری هم پیش میرود؟

سیمون وی ،بیش از کارکردی بودنِ نهادها بر روی وظایفِ  2۵6شهروند انگشت می گذارد :او باید از دولت اطاعت کند ،حتی
گاهی بر ضدّ خود و میلِ خود .باید بی حدّ و حصر از حاکمیت اطاعت کنیم ،تا زمانی که وجداناً حس کنیم ملزم به نافرمانی از
آن هستیم 2۵۷ .این "الزام"ی است مقدس ،نه بهاین معنا که حاکمیت "بت"ی است جانشینِ خدا ،بلکه به این دلیل که قوانین
نسبت به همهی اعتبارات و ارزشهای ما ذیحقتَرَند 2۵۸ .انسان بهتر است بهخاطرِ خیرِ همگانی ،از نظرگاهِ خود  2۵۹اطاعت کند
تا اینکه با واگذاریِ حقِ تصمیم به دیگری و گرفتنِ تصمیمِ مشترک  260به وجدان خود لطمه بزند .چرا که در اطاعت از خود،
دستِ کم وجدان دست نخورده می ماند (مگر این که توجیه مشروعیتِ دستور ناممکن باشد ،که در این صورت الزم است
نافرمانی کند.).

2۵۴

 -موارد عینی

2۵۵

 این بحثی است بسیار جدی ،و سوالی است که نهتنها در بر ابر نویسنده ،سیمون وی و آلن قرار دارد ،بلکه در پیشاروی همهی نسل هاست.متفکرینی همزمان با سیمون وی ،و بعد از او ،با او تا این جا آمدهاند ،اما به صراحت هم تالش کرده اند که برای این پرسش آخر پاسخهایی مدون ،روشن

و عینی پیدا کنند؛ افرادی مثلِ گاندی و مورِیْ بوکچین که هر دو در عینِ پافشاری بر دمکراسی ،به نهادِ دمکراسیِ نمایندگی و ساختارِ حکمرانیِ
متمرکزِ دولت -ملت نقدِ رادیکال دارند ،و با تاکید بر خودگردانیِ مستقیم و داوطلبانهی تمرکززدایی شده ،مسئله را طورِ دیگری میبینند و راه حل هم
معرفی میکنندhttps://bit.ly/2ECgfOR :
2۵6
 در نیاز به ریشهها -درآمدِ بیانیهی وظایفِ بشر 1۹۴۳ ،از این نکته حرف می زند .گاندی هم یکی از معدود کسانی است که صریحا به این وظایفتاکید هوشمندانه و راهبردیِ بیشتری داشتهاست .او در پیامی به هربرت جرج ولز می گوید :تلگراف شما را دریافت کردم .پنج مقالهی شما را هم به دقت
مطالعه کردم .اجازه بدهید بهعرض برسانم که شما در اشتباه هستید .چنین احساس میکنم که میتوانم در بارهی حقوقِ بشر ،منشوری بهتر از آن چه
شما فراهم کرده اید فراهم کنم .ولی پرسش این است که فایدهی آن چیست؟ چه کسی می تواند ضامن اجرای مُفاد آن باشد؟ اگر پاسخ شما این است
که تبلیغات یا آموزش عمومی چنین کاری را میکنند ،باید بگویم که موضوع را از آخر به اول شروع کرده اید [دمیدنِ شیپور از سرِ گشاد] .پیشنهادِ من
این است که کار را با منشورِ "وظایفِ بشر " شروع کنید ،در این صورت قول می دهم حقوقِ بشر هم به دنبالِ آن ظاهر خواهد شد ،همانگونه که بهار در
پی زمستان میآید .این سخن را بر مبنای تجربیاتِ خود میگویم .هنگامیکه جوان بودم ،زندگی را با تالش برای به کرسینشاندنِ حقوقِ خود آغاز
کردم ،ولی بهزودی فهمیدم که حتی در باره ی همسر خود هم دارای هیچ حقی نیستم .پس شروع به کشف و عمل به وظایف خود نسبت به همسر،
فرزندان ،دوستان ،و همکاران و جامعه کردم .و امروز چنین می اندیشم که بیش از هر انسانِ زندهی دیگری از حقوق برخوردارم .اگر ادعایی که میکنم
اغراقآمیز باشد ،دس تِ کم باید بگویم اَحدی را نمی شناسم که از حقوقی بیش از آن چه من دارم برخوردار باشد( .خطاب به هربرت جرج وِلز ،نویسندهی
نامدارِ انگلیسی ،هندوستان تایمز 16 ،آوریل  . 1۹۴0نک :مهاتما گاندی و مارتین لوترکینگ ،شهرام نقش تبریزی ،نشر نی ،ص)2۴0 .
2۵۷
2۵۸

 انگار که هنری دیوید ثورو است که در "نافرمانیِ مدنی " حرف میزند.ک باالت ِر "وجدانِ اخالقی " رنگ میبازد .قاض ِ
ی
 ...[ -و البته که نباید ضد وجدان هم باشند .].در همین فراز روشن شد که برتریِ قانون در برابر مال ِ

نهاییِ ناظر بر قانونْ وجدانِ است.
2۵۹

 -اطاعت از نظرگاه خود برای اطاعت یا سرپیچی از قانونِ دولت.

260

 -تصمی مِ گروهی و حزبی در برابرِ قانون و منفع تِ عامه.

90

برای سیمون وی حدّ وسط یا فرصت و زمینی برای بازی بین شهروند مطیع و آنتیگونه  261وجود ندارد :یا تسلیم (که برای او
زشت و ناپسند نیست) ،یا شورش به هزینهی خود .انسان سرپیچیاش از احزاب را نباید به عنوان تحلیلی نهادی ببیند ،بلکه
باید بهشکلِ بزرگ داشتِ آزادیِ وجدان و اندیشه بداند .قضاوتِ خشنی که او نسبت به احزاب بیان میکند در امتدادِ اندیشهی
اوست؛ هیچ چیزِ برساختهای –مثلِ نهاد ،سرزمینِ پدری ،اصولِ اعتقادی یا نظریه  -نباید مقدس شود؛ هر چیزی با اعتنا به
بلندای رفیعِ وجدانْ و آگاهی باید بتواند در هر لحظه به زیرِ سوال و چالش برود ( .شانتال دلسول) 2012 ،

261

  :Antigoneآنتیگونی یا آنتیگونه .نامِ نمایشنامهی سوفوکلِ یونانی و قهرمانِ همین نمایشنامه .آنتیگونی دختر ادیپ و یوکاستا ،هنگامی کهکشمکش بین برادران او (اتوکِلِس و پولینیسِز) ،باعث قتل پولینیسِز شد ،برخالفِ دستورِ کرئون شاه و دور از چشم او ،بدن برادر را شبانه دفن کرد.
کرئون به همین خاطر او را محکوم به زندهبه گوری کرد .او ه مْ قبل از اجرای حکم ،جان خود را گرفت .هِمیون پسر کرئون هم که نامزدِ آنتیگونی بود،
خود را برسر جنازه ی او کشت .موضوعِ محوریِ نمایشنامه ،پافشاریِ غیراخالقی است بر تصمی مِ نادرست ،و همینطور تضاد میان قانون قراردادی یا

میثاقِ اجتماعی (در این جا ،دستور شاه) و قانونِ برترِ اخالقی (در این جا ،ابرازِ عاطفه نسبت به همنوعان و انسانهای دیگر).
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سیمون وی
دانشنامهی فلسفیِ اِستنفورد
نشر نخست  ،262شنبه  10مارس 2018
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https://plato.stanford.edu/entries/simone-weil -
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سیمون وی (  )1۹۴۳ - 1۹0۹در آستانه و حتی فراسویِ مرزبندیها فلسفهورزی کرد .میل مُصِرّانه و همیشگیاش به حقیقت و
عدالت باعث شد هم به سراغِ آکادمیهای نُخبِگان و هم به سراغِ کفِ کارخانهها ،و همینطور کِردْمانِ ( 26۳پراکسیسِ) سیاسی و
تنهاییِ معنوی برود .در زمانهای مختلفْ فعال ،صلح طلب ،رزمنده ،عارف و تبعیدی بود؛ اما در سراسر این مواقع ،در طلباش
برای واقعیت و جهت یابی به سوی خیر ،فیلسوف باقی ماند .آثارش "تناقضِ سنجیده و خودخواسته" را بهنمایش میگذارند و
با این حال زاللیِ قابل مالحظهای را نشان میدهند  .ارزش محور است و صادقانه ،اما نه نظاممند .دارای یادداشتهای
پراکندهای از ترجمهها و نظراتاش در بارهی چندین متنِ باستانیِ یونانی ،فرمولهای هندسیِ فیثاغورثی و گزارش مُفصّلِ انجامِ
وظایفِ روزانهاش در داخلِ کارخانه است؛ اما همین آثار خطابهایی به رهبرانِ سیاسی ،صنعتی ،و مذهبی و همینطور قطعاتی
مخصوصِ دانشجویانِ دانشگاه ،رزمند گانِ رادیکال ،کارگران صنعتی ،و کارگران مزرعه دارد .اوْ هم در زندگی و هم در
اندیشهاش –که با توجه به شخصیتِ "وی" مرزبندیِ سُستی است – فیلسوفِ حاشیهها و ناسازوارههاست .تاحدودی به این
دلیلِ که اندیشهاش از طبقه بندی و برچسبخوری سرپیچی میکند ،نحوهی تفسیر و ارزیابیِ اندیشههایش اغلب همانقدر از
"مفسرِ اندیشهاش" حرف میزنند که از خودِ سیمون وی .او پیشنمونهای بود برای آلبر کامو در "طغیان" ،و آندره ژید با
تحسینْ او را "قدیسِ حامیِ همهی ناخودیها (بیرونیان)"  26۴نامید .جورجو آگامبِن وجداناش را به عنوان "روشنترین وجدانِ
دوران ما" توصیف کرد ،و هانا آرنت مدعی شد که شاید فقط "وی" بوده ک ه با موضوعِ کار " بدونِ پیشداوری و
احساساتگرایی" برخورد کرده  .موریس بالنشو او را "شخصیتی استثنایی" میدانست که "نمونهای از قطعیت" را در دنیای
مدرن عرضه میکند ،و آیریس مُرداک از "زیستنی عمیقاً منضبط در پسِ پشتِ نوشتههایش" یاد کرد که "اعتباری
تقلید ناپذیر" به او داد .اما "وی" از طرفِ لئون تروتسکی هم به عنوانِ "انقالبیِ سودایی" نقد شد  26۵و شارل دوگل هم با تعبیرِ
"دیوانه" به او توهین کرد 266 .این اظهارات اما ،از دهانکجیِ روزگاری در آینده پرده برمیدارند که خودِ "وی" از آن باخبر بود،
طعنهای که عمیقا در پایانِ زندگیْ دلنگراناش بود ،یعنی ،اینکه شخصِ خودش بیش از اندیشهاش مورد توجه باشد.

نوشتهی حاضر با نگاهِ طبقهبندیکننده به مفاهیم فلسفیای که "وی" بیان کرد و تکامل بخشید ،تالش میکند که در عینِ

26۳
26۴

  :praxisپراکسیس ،عمل ،کردار ،رسم و راه ،کارِ عملی ،جنبهی عملی ،کاربرد. -آنان که بیرون از مقبولی تِ عموم ،از جمله کلیسا هستند؛ مخصوصا ملحدین و مرتدین .بهدلیل همدلی با همهی مرتدین و ملحدین بود که در

آستانهی کلیسا باقی ماند و قدم به دروناش نگذاشت.
26۵

" -وی " از معدود کسانی بود که از پسِ بح ثِ رو در رو با تروتسکی (بنیانگذار ارتش سرخ) بر آمد :در سال  1۹۳۳میزبان چند روزهی سفر

مخفیانهی تروتسکی در منزل پدری بود .هم در حضور و هم در نوشتههایی خطاب به تروتسکی مدعی شد که نُخبگان بوروکراتِ کمونیست (از جمله
لنین ،تروتسکی و استالین) میتوانند به همان اندازهی بدترین سرمایهداران ،ستمگر باشند .تروتسکی هم برخالف معمول ،شخصا به چندین مقالهی این
آدمِ فوقِ چپ (تعبیرِ صریحِ تروتسکی ) پاسخ داد و بعضی نظریات و شخص او را به شدت نقد کرد .با این حال بنابه قولِ سیمون پترمان ،از بعضی نظرات
"وی " هم تاثیر گرفت .نک" :پیشنهادی رفیقانه به بعضی فوق چپها :یاد بگیرید که فکر کنید " ،به قلم تروتسکی.
266

" -این زن یک دیوانه بود" .
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حالیکه به دلنگرانیاش میپردازد ،فلسفهی او را هم مطرح کند.

در صورتی که شکوفاییِ فلسفیِ وی را دنبال کنیم ،متوجه میشویم مفاهیمِ محوریِ او زیر پنج طبقه بندی مطرح میشوند:
فلسفهی اجتماعی -سیاسی ،معرفتشناسی ،اخالقیات ،فلسفهی متافیزیکی (مابعدا لطبیعی )  26۷و دینی ،و زیباییشناسی.
دوره بندیِ بهکار گرفته شده به این شرح است( 1۹۳۴- 1۹2۵ :اوایل)( 1۹۳۹- 1۹۳۵ ،میانه)( 1۹۴۳- 1۹۳۹ ،دورانِ آخر ).
دانستن این نکته مهم است که با ردّ نظام بخشی و شکوفاییِ مفاهیم از سوی وی ،این طبقهبندیها و دورهبندیها قدری ترفند
کموکیفِ پذیرش او در سنتِ فلسفیِ قارهای و اَنگلو -
و تردستی را به اندیشهاش تزریق میکنند .جمعبندیِ ا ین مقاله ،از ّ
آمریکن  26۸خبر میدهد.

 - 1شکوفاییِ فلسفی
 - 2فلسفهی اجتماعی -سیاسی
 - ۳معرفتشناسی
 - ۴اخالقیات
 - ۵فلسفهی مابعدالطبیعه و دینی
 - 6زیبایی شناسی
 - ۷مقبولیت و تاثیر در دیگران
 کتابشناسی کارهایی که "وی" به آنها استناد کرده کارهای دیگرِ "وی" منابعِ فرعیِ منتخب ابزارهای آکادمیک (نظری) منابعِ اینترنتیِ دیگر -مدخلهای مرتبط

26۹

26۷

 :metaphysics -عل مِ مابعدالطبیعه ،فلسفهی اولی ،عل مِ برین ،فلسفهی نظری ،فلسفه ،حکمت.

26۸

 -فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان.

26۹

 -منظور مدخلهای دانشنامهی استنفورد است.
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 - 1شکوفایی فلسفی
سیمون وی در سوم فوریهی  1۹0۹در پاریس متولد شد .والدیناش ،که هر دو از خانوارهای یهودی بودند ،او را با کودکیای
سکوالر ،بورژوا و همگون شده با سایرفرانسویان بزرگ کردند ،هم از نظر فرهنگی و هم آسایش .سیمون و برادرش آندره –که
خودش نابغهای در ریاضی و بنیانگذار گروه بورباکی و ریاضیدان شناختهشدهای در بنیاد مطالعات عالی دانشگاه پرینستون
بود – هر دو در مدارس اسم و رسمدارِ پاریسی درس خواندند .اولین معلم فلسفهی "وی" در دبیرستانِ ویکتور دُرُی ،کسی بود
به اسم رنه لُ سِن؛ همو بود که او را با این مدّعا آشنا و بهآن معتقد کرد که تناقض و ناهمسازیْ مانعی نظری است که از آن
اندیشهی متنوعِ هشیار زاییده میشود  .از اکتبر  1۹2۵وی در دبیرستانِ آنریِ چهارم برای آمادگی امتحانات ورودی مدرسهی
مطالعاتِ عالی (دانشسرای عالی پاریس)  2۷0شروع به تحصیل کرد.

در این دبیرستان" ،وی" شاگردِ فیلسوف و مقاله نویسی به اسم اِمیل اُگیست شارتیه ( با اسمِ قلمیِ آلِن)  2۷1بود که خودش
شاگردِ ژول لِگِنُ بود .آلن هم مثل "وی" در این دوران ندانمانگار بود .در کالسهایش بر روی تاریخ اندیشه تاکید میکرد :در
فلسفه ،این تاریخ شامل افالطون  ،2۷2مارکوس اُورِلیوس  ،2۷۳دکارت  ،2۷۴اسپینوزا  2۷۵و کانت  2۷6میشد و در ادبیات ،شاملِ
هومر  ،2۷۷آشیل  ،2۷۸سوفوکْل  ،2۷۹و یوریپیدِس  .2۸0او که از قبل هم با محرومین همدردی داشت و منتقدِ جامعهی فرانسه بود،
در کالسِ آلن برای بهپرسشگرفتنِ کشورش و سنتِ فلسفیِ آنْ مجهز به ابزارِ نظری شد .در اینجا بود که عامدانه با
بهخدمتگرفتنِ " ناسازواره" و "اعتنا" از راه جُستارنویسی ،به خلق چیزی شروع کرد که بعدا نوعِ خاصِ فلسفهورزیاش
شناخته شد (الزم است بدانیم در دورانِ زندگیاش هیچ یک از نوشتههایش به شکل کتاب منتشر نشدند .).بر همین اساس این
نکته هم قابلِ بحث است که اندیشهاش بخشی از خطِ فلسفیِ ارادهباور و معنویتگرای آلِن/لِگِنُ در فرانسه بوده.

2۷0

  : Ecole Normale Superieureبرجستهترین ساختارِ آموزش عالیِ فرانسه ،وابسته به دانشگاه سوربُن؛ دانشگاهی نخبهپرور و برپایهیآرمانهای انقالب فرانسه که در دورانِ انقالبِ  1۷۸۹تاسیس شد .بسیاری از چهرههای نامدارِ سیاسی ،علمی و فکریِ فرانسه در این مرکز دانشجو
بودهاند.

2۷1

 : Émile-Auguste Chartier ( Alain) -آلِن یا آلِ

2۷2

 فیلسوفِ بزرگِ یونانی ،شارح سقراط و معلم ارسطو. -امپراتور روم و یکی از چهار رواقیِ مشهور دوران باستانِ روم (درگذشت  1۸0میالدی).

2۷۴

 -ریاضیدان و فیلسوف نامدار قرن .1۷

2۷۵

 -شهریار فیلسوفان و شریفترینِ آنان ،قرن  ، 1۷دوران روشنگری

2۷6

 فیلسوف نامدارِ عصر روشنگری و موثر در اندیشهی فلسفیِ مدرن ،قرن 1۸ -شاعر و داستان سرای یونانِ باستان.

2۷۸

 -شاعر نامدارِ یونانی ،همزمان با هخامنشیان.

2۷۹

 -سوفوکْلِس ،یکی از سه تراژدینویسِ مطرحِ یونان باستان.

2۸0

 -نمایشنامه نویس نامدار یونانِ باستان.

2۷۳

2۷۷
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در سال  1۹2۸تحصیل در دانشسرای عالیِ پاریس را شروع کرد .او تنها زنِ کالساش بود ،اولین زنی که بعد از  1۹1۷برای
اولین بار قبول شده بود .در سال  1۹2۹تا  1۹۳0بر روی پایاننامهی دانش و ادراکِ دکارتی کار کرد ،و با دریافتِ دیپلمِ
مُدرّسیِ (اگریگاسیونِ) خود ،از اواخرِ  1۹۳1تا نیمهی  1۹۳۴معلمِ دبیرستان شد .در تمامِ این دوره ،جدا از وظایفِ کاریاش در
دبیرستانها که تدریس حرفهای بود ،به کارگران هم درس فلسفه میداد ،برایشان در باال دستترها کار راه میانداخت و برای
آنان مینوشت؛ جدا از این کارها ،گهگاهی هم خودش بهکارِ دستی (یدی) مشغول میشد .در اندیشهوزیهای اولیهاش،
بالفاصله "منظرِ اولشخص و شک باوریِ ریشهایِ دکارت"" ،وحدتِ طبقاتی و تحلیلی مادهگرای مارکس" ،و "مطلقاندیشیِ
اخالقی و احترام به فرد در اندیشهی کانت" را قابلِ تحسین دانست .کارِ اولیهی او با بهرهگیری از هر یک از آنان ،در کنار
نگاهی هم که به آزادی داشت ،میتواند تالشی برای جمع بندیِ تحلیلِ شخصیاش از عللِ بنیادی ستم در جامعه تلقّی شود.

در اوایل اوتِ  ،1۹۳2وی به آلمان سفر کرد تا شرایط پَروارِشِ و فربهشدنِ نازیسم را بهتر بفهمد .در بازگشت به فرانسه در
نامهای به دوستان نوشت اتحادیه های کارگریِ آلمان تنها نیرویی هستند که قادر به خلقِ انقالباند ،اما آنان کامال
اصالحطلباند .دورههای بلندمدتِ بیکاری خیلی از آلمانیها را بیحال و بیارج و منزلت کرده .با صراحت مشاهده میکرد که،
آنان فقط مثلِ نوعی پارسنگِ بیجان در یک انقالب میتوانستند خدمت کنند .به بیان دقیقتر ،تا اوایلِ سال  1۹۳۳وی از
تمایل سازمانهای اجتماعی به زایاندن و پسانداختنِ بوروکراسی انتقاد میکرد که تفکرِ مدیریتی و جمعی را بر کارگرِ یِکّه و
منفرد و برضدِّ او برتری می بخشد .او در برابر این گرایشْ پشتیبانِ درکِ کارگران از کارِ جسمیای بود که در چارچوبِ کلِ
دستگاهِ سازمانی انجام میدادند .در نوشتهی "تامالتی بر عللِ سرکوبِ اجتماعی و آزادی" (  ،) 1۹۳۴وی هم جمعبندیای از
اندیشهی اولیهاش و هم پیشانگاشتی از عناصرِ اصلی و محوریِ سیر موضوعیِ اندیشهاش را ارائه کرد .این مقاله روشِ تحلیلیِ
مارکسیای را بهکار میگیرد که به ستمدیدگان توجه دارد ،از موقعیتاش به عنوان روشنفکر انتقاد میکند ،به کارِ دستی امتیاز
میدهد ،و خواستارِ اندیشهی فردیِ دقیق و ناسختکیشی میشود که متحدّکنندهی نظر و عمل بر ضدِ کلیشههای جمعی،
تبلیغات ،مبهمنمایی و سردرگمسازی ،و تخصصیسازیِ بیشازحدّ است .این نظرات چارچوبی نظری برای روالِ تکسِرِشتِ
فلسفهاش فراهم می کنند .نزدیک اواخرِ عمرش در دفتریادداشتی نوشت" :فلسف ه (از جمله مسائلِ شناخت و غیره) منحصراً
مسئلهی عمل و "روال و ورزه" است .2۸1

در  20ژوئن  ،1۹۳۴از تدریس مرخصی گرفت  .تصمیم گرفت سالی را به عنوانِ یک نفر از ستمکشترین قشرهای کارگری در
کارخانههای پاریسی ،یعنی زنانِ کارگرِ ناماهر بهکار مشغول شود .یک سالِ کارِ در کارخانهی سیمون وی (که عمال تا حدود 2۴
2۸1

 – FLN ۳62 -فهرست کتابهای نقل شده به قل مِ سیمون وی در آخر کتاب آمده.
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هفته کارگری طول کشید) نهتنها در شکوفایی فلسفهی سیاسیاش مهم بود ،بلکه میتواند نقطهی عطفی در تکاملِ مذهبیِ
تدریجیاش بهحساب بیاید.

در کارخانههای پاریس ،وی کمکم عادیسازیِ توحّشِ صنعتِ مدرن  2۸2را بهشکلِ دستِ اولی دید و درک کرد .در آنجا بود که
در "روزنگارِ کارخانه"اش نوشت" ،زمان "بار"ی بود بیرون از تحمل"

2۸۳

چرا که کارخانهی مدرن بهشکلی بنیادی از دو عنصر

تشکیل میشود :دستور از طرفِ باالسریها ،و در همان ارتباط ،سرعت زیادِ تولید .در وضعیتی که مدیران کارخانه به انتظارِ
خود برای کار و تولید بیشتر ادامه می دادند ،هم فرسودگی و هم فکر کردن (که همین هم تحتِ آن شرا یط کمتر احتمال
داشت) کارِ او را کند میکرد .در نتیجه ،وی حسِ انسانزداشدگی داشت.

از نگاهی پدیدارشناسانه ،تجربهی کارخانهایِ اوْ بهخودیِ خود کمتر از جنسِ رنجِ جسمی و بیشترْ از نوعِ خفّت و تحقیر بود.
وی در تعجب بود که این خفّت شورشی راه نمیانداخت ،ب لکه بیشتر از جنسِ فرسودگی و سربهراهی بود .او تجربهاش در
کارخانهها را نوعی بردگی میدانست .در سفری به کشورِ پرتقال در ماه اوتِ  ،1۹۳۵با تماشایِ مراسم ادای احترام به قدیسِ
حامیِ روستاییانِ ماهیگیر ،اولین تماسِ کارساز ا ش با مسیحیت رخ داد و نوشت که این ادراکْ ناگهان به دروناش رسوخ یافت
که مسیحیت بهشکلِ برجستهای دینِ بردگان است ،که بردگان نمیتوانند مانعِ تعلقِ خود به آن شوند ،و خودش هم در
میانِشان است (زندگینامهی خود نوشتِ معنوی ) .2۸۴

در "روزنگارِ کارخانه" می بینیم که در مقایسه با شهادتنامهی پیشا -کارخانهاشْ زبانِ آزادیخواهی را حفظ میکند ،اما از نگاهِ
واژهشناسانه از "ستم" به "خِفّت" و "مِحنت" حرکت میکند .بهاینترتیب درک و شرحِ او از رنج در این زمان غلیظ و
شخصانیتر شد.

2۸2

 تعبیرِ توحش در متنی دانشگاهی جای تعجبی نمی تواند داشته باشد .بازارِ آزادِ نیروی کار در جامعهی صنعتی ،این توحش را ممکن میکند ،یکنمونه :در جامعه ای که قانونِ کار دارد با حداقل دستمزدِ ماهانه یک و نیم میلیون تومان ،و خطِ فقرِ  2,۷میلیون تا  ۸میلیون تومان (سالِ ،)1۳۹۸
بانویی در شهرستانی برای گرفتن دستمزدِ  ۴0هزارتومانیِ ،بدون جمعه ،بدون حملونقل ،بدون بیمه ،مجبور است در طیِ  ۹ساعت کار ۳6 ×2۴ ،پله را
با سینیِ غذا و چای طی کند .این بانو  ،بعد از سه روز کارِ آزمایشیِ بی حقوق بهدلیلِ ترس از دیسکِ کمر ،از این لقمهی پرچرب دست میکشد .شرایطِ

کار برای بانوانِ شاغل در مطبهای پزشکان هم به همین شکل است .توحش یعنی زیرِ پا گذاشتنِ حداقلهای قانونی ،عرفی و اخالقی نسبت به کسی که
زورت به او میرسد؛ رفتاری که قرنها پیش تر هم رایج بوده؛ رفتاری که در جنگل هم رایج است ،اما فقط برای سدّ جوع و نه انباشت یا تجمل و رفاه
شاهانه.
2۸۳

FW 22۵ -

2۸۴

WFG 21-۳۸, 26 -
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در سالِ  1۹۳6وی در اشغال کارخانهها در پاریس شرکت کرد  2۸۵و به عالوه تصمیم گرفت به کارخانه برگردد .اما سیرِ کاریاش
با بروزِ جنگِ داخلیِ اسپانیا عوض شد .چون در سطحِ ژئوپلیتیک  ،2۸6همْ به جنگِ داخلی و هم خارجی انتقاد داشت ،تصمیمِ
فرانسه به دخالت نکردن به نفعِ جمهوری خواهانِ اسپانیا را تایید کرد .اما در سطحِ تعهدِ فردی ،مجوزهای روزنامهنگاریای تهیه
کرد و به به یک هَنگِ بینالمللیِ آنارشیستی پیوست .در  20اوتِ " 1۹۳6وی" که دستوپاچلفتی و نزدیک بین بود در ظرفِ
روغنِ داغی پا گذاشت که کفِ پا تا پایین زانویِ چپاش را به شدت سوزاند .فقط پدرومادرش بودند که توانستند جلوی
برگشتاش به جبهه را بگیرند .تا پیشاز اواخرِ سال  1۹۳6در نقدِ استعمارگریِ فرانسه در هندوچین مطلبی نوشت و تا اوائل
 1۹۳۷بر ضدِ ادعاهای فرانسه نسبت به مراکش و تونس بحث کرد .در آوریل به ایتالیا سفر کرد .در کلیسای "سانتا ماریا
دِگلی آنجِلی"  ،2۸۷در نمازخانهی کوچکِ سبْکِ رومیِ قرنِ دوازدهمیای که سنفِرَنسیسِ اَسیسی  2۸۸در آن نیایش میکرد،
دومین تماسِ برجستهاش را با مسیحیت تجربه کرد .آن طور که بعدا در نامهای شرح میدهد" ،چیزی قوی تر از من برای اولین
بار مرا وادار میکرد تا به زانو در بیایم .2۸۹

از  1۹۳۷تا  1۹۳۸دوباره به سراغِ تعهداتِ مارکسیاش رفت با این نگاه که تضادی محوری در اندیشهی مارکس وجود دارد:
هرچند که به روشِ تحلیل و بیانِ او (مارکس) وفادار بود که دولتِ مدرن –با این ترکیبی که از ارتش ،پلیس و دیوانساالری
(بوروکراسی ) دارد – ذاتاً ستمگر است ،به ردّ هر گونه فرضگرفتن انقالب به عنوانِ پدیدهای ذاتی و قطعی ادامه داد .در واقع در
دورانِ میانیِ به نظرش میرسید که اطمینانِ مارکس به تاریخْ شالودهی بدتری برای قضاوت بوده تا تاکیدِ ماکیاولی بر
رخدادپذیری و پیشایندی .2۹0
2۸۵

 -پیش از  1۹۳6کارخانجاتی ازطرف کارگران اشغال شده بودند؛ جبههی ملی چپها هم تشکیل شده بود .اوج این رویدادها در این سال بود که

هزاران کارخانه اشغال شده و جبهه توانست دولتی چپ (با وزیرانی عمدتا سوسیالیست و تعدادی رادیکال) به رهبریِ لئون بلوم تشکیل بدهد .بلوم بعد
از کس بِ قدرت ،به این اشغال ها پایان داد .راهکار اشغال ،برای احقاقِ حقوق مشخصِ کارگری ،یا برای به دست گرفتن دائمیِ کنترل کارخانه از طرف
کارگران بهکار گرفته می شود .انقالب  1۹6۸فرانسه و آلمان ،کارخانهی فیات ایتالیا ،اوروگوئه ،و کارخانه سانیونگ کره تجربههایی از اشغال داشتهاند.
تجربهی کارخانهی زانون آرژانتین (با اسم تازه ی فاسینپات) در سالِ  2001از نوع ادارهی دائمی کارگری است که در آرژانتین رایج شده است و
دولتهم آنها را با رعایت مالحظات حقوقی پذیرفته است.
2۸6

  :Geopoliticsقلمرو شناسیِ سیاسیس مالئک و شهدا .کلیسایی تاریخی و مشهور در رُم ،ایتالیا.
 : Santa Maria degli Angeli -کلیسای مری مِ مقد ِ

2۸۸

 -عارف نامدارِ قرن  ، 1۳در ایتالیا؛ صاح بِ سرودِ آفریدگان (برادر خورشید ،خواهر ماه) ،و دعای سنفرانسیس است؛ بنیانگذارِ مسلکِ فرانسیسکن.

2۸۷

مقبولی تِ او در جهان بیش از مسیح است.
2۸۹
2۹0

 WFG 26ی رخدادپذیری ،همرویدادی و پیشایندی به معنای این
 :contingency -احتمالِ حدوث ،امکانِ حدوث ،امکانِ تصادف .اصطالح فلسفی -سیاس ِ

است که :تاریخ پر است از نمونههای آن چه که ممکن بوده یا ممکن نبوده که باشند .وقتی چیزی را ممکن و محتمل می گوییم یعنی حداقل میگوییم
که آنطور که االن هست مجبور نبود باشد .چیزهای فعلی میتوانستند طو رِ دیگری باشند ،و اگر چیز دیگری به شکلی دیگر رخ میداد ممکن بوده که
این ها طور دیگری باشند .دترمینیس مِ تاریخیِ (قطعیت و جبرباوریِ تاریخیِ) مارکس درست خالف این نظر است.
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در طیّ هفتهی عیدِ پاکِ " 1۹۳۸2۹1وی" از صومعهی بندیکْتیِ  2۹2سولِسم  2۹۳از روزِ شنبهی نخل  2۹۴تا سهشنبهی بعد دیدار
کرد .در سولِسْم سومین تماساش را با مسیحیت داشت" :وی" که از سردرد رنج میکشید لذتی بهشدت ناب در مناجاتِ
گریگوریای  2۹۵کشف کرد که ،به کمکِ قیاس و تمثیل ،توانست درکی از امکانِ زیستن با عشقِ خدایی در میانهی محنت
بهدست آوَرَد .الزم نیست گفته شود که در طولِ این مراسمِ عبادی بود که اندیشهی شور و مصائبِ مسیحایی به یک باره و تا
همیشه به وجودش نفوذ کرد .2۹6

در سولِسم" ،وی" به کمکِ انگلیسیِ جوانی که مالقات کرد ،با شاعرِ قرنِ هفدهمی جرج هربرت هم آشنا شد .مدعی شد که
حضور مسیح را در موقعِ خواندنِ شعرِ " عشقِ" هربرت حس کرده .در حالیکه از سردردِ بسیار شدیدَاش رنج می برد و با تمامِ
وجود به شعر توجه داشت ،متوجه شد که خوانشاش فضیلتِ نیایش داشته و از آن چنین یاد کرد" ،خودِ مسیح پایین آمد و
مرا تصرف کرد 2۹۷ ".مهم این بود که فکر میکرد خدا "از رویِ شفقت" تا آن زمانْ مانعِ خوانشِ او از رمز و رازها شده بوده؛
بنابراین ،نمیتوانست بگوید که تماسِ نامنتظرهاش با مسیح را از خود ساختهاست  .2۹۸این رویدادها و نوشتهها در سالهای
 1۹۳6تا  1۹۳۸الگویی است برای شناختِ سرشتِ اثرگذاریِ دوسویهی همبستگی و معنویت در اندیشهی او که از اوتِ 1۹۳۵
شروع شدهبود.

بعد از اتحادِ آلمان و ایتالیا در ماه مه  1۹۳۹از صلحباوریاش دست کشید .این کار به معنای احساسِ نادرست بودنِ موضعِ
تاکنونیاش نبود ،اما میگفت حاال فرانسه دیگر آنقدر قوی نیست تا اهلِ گذشت باشد و در حالتِ دفاعی باقی بماند .بعد از

2۹1

  :Easterمهمترین عید مسیحیان .روزی از روزهای ماه مارس یا آوریل؛ بزرگداش تِ رستاخیز یا عروج مسیح به آسمان پس از به صلیبکشیده شدناش.

2۹2

 :Benedictine -صومعهی بندیکتی نوعی صومعه است که آئیننامهی سن بندیکت را برای زندگی در دیر رعایت میکند ،آییننامهای که

بنیان گذار آن سن بندیک تِ نورسیا آن را در قرن ششم میالدی نوشته .فرقهی بندیکتی از آن زمان فعال بوده .دیرهای این فرقه از یکدیگر مستقل بوده
و صومعهی مرکزی و رئیس فرقه ندارند.
2۹۳
 Solesmes2۹۴

 : Palm Sunday -یک شنبهی نخل جشنی مسیحی است که همواره در یکشنبهی قبل از عید پاک برگزار می شود .این جشن نماد ورود عیسی

به اورشلیم است که در انجیلها ذکر آن رفتهاست .علت نامگذاری نخل بر آن این است که هنگام ورود عیسی به اورشلیم مردم با شاخههای نخل به
استقبال وی رفتند
2۹۵
  :Gregorian chantدر کلیسای کاتولیک ،نوعی مناجاتِ سادهی آهنگین که با صدای بلند ذکر می شود ،سرود دینیِ گریگوری2۹6

WFG 26 -

2۹۷

WFG 2۷ -

2۹۸

WFG 2۷ -
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تهاجمِ غربیِ آلمان  ،2۹۹در ژوئنِ  1۹۴0با خانوادهاش پاریس را با آخرین قطار ترک کرد .سرانجام ،اما موقتاً در مارسِی

۳00

مستقر شدند ،که در همان زمان نقطهی اصلیِ گردهماییها برای آزادیِ فرانسه بود  ۳01و "وی" میتوانست در آنجا به نیروی
"مقاومت"

۳02

بپیوندد.

در فرانسهی ویشی" ،وی" ورزهای را که مدتها بهدنبالاش بود به تور انداخت ،یعنی کارآموختهکردنِ خود با زندگیِ
دستورزانِ کشاورز .به عالوه ،در مارسی به کشیشِ دومینیکن ژوزف -ماری پرین معرفی شد که دوستِ نزدیک و همکالمِ
معنویاش شد ،و از طریق او شروع کرد به فکر کردن در بارهی غسلِ تعمید .پرین یک بار برای کاریابیِ "وی" ،او را به دوستی
به اسمِ گوستاو ثیبون ،نویسندهای کاتولیک معرفی کرد که در منطقهی آردِش مزرعهای داشت .اینجا بود که در پاییزِ 1۹۴1
به چیدنِ انگور مشغول شد .اما مهم اینکه ،مثل باقیِ کارگران با او رفتار نمی شد؛ هر چند که تمامِ هشت ساعت در روز را کار
میکرد ،با اینحال در خانهی صاحبکاراناش میخوابید و غذا میخورد .گفته شده که در باغهای انگور ،کتابِ "ضیافتِ
افالطون" را با خود همراه داشت و تالش میکرد تا آن را به کارگرانِ همکار تدریس کند.

در سالِ  1۹۴2وی قبول کرد فرانسه را ترک کند ،تا حدودی به این خاطر که پدر و مادرش بتوانند به جایی امن بروند
(می دانست که بدون او نخواهند رفت) ،اما در اصل برای اینکه فکر میکرد اگر در کشوری دیگر باشد ،برای تالشهای جنگیِ
وطناش مفیدتر خواهد بود .به این ترتیب بود که از راه مراکش به نیویورک رفت .در نیویورک ،مثلِ مارسِی ،دفتر یادداشتهایی
را پشتِ سرِ هم پرکرد از تامالتِ فلسفی ،الهیاتی و ریاضی .اما نیویورک را دور از رنجهای زادبومِ فرانسهاش میدید؛ و پیوستن
به جنبشِ فرانسهی آزادِ مستقر در لندن  ۳0۳را گامی به جلو برای بازگشت به فرانسه میدانست .در سالِ  1۹۴۳در پالکِ 1۹
خیابان هیل اِستریتِ لندن دفترِ کارِ کوچکی به او داده شد .در طیّ چهار ماهِ بعد با سهساعت خوابِ شبانه در همین دفتر بود
که شبوروز قلم میزده  .نتیجهی کارش در این مدت به  ۸00صفحهی پرینتشده میرسد ،اما در آخرِ ژوئیهی آن سال از
جنبشِ فرانسهی آزاد استعفا میدهد.

۳0۴

2۹۹

 -تا آن موقع ،آلمان فقط به شرق (چکاسلواکی ،لهستان و  )...حمله برده بود .جاال جبههی غربی را هم باز میکند؛ یعنی فرانسه.

۳00

 -بندری بزرگ در ساحل مدیترانهایِ جنوبِ فرانسه

۳01

 -مارسی در جنوب تحت اشغال نبود ،اما دولتی به اسم ویشی تح تِ حمایت هیتلر در آن جا حکومت می کرد که هم ضد یهود بود و هم مخالف با

مقاومت.
۳02
  : La Résistanceمجموعهی جنبشهایی که به شکل زیرزمینی و بعدها به صورتِ آشکار در فرانسه در برابر اشغال نازیسم و حکوم تِدستنشاندهی ویشی در جنوب مقاومت و مبارزه میکردند.
۳0۳

 : Free French -جنبشی چریکی که برای آزادیِ فرانسه از اشغالِ آلمانِ هیتلری به رهبریِ ژنرال دوگل در لندن تشکیل شدهبود.

۳0۴

Pétrement 1۹۷۳ [1۹۷6: xx] -
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وی در سهشنبه  2۴اوتِ  1۹۴۳درگذشت  ،۳0۵پزشک قانونی (پزشک معتمد) مرگاش را خودکشی اعالم کرد – نارساییِ قلبی
در اثرِ خود -نَخوری و بیماریِ سل .گزارشهای زندگینامه نویسانِ او داستانی پیچیدهتر تعریف میکنند :وی آگاه بود که زنان و
مردانِ هموطناش در سرزمینِ زیر اشغال آلمانها مجبورند با حداقل جیرهی خوراکی در این روزها زندگی کنند ،او هم اصرار
داشت همان مقدار را دریافت کند ،یعنی کاری که بیماریاش را بدتر کرد  .۳06در روزِ  ۳0اوت در گورستانِ تازهی اَشفورد در
بینِ بخشهای یهودی و مسیحی دفن شد .اوائل ،قبرش بینام بود ،طوری که تا  1۵سال بعد هم مردمِ اَشفورد فکر میکردند
قبرِ آدمِ آسوپاسی است.

 - 2فلسفهی اجتماعی -سیاسیاش
وی که همیشه از موضعِ چپ می نوشت دائماً فلسفهی اجتماعی -سیاسیاش را در پیِ تغییراتِ سریعِ شرایط مادیِ محیط
زندگیاش بازبینی میکرد ،اما در اعتنا و توجهِ موشکافانه به موقعیتِ ستمدیدگان و پیرامونیانِ جامعه پیگیر بود و ثبات رای
داشت.

اولین مقاالتاش در بارهی سیاست ،که تعدادیشان بعد از مرگ او ،به دست آلبر کامو در کتابِ سرکوب و آزادی  ۳0۷گردآوری
شدند شامل "سرمایه و کارگر" ( " ،) 1۹۳2چشماندازها :آیا ما به سوی انقالبِ پرولتری رهسپاریم؟" (  ،) 1۹۳۳تامالتی بر
فنّاوری ،سوسیالیسمِ ملی  ،۳0۸شوروی و مسائلِ خاصّ دیگر" (  ،) 1۹۳۳و مهمترینشان" ،تامالتی بر عللِ سرکوبِ اجتماعی و
آزادی" هستند (  .۳0۹ ) 1۹۳۴سیمون وی در نوشتههای دورانِ نخست تالش داشت تحلیلی از علتهای واقعیِ سرکوب را مطرح
کند تا رزمندگان را در جریانِ اقدامِ انقالبی آگاه کند .دلنگرانیاش این بود که بدونِ این تحلیلها ،یک جنبشِ وسوسهانگیزْ
به لحاظِ اجتماعی فقط به تغییراتِ سطحی در ظاهرِ ابزارِ تولید ختم میشود ،نه به اَشکالِ تازهی سازمانِ ساختاری.

تقسیمِ کار یا صرفاً وجودِ امتیازِ مادی به تنهایی شرطی کافی برای مفهومِ "سرکوب" از نگاه وی نیست .یعنی او می پذیرفت
۳0۵

 -کل مدتِ حضور او در انگلستان ،کمی بیشتر از هفت ماه بوده.

۳06

Von der Ruhr 2006: 1۸ -

۳0۷

 OLم جهانی که مارکسیستهای کالسیک ،لنین و
 : National Socilism -سوسیالیس مِ ملی اصطالحی عمومی است با توجه به اصطالح سوسیالیس ِ

۳0۸

مشخصا تروتسکی به آن معتقد بودند .استالین متهم بوده که سوسیالیس مِ ملی (سوسیالیسم برای یک ملت) را به شکلِ تخطی از خطِ مشیِ لنینی دنبال
کرده .در این بین حز ب هیتلر هم مدعی ناسیونال سوسیالیسم (نازی) بوده.
۳0۹

OL ۳6-11۷ -
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که بعضی اَشکالِ روابطِ اجتماعی وجود دارند که مستلزمِ تفاوت ،سلسلهمراتب و نظمهاییاند که الزم نیست حتما سرکوبگر
باشند .بلکه دخالتِ مبارزهی قدرت است که سرکوب را تولید میکند –قدرتی که او هم به دنبالِ هابز

۳10

آن را به عنوانِ

ویژگیِ بیرحمانهی جامعهی انسانی می بیند.

قدرت (یا " پوییزانس" )

۳11

نوعی بَدفَرجامی دارد که بههمان بیرحمی بر فرماندهندگان بار میشود که بر اطاعتکنندگان؛ و

حتی بیشتر از آن ،همانقدر فرماندهنده را ،از طریقِ عاملیتاش ،برده میکند که بر اطاعتکننده فشار میآورد"( .تامالتی در
بارهی عللِ سرکوبِ آزادی و اجتماعی" )

۳12

بهاینترتیب ،سرکوب و ستمْ –به عنوان پیامدِ مبارزهی اساساً بیثباتِ قدرت – سازمانِ اجتماعیِ خاصی است که عمدتا بهصورتِ
ساختارِ کار ،فرد را از تجربهی دنیا به وسعتِ همهی استعدادها و ظرفیتاش محدود میکند؛ ظرفیتی که "وی" آن را
"اندیشهورزیِ روشمند"  ۳1۳می نامد .سرکوبِ اعمالشده از راهِ زور ،با جداسازیِ "فهم" از "کاربردِ" یک روش ،انسانها را از
تماسِ مستقیم با واقعیت محروم میکند .چیزی هم که در برداشتِ او از سرکوب تاثیرگذار بوده ،مفهومِ "امتیاز" در نظر اوست،
که شاملِ نهفقط پول یا اسلحه است ، ،بلکه مجموعهی دانشهایی است که درِشان به روی تودههای کارکنندهای بسته است،
بهشکلی که نوعی فرهنگِ ویژهی متخصصین و نُخبِگان  ۳1۴را میآفریند .بهاینترتیب است که ،امتیازْ سرکوب را در جوامع
مدرن تشدید می کند ،جوامعی که نه با اهدافِ مشترک ،روابطِ بامعنی یا جماعتهای شکوفندهی انداموار بههم پیوستهاند ،بلکه
از راهِ نوعی "دینِ قدرت" در هم تنیدهاند  .۳1۵بهاین ترتیب ،هم قدرت و هم مَنزِلَت به وارونگیِ مدرنِ "وسیله"ها و "هدف"ها
کمک می رسانند .یعنی با عناصری مثل پول ،فنّاوری ،و جنگ –که به معنای دقیقِ کلمه ،همهشان "وسیله"اند – از راه کارکردِ

۳10

  - Thomas Hobbesتامِس هابز ( :) 16۷۹- 1۵۸۸یکی از فیلسوفان سیاسی برجستهی انگلستان بود که بیشتر به سبب کارهایش در فلسفهیسیاسی و کتاب لُوایاتِن ( لویاتان ،به التین )Leviathan :شهرت دارد .این کتاب در سال  16۵1نوشته شده و بنیان بسیاری از نظریههای قرارداد

اجتماعی را در فلسفهی سیاسی به وجود آوردهاست" .انسان گرگ انسان است " .تعبیری است التینی از پلوتس ،که کاربرد هابز از آن در کتاب شهروند
بسیار پرشهرت است.
۳11

 puissanceOL 62 -

۳1۳

 :pénsee méthodique -پُنسی متودیک

۳1۴

 -در عرف زبان فارسی به این گروه "اهلِ فضل " می گویند ،گروهی که معموال در صدر مجلسها مینشینند ،چه مخالفِ جریانِ امور باشند و چه

۳12

موافقِ آن ،گروهی که سه مِ ویژه میطلبند و زبانِ ویژهای دارند متفاوت با "زبانِ تداول " که برای عموم قابلِ فهم نیست .روشنفکر ،تکنوکرات ،بوروکرات،
آکادمیسیَن ،انتلکتوئل ،الیت ،آپاراتچیک و نومِن کالتورا چند اصطالح نزدیک به اهلِ فضلاند .نظامهای فضل پرور و فضلپذیر ،طبعاً نظام تبعیض هم
هستند و در نتیجه با سرکوب و ستم همراهی دارند .برای اطالعِ بیشتر ،نگاه کنید به کلیدواژههایِ "فضل رو شنفکران "" ،اهلِ فضل "" ،امتیاز فضلی "،
"امتیاز فضلی جدید "" ،فضلِ جدید " و مقالهی فضل روشنفکران ،فصلنامه نگاه نو شماره 116
۳1۵

OL 6۹ -
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قدرت به عنوانِ "اهداف"ی برخورد میشود که شایستهی پیشبرد ،تقویت و تکثیرِ بیحدومرز اند.

سیمون وی در اندیشههای اجتماعی -سیاسیِ اولیهاش به آنچیزی گواهی میدهد که "گونهی تازهی سرکوب"  ۳16مینامید،
یعنی دیوانساالریِ  ۳1۷صنعتِ مدرن .روشِ تحلیلِ هم آنارشیستی و هم مارکسیِ او نحوهی فرضِ مسئله را از مبارزهی انقالبی
تحت تاثیر قرار میدادند :به نظرِ او مسئله در شکلدهی به سازمانی اجتماعی است که دیوانساالری تولید نکند ،یعنی تجلّیِ
بی نام و نهادینهی زور نباشد .سرکوبِ دیوان ساالریِ مدرن ،که از راهِ تحلیل و نقد با آن برخورد میکرد ،شاملِ زبانِ کلیشهای،
رسمی و ابهام برانگیز ،حرفهایسازی –امتیازاتِ کاستیِ روشنفکران ("فنّاوری ،ناسیونال سوسیالیسم ،شوروی" )  –۳1۸و تقسیمِ
کار به شکلی که ،در موردِ بیشترِ کارگران ،کار نیازمندِ مداخلهی اندیشهی متعهد نیست و در واقع مانعِ آن میشود .آدمهای
مدرن –که به این ترتیب نامتعادل شدهاند – مثلِ دندانههای چرخدنده در ماشیناند :کمتر شبیهِ افرادِ متفکر ،و بیشتر شبیهِ
ابزاری که در زیرِ پای "جمعها" له شده باشند .جمع –مفهومی که در کانونِ خود متشکل از صنعت ،دیوانساالری و حکومت
است (یعنی "سازمانِ دیوانساالرِ تمام عیار" )  ،۳1۹اما در عینِ حال شاملِ احزاب ،کلیساها ،و اتحادیههای کارگری هم میشود –
بر اساسِ تعریفِ خود سوژِگیِ فرد را درهم میشکند.

علیرغم انتقاداتاش از سرکوب ،منزلت  ۳20و جمع ،او در بحثی جدلی منتقدِ "انقالب" هم هست ،که از نظرِ او به وارونِگیِ
زورها ،یا پیروزیِ ضعیف بر قوی اشاره میکند .او میگوید این مفهوم "معادلِ ترازویی است که قرار است کفهی سبکتَرَش
پایین برود"  .۳21بنابراین "انقالب" به معنایِ عامیانه یا جبرگرایانهاش ،خود به افیونی تبدیل شدهاست ،کلمهای که تودههای
کارگر برایش میمیرند ،اما توخالی است .انقالبِ واقعی از نظر "وی" دقیقا بازسازماندهیِ کار بهشکلی است که نه تابعِ مدیریت
باشد (چنانکه در دیوانساالری است) و نه تابعِ شرایطِ ستمگرانه (آن طور که در کارخانه است) .آن طور که در نظر اوست ،اگر
قرار باشد انقالب معنایی داشته باشد ،فقط به عنوانِ آرمانی سامان بخش و تنظیمکننده و نه "بیچونوچرا"

۳22

است .در اقتباسِ

"وی" از این نظرِ کانتی ،این نوع آرمانِ سامان بخش نیازمندِ توجه به واقعیت است ،یعنی توجه به شرایطِ فعلیِ سیاسی و
مناسباتِ کار ،و توجه به شرایطِ انسانیای مثلِ مبارزه برای قدرت .آرمان فقط به این معنا که میتواند معیاری دقیق برای

۳16

 OL ۹ -چشماندازها

۳1۷

 :bureaucracy -دیوان ساالری ،نظامکاغذبازی ،بوروکراسی.

۳1۸

 OL ۳۴OL 10۹ -

۳20

 :prestige -منزلت ،اعتبار ،آبرو ،حیثیت

۳21

OL ۷۴ -

۳1۹

۳22

positive .OL ۵۳ -
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تحلیلِ کنش و اقدام فراهم کند :یعنی فرصتی میدهد به رابطهای جدلی (دیالکتیکی) بینِ یک جایگزینِ انقالبی و کِردْمانِ

۳2۳

فعلی ،که همیشه بر پایهی شرایطِ مادی است .در آن صورت ،آزادیْ وحدتِ اندیشه و عمل است .به عالوه –و نهبرخالفِ
مفهومسازیِ هگلی – این حالتْ وضعی تی است از روابطِ متوازن و وابستگیْ هم به دیگران (دیگرانی که مانع خودگردانیِمان
هستند) و هم به دنیا (که محدود و محدودکنندهاست) .شکلِ آزادی بخشِ تولید ،در برابرِ نوعِ بیگانهساز و سرکوبگرِ آن،
نیازمندِ رابطهای با اندیشیدن و با دیگران در سراسر روندِ کار خواهد بود .وقتی کارگرانْ هم راهکارهای مکانیکی و هم
تالشهای اعضای دیگرِ "جمع" را درک میکنند" ،جمع" خودش به تابعِ کنشِ افراد تبدیل میشود ،یعنی ،ابزارها و هدفها
به شکلِ صحیحی در رابطهای متعادل قرار میگیرند.

هستیشناسیِ پساپُشتِ اِنگارهی "وی" از "کارِ آزادْ" از تاکیدِ کانتی بر فرد به عنوانِ غایت و هدف ریشه میگیرد –بهخصوص،
برای "وی" ،در ظرفیتِ فرد برای اندیشهورزی (در نگاهِ افالطون دانستن و عملکردن متحداند) .به عالوه ،غایتشناسیِ کار در
فلسفهی "وی" با اندیشهی هگل و مارکس مطابقت دارد ،و با جان الک مخالفت :در جریانِ اختالطِ فرد با دنیای مادی،
عالقه دارد بداند که این روندْ آزادی را چگونه ارتقاء میدهد ،نه اینکه دارایی را.

ریشهکنی و براندازیای که "وی" در کارِ کارخانه تجربه کرد ،نوعی جابهجایی در برداشتاش از آزادی در او ایجاد کرد :در
حالیکه داشت شرایطِ انسانی را نهفقط به عنوان یکی از ستیزههای اجتناب ناپذیر ،بلکه به عنوانِ بردگی هم میدید ،برداشتِ
وی از "آزادیِ منفی از موانع" به "آزادیِ مثبت  ۳2۴در اطاعتکردن" تغییر کرد .او به آزادیِ مثبت ،یعنی نوعی خاص از آزادیِ
نسبی ،با عنوانِ "رضایت" اشاره میکرد .نوشتهی "شرحِ حال تمدنِ نوین"  ۳2۵را با دعوتی به پایان می بَرَد برای واردکردنِ بازی
به درونِ ماشینِ دیوانساالری و دعوتی به اندیشیدن به عنوانِ فرد ،ردّ کردنِ " بتِ اجتماعی" با "خودداری از تابعکردنِ
سرنوشتِ خود به سیرِ تاریخ" و با اقدام به "تحلیلِ انتقادی"  .۳26در مجموع ،تا  1۹۳۷وی جامعهای آرمانی را به تصویر کشید،
که به عنوانِ یک محال و ناممکنیِ سامانبخشْ مفهومسازی کرده بود؛ جامعهای که در آن کارِ دستی که از سوی افرادِ اندیشهورز
فهمیده و انجام میشود ،نقطهی اتکای حرکت به سمتِ آزادی است.

۳2۷

"روزنگارِ کارخانه"ی او در  1۹۳۴تا  1۹۳۵بیانگرِ نوعی جابهجایی در فلسفهی اجتماعی -سیاسیِ اوست .در طیِ این مدت،
۳2۳

  :praxisپراکسیس ،عمل ،کردار ،رسم و راه ،کارِ عملی ،جنبهی عملی ،کاربرد. . OL 116 -در این جا "آزادی در اطاعت " مورد توجه است" .آزادیاز " در برابرِ "آزادی در " در نظرگاهِ آیزایا برلین به همین قیاس ا ست.

۳2۵

inventory of modern civilization -

۳26

OL 11۷ -

۳2۷

 -جامعه های آرمانیِ گاندی ،ایوان ایلیچ ،پائولو فریری و هنری دیوید ثورو حولِ محور کارِ دستیِ خالقانه ساخته می شوند و از آن آموزش میگیرند.

۳2۴
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بدبینیِ سیاسیاش عمیق شد .در سایهی کارِ خفت باری که در کارخانهها انجام داد ،نوشتههای پسا -کارخانهاش تند شُدِگیِ
واژگانیاش را بهنمایش میگذارند :از "خفت" و "سرکوب" تا "مِحنَت"

۳2۸

یعنی مفهومی شکلگرفته از تجربهی کارخانه،

تجربهای که حاملِ دردِ ترکیبشده با عذابِ روانی و خفتِ اجتماعی بود – و بعدا همْ واماندگیِ معنوی را به آنها اضافه کرد.

"وی" در  1۹۳6تعهداتِ سیاسیاش را بهشکلی پیش برد که خبر از اندیشهی اجتماعی -سیاسیِ بعدیاش میداد .او به
پرهیزش از انقالب و بهجای آن کار در مسیرِ اصالحات ادامه می داد ،یعنی ،برابریِ بیشتر در کارخانه از راه تبدیلِ ساختار
تابعسازی و تسلیم به نوعی ساختار مشارکتی .بهاضافهی اینها ،در پاسخ به درگرفتنِ جنگِ داخلیِ اسپانیا ،بر ضدِ فاشیسم
بحث میکرد در عینِ حالی که –برخالف موضعِ کمونیستی – از سیاستِ نامداخلهی فرانسه در این جنگ طرفداری میکرد.
"وی" مخالفِ منطقِ خودکامه بود و رفتن به سمتِ جنگ را به عنوانِ نوعی تسلیم به منطقِ قدرت و وِجْههای ذاتی در فاشیسم
میدید.

فرد باید بین "وِجْهه و منزلت" و صلح یکی را انتخاب کند .و اگر شخصْ مدعیِ اعتقاد به سرزمینِ پدری ،دموکراسی یا انقالب
باشد ،سیاستِ "وِجْهه و منزلت" به معنای جنگ است "،1۹۳6( .آیا باید پوتینهای نبردمان را چرب کنیم" )

۳2۹

شکوفاییِ مفاهیمِ قدرت و منزلت در مقالهاش به اسمِ " بهتر است اسبِ تروای دیگری راه نیندازیم" ادامه پیدا کرد ( ،1۹۳6با
عنوانِ فرعی و ترجمه به انگلیسی به نامِ "قدرتِ کلمات" )  .۳۳0تزِ او این است که تخریبِ جنگ نسبتِ معکوس دارد با
پیشزمینههای رسمیِ دادهشده برای رزمیدن در آن .او (برخالفِ کآلوزِویتس  )۳۳1استدالل میکرد که جنگها پوچاند ،چون
"کشمکشهاییاند بدونِ اهدافِ شرح پذیر".

۳۳2

ایدئولوژیها (مانند سرمایهداری ،سوسیالیسم ،فاشیسم) مثل شبحِ هلن که

الهامبخشِ  10سال جنگ بود ،و همینطور کلماتِ برچسبدار  ۳۳۳و مهمشدهای مثلِ "ملت" و "حکومت" نقشِ همان شبح را

۳2۸

malheur -

۳2۹

 .FW 2۵۸ -پوتین را چرب میکردند ،تا نرم شود .کنایه از آماده شدن سرباز برای جنگ.

۳۳0

SWA 2۳۸-2۵۸ -

۳۳1

  :)1۸۳1 - 1۷۸0( Carl von Clausewitzکارل فُن کآلوزِویتس ژنرال و نظریهپرداز پروسیای بود که بر روی جنبههای روان شناسی و سیاسیِجنگ تاکید داشت .مهمترین کارش "در بارهی جنگ " است که با مرگاش ناتمام ماند .او تاثیر چشمگیری بر روی نظراتِ عقلگرایان دوران روشنگریِ

اروپا داشته است
۳۳2

SWA 2۳۹ -

۳۳۳

 -در متنِ انگلیسی  ، capitalizedبه معنای واژهای که خاصّ است و شایستهی توجهی خاصّ.

106

در دنیای مدرن به عهده گرفتهاند ۳۳۴ .قدرت بر منزلت و حیثیت تکیه دارد –خودش واهی و گولزننده و بدون حدّ است چون
هیچ ملتی فکر نمی کند که این یا آن مقدارش کافی باشد یا از حفظِ شُکوهِ خیالیاش مطمئن نمیشود ،و در نتیجه ابزارش را
تا ابد افزایش میدهد تا جنگ راه بیندازد – تا مطلق و شکست ناپذیر ظاهر شود .و سیمون وی در برابرِ این نوع زورها ،مرزبندیِ
بینِ خیالی و واقعی را ،و مرتبط با آن ،تعریف درست و دقیقِ واژگان را تجویز میکرد .این توصیهها بر رویهم به نقدی از
ایدئولوژی و زبان بازی و رَجَزخوانیِ سیاسی در دیدگاه او شکل میدهند (نقدی که در نوشتههای پسینیاش به شکلِ کاملتر و
واضحتری مطرح کرد).

وقتی کلمهای بهشکلِ درست و شایسته تعریف میشود ،برچسبْ اهمیتاش را از دست میدهد و دیگر به عنوانِ پرچم یا
شعاری مخالف بهکار نمیرود؛ به نشانه و نمادی صِرف تبدیل میشود ،ما را کمک می کند تا نوعی واقعیت عینی یا هدف عینی،
یا روشِ کُنِش را درک کنیم .واضحکردنِ اندیشه ،بیاعتبارسازیِ کلماتِ از "درونْبیمعنا" ،و تشریحِ چگونگی و چراییِ کاربرد
این واژگان از طرفِ دیگران با تحلیل دقیق –انجام این کار ،هر چند که ممکن است عجیب به نظر برسد ،اما میتواند راهی برای
نجاتِ انسانها باشد.

۳۳۴

۳۳۵

 -بیشتر این واژهها اقنومی سازی شدهاند و معانیای برساخته بر آنها سوار شدهاند که مابهازای بیرونی و عینی در خارج ندارند .در مغالطهی

اقنومی سازی یا شیئی سازی ،ما موجودی ذهنی را میآفرینیم و سپس فایده و ضرر و سود و زیان و دوست و دشمنیهایی را به آن نسبت میدهیم و بر
اساسِ آنها رفتار میکنیم ،میپرستیم ،نفرت میورزیم ،موضع میگیریم و سیاست میورزیم .واژهای مثل فرانسه ،ملت فرانسه ،مرز ایتالیا ،فرهنگ،
ملت .ما به صرفِ جعلِ الفاظ و مفاهیم ،میپنداریم که اشیایی را تولید کردهایم که حیات و وجود مستقلی دارند .ساختارهای قدرت در تبلیغات،
قانونگذاری ،و اقدامهای شان دائما بر روی این واژههای کامال ذهنی ،برساخته و کِشدار کار میکنند.
۳۳۵

 . SWA 2۴2 -این دقت نظرِ هوشمندانه و مفصلِ سیمون وی بسیار قابل تامل است .چرا که سالها پس از سیمون وی (در  ،) 1۹۸۸و پس از

ابهامهای درازمدت و بنیان کن در فرهنگ و سیاست و زندگی و تاریخِ مردمِ جهان ،اُوِه پُئرکسِن ،نویسنده و منتقدِ آلمانی کتابی نوشت به اس مِ کلماتِ
(واژگانِ) پالستیکی:
 :Plastic Wordsاُوِه پُئرکسِن (.)Uwe Porksen
"توسعه "" ،پروژه "" ،راهبرد "" ،معضل " .این ها میتوانند کلماتِ بی خطری به نظر برسند ،اما آیا واقعا بی خطرند؟ نویسنده و زبان شناسِ آلمانی اُوِه
پُئرکـْـسِن این کلمات را کلماتی پالستیکی مینامد به دلیل انعطافپذیری و چکش خواری شان و نیز روشِ غیرعادی و اسرار آمیزی که برای جفت شدن
با هر شرایطی در اختیار دارند .این تعبیرات مثل قطعههای لِگوی پالستیکی قابلِ ترکیب و معاوضه پذیرند .در دهان کارشناسان –سیاستمداران،
استادان ،مقامات و برنامهریزانِ سازمانها و شرکتها – بارها و بارها بهکار گرفته می شوند تا طرحها و پروژهها را شرح داده و توجیه کنند .در دههی
 1۹۴0هَری ترومن رئیس جمهور آمریکا "توسعهنیافتگی (ناشکوفایی ،نابالیدگی) " را به شالودهای در سیاستِ خارجی آمریکا تبدیل کرد ،و امروزه
ملتهای "توسعهیافته ( شکوفا ،بالیده) " خود را وقف کمک به همسایگانِ "نابالیده (توسعهنیافته) "ی خود میکنند .اما چهکسانی از "توسعه (بالیدن) "
سود بردند؟ چهکسانی از "پروژههای " مسکنِ دهههای  1۹60و  1۹۷0سود بردند؟ و موقعی که رهبران به ما میگویند که "راهبردی " برای حلِ
"مشکالت و معضلها "ی جامعه دارند چهکسانی در بینِ ما نگران نمی شوند.
از نگاه پُئرکسِن ،واژگان پالستیکی هم چون کلماتی علمی با معانیِ تخصصی ظهور کردند .خیلی از آنها را از زبانهای بومی و محلی به زبانهای علمی
"وارد " کردند ،اما او متوجه می شودکه دردهههای اخیر دوباره به زبانهای محلی و بومی مهاجرت کردهاند –اما این بار عاری از معانیِ تخصصی شان در
زبانِ بومی .این کلمات رواج بینالمللی دارند و در سخنرانیهای سیاسی ،گزارشات دولتی ،و همایشهای آکادمیک بارها و بارها ظاهر می شوند .این
واژگان به گفتگوهای رسانهای و حتی خصوصی هجوم میبرند .آنان لغات دقیقتر را با کلماتی جانشین میکنند که علمی بهنظر میآیند ،اما عمال معنا را
مبهم میکنند و زبانِ مشترکِ مردم را ناتوان میسازند..
پُئرکسِن تاریخ واژگانِ پالستیکی را دنبال میکند ،معیارهایی برای شناسایی شان برمی سازد ،و نقدی مصیبت -مضحکهواراز جامعهای ارائه میدهد که به
آنها تکیه میکند .او نشان میدهد که وقتی واژگانِ پالستیکی به حوزهای از واقعیت نفوذ میکنند ،بر مبنای تصویرِ خودشان به آن از نو نظام میدهند
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عالوهبراین ها ،به نوعی موازنه و تعادل میل داشت ،توازنی بینِ نیروها بهجای طلبِ بی پایانِ نوعی توهمِ ثباتِ مطلق .او بهپیروی
از هراکلیتوس  ،۳۳6ستیزه و پیکار را به عنوانِ نوعی شرطِ زندگی میدید .برایناساس ،آنچه که از فردِ اندیشهورز انتظار میرود
آن است که بینِ ستیزه و اختالفِ بهصَرفه ،مثلِ پیکارِ طبقاتی  ،۳۳۷و توهمِ وِجهه و منزلت ،مثلِ جنگ فرق بگذارد .او بعدا در
دورانِ میانیِ اندیشهورزیاش ،به مغایرتِ بینِ واقعیت ،حدّ ،و موازنه از یک طرف ،و تخیل ،بیکرانِگی ،و "جمع" از طرفِ دیگر
معتقد بود .در " یادداشتی در بارهی سوسیال دموکراسی" در سال  ،1۹۳۷سیاست را به شکلِ زیر تعریف کرد:
مصالحِ هنرِ سیاستورزی چشمانداز دوگانه است ،که همیشه بین شرایطِ واقعیِ تعادلِ اجتماعی و جنبشهای تخیلِ جمعی در
حالِ نوسان و جابهجایی است .تخیلِ جمعی ،چه مربوط به دورهمیهای تودهای باشد یا دورهمیهایی با لباسِ شب  ،۳۳۸هرگز
به شکل شایسته به عواملِ واقعا سرنوشت سازِ یک وضعیتِ اجتماعیِ مشخص ربطی ندارند؛ بیربط اند به موضوع ،یا از آن
جلوترند یا عقبتر.

۳۳۹

سیمون وی در دورهی آخرش شرح بسیار روشنی از مفهومِ تماما -فراگیر ،و در واقع درهمبرهمِ "زور" در مقالهی "ایلیاد یا شعرِ
زور" ارائه کرد (  .۳۴0 ) 1۹۴0الزم است به جایگاهِ سخنِ "وی" در بارهی این مفهوم توجه داشت که به لحاظِ زمانی بعد از سقوطِ
فرانسه و به لحاظ مکانی از موضعِ تبعید بوده؛ از جمله به سیاستِ منزویسازیِ سامیستیزانهای توجه شود  ۳۴1که باعث شد
مقاله با اسمِ جعلیِ اِمیل نُویس در دسامبر  1۹۴0و ژانویهی  1۹۴1در نشریهی " یادداشتهای جنوب"

۳۴2

منتشر شود و با این

کار از برخوردهای ضد سامی و سانسور دور بماند .این مقاله تنها نوشتهی پرخوانندهی دورانِ زندگیاش نبود ،اما اولین مقالهاش
– و برهمین روال بر اساس تهدید شان .این واژگان آجرهای ساختمانی برای الگوهای تازهی واقعیتی هستند که میتواند آرمان شهری بهنظر بیایند ،اما
جهان را فقیر میکنند و به تحلیل میبرند.
واژگانِ پالستیکی در سال  1۹۸۸به آلمانی منتشر شد و بحثهایی عمومیِ زیادی به راه انداخت .کتابی است موفق در زمینهی نقدِ اجتماعی و
زبان شناسی که بر پایهی سُنَ تِ جاناتان سویفت (گالیور) و جرج اورول ( )1۹۸۴بیباکانه و بحث برانگیز نوشته شده( .بهنقل از معرفی کتابِ آمازون)] .این
کتابِ بحثاَنگیز در حال انتشار به زبان فارسی است .مجید رهنما (در لزومِ زبانی تازه برای فقر) و ایوان ایلیچ در کارهای خود به رواجِ این واژگان و این
زبانها تعریض و نقد ریشهای داشته اند.
۳۳6

 ۴۷۵- ۵۳۷( Heraclitus -قبل از میالد) :هراکلیتوسِ اِفِسوسی ،فیلسوفِ پیشاسقراطیِ اهل منطقهی ایونیِ یونان در ساحل شرقیِ دریای اژه در

ترکیهی فعلی بوده .از مهم ترین نقل قول های منسوب به او " :هیچ چیز پایدار نیست غیر از تغییر " ،" .هیچ کس در یک رود دو مرتبه پا نمیگذارد،
زیرا رودخانه و فرد همان دو نیستند " ،" .حتی کسانی که خوابیدهاند مشغول به کار بوده و در فعل انفعاالت جهان سهیم هستند" .
۳۳۷
 اختالفِ طبقاتی و پیکارِ طبقاتی هر دو با نفرتِ طبقاتی تنافر دارند .شناخ تِ اختالفِ طبقاتی می تواند یک بایدِ علمی و مهارتِ زندگی باشد .پیکا ِرطبقاتی می تواند دانش و مهارتی باشد برای ایجاد موازنه در کس بِ حقوقِ دادهنشده .اما نفر تِ طبقاتی صلبیت دارد ،دنیا را به سفید و سیاهِ مطلق تقسیم
میکند و راهی به رهاییِ همگان باز نمیکند.
۳۳۸

 کنایه از مهمانیهای رسمیِ و شبانهی روشنفکرانِ صاح بِ منزلت.SE 1۵2 -

۳۴0

SWA 1۸2-21۵ -

۳۴1

 -باید به یاد آورد که خانوادهی سیمون وی اصلونَسَ بِ یهودی داشتند.

۳۴2

Caheirs De Sud -

۳۳۹
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بود که به انگلیسی ،و با ترجمهی مِری مککارتی و در مجلهی سیاستِ دُوایْت مکدانِلد در سال  1۹۴۵منتشر شد .۳۴۳

در این مقاله –که رُبِرتو اِسپوزیتو آن را " پدیدارشناسیِ زور" میخوانَد  –۳۴۴وی فهمی از زور را تکامل میدهد که در مقالهی
ناتمامِ قبلیاش "تامالتی بر توحش" (  ) 1۹۳۹مطرح کردهبود" :معتقدم که مفهومِ زور در هر تالشی برای اندیشهورزیِ شفاف
در بارهی روابطِ انسانی باید در مرکز بحث قرار گیرد"  .۳۴۵وی در خوانشی بدیع از داستانِ ایلیاد می نویسد ،قهرمانِ ایلیادْ آشیل
یا هِکتور نیست ،بلکه خودِ "زور" است .زور مثلِ مفهومِ "قدرت" در نوشتههای اولیهاش فارغ از اینکه زور بگویی یا بشنوی
رابطه را مادی و انسانزدایی میکند .به عالوه ،زور نه تنها شاملِ قلدری است ،بلکه شاملِ منزلت و وِجْهه هم هست ،چیزی که
باید گفت عنصری اجتماعی در خ ود دارد .دو مفهوم ضمنیِ مهم بعد از این مطرح میشود :اولی در سطحِ فرد ،هر
"شخصیت"ی

۳۴6

از ارزشهای اجتماعی تاثیر میگیرد و بهاینوسیله عملیاتِ زور را از راهِ مشخصههای تصادفی بهنمایش

میگذارد ،مثل اسمِ خانوادهای که فرد در آن متولد شده یا ویژگیهایی تجسمی که از نظرِ جسمی در مکانی مشخص ،در
جامعهای مشخص ،در زمانی مشخص جذاباند .دوم در سطحِ "جمع" ،زور نهتنها میتواند جسمها را نابود کند ،بلکه ارزشها و
فرهنگها را هم نابود میکند ،نمونهاش در استعمارگریِ فرانسه که "وی" با درد به آن اشاره میکند .بهاینترتیب او در
نوشتههای میانه تا اواخرِ زندگیاش ،نه انگارهی مارکسی طبقه و نه خودشکوفاییِ هِگِلیِ روح  ،۳۴۷بلکه خودِ زور را به عنوانِ
کلیدِ تاریخ می شناسد .این مفهوم را به شکلِ دوالیه ارائه میکند :به عنوانِ "زُمُختترین و خالصهترین شکل"" ،زوری که
میکُشد" ،و ،زورِ پیشبینی ناپذیرتر از نظرِ تاثیراتِ بعدیاش ،به عنوانِ نوعِ خاصی از خشونت "که فورا نمیکشد" ،هرچند که

مطمئناً بعدا خواهد کشت ،احتماال خواهد کُشت ،یا شاید صِرفاً دار میزند ،مسموم میکند و بر سرِ مخلوقی که میتواند بِکُشد
در هر لحظه حاضر است  ،که میتوان گفت در تکتکِ لحظهها .۳۴۸
بنابراین برداشتِ "وی" از مفهومِ زورْ تکاملی است از نظر گاهِ هابز و هِگِل :این برداشتْ چیزی را نامگذاری میکند که فرد را به
برده ترجمه میکند.

در طی کار برای فرانسهی آزاد (  )1۹۴۳ - 1۹۴2در لندن بود که قویترین فلسفهی اجتماعی -سیاسیِ اواخرش را بهروشنی
۳۴۳

 -نوامبر ،ص۳۳0- ۳21 .

۳۴۴

 ]Esposito 1۹۹6 [201۷: ۴6Peterment 1۹۷۳ [1۹۷6: ۳61] -

۳۴6

La personne -

۳۴۷

geist -

۳۴۸

SWA 1۸۴-1۸۵ -

۳۴۵
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بیان کرد .برداشتهایش از "کار" و " عدالت" به سمتِ مسیحیت و –برخالفِ تاکیدِ اوایلاش بر روی فرد – به سمت اجتماع
پیش میرفت .از این دورهی زمانی به بعد کارهای مناسبتیِ  ۳۴۹سیمون وی شاملِ "پیش نویسِ بیانیهی وظایفِ بشر" ( ،) 1۹۴۳
که به درخواستِ "کمیسیونِ اصالحاتِ حکومتیِ" ژنرال دوگل  ۳۵0در جهتِ طراحیِ اعالمیهی تازهی حقوقِ بشر و شهروند ،و
همینطور " یادداشتی در بارهی بازداری از (برچیدنِ) همهی احزاب" (  ) 1۹۴۳بهدلیل تصمیمِ "بهرسمیتشناسیِ احزاب از
سوی جنبشِ فرانسهی آزاد" نوشته شدند .در این مقاله "وی" از برچیدنِ کاملِ احزاب میگوید .او با استفاده از مفهوم ارادهی
عمومیِ روسو  ۳۵1استدالل میکند که احزاب ارادههای مستقل و فردیای را مقهورِ خود میکنند که ارادهی عمومی مشتق از
آنهاست و دموکراسی به آنها وابسته است .مهمترین نوشتهی این دوره کارِ برجستهاش " نیاز به ریشهها"  ۳۵2است ،که
خودش آن را مهمترین اثرِ خود نامید  ،۳۵۳کاری که آلبر کامو بعدا آن را در سالِ  ،1۹۴۹در انتشاراتِ گالیمار ،به عنوانِ اولین
جلد از  11جلد کارهای او منتشر کرد.

"وی" در لندن مقاالتِ بیشتری نوشت ،که مهمترینشان از نظرِ مفهومی "انسان و امر مقدس" (  ۳۵۴ )1۹۴۳ - 1۹۴2بود که با
عنوانِ "شخصیتِ انسان" به انگلیسی ترجمه شد؛ کتابی که در آن از "حقوقِ" وابسته به زور انتقاد میکند و پاد -واژههای
"وظیفه" و " عدالت" را مطرح می کند .او بین دو مفهومِ عدالت فرق میگذارد :طبیعی (و از همینرو اجتماعی و تصادفی) و
فوقِطبیعی ( ۳۵۵و از همین رو ناشخصانی و ابدی) .نیاز به ریشهها  ۳۵6به عنوانِ پارسنگی دیگر برای حقوقْ " نیاز به روح" را اضافه
می کند .در کل ،سیمون وی اخالقیاتی مطرح میکند که قانون -پایه یا حقوق -پایه نیست ،بلکه شفقت -پایه است ،و مستلزمِ
ادای وظ یفه نسبت به دیگرانی است که از راهِ اعتنا و توجه قابل تشخیصاند  ،۳۵۷متمرکز بر عدالتِ فوقِطبیعی و تکامل یابنده به
سوی آن نوع عدالت اند که به این دنیا تعلقی ندارد ،اما میتواند در آن حضور داشته باشد .به عنوانِ عزیمتی از کانت ،و از راهِ
۳۴۹

Pieces d'occasion -

۳۵0

 -رهبر جنبشِ فرانسهی آزاد و رئیس جمهور فرانسهی پس از جنگِ دوم جهانی.

۳۵1

 :)1۷۷۸– 1۷12( Rousseau -ژان ژاک روسو ،فیلسوف ،نویسنده ،و موسیقیدان اهل ژنوِ سوییس .فلسفهی سیاسیاش (با کتاب قرارداد

اجتماعی) بر عصر روشنگری و انقالب فرانسه و در اروپا تاثیر گذاشت .نظریات او در زمینهی آموزش و پیشرفت و توسعه (با کتاب امیل) ،و حقوقِ بشر
بر روی دو قرن بعد تاثیرات درازمدتی گذاشته است .در کنار دیدرو ،داالمبر و ولتر ،یکی از نویسندگان دانشنامه (کتابی1۸000صفحهای) بود که متن
مهم عصر روشنگری و سپس انقالب فرانسه است و مزهی اصلیِ آن ،استقالل رای ،فلسفهورزی و آزادی از سیطرهی جزمیات پیشینیان است.
۳۵2

L'enracinment -

۳۵۳

 SL 1۸6La Personne et le sacre -

۳۵۵

 :Supernatural -مینوی ،ماوراءالطبیعی ،خدایی ،آسمانی ،زَبَرطبیعی ،فوقطبیعی

۳۵6

1۹۴۳ NR -

۳۵۴

۳۵۷

 این نگاه مشابه نگاه گاندی است در برابر حقوق و "وظیفه و تکلیف نسبت به دیگران " .گاندی نامهای را دریافت میکند که ازو خواسته شده درنوشتنِ منشور جهانیِ حقوقِ بشر مشارکت کند ،پاسخ میدهد که" ،بهتجربهی من ،خیلی مهمتر است که منشوری برای وظایفِ بشر داشته باشیم ،قبل
از این که منشورِ حقوق او را بنویسیم " .در عین این که به حقوقِ خود کامال واقفام و هیچ کس را نمی شناسم که در دنیا به اندازهی من از حقوقاش
برخوردار باشد .او عمال در زندگی ،و در گفتههای روشنِ مصداقی و انضمامیاش و سیاستورزیها و توصیههایش بر این نکته تاکید کرد و چارهی
بازشدن گرههای زندگیِ بشر را در همین نکته میدانست.
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افالطون ،که "حس میکرد  ...عارفی بود" (زندگینامهی خودنوشتِ معنوی)  ،۳۵۸بنیادِ درک او از عدالت (عدالتِ فوقِطبیعیِ)
عقالنیتِ انسانی نبود ،بلکه میلی بود به نیکی ،که بهباورِ او همهی انسانها در آن شریکاند ،حتی اگر بعضی وقتها آن را
فراموش یا تکذیب کنند .مهم اینجاست که با دانستنِ نقدش به استعمارگریِ فرانسه ،و علیرغمِ ادعایش که وظایفِ نسبت به
دیگرانْ بایستی بیتبعیض باشند ،یعنی جهانی و فراگیر باشند ،نمیخواهد قانون را بهشکلِ کانتی جهانی کند .بهجای اینکار،
هدفاش این بود که فرهنگها به سنتِ خود ادامه بدهند ،چرا که هدفِ ریشهکردن  ۳۵۹قرار نیست ارزشهای فرهنگی را به
خودیِ خود تغییر بدهد ،بلکه به بیانی دقیقتر ،قرار است در آن فرهنگها نحوهی خوانش و جهتگیریِ خودِ افراد را به سمتِ
آن ارزشها تغییر دهد.

مفهومِ "ریشهها" در اندیشهی سیاسیِ اواخرِ عمرِ او بسیار حیاتی است" .ریشهها" هم با معنادادِ  ۳60سَرزِندِگی و هم معنادادِ
آسیب پذیریْ جامعهی انسانی را به عنوان پدیدهای پویا و زنده مفهومسازی می کنند ،و در صورتی که قرار باشد رشد و شکوفایی
در سطحِ فرد رخ دهد در عینِحال به ضرورتِ ثبات و امنیت گواهی میدهند .در ورای استعارهی انداموار در سطحِ طبیعی،
برداشتِ وی از ریشه ها در حکمِ نوعی پلِ بینِ واقعیتِ جامعه و آرمانِ عدالتِ فوقِطبیعی خدمت میکند .ریشهها این کار را با
بیانِ تبعیتِ انسان از شرایطِ مادی و تاریخی انجام میدهند ،تبعیتهایی مثلِ نیاز به مشارکت در زندگیِ جماعت ،حسِ پیوند
با یک م کان ،و حفظِ پیوندهایی زمانی مثلِ پیوند به تاریخِ فرهنگی و به امیدهایی به آینده .جامعهای ریشهکرده ،بهنوبهیخود،
با توجه به خدا یا ارزشهای ابدی به شکوفاییِ فرد فرصتِ بروز میدهد .بهمعنای دقیقِ کلمه ،و برخالفِ حفظِ فاصلهای انتقادی
از هر جمعی در اندیشهورزیِ اوایل و میانیاش (با استفاده از استعارهی افالطونیای که مکرر به کار میگرفت ،یعنی
فاصلهگیری با هر "وحشِ بزرگ"ی) ،سیمون وی در اندیشههای اواخرش ریشهها را بهصورتی می بیند که به "وطنپرستیِ
تازه"ای بر پایهی شفقت و رحمت فرصتِ بروز میدهند .ریشهکردن روابط چندینگانه را برای دنیا ممکن میکند (مثال ،در
سطحِ ملت ،در سطحِ جماعتِ انداموار شکوفنده ،در سطحِ مدرسه) آن طور که فورا هم فرد و هم جماعت را قوت می بخشند.

سیمون وی در " نیاز به ریشهها" عالوه بر جنگ و استعمار به پول و آموزشِ متعارف هم اشاره میکند که بهشکل زورهای خود -
تداومبخشی عمل میکنند که ریشهی زندگیِ انسانی را می کـَــنَند .درازترین بخشِ این متنْ ریشهکـَنیِ  ۳61نوین است ،یعنی
موقعی که ملتِ تخیلشدهی مدرن و پولْ تنها نیروهای چسبِشِ جامعهاند ،و او این وضعیت را به عنوان تهدیدی برای روح

۳۵۸

WFG 2۸ -

۳۵۹

l'enracinement -

۳60

 : connotation -زیر معنا ،معنای ضمنی

۳61

d'eracinement -
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انسانی ترسیم می کند .آموزشِ مدرن هم به دستِ سرمایهداری فاسد میشود –به نحوی که چیزی نیست جز "ماشینی برای
تولیدِ مدرک ،و به بیانی دیگر ،تولیدِ شغل"  –۳62و از طریقِ میراثی رُمی برای تربیتِ منزلت و وِجْههی ملت" :این است
خودپرستیای که بهشکلِ وطنپرستی برایمان به ارث گذاشتند"  .۳6۳وی بهجای ریشهکنیِ مدرنْ تمدنی را عرضه میکند نه بر
پایهی زور ،که انسان را به شیئی تبدیل می کند ،بلکه بر اساسِ کار ،که در درگیریاش با نیروهایِ ضروریِ بازیگر در جهان و
تندادن به آنها ،نیروهایی مثلِ زمان و مرگ ،فرصتِ تماسِ مستقیم با واقعیت را میدهد .به عالوه ،نوشتهی سیمون وی" ،نیاز
به ریشهها" از مسیرِ تجربهی دینیاش بازتاب می یابد .بنابراین ،در این دورهی آخر ،او دیگر "کار" را با اصطالحاتِ مکانیکیِ
یک " نقطه اتکا" مفهومسازی نمیکند ،آنطور که در نوشتههای اوایلاش میکرد؛ حاال کار "هستهی معنویِ" " یک زندگیِ
اجتماعیِ خوشسامان" است ( .۳6۴در واقع ،در فلسفهی اجتماعی -سیاسیِ اواخرش ،انقالبی معنوی مهمتر از انقالبی اقتصادی
است ).برخالفِ یونانیان ،که کارِ جسمی را بیارزش کرده بودند ،برداشتاش از کار به میانجیگریِ بینِ طبیعی و فوقِطبیعی
خدمت میکند .در نوشتههای اواخرش" ،کار" کامال به زبانِ ایمانی است که در سایهی تجربهاش با مسیحیت بهدست
آوردهاست .به معنای دقیقِ کلمه تن دادنِ کار به نیروهای طبیعی و حتی بیشتر از آن ،یعنی کار از طریقِ نیروهای طبیعی
(مثلِ نیروی ثقل) در واقع تندادن به خدایی است که دنیای طبیعی را خلق کرد .فعالیتِ جنبشیِ "کار" ،به همان شکلی که
انرژی در طیِ روز و شب گسترده میشود ،نوعی تشبه به مسیح  ۳6۵است.

نوشتههای اجتماعی -سیاسیاش در لندن بهشکلی مشخص با نوشتههای قبلیاش به عنوانِ آنارشیستی عمدتاً متاثر از دکارت،
مارکس و کانت متفاوت است .نوشتههای آخریاش باید با عینکِ افالطونگراییِ مسیحیاش خوانده شوند ،در عینِ اینکه
تاثیرگذارانِ قبلی سرِ جای خود می مانند .نظرش این است که باید زندگیِ معنویمان را از درونِ محیطِ اجتماعیمان استخراج
کنیم ۳66 .یعنی ،در حالیکه معنویت به مع نایِ فرد در برابرِ خداست ،این معنویتْ درونِ بافتاری اجتماعی رخ میدهد ،بهاین
معنی که ،در جمع ،و عمدتاً ،در ملت .این نقضِ فاصلهی انتقادیای است که نسبت به جمع حفظ میکرد ،بهخصوص در
تاکیدهای اوایلاش بر اندیشهورزیِ روشمندِ فردی.

۳62

 – NR 11۸ -انگار که شرح حال ما را خوانده است و نتیجه گرفته است .این نگاه کامال با نگاه انتقادیِ رادیکال و تیزهوشانهی امثالِ پائولو فریری و

ایوان ایلیچ همنوایی دارد ،نگاههایی که حداقل  ۳0سال بعدتر مطرح شدند.
۳6۳

NR 1۳۷ -

۳6۴

 NR 2۹۵imitatio Christi -

۳66

 -شباهت این نگاه با دیدگاه مذهبی گاندی قابل تامل است :گاندی به تکرار می گوید ،وارستگی ،آزادی ،رهایی و رستگاریِ من نه در انزوای ریاض تِ

۳6۵

غارهای هیماالیا ،بلکه در جادههای خاک یِ مردمان عادی قابل تحقق است .او عمال با وجود خدامرد بودن ،عمال با حضور در زندگیِ واقعی مردم کوچه و
بازار و به خصوص در روستا ها به جستجوی رستگاریِ خود در خوانشِ خود از معنویت و مذهباش مشغول بود.
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 - 3معرفت شناسی
"وی" در سراسرِ زندگیاش ،استدالل می کرد که کسبِ دانش در جهان و دانش در بارهی جهانْ طالبِ اندیشهورزیِ متعادل،
موشکافانه و سخت گیرانه است ،حتی اگر آن سختی و سنجش ،متفکر را به وظایفی نزدیک به ناممکن هدایت کند .از نگاهِ او
این وظایف اندیشهورزانه مثال شاملِ تالشاش برای خَلق و برساختنِ چشماندازهای نظریهی کاتولیکیِ پیچیدهای در آستانهی
کلیسا بود که با کمکِ خِرَدِ برآمده از سنتهای مختلفی مثلِ فلسفه و تراژدیهای باستانیِ یونان ،آیین هندو ،آیینِ بودا و
آیینِ تائو ساخته میشد .او در پیِ نگاهِ آشیل  ،۳6۷معتقد بود دانش از راهِ رنج بهدست میآید .معرفتشناسیِ "وی" که با
اندیشهی اجتماعی -سیاسی و مذهبیاش شکل گرفته بود ،در طیِ زمان تغییر میکرد ،بهخصوص در سایهی تجربههای رازورانه
(عرفانی)اش ،در تماسهای اولشخصیاش با "خدا".

در پایاننامهاش تالش میکند برای پید اکردنِ دانشِ بنیادی با دکارت فکر کند .مثلِ دکارت در دفاع از وجودِ "خود"" ،خدا" و
"جهان" استدالل میکند .اما "اصلِ میاندیشم"  ۳6۸یا "اصلِ اندیشگیِ" او جداییِ قاطعانهای از دکارت بود" :میتوانم ،پس
هستم"

۳6۹

(  " 1۹۳0- 1۹2۹علم و ادراک در نگاهِ دکارت" ) " .۳۷0خود"

۳۷1

قدرتِ آزادی دارد ،اما "وی" چیزیدیگر استدالل

میکند – خدای قادرِ متعال –"خود" را وادار میکند بفهمد که قادرِ مطلق و همهتوان نیست .بنابراین دانشِ -خود ظرفیت و
توانشی است که همیشه با قبول و شناساییِ خدا نبودنِ فرد کیفیت می یابد .سیمون وی نوعی معرفتشناسیِ دکارتی را در
طی دورانِ معلمیاش در اوایلِ زندگیِ علمیاش حفظ کرد .در درسگفتارهای فلسفی  ،۳۷2مجموعهای از یادداشتهای درسی
یکی از شاگرداناش در سالِ تحصیلیِ  ،1۹۳۴- 1۹۳۳در دبیرستانِ دخترانهای در "روآن" ،می بینیم که "وی" در اولِ کار از
"ادراکِ حسّ بشری" به عنوانِ مبنای دانش انتقاد میکند ،و بر همیناساس معرفتِ تجربی  ۳۷۳را نقد میکند .۳۷۴

از اولین نوشتههایش به بعد او تخیل را به عنوان مسئلهی "تخیلِ ابلهانه"  ، ۳۷۵مانعی بین ذهن و واقعیت مطرح میکند ،به این

۳6۷

 :Aeschylus -ایسخیلوس (تلفظ یونانی) ،اِسکیلِس (تلفظ آمریکایی) .نمایشنامهنویس یونانیِ سالهای  ۵00قبل از میالد که فروپاشیِ جباری تِ

سرکوبگرِ دمکراسیِ یونانی را دید و روایت کرد .آشیل نام قهرمانی در افسانههای هومر هم هست که اصطالحِ پاشنهی آشیل به او ربط دارد (مشابه
چش مِ روئینتننشدهی اسفندیارِ در شاهنامه).
۳6۸
 اصل اساسیِ معرفت دکارتی" :میاندیشم ،پس هستم" .۳6۹

Je puis, donc je suis -

۳۷0

FW ۵۹ -

۳۷1

  :selfنفس ،خویشتن ،خویش ،نفس ،ذاتِ فردی1۹۷۸ LP -

۳۷۳

empiricist -

۳۷۴

LP ۴۳-۴۷ -

۳۷۵

folle imagination -

۳۷2
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معنی که فاعلِ شناسای انسانی را از ذاتِ اشیاء دور میکند .بنابراین معرفتشناسیِ او ،متاثر از مطالعاتِ اولیهاش بر روی
دکارت ،برداشتهایی را از کانت و افالطون بهکار میگیرد در همانحالی که بر ضدّ ارسطو موضع میگیرد .او منتقد هر
"حسگری"ای بود که خوانِش فرد را از جهان ،فراگیر و جهانروا کند ،و بنابراین تخیل را به عنوانِ گسترشِ خود میدید ،چون
نمیتوانست از فکر کردن از طریقِ طبقهبندیها ،آرزوها ،و تمایالت خودداری کند ،و با اینکار نمیتوانست به خوانشِ جهان به
زبان خودِ جهان بپردازد.
"وی" بهشکلی مرتبط با این نظر ،نوعی معرفتشناسیِ میانسوژهای ابداع کرد .با دانستن اینکه حقیقتْ گسترشِ چشمانداز
محدودِ خودِ فرد را الزم ندارد ،بلکه آن را بهشکلی معلق میکند یا ترک میکند که واقعیت –شاملِ واقعیتِ وجودِ دیگران –
بتواند به زبان خودش ظاهر شود .این تعلیقْ مستلزم نوعی روالِ خواریِ معرفتی و گشادگی به همهی دیدگاهها است؛ هوش
برای سیمون وی محتاجِ کاربردِ شایستهی زبان ،باورداشتِ تدرّج  ،۳۷6نسبتها ،احتماالتِ تصادفی و روابط و نیز نوعی تواناییِ
بهپرسشکشیدنِ "خود" است .این روالهای معرفتی بخشی از اذعان و بازشناسیِ  ۳۷۷گستردهترِ "اصل"ی است که میگوید
"فردِ شناسندهْ محدود است".

پیشرَویِ معرفتشناسیِ "وی" میتواند در ابتدا در مفهومسازیاش از تناقض دیدهشود .با درس -گفتارهای فلسفیْ او نوعی
تناقض در ورای رابطهی منطقیِ "الف ،ب است" و "الف ،ب نیست" را تایید میکرد .در واقع ،او استدالل میکند که این
تناقض میتواند مانعی زاینده باشد که در آنْ تناقض از ذهن میخواهد که اندیشیدناش را گسترش دهد تا از مانع فراتر بِرَود.
با استفاده از ریاضیاتِ یودِکسِسی

۳۷۸

وارد تفصیلِ این انگاره میشود که ادعا کند قیاس ناپذیرها  ۳۷۹وقتی بر نوعی "صفحهی

باالتر" قرار بگیرند ،میتوانند با هم آشتی کنند .اما ای ن نوعی سنتزِ هگلی نیست که بتواند بهشکلِ فکری درک شود .بلکه
ژرفاندیشی به تناقضها میتواند شناسنده را به تاملی سطح باالتر بر روی حقیقت -بهمثابه راز  -هدایت کند .بنابراین ،در
معرفتشناسیِ اواخرش این مفهومِ "راز" را به عنوانِ نوعِ خاصی از تناقضی مطرح میکند که در آن قیاس ناپذیرها با وحدتی
ادراک ناشدنی ظاهر میشوند.

رازْ به عنوانِ نوعی مفهومسازی تناقض ،معانیِ ضمنیِ الهیاتی ،یا حداقل فوقِطبیعی با خود حمل میکند .مثال ،اگر تناقض از راهِ
منطقِ رسمی فهمیدهشود ،آن گاه وجودِ محنت ظاهراً نبودِ نوعی قادرِمتعال ،و خدای بخشندهی مطلق را ثابت میکند؛ اما
۳۷6

 : degrees -درجات

۳۷۷۳۷۷

 : recognition -شناسایی

۳۷۸

 -ستاره شناس ،ریاضی دان و عال مِ یونانی؛ شاگرد آرکیتاس و افالطون در قرن چهارم پیش از میالد.

۳۷۹

incommensurables -
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تناقض اگر بهشکلِ راز فهمیده شود ،خودش میتواند به عنوانِ میانجی  ۳۸0خدمت کند ،و به همزیستیِ محنت و خدا امکان
بدهد ،همزیستیای که بهشکلِ چشمگیر بر روی صلیب دیده میشود .در واقع ،مسیح راهِحلی مذهبی برای تناقضِ اساسیِ
سیمون وی ،بینِ "ضروری" و "خوب" است .عالوهبراین ،مسیح از راهِ حلولی هم که به روی همگانیّت و جهانروایی باز
میشود ،تناقضِ فرد و جمع را آشکار کرده و حل می کند .بنابراین ،با نوعی تعدیل و دستکاری در نظریهی فیثاغورثیِ هماهنگی
و تناسب ،او ادعا میکند ک ه مسیح به "توازنِ درستِ اضداد" فرصت بروز میدهد  .۳۸1مختصر اینکه ،در "نظریهی فیثاغورثیِ"
سال  ،1۹۴1استدالل می کند که ریاضیات پلی بینِ طبیعی و ابدی (یا بین انسان و خدا) است .یعنی ،فیثاغورثیها به راهِحلی
فکری برای تناقضهای آشکارِ طبیعی قائلاند .با الهام از فیثاغورث ،ادعا میکرد که هر بررسیِ ریاضیاتی میتواند ابزاری برای
پاالیش و خلوص باشد ،اگر که در زیرِ سایهی اصولِ تناسب و توازنِ ضروریِ اضداد –بهخصوص در هندسه – انجام بگیرد .او در
میراث و روحِ فیثاغورثی پیوندی بینِ بینشهای ریاضیشان و پروژهی مشخصاً دینیشان برای نفوذ به رازهای کیهان
میدید .۳۸2

در فلسفهی ارزشمحورِ "وی" که مخالفِ بازداری یا انحاللِ تناقضهاست –آنطورکه در فلسفهی نظاممند (سیستمیک) رایج
است – تناقضها قرار است که با درست کاری و صداقت عرضه شده و در سطوحِ مختلف آزموده شوند؛ برای او ،آنها "معیارهای
امرِ واقع"اند ،و با جهتگیریِ وارستگی  ۳۸۳همخوانی دارند  .۳۸۴مثال ،حکمِ مسیح در "دشمنانات را دوستبدار" حامل تناقضی
است در ارزش :به کسانی عشق بورز که نفرتانگیزند و به کسانی که آسیب پذیری و شکنندگیِ عشقورزی را تهدید میکنند.
برای "وی" تسلیم به این ات حادِ اضدادْ وابستگیِ فرد به چشماندازهای خاصِ برآمده از انانیّت  ۳۸۵را سست میکند و نوعی
"کثرتگراییِ فکریِ خوش -پرورده" را خلق میکند  .۳۸6مینویسد" ،وابستگی به یک چیزِ خاص فقط میتواند با نوعی وابستگی
نابود شود که با آن ناسازگار است .) GG 101 ( .روبر شناویه مدع ی است که او با این حرکاتِ فلسفی در ذهناش" ،فلسفهی
ادراک"ی ،یعنی نوعی پدیدارشناسی ندارد ،بلکه بهجای آن با وام گیری از تعبیرِ گاستون باشالر ،نوعی پویاشناسیِ تناقض
دارد .۳۸۷

۳۸0

 mediation" . WFG ۳۳ -زندگینامهی خودنوشتِ معنوی "

۳۸2

 -مقایسه شود با نگاه بیشترِ عرفای بزرگِ ایرانی و مسلمان ،که هر گونه پای استداللی و علمی را چوبین فرض می کنند و به طعن و تکفیر اهل علم

۳۸1

و ریاضیات ،از جمله ابن سینا و سطحی دانستنِ علومِ طبیعی پرداختهاند .نک. www.ghkeshani.com/simoneweilrumimath :
۳۸۳

  :detachmentوارستگی ،ناوابستگی ،فاصلهگیریGG ۹۸ -

۳۸۵

 : ego-driven -خویشتن -انگیخته ،نفسانی ،انانی مَنیّتی

۳۸6

Springsted 2010: ۹۷ -

۳۸۷

Chenavier 200۹ ]2012 : 2۵[ -

۳۸۴
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در کل ،نوعِ معرفیِ تناقض از سوی "وی" بیشتر فیثاغورثی یا افالطونی است تا مارکسی :ا ین معرفیْ تناقض را نه از راهِ حل و
فصل در سطح اشیاء  ،۳۸۸بلکه از راهِ دیالکتیک در سطحِ اندیشه مطرح میکند ،در آنجا که راز آغاز و نقطهی پایانِ اندیشه
است  ..۳۸۹او در مقالهی ناتماماش "آیا نظریهای مارکسیستی وجود دارد؟" در دورانِ حضورش در لندن می نویسد ،تناقض در
ماده با تصادمِ نیروهایی که از جهاتِ مختلف میآیند تصویر میشود .مارکس با صداقت و خلوص ،این جنبشِ بهسوی خیر از
راه تناقضها را به ماده ی اجتماعی نسبت داد ،جنبشی که افالطون آن را مربوط به مخلوق اندیشهورزی میدانست که با عملِ
فوقِ طبیعیِ " لطفِ"

۳۹0

به فراز کشیده شده .۳۹1

او کاربردِ یونانیِ "دیالکتیک" را دنبال میکند تا «حُسنِ تناقض را وارسی کند که به عنوانِ پشتیبانِ "روح"ی عمل میکند که
با کمکِ لطف برکشیدهمیشود» ؛ اینطور فکر میکرد که مارکس در پیوندزدن چنان جنبشی به "مادهگرایی" بهاشتباه
رفته .۳۹2

مفهومِ محوریِ دومِ معرفتشناسانه برای وی "خوانِش"

۳۹۳

است .خوانِشْ نوعی تفسیرِ آنچیزهایی است که هم از راهِ حسگریِ

جسمی و هم از راهِ شرایطِ اجتماعیِ فاعلِ شناسا به آنان معرفی میشود؛ بنابراین ،خوانِش –به عنوانِ دریافت و اِسنادِ معانیِ
خاصی در جهان – همیشه مشمول میانجیگری  ۳۹۴میشود .بهدنبالِ آن ،از آنجایی که ادراکِ ما از معنا بیشک در شبکهی
میانسوژهایِ تفسیرها پیچیده شده و متاثر از آنهاست ،بر سر خوانشها از راهِ خوانشهای دیگر وساطت میشود .وی از
طریقِ استعارهای که از دکارت قرض کرده ،یعنی با استعارهی ع صای مردِ کورْ این نکته را شرح میدهد .ما میتوانیم وضعیتی را
از راهِ اعتنا به وضعیتی دیگر برای گسترشِ آگاهی و حساسیت مان بخوانیم ،درست مثلِ آدم نابینایی که دامنهی حساسیتاش
را از راهِ کاربردِ [دقیقترِ] عصایش بزرگتر میکند .اما خوانِشِ ما از جهان میتوا ند تنگ و محدود و ساده نگر هم باشد ،مثال
وقتی که بافتارِ خشونت و زورْ ما را وسوسه می کند تا هر کسی را که با او برخورد میکنیم ،به عنوانِ تهدیدی بالقوه ببینیم.
عالوه بر این ،خوانِشها از پویاییشناسیِ قدرت آزاد نیستند و میتوانند تبدیل به پروژههای تحمیل و دخالت شوند؛ در
اینجاست که معرفتشناسیاش به فلسفهی اجتماعی -سیاسیاش متصل میشود ،بهخصوص به برداشتِ او از زور.
۳۸۸

things -

۳۸۹

Springsted 2010: ۹۷ -

۳۹0

  :graceلطف .لطف و ثقل ،محنت و اعتنا از جمله کلیدواژههای اندیشهی سیمون ویاند.OL 1۸0 -

۳۹2

OL 1۸1 -

۳۹۳

reading - lecture -

۳۹۴

mediated -

۳۹1
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ما میخوانیم ،اما بهدستِ دیگران هم خوانده میشویم .یعنی تداخلهایی در این خوانِشها .کسی را وادارکردن به خوانشِ خود،
آنطور که میخوانیماش (بردگی) .وادارکردن دیگران به خواندنِ ما آن طور که داریم خودمان را میخوانیم (استیال و
چیرگی .)۳۹۵
او خوانِش را با جنگ و تخیل پیوند میدهد" :جنگ راهی است برای تحمیلِ خوانِشی دیگر از حسکردهها ،فشاری بر روی
تخیلِ دیگران"  .۳۹6در "مقالهای در بابِ مفهومِ خوانِش" در سال  1۹۴1توضیح میدهد  ۳۹۷که" ،جنگ ،سیاست ،فصاحت ،هنر،
تدریس ،همهی اقدام های اِعمالی بر روی دیگران ،اساساً عبارت است از تغییر آنچه میخوانند"  .۳۹۸در همین مقاله "خوانِش"
را در پیوند با مفاهیمِ معرفتشناسانهی "نمود"" ،دنیایِ تجربهی حسی" و "تناقض" که در باال یاد شدند رشد و تکامل
میدهد:

همانطور که قبال هم روال بوده ،در هر لحظهی زندگی ،ما از بیرون در گیر هستیم ،با معانیای که خودمان در نمودها
میخوانیم .به همین علت است که میتوانیم تا ابد در بارهی واقعیتِ جهانِ بیرونی بحث کنیم ،از آنجایی که آنچه جهان
می نامیم معانیِ آنچیزهایی است که میخوانیم؛ آنها واقعی نیستند .اما ما را تسخیر می کنند ،انگاری که بیرونی هستند؛ آن
چیز است که واقعی است .چرا تالش میکنیم این تناقض را حل کنیم ،در حالیکه وظیفهی مهمترِ اندیشه در این دنیا
تعریفکردن و ژرفاندیشی بر روی تناقضاتِ حل ناشدنیای است که ،بهقولِ افالطون ،ما را به باال میکشند؟

۳۹۹

این یادآوری مهم است که برای "وی" ما در خوانِشهایمان صِرفاً منفعل نیستیم .یعنی ،میتوانیم یادبگیریم که
خوانِشهای مان را از جهان و دیگران عوض کنیم .اما تحول و تکامل به مرحله باالتری از خوانِش ،نیازمندِ کارورزی در
عشقورزیدن به خدا از طریقِ "چیز"های این جهان است –نوعی از اعتناگری  ۴00که مستلزمِ اشتغاالتِ  ۴01جسمی ،کارها،
نگرشها و تجربههای خاص هم هست .خوانِشهای خاصْ از شیوههای خاصِ زیستن منشاء میگیرند .برای او مطلوب است که
طبیعی را بهصورتی بخوانیم که با فوقطبیعت روشن شده باشد .همانطور که در دفاترِ یادداشتاش توضیح میدهد ،این
مفهومسازیِ خوانِشْ نیازمندِ بهرسمیت شناختنِ سطوح و مراتِبِ سلسلهمراتبی است:
۳۹۵

conquest . NB ۴۳ -

۳۹6

NB 2۴ -

۳۹۷

 LPW 21-2۷ : LPW 26 -بازهم تشابه نظر او با نظرات پائولو فریری و ایوان ایلیچ در بابِ آموزش متعارف و رسمی ،و نظریهی "مدرسهزدایی از جامعه "ی ایلیچ.

۳۹۹

LPW 22 -

۴00

attentiveness-

۴01

involvements -

۳۹۸
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خوانِشِ ضرورتِ پشتِ حسگری  ،خوانِشِ نظامِ پشتِ ضرورت ،خوانِشِ خدای پشتِ نظام .باید بههمهی واقعیتها عشق بورزیم،
نه برای پیامدهایشان ،بلکه برای این که در هر واقعیتی خدا حاضر است .اما اینکار از نوعِ "این -همان -گویی" است .عشقورزی
به همهی امورِ واقع چیزی نیست جز خوانِشِ خدای درونشان .۴02

بنابراین جهان به عنوانِ نوعی از متن شناخته میشود که چندین داللتگری  ۴0۳در چندین مرحله ،سطح یا قلمرو از خود نشان
میدهد .معرفتشناسیِ "وی" نقدش را به علمِ مدرن بنیاد میکند .در " نیاز به ریشهها" از علمی دفاع میکند که "مطابق با
روشهای دقتِ ریاضی رفتار میکند ،و همزمان رابطهی نزدیکاش را هم با ایمانِ دینی حفظ میکند"  .۴0۴از راهِ تامل بر دنیای
طبیعی به کمکِ این نوع علم ،جهان میتواند در چندین سطح خوانده شود .با خوانِشی اینچنینی ،شناسنده میفهمد که نظامِ
جهان همسان با چیزی واحد است ،اما در هزاران سطحْ مختلف است:

با عنایت به خدا "خِرد" ی است ابدی؛ با عنایت به عالـَم اطاعتِ مطلق است؛ با عنایت به عشقِ ما ،زیبایی؛ با عنایت به هوشِ
ما ،تعادلِ روابطِ ضرورت مند؛ با عنایت به جسم وخونِ ما ،نیرویی است خشن و بیرحم .۴0۵

وی به سیاقِ اندیشهی اجتماعی -سیاسیاش ،در معرفتشناسیْ نوعی ضد -مدرن است .او معرفتشناسی و علمِ مدرن را پروژهی
خود -گسترندهای می بیند که حدّ را فراموش میکند و فکر می کند که جهان بایستی تسلیمِ خودآیینی و خودفرمانی و قدرتِ
انسانی باشد .پس در نظرِ او ،کار هم (بهخصوص کارِ جسمی ،مثل کشتوکار) نقشی معرفتی بهخود میگیرد ۴06 .با تابعکردنِ
"دِگررهبرانه"ی

۴0۷

فرد به ضرورتْ بهشکلی هر روزه ،فورا با خود -بزرگ نمایی تناقض پیدا میکند و فرصتی برای خوانشی

متوازنتر ایجاد می کند :هوشْ خودش را صاحبِ صالحیتی می کند که روابطِ ضروری را همزمان در سطوحِ چندگانه میخواند.
این خوانشِ در سطوحِ مختلف ،و متاثر از ایمان ،به نوعی از نا -خوانِش ارتقاء پیدا می کند که در آن حالتْ منفصل ،ناشخصی و
بیطرف میشود .از طریقِ این دالّها "خوانِش" به اندیشهی اجتماعی ،زیباییشناختی و فلسفهی دینیِ سیمون وی می پیوندد.

۴02

NB 26۷ -

۴0۳

signification -

۴0۴

  . NR 2۸۸طبعا این نگاه سرِ سوزنی با تحمیل دگمهای نهادهای دینیِ برساختهی مختلف بر واقعیتهای علمی تشابه ندارد که در قرون وسطیو بعدها در جهان مدرن در میانِ بعضی اهلِ تدینِ رایج بوده .ایمان چیزی است جدا از نهادِ دینی و دگمهایش ،و عل مِ دینزده چیزی است دیگر.

۴0۵

NR 2۸۸- 2۸۹ -

۴06

 -نگاه مدرن رادیکال در آموزشْ به کار بههمین شکل تامل میکند.

۴0۷

 :heteronomously -دگر پیرو ،فرمانبر از دیگری.
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یعنی ،معرفت شناسیِ اندیشههای اواخرِ اوْ برای توجیه ،به متافیزیکِ  ۴0۸بسیار دیرین و کهن تکیه میکند .ژرف نگریِ معنوی –
که خداداد است و لطفآمیز  -همسنگِ سلیقهی زیباییشناسانه ،به "خودِ" واگذار شده  ۴0۹فرصت میدهد از چشماندازِ فراگیرِ
جهانی در کاملترین حالتاش خوانِش داشته باشد .بنابراین ،میگفت ،انسان میتواند بیتبعیض و برابرانه عشق بِوَرزد ،درست
مثلِ خورشید که میتابد یا باران که میبارد ،بیترجیح و تبعیض.

 - ۴اخالقیات
مفهومِ محوریِ اخالقیِ سیمون وِی "اعتنا و توجه"

۴10

است که هرچند موضوعاً و عمالً در نوشتههای اوائلاش حضور دارد ،اما

در سالِ  1۹۴2در مارسِی بود که به اوجِ بیانِ قویِ نظریاش رسید .اعتنا نوعِ خاصی از چرخشِ  ۴11اخالقی در مفهومسازی
ا وست .اساساً ،این مفهوم کمتر از موضعی اخالقی یا روالی مشخص است و بیشتر نوعی جهتگیری است که با وجود اینها
نیازمندِ کارورزیِ سختی است که منتهی به ظرفیتی از ژرف بینی در چندین سطح شود .این چرخش شاملِ ژرفاندیشی
برآنچیزهایی است که کسی در رنجهایش قرار است جست جو کند ،اعتراضِ مشخصی که از طرف کسی انجام میشود که
صدمه خورده ،شرایطی اجتماعی که اقلیمی برای رنج فراهم می کند ،و این واقعیت که فرد ،از روی تصادف (خطر و بختآورد)
در لحظهای متفاوت ،بههمان سان موضوعی است برای محنت.

اعتنا با اراده هدایت نمیشود ،بلکه ب ا نوعِ خاصی از میل و تمنای بدون متعلَّق  ۴12هدایت میشود" .تالشی عضالنی" نیست،
بلکه "تالشی منفی" است  ،۴1۳که مستلزمِ رهایی از پروژه ها و تمنای خودمحورانه است و همراه با پذیرندگیِ رو به رشدِ جان.
برای یک مسیحیِ افالطونی از نوعِ "وی" ،تمنای برانگیزانندهی "اعتنا" بهسمتِ نیکیِ رازآلودی جهت میگیرد که "خدا را
پایین میکشد"  .۴1۴او در مقالهای به اسمِ "تامالتی بر استفادهی درست از درسهای مَدرَسیِ معطوف به عشقِ به خدا" (سالِ
 ،۴1۵ ) 1۹۴2نیایش را به عنوان نقطهی عزیمتِ خود در نظر میگیرد؛ نیایشی با تعریفِ "جهتگیریِ همهی اعتنا به سمتِ خدا،
همهی اعتنایی که جان به آن قادر است"  .۴16بعدا هم نوعی بیدارباش و پاسبانی را در تعریفاش از اعتنا تشریح میکند:
۴0۸

  :metaphysicsعل مِ مابعدالطبیعه ،فلسفهی اولی ،عل مِ برین ،فلسفهی نظری ،فلسفه ،حکمت.abdicated -

۴10

l'attention -

۴11

turn -

۴12

 object . WFG 61 -کنایه از تالش در جهت خودداری است و نه اقدام به انجا ِم کاری مشخص.

۴1۴

WFG 61 -

۴1۵

WFG ۵۷-6۵ -

۴16

WFG۵۷ -

۴0۹

۴1۳
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اعتنا و توجه یعنی معلقکردنِ اندیشهمان ،وارَستگی  ،۴1۷خالیشدگی  ،۴1۸و آمادگی برای نفوذپذیری از عینِ معلوم (اُبژه) ۴1۹؛
معنایش نگهداشتن ذهنمان است در محدودهی دسترَسِ آن اندیشه ،اما در سطحی پایینتر و نه در تماس با آن ،دانشِ
برعکسی که کسب کرده ایم که مجبوریم از  ...استفاده کنیم  ...باالتر از هر چیز ،فکرِ ما بایستی خالی باشد  ،۴20منتظر باشد ،۴21
خواهندهی چیزی نباشد  ،۴22اما آمادهی دریافتِ حقیقتِ برهنهی " عینِ معلوم"ی است که قرار است در آن نفوذ کند .۴2۳

زبانِ فرانسه رابطهی بینِ اعتنا و انتظار  ۴2۴را روشنتر میکند .برای "وی" مشکلِ جستجو ،بهجای انتظار  ۴2۵دقیقا این است که
انسان مشتاق است تا تهیِ تمایزبخشِ انتظار را پر کند .در نتیجه ،فرد با سرعتی زیاد بر چیزی قرار می یابد :به بتی تقلبی و
دروغین .چون در طیِ جستجو یا خواست ،تخیلْ "تهی"

۴26

را پر می کند ،بسیار حیاتی است که اعتنا با تعلیق  ۴2۷و

وارستگی  ۴2۸مشخص و متمایز شود .در واقع ،تهیْ ،برحسبِ تعریف ،خالی  ۴2۹است –از بتها ،خود -فرافکنیهای آیندهنگرانه،
تسلیهای جُبرانگرِ پشیمانی از بیفکریها  ،۴۳0وابستگیها به منزلت و حیثیتِ جمعی و فردی .بهمعنای دقیقِ کلمه،
پذیرشاش شکنندگی و تباه پذیریِ فرد را نشان می دهد ،یعنی فناپذیری را .اما این پذیرشِ مرگ ،وضعیتی است برای امکانِ
دریافتِ لطف (همان طور که در ارتباط با فلسفهی دینیِ وی بعداً خواهیم دید ،برداشتِ او از سرشتِ  ۴۳1هویتمند با اعتنایی
اینچنینی ،همراه با پژواکهای آشکار الهیاتیاش ،پادآفرینی  ۴۳2است.).

۴1۷

 : detached - ]disponlible[ -بیطرفی

۴1۸

empty - ]vide[ -

۴1۹

 :object -اُبژه ،شناخته ،معلوم ،عین ،شناخت یاب ،موضوع ،خواسته ،مفعول ،فعلپذیر

۴20

 []vide]en attente[ -

۴22

]ne rien chercher [ -

۴2۳

WFG 62 -

۴2۴

 attenteὑπομονῆς) - :en hupomene (δἰبه تعبیر و تلفظ و حروفِ یونانی.

۴26

le vide -

۴2۷

 : suspension -محرومیت

۴2۸

  : detachmentبیطرفیempty - vide -

۴۳0

un-thinking -

۴۳1

disposition -

۴۳2

decreation -

۴21

۴2۵

۴2۹
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در اعتنا ،فرد از نفس  ۴۳۳چشم می پوشد تا دنیا را بدونِ دخالت و مزاحمتِ چشماندازِ محدود و تحلیلبرندهی خود دریافت کند.
این نِگــَرش خود -تخلیهگر  ،۴۳۴یعنی نوعی "منزدایی"

۴۳۵

(سادهکردنِ خود) –و نهایتاً برای سیمون وی نوعی تشبه به

مسیح  ۴۳6در الوهیتزدایی (پستکردن خود تا حدِ انسانی معمولی در روایت از خدا و مسیح)  –۴۳۷به اخالقیاتی ناشخصانی اما
میانذهنانی  ۴۳۸فرصت بروز و ظهور میدهد .در واقع ،اگر سمتوسویِ اولیهی اعتنا به سمت خدایی رازآلود و ناشناخته است
(که غالباً بهشکلِ میل به خیر تجربه میشود) ،سرشتِ ثانویاش به سمتِ شخصِ دیگری است ،بهخصوص به سمتِ آنانی که
درون محنت غرقهاند.

روحْ خود را از همهی محتویاتاش خالی میکند (خالیکردن)  ۴۳۹تا هستیای را به درونِ خود راه دهد که به او مینگرد،
درست همان طور که هست ،با تمامیِ حقیقتاش .فقط آنکس که توانا به اعتنا باشد میتواند اینکار را انجام دهد .۴۴0

"وی" این حقیقت را شناسایی میکند و آن را به عنوان مسئلهای پیش میکشد که خودِ خودمختار بهشکل طبیعی خودش را
به درونِ پروژههایش تحمیل میکند ،یعنی برخالفِ "خود را در معرضِ دیگری قرار دادن"؛ بههمیندلیل اعتنا کمیاب است اما
برای هر سرشتِ اخالقیای الزم است .برای وی داستان مثالزدنیِ اعتناْ تمثیلِ سامریِ نیکوکار  ۴۴1است که ،البته با خوانِشِ او،
وقتی فرد "اعتنایش را به سمتی متوجه میکند" ،بهسمتِ فردی دیگر ،فردی بی نام و محنتزده ،آنوقت است که همدردی
مبادله میشود .۴۴2

آن اقدامهایی که بهدنبال میآیند دقیقا اثراتِ خودکارِ این لحظهی اعتن ا هستند .اعتنا خَالق است .اما در لحظهای که درگیر
۴۳۳

 :ego -خود ،من ،مَنیّت ،انانیّت

۴۳۴

self-emptying -

۴۳۵

dépouillement -

۴۳6

 imitatio Christikenosis -

۴۳۸

 -میان -سوژهای

۴۳۹

se vide -

۴۴0

 WFG 6۵ -انجیلِ لوقا  :۳۷ - 2۵ ،10فقیه برای آزمودن مسیح از او دربارهی مفهوم واژه همسایه سؤال میکند .مسیح میگوید «روزی مردی از اورشلیم به

۴۳۷

۴۴1

اریحا میرفت .در مسیر راه عدهای راهزن به او حمله میکنند و تمام داراییاش را میگیرند و او را کتک میزنند و به حال خود رها میکنند .کاهنی از
آن مسیر میگذشت اما بدون توجه به آن شخص به راه خود ادامه داد .بعد از او الویای (خادمِ خانهی خدا) از آن مسیر میگذرد و او نیز بدون توجه به
مرد زخمی به راه خود ادامه میدهد .در آخر مردی سامری از آنجا میگذرد و با دیدن مرد مجروح دلش به حال او می سوزد .زخمهای مرد را با روغن و
شراب می شوید و او را بر روی مرکب خود میگذارد و به مهمانخانهای میبرد؛ و به مهمانخانهدار با دادن مبلغی میگوید به این مرد رسیدگی کن و من
وقتی برگشتم هر چه بیشتر خرج کرده بودی آن را به تو برخواهم گرداند ».بعد مسیح از فقیه سؤال کرد به نظر تو کدام از این سه نفر همسایه مرد
زخمی است .پاسخ داد آنکه به او کمک کرد .مسیح گفت برو و تو نیز چنین کن( .انجیل لوقا )۳۷– 2۵ .10
۴۴2

WFG ۹0 -
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است ،نوعی ترک و چشم پوشی است .این نکته حقیقت دارد ،حداقل ،در وقتی که اعتنا خالص باشد .انسان می پذیرد که با
تمرکز کردن بر روی نوعی مصرفِ انرژیْ کوچک و خفیف شود ،مصرفی که قدرتاش را گسترش نمیدهد اما فقط به وجودی
غیر از خودش هستی میدهد ،وجودی که مستقل از او زیست میکند.

۴۴۳

اعتنا ،بهمعنای دقیقِ کلمه ،نهتنها شناسایی انسان و بنابرآن هستی بخشیِ بامعنا به دیگری میدهد ،بلکه به فردِ درگیرِ ترک و
چشم پوشی امکان میدهد که در پاسخ به میلاش به خیر موضعی اخالقی بگیرد.

نکتهی مهمْ تشخیص و فرقگذاریِ "اخالقیاتِ اعتنا"ی سیمون وی با مفهوم سازی شرعی از اخالقیات است .اعتنا با وظیفه
جان نمیگیرد (هرچند که وی فکر می کند ما موظفیم به نیازهای روحی یا جسمیِ "دیگری" پاسخ بدهیم  )۴۴۴یا با نتایج و
پیامدهایش ارزیابی نمیشود ۴۴۵ .بهعالوه ،اعتنا از وَجه حکمتِ عملیاش  ،۴۴6که سیمون وی از طریقِ مارکس از ارسطو پذیرفته
بود ،احتماالً به اخالقیاتِ فضیلتباور نزدیکتر است تا به اخالق وظیفه باور  ۴۴۷یا نتیجه باوری .اما ،از سنتِ اخالقِ فضیلتباور
بهصورتهای مهمی جدا میشود :اعتنا غالباً خودانگیختهتر از فضیلت ظهور می کند که ،از نظرِ ارسطو ،در ضمن تکامل یابیِ
انسان به یکنوعِ "طبع و حال" از راهِ خوگیری پرورده میشود؛ تاکیدش بر "تالشِ منفی" نوعی جهتگیریِ فعال -منفعل را
پیشنهاد می کند که برضدِ تاکیدِ اْرَسطو به فعالیت مبارزه میکند (که بیشتر "شدن" است تا "کردن" ،بیشتر جهتگیری است
تا موفقیت و دستاورد)؛ سخاوت و رایگانبخشیاش زیادهرو و مفرِط است ،در برابر صفتی معتدل همچون آزادمَنِشی؛ الهامِ
فوقِطبیعیاش مخالفِ طبیعتگراییِ ارسطو است؛ بر نوعی غایتگراییِ تحققِ پروژههای فضیلتمندانهی فرد داللت ندارد –در
واقع ،تعلیقِ پروژه های خودِ فرد است؛ و نهایتاً ،برای سیمون وی ،نظرِ ارسطو فاقد حسِ خیرِ بینافردیای است که اعتنا به
سمتِ آن جهت میگیرد (و با "درنظرداشتِ" این نکته او ،بازهم ،از افالطون الهام میگیرد).

سیمون وی با تکیه بر متافیزیکِ  ۴۴۸فوقِطبیعیاش (یعنی همان افالطونگراییِ مسیحیاش)؛ در نوشتهی"اَشکالِ عشقِ

۴۴۳

" 1۹۴2 . WFG ۸۳-1۴2, ۹0 -انواعِ عشقِ خَفی ( )implicitبه خدا ".

۴۴۴

 " . SWA, esp. 22۴–22۵پیشنویسِ بیانیهی وظایفِ بشر " -یعنی نه تکلیفمحور است و نه نتیجهمحور

۴۴6

:phronesis -

۴۴۷

 :deontology -بایسته شناسی اخالقی ،بایستهنگری ،بایا شناسیِ اخالقی ،اخالقِ وظیفه نگر ،اخالقِ تکلیفباور (نگر) .،باور به اینکه ارزش هر عمل

۴۴۵

بستگی به تطابق آن با اصول و قوانین اخالقی دارد نه نتیجه ی آن )دانش فرایض اخالقی) .دو نوع دیگر نگرش به اخالق ،فضیلتباور و نتیجهباور
۴۴۸

 :metaphysics -عل مِ مابعدالطبیعه ،فلسفهی اولی ،عل مِ برین ،فلسفهی نظری ،فلسفه ،حکم ت.
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خفی  ۴۴۹به خدا" با ارتباطهای بینِ اعتنا ،خالء ،و عشق برخورد میکند.

برای اینکه خودمان را از الوهیتِ نادرستمان خالی کنیم  ،۴۵0برای این که خودمان را نفی کنیم ،برای ترکِ اینکه در
تخیالتمان "در نافِ دنیا" باشیم  ،۴۵1برای تشخیصِ اینکه همهی نقاطِ جهان بهشکلی یکسان "مرکز" اند و این که مرکزِ
حقیقی در بیرونِ جهان است ،باید به حاکمیتِ ضرورتِ مکانیکی در ماده و حاکمیتِ انتخابِ آزاد در مرکزِ هر روح رضایت داد.
اینچنین مجوزی عشق است .چهرهی این عشق که به سمتِ اشخاصِ اندیشهورز برمیگردد ،عشق به همسایهمان است .۴۵2

اعتنا میتواند به شکل عشق دیده شود ،چون درست همان وقت که به وجودِ دیگری جواز میدهد ،عشق نیازمند شناساییِ
واقعیتی در بیرون "خود" است ،و به این ترتیب از "خود" و "تک باشندگی"اش مرکززدایی میکند .برخال ف معنای محاورهایِ
عشق ،علتاش در آنجاست که ما شخصاً عشق نمیورزیم ،بلکه "این خداست که درونِ ما به آنان [به محنتزدهگان]  ۴۵۳عشق
میورزد"  ،۴۵۴و بهاین علت که عشقِ ما برای دیگران "کامالً غیرشخصی" است و بهاینترتیب فراگیر و جهانی است  .۴۵۵اما
"وی" جای " یک استثنای مشروع و قابلِ قبول نسبت به وظیفهی عشقورزیِ فراگیر" را باز میگذارد ،یعنی ،دوستی را
("آخرین اندیشهها" )  .۴۵6دوستی " نوعی عشقِ شخصی و انسانی است که ناب است و عشقی است که شکلی از ایما و اشاره و
بازتابِ عشقِ الهی را تجلیل میکند"  ،۴۵۷نوعی همخوانیِ فوقِطبیعی  ،۴۵۸گونهای وحدتِ اضداد  .۴۵۹اضدادی که همخوانیِ
معجزهوار را شکل میدهند ،اضداد و هماوردهایی مانندِ :ضرورت/فرودستی ( ۴60یعنی ،با نگاه به "مکالمهی مِلیَن" اثر
توسیدید  ،۴61او آن را بهشکلِ نوعی بیامکانی برای فرد می بیند که بخواهد خودگردانی را در هر دو طرفِ خود و دیگری حفظ

۴۴۹

implicit -

۴۵0

Se vider -

۴۵1

 -این " خود را مرکز و ناف دنیا دیدن " ،در اقوام و فرهنگهای مردم دنیا هم ،به شکلِ مفهومِ دینیِ "نافِ زمین " بازنمود پیدا میکند .نقطه یا

منطقهای در این فرهنگها نافِ مقدسِ دنیاست ،انرژیِ هستی از آن جا میتابد ،دنیا از آن شروع می شود ،رستاخیز از آن جا شروع می شود ،و دنیا در
آن جا پایان میگیرد .مرکزِ ثقلِ هستی و کیهان در همان جاست .این نقطه میتواند معبدی دست ساخت ،یا قدمگاهی یا نقطهای از طبیع تِ بکر باشد .در
خرابههای معبد دلفیِ یونان سنگی به نام ناف جهان وجود دارد.
۴۵2

WFG 100 -

۴۵۳

 les malheureuxWFG ۹۳-۹۴ -

۴۵۵

WFG 1۳0 -

۴۵6

WFG ۵1 -

۴۵۷

 WFG 1۳1supernatural harmony -

۴۵۹

 :oppossites .WFG 126 -هماوردها و مخالفها

۴60

subordination -

۴61

 -گفتگوی ملوسیها:

۴۵۴

۴۵۸
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کند؛ در جهان ،قویتر از راهِ ارادهاش اِعمالِ زور می کند) و آزادی/برابری (که از راه میلِ هر دوست به حفظِ رضایتِ خود و
دیگری برقرار میماند ،رضایت به این که "دو تا و نه یکی" باشند) .به کالمی دیگر در دوستی ،خوانِشِ خاص خود -بنیاد از
دیگری به او تحمیل نمیشود .فاصله حفظ میشود ،و به اینشکل برداشتِ وی از دوستیْ نقدِ قبلیاش از خصلتهای

۴62

سرمایهداری را بهپیش میبرد –یعنی ،رضایتِ آزادانهی همهی طرفها ،جزء اساسیِ همهی آن نوع روابطِ انسانی است که
خفتآور یا توهینآمیز نیستند .از اینرو دوستیْ الگو یی است عامتر برای اخالقیات –وحتی بیشتر و فراتر از ادعایش ،الگویی
است فراگیرتر و جهانیتر برای آن.

دوستیْ عنصری فراگیر و جهانی برای اخالقیات دارد .دوستیْ عبارت است از عشقورزی به یک انسان ،آنطور که بایستی
دوستداشته باشیم بتوانیم به هر روحی عشق بورزیم ،بهخصوص به همهی روحهایی که بشریت را میسازند .۴6۳

اخالقیاتِ اعتنای وی از معرفتشناسی و فلسفهی اجتماعی -سیاسیِ بعدیاش خبر میدهد .در بارهی اندیشهی اجتماعی -
سیاسیاش ،اعتناْ نفس  ۴6۴را معلق میکند تا به عدالتِ فوق طبیعی امکان بروز بدهد؛ عدالتی که همزمان اعتنا را به سمتِ خدا
و محنت برگردانده و معطوف می کند .در نظرِ او عدالت و عشق به همسایه از هم سوا نیستند.
به روایت دراماتیکِ توسیدید(یا توسیدیدس) مورخ یونانی از گفتوگوی آتنیهای محاصرهکنندهی ملوس و رهبران آنها (در  ۴16پیش ازمیالد) ،این
رهبران با انتخابی وحشتناک روبرویند :هموطنان را به کشتن بدهند و بهعنوان انسانهای آزاد بمیرند ،یا بردهوار زنده بمانند .ژنرالهای قدرتمند یونانی
و ناوگان عظی مِ جنگی شان پیاده نظام و کمانداران سهمگینی را با خود دارند و در سواحل مِلوس منتظر ژرفاندیشیِ ملیانها هستند .ملوسیها حاضر
نبودند به اتحادّیه آتن بپیوندند و عَلم استقالل برافراشتند .آتن هم کشتیهای جنگی خودش را به این جزیره فرستاد و آن را محاصره کرد و همزمان
نمایندگانی را نزد رهبران جزیره فرستاد تا گفتگوها را جهت تسلیم آنها به آتن دنبال کنند.
در این نشست نمایندگان آتن چنین میگویند« :ما جملههای پرآب و تاب بکار نمیبریم .مثالً نمیگوئیم که چون سپاه ایران را شکست دادهایم حق
داریم بر شما حکومت کنیم ،یا چون از شما زیانهای بسیار دیدهایم ،حق داریم بر شما بتازیم .اینگونه حرفهای دهان پرکن را هیچکس باور نمیکند .از
شما انتظار نداریم بگوئید که شهرتان را گرچه مهاجران اسپارتی تأسیس کردهاند ،در جنگ جانب اسپارت را نگرفتهاید ،یا هرگز ضرری به ما نرساندهاید.
با این سخنان نمیتوانید در ما اثر ببخشید .بهتر است سعی کنید با توجه به شیوه تفکر هر دوی ما ،آنچه بدست آوردنش برای شما میسر است را بدست
آورید»
"همان گونه که ما میدانیم و شما نیز میدانید ،در منطق سرشت بشر ،حق فقط وقتی به پرسش گرفته می شود که توازن قدرت وجود دارد ،وقتی پای
قدرت در میان است او تعیین میکند که قوی چه انجامدهد و ضعیف چه بپذیرد .قویترین سالح شما امیدهای شما هستند که هنوز به بار ننشستهاند،
تا زمانی که اسلحه در دستان شما برای حفظ شما در مقابل نیروهایی که هماکنون علیه شما آماده شدهاند بسنده نیست .به اندیشه فرو روید که میباید
تصمیمی برای کشور خود اتخاذ نمائید ،کشوری که سرنوشت آن وابسته به یک تصمیم درست یا نادرست خواهدبود" .
ساکنین جزیره (ملوسیها) میگفتند می خواهیم بیطرف باشیم و دَم از حق و حقوق زدند .آتنیها جواب دادند حقوق در دنیایی که در آن زندگی
میکنیم به قدرتمندان ت عّلق دارد ،قدرتمندان هر آنچه می خواهند میتوانند انجام دهند و ضعیفان میباید تحمل کنند…
«هم ما میدانیم ،هم شما که قانون فقط در ارتباط با دو قدرت هموزن معنی پیدا میکند در غیر این صورت قویترها هر کاری که بخواهند میکنند و
ضعیفترها راهی جز تحمّل و رنج ندارند ،دنیا این گونه به پیش میرود» .ملوسیها زیر بار این استدالل نرفتند و آتنیها هم حقوق اخالقی و انسانی
مورد درخواست شان را با اعدام مردان جزیره و به بردگی بردن زنان و کودکان پاسخ دادند و کنترل جزیره را در دست گرفتند .دلیل این کار واضح بود.
از پیروز کسی سئوال نمیکند .حق با زور است( .ویکیپدیا ،گفتگوهای مِلیَن و )Siege of Melos
۴62

 :ethos -خوی ،خوی و خیم ،خویگان

۴6۳

WFG 1۳۵ -

۴6۴

 :self -نَفْس
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تنها شناساییِ مطلقِ عدالت و عشق است که همزیستی را شدنی میکند ،همزیستیِ بینِ شفقت و "سپاسگزاری و
حقشناسی"  ۴6۵از یک طرف و از طرفِ دیگر گرامیداشتِ حُرمتِ مِحنَت  ۴66در محنتزدهگان؛ گرامیداشتی که خودِ
صاحبرنج و دیگران حس میکنند .۴6۷

به عالوه ،اعتنا ،در رضایتاش به فاصله گیری از/خودگردانیِ دیگری ،پادزهری است برای زور .نکتهی مهم در معرفتشناسیِ وی،
اعتنا بر ضدِ خوانشهایی مبارزه میکند که برپایهی تخیل ،ادراکاتِ ناآزموده ،یا کارکردهای "جمع" اند (مثل منزلت) ۴6۸ .اعتنا
در اینجا خود را به عنوانِ اندیشهای مستقل و وارسته  ۴6۹بیان می کند .اعتنا که با ظرفیتِ مذهبیاش نیازمندِ اطاعت و رضایت
است ،بر معرفتشناسیِ سیمون وی بهشکلِ اضافیِ دیگری هم سوار میشود :اعتنا می گوید که دانستنِ واقعیتِ جهانْ کمتر به
معنای نوعی دستاورد و نایلشدن به آقاییِ فردی است و بیشتر هدیهای "لطف"آمیز است –گشودگی به آنچه که نمیتواند
پیش بینی شود و به آن چه که اغلب ما را ناگهان و با شگفتی فرا میگیرد .لطفْ اعتنا را همچون پادزهری به ثقلِ اخالقی ،۴۷0
یعنی به گرایشِ طبیعیِ انسانها به سمتِ گسترشِ نفس  ۴۷1و بی عدالتی ،تزریق میکند.

 - 5فلسفه ی مابعدالطبیعه و دینی
هرچند که مابعدالطبیعهی  ۴۷2اندیشهی پسینیِ ویْ هم مسیحی و هم افالطونی بود ،و بنابراین " لطف"آمیز و فوقطبیعی بود،
اما چرخشاش به سمتِ خدا نه علیرَغْمِ ،بلکه بیشتر به دلیلِ اعتنا به واقعیت و تماس با جهانِ عینی بود.
پس این واقعیت ندارد که چرخشِ معنوی و "تعهدِ االهیاتیْ"  ۴۷۳تماساش را با تامالتِ مادهگرایانه ،وحدتگرایانه ،یا مارکسی
قطع کرده باشد؛ بلکه ،چرخشِ معنویاش در چارچوبِ این بافتار رخ داد ،چرخشی که پایهی فلسفهای دینی شد که بعدا
بهتفصیل اظهار میکند.

۴6۵

 شکرmalheur -

۴6۷

WFG ۸۵ -

۴6۸

prestige -

۴6۹

  :detachedهمهی دیتچد ها باید یکسان شوند ،بیطرف ،ناوابسته ،فاصله گرفته ،وارسته (این پانوشت بعدا پاک می شود). : gravity -در زبانِ سیمون وی ،ثقل تا حدودی در برابرِ لطف قرار دارد :آن چه که مانع ماست از فرازیدن و تعالی ،و عامل به زمین چسبیدن است.

۴۷1

 :self -خود ،خویشتن

۴۷2

 :metaphysics -متافیزیک

۴۷۳

Springsted 201۵: 1-2 -

۴66

۴۷0
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سیمون وی در اندیشهی پسینیاش الهیاتِ آفرینشِ  ۴۷۴دستِ اولی را عرضه میکند .خدا ،به عنوانِ خیر ناب ،بی نهایتِ ناب ،و
ازلی -ابدیِ ناب کناره میگیرد (یا خود را از مقامِ خداییاش پایین می آوَرَد) ،به شکلی که چیزی دیگر (چیزی کمتر از مطلقاً
خیر ،چیزی محدود ،و دارای حدّ و مرزِ زمانی -مکانی) میتواند وجود بیابد ،یعنی ،عالَم .معنای نهفتهی این عالَمِ بیرون -از -خدا،
نوعی احتمالِ پیش آمد نیروهاست .او این اصلِ احتمال را "شبکهی تصمیمها (قطعیتها )"  ۴۷۵مینامد  ۴۷6برخالفِ خدا ،که
"ضرورت" است.

ضرورتْ "پرده"ای

۴۷۷

است بینِ خدا و مخلوقات .در اینجاست که مابعدالطبیعهی آفرینش و خلقتِ او پژواکِ تمایزِ افالطون

بینِ ضرورت و خیر در مکالمهی تیمائیوس  ۴۷۸میشود .چرخشِ مسیحاییِ او این نکته را به "تناقضِ برترین" بینِ مخلوق و
خالق ترجمه میکند؛ "این مسیح است که وحدتِ این متناقضها را بازنمود میکند" .۴۷۹

برای وی روشن است که خدا بهاضافهی جهانْ کمتر از خدا به تنهایی است ،با اینحال این نکته فقط معنای کنارهجوییِ خدا را
اعتال می بخشد .یعنی "از سرِ عشق ( به آنچه که جهان و مخلوقاتِ درونِ آن خواهند بود) ،خدا تصمیم گرفت تا کمتر باشد.
چون وجود –یعنی همان انکارِ خدایگانی – خودش نشانهای از عشقِ خداست ،پس مشیّت در مداخالتِ خاصِ خدا یافت
نمیشود ،بلکه با بهرسمیتشناسیِ عالَم با همهی احتمال و پیشایندیاش به عنوان جمع نیتها و دلخواستههای خدا فهمیده
می شود .در این الهیاتْ معنایی نهفته برای مخلوقات وجود دارد .اگر بشر قرار است خدا را سرمشق بگیرد ،پس باید بهخاطرِ
عشق به خدا از خودمختاریِ خود (از جمله از "خودمرکزبینیِ" تخیلیاش در کیهان) و از قدرت صرف نظر کند و بنابراین از
جها ن دست بردارد؛ او این را "پاد -آفرینش"

۴۸0

می نامد ،که بهشکلی ناسازوار آن را با تعبیرِ "فعالیتِ منفعل" تشریح

میکند  ۴۸1و ،با اتکاء به خوانِشهایش از بَگَوَد گیتا  ،۴۸2با تعبیرِ "کُنِشِ ناکنشگرانه"  .۴۸۳وی فلسفهی دینیاش را از راهِ

۴۷۴

 creation theology -الهیات خلقت

۴۷۵

web of determinations -

۴۷6

 McCullough 201۴: 12۴l'ecran -

۴۷۸

 :Timaeus -شرح داده شود.

۴۷۹

NB ۳۸6 -

۴۸0

  :decreationپادآفرینی : Passive activity . WFG 126 -کُنِشگریِ بیکُنِش

۴۸2

 :Gita -مقدسترین متن دینیِ هندوان .یکی از مهمترین متن های دینی جهان ،با حجمی کم .چهار ترجمه از آن به فارسی انجام گرفته است.

۴۷۷

۴۸1

تلفظهای دیگری از اسم این کتاب رایج است.
۴۸۳

non-active action . NB 12۴ -

126

رشتهای از تمایزات (ویژگیها) – ۴۸۴تض ادها یا تناقضات – به روشنی بیان میکند .نکتهی مهم در خوانشِ تمایزاتی که مطرح
میکند این است که آنها به عنوانِ ثنویتهایی  ۴۸۵فرض نشوند ،بلکه به عنوان ارائهی متضادهایی در نظر گرفتهشوند که
مصنوعی نبوده ،و میانجیهایی هستند که از راهِ آنهاْ روح به باال کشیده میشود.

برداشتِ او از "واسطهها"

۴۸6

–یا متاکسو  ،اصطالحی یونانی که در دفترهای یادداشتاش بهکار میگیرد – در سال 1۹۳۹

شروع به آشکار شدن میکند .خدا از راهِ متاکسو بهشکلِ غیرِ سرراستی در جهان حضور دارد ،بهخصوص ،مثال ،در زیبایی،
سنتهای فرهنگی ،قانون ،و کار – که همهشان ما را در تماس با واقعیت قرار میدهند .بر اساسِ دوره بندیِ اندیشهورزی او،
برداشتاش از میانجیگریْ از سَمتِ " نسبتِ ذهن و ماده" در سطحِ طبیعی (که در اندیشهی اوائلِ "وی" دیده میشود) به
سَمتِ نوعی میانجیگری ربطدهندهی هوشِ طبیعی به اعتنا و عشق در سطحِ فوقِ طبیعی حرکت میکند (که در سیمون ویِ
متاخر در کار بود) ،و به این ترتیب آن نگاهِ اولیهاش را با کمکِ نوعی چشماندازِ کیهانی و فراگیرْ جمع بندی و تکمیل

۴۸۷

میکند.

با فرضِ/با دانستنِ این که آن واقعیت خودش متاکسو است ،برداشتِ پسینیِ وی از میانجیگریْ فراگیرتر از آنچیزی است که
مثالهای خاصِ پیشگفته پیشنهاد میکنند .از نظرِ او ،خودِ واقع  ۴۸۸مانعی است که بازنمودِ تناقض است ،یعنی مانعِ حسشده،
مثال ،در ایده ای دشوار ،در حضورِ دیگری ،یا در کار جسمی؛ پس اندیشه در تماس با ضرورت قرار میگیرد و بایستی تناقض را
به همبستگی یا به رابطهی رازآمیز و ریاضتوارانهای متحول کند که در پرورش معنوی مطرح میشود .توضیحِ او برای این
میانجیگریْ بر پایهی کیهانشناسیِ نامتعارف اوست ،بهخصوص این ادعایِ ناسازوارش که آنچه غالباً واقعیتِ دردناک
بهحساب میآید ،مثلِ دوری از خدا ،به عنوانِ پیوندِ میانجی  ۴۸۹با خدا هم هست ۴۹0 .او این ادعا را با استعارهی زیر بهتصویر در
میآورد:

۴۸۴

distinctions -

۴۸۵

 : dualisms -دوگانهها ،دوگانیها

۴۸6

 ( :metaxu (μεταξύشرح داده شود .میانگیرهاencompassing -

۴۸۸

le réel -

۴۸۹

 :mediation -واسطه

۴۹0

.is also, as intermediate, connection to God -

۴۸۷
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دو زندانی که سلولهایشان کنار هم است ،با تقهزدن به دیوار با هم ارتباط می گیرند .دیوار چیزی است که آنان را از هم جدا
میکند ولی در عینِ حالْ ابزار ارتباط شان هم هست .داستانِ ما و خدا هم همین است .هر "جُدایش"ی نوعی پیوند است .۴۹1

ویْ در تالش برای تکمیلِ برداشتاش از "امرِ واقع" ،برای تمایزبخشیِ آن با تخیل دچار سختی میشود .تخیل –که در
اندیشههای نخستیناش بر پایههای معرفتشناسانه مسئلهسازی شده بود – باری دیگر در فلسفهی دینیاش بهدلیلِ گرایشِ
موذیانهی آن به مطرحکردنِ تسلیبخشیهای  ۴۹2نادرستی به زیرِ تیغِ انتقاد میرود که فورا به بت پرستی و "رضایت از خود (از
خود راضیبودن)" دعوت می کنند ،هر دو ادراکی که تامل و تعمقِ واقعی را از بین می برند .این که " پادآفرینش" نهتنها از نظرِ
معنوی اهمیتِ حیاتی دارد ،بلکه از نظرِ معرفتشناسی و اخالقی هم دارای اهمیت است همین است؛ "پادآفرینش"ی که در
آن فردْ "منِ" خود را و چشماندازِ شخصیِ خود را بیرون میکشد بهشکلی که به "واقع" و "دیگران" امکان میدهد که معرفت
به خود را به او ببخشند  .۴۹۳به عالوه و ریشهایتر از آن ،این است دلیلِ آنکه "وی" میگوید بیخدایی تا آنجایی که نفیِ
دلداری و تسلی بخشیِ دینیای است که فضای پوچ را پر می کند ،نوعی پاالیش است .برای آنانی که دینشان به معنای
" خدایی تخیلی است که [به آنان] لبخند میزند"  ،۴۹۴بیخدایی بازنمودِ وارستگیِ  ۴۹۵ضروری است .عشق برای اوْ بهشکلی
حیاتی ،موقعی ناب و خالص است که معطوف به خ دایی شخصانی یا تصویر خاصِ او نباشد ،بلکه فقط وقتی که بی نام است و
فراگیر.

"امرِ واقع"

۴۹6

ما را به دامنِ مفهومِ پیشگفتهی "ضرورت" می برد ،چرا که واقعیتِ –که اساساً قطعی  ،۴۹۷محدود ،رخدادپذیر ،۴۹۸

و مشروط است – خود نوعی از "شبکهی ضرورتها" است  ،۴۹۹بهشکلی که ضرورتْ بازتابی از واقعیت میشود .عالوهبراین،
برداشتِ وی از ضرورت بهشکلِ "قدرت" در دورهی اولیه اندیشهورزیاش و "زور" در دورهی میانه ،شاملِ نهتنها نیروهای
فیزیکیِ دنیای مخلوق ،بلکه شاملِ نیروهای اجتماعیِ زندگیِ بشری هم میشود .نوعی حسِ بردگی از راه ضرورت در اندیشهاش
باقی میمانَد ،چرا که انسانها ناگزیر تابعِ ضرورتاند .بهاین ترتیب ،بردهشدگی در برابرِ نیروهای بیرون از کنترلِمان بهشکلی

۴۹1

 GG 1۴۵ :consolations -دلداریهای

۴۹۳

to give themselves -

۴۹۴

GG ۹ -

۴۹2

۴۹۵

detachment
۴۹6
real -

۴۹۷

 : determinate -مُعین ،حدّمند ،علیتپذیر

۴۹۸

 : contingent -ممکن ،پیشایندی ،احتمالی

۴۹۹

]۹0: 1۹۹۴[ 1۹۷1Vetö -
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بنیادی با وضعیت و شرایط  ۵00انسانی درهم تافته است.

زمانْ همراه با مکان و ماده ،برخالف خدا به عنوانِ ازلی -ابدی ،قبل از هرچیز بنیادیترین شکلِ ضرورت است .زمان باتوجه به
یادآوریِ دائمیاش از فاصلهی انسان با خدا و در تجربهی ماندگاری و انتظارشْ دردناک هم هست .افالطون باوریِ مسیحیِ
"وی" موقعی روشن میشود که از دو استعاره ( و دردناکترین استعارهها) استفاده میکند تا به زما ن اشاره کند ،یعنی از غار
(افالطون) و صلیب (مسیح) .در هر دو مورد ،زمان وزنه یا کششِ ضرورت است ،که بهواسطهاش جان  ،۵01در هر کوششِ

۵02

"نفس" ،خود را تابعِ آسیبمند ،رخداد پذیر ،و ناگزیرِ میانجیگریِ  ۵0۳ضرورت در این زندگی  ۵0۴حس میکند .اینجاست که
زمان همان " غار" است که نفسْ اهدافِ واهیِ گسترشِ آن را در آینده پی می گیرد و صلیب هم چیزی است که ضرورت ،که
نشان از عشق خدایی دارد ،نفسِ رنج بر و فانی را با آن به جهان چهار میخ میکند .نکتهی مهم در آنجاست که تا سال 1۹۴2
در نیویورک ،درکِ "وی" از زمان ،بر ضدِ آنچه که به عنوانِ تاکیدِ مسیحی بر پیشرفت می بیند ،طرفدار افالطون است:

مسیحیت باعث و بانیِ عَرضهی این معنای نهفته ی پیشرفت بود که قبال در جهان ناشناخته بود؛ و این مفهوم ،که بعدها به سمّ
مهلکِ دنیای مدرن تبدیل شد ،آن را مسیح زدایی کرده است .باید این مفهوم را کنار بگذاریم .باید بهخاطرِ یافتن جاودانگیْ از
دستِ خرافهی زمانمندی  ۵0۵خالص شویم .۵06

برای "وی" پیشرفتْ معانیِ نهفته ی هنجارگذارِ اصالح و بهبود را ندارد ،چرا که خیرْ جاودانه و ناموجود است (که در آن نه
فضایی است و نه زمانی)؛ به زمان باید رضایت داد و از آن رنج برد ،نه اینکه از آن فرار کرد .همانطور که برای مسیحِ بر
صلیب ،برای مخلوقات همْ رستگاری هست ،اما نه بهواسطهی نجات از رنج ،بلکه از راهِ خودِ رنج  .۵0۷بنابر این او کاربردی فوقِ
طبیعی ،و نه چاره و راهِ فراری ،برای محنت ارائه میکند .این طور است که یک شکلِ گناه ،نوعی تالش برای فرار از زمان است،

۵00

condition -

۵01

 -روح

۵02

 -تقالی

۵0۳

 پادرمیان ِی
 :ici-bas -بر روی این خاک ،همین جا

۵0۵

 : chronology -کنایه از وابستگی به زمان ،زمانبندی

۵06

LPr 2۹ -

۵0۷

 Durch Leiden Freude -یا شادی از راه رنج :شعار بتهوون در زیر نامههایش بوده (به نقل از زندگیِ بتهوون ،رومن روالن)

۵0۴
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چرا که تنها خدا است که دیرینه و ازلی  ۵0۸است .اما شگفت اینکه ،زمان میتواند به عنوانِ واسطه و میانجی  ۵0۹هم خدمت
کند .در حالیکه یکنواختی اگر بهشکلِ تاب خوریِ آونگی یا کارِ در کارخانه باشد ،هراسآور و فرساینده است ،اگر بهشکلِ نوعی
بازتابِ ابدیت ،بهصورت دایرهای (که "بود" و "باش" را متحد می کند) یا به شکلِ صوتِ سرودِ گریگوری  ۵10دیده شود زیباست.
این زیباییِ دارِ دنیا ،وقتی که از چشماندازی بی طرف و مستقل خوانش شود ،بیان گرِ نظمِ پساپشتِ ضرورت ،و خدایِ پساپشتِ
نظم خواهد بود.

شکلِ دومِ ضرورت "ثقل"

۵11

است ،که در برابرِ " لطفِ" فوقِ طبیعی است .اگر ثقلْ حاکی از نیروهای دنیای طبیعی است که

همهی مخلوقات را از نظر فیزیکی ،مادی ،و اجتماعی در بر میگیرد ،و بنابراین به عنوانِ کششی پایینکشنده برروی چرخش و
عطفِ توجه و اعتنا به خدا و به محنتزدهگان عمل میکند " ،لطف" ،به عنوان پارْسنگ ،انگیزشی است از سوی خیری از خدا.
لطف به جهانِ ضرورت نفوذ میکند و به جهتگیری ،همآوایی ،و توازن خدمت میکند ،و بهاینترتیب نوعی " نانِ فوقِ طبیعی"
برای خوراندن به خَالء انسانی فراهم میکند .لطف ،با ورودش به جها نِ تجربی ،فرد را با دادنِ فرصتِ وارستگی و ناوابستگی

۵12

در معرضِ خلوص قرار می دهد ،در انتظارِ نوعی خیر که واقعی است اما خیری که هرگز نمیتواند بهمعنایی مادی "وجود"
داشته باشد (یعنی مشمولِ زمان ،تغییر ،نیرو و غیره باشد) .برای "وی" ،ثقلِ طبیعی/ضرورت (نیرو و زور) و لطفِ فوقِ
طبیعی/معنوی (عدالت) که دو وجه اساسیِ دنیای مخلوقاند ،بهشکلِ برجستهای در تصلیب به هم میرسند .خودِ شکلِ صلیب
همْ این هم رِسیِ افقی (ضرورت) و عمودی (لطف) را بازتاب میدهد.

اِدراکِ "وی" از ضرورت ،به مفهومسازیِ متاخرِ او از موضوع ربط دارد .او " ناف و مرکزِ دنیا دیدنِ خود"

۵1۳

را به "معافدیدنِ

خود از ضرورت" وصل میکند .از این چشمانداز ،اگر چیزی برای کسی قرار است پیش بیاید ،آنگاه دارِ دنیا اهمیتاش را از
دست میدهد؛ بنابراین" ،خودِ" پُراِدّعا و خودْ رای نتیجه میگیرد که ،هیچ چیز نمیتواند برای کسی پیش بیاید .مِحنت با این
چشمانداز تعارض دارد و بههمین دلیل به زور خود را مرکززدایی میکند" .وی" بر خالف اصالتِوجودباورانِ  ۵1۴معاصرش

۵0۸
۵0۹

 time-out-of-mindق شخصی تِ کاهنبانویی به اس مِ دیوتیما به معنای میانجی و وا سطه تعریف
 : metaxu -میانجی :متکسو یا متاکسی در سمپوزیومِ افالطون از طری ِ

می شود.
۵10

 : sound of Gregorian chant -آوای گریگوری

۵11

  : pesanteurمعنای کُندی ،لختی و سنگینی هم میدهد.detachment -

۵1۳

 -نک :به پانوشت در بارهی دیدنِ خود بهعنوانِ ناف و مرکز جهان.

۵1۴

 : existentialism-اکزیستانسیالیسم ،اصال تِ وجودباوری .باور به تقدم وجود به ماهیت ،و در نتیجه معنایابی به لطفِ انتخابِهای انسانی در برابر

۵12

جبر و تقدیر.
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هم چون سارتر به آزادیِ انسان عمدتاً از راه عاملیتْ فکر نمیکرد؛ چون برای "ویِ" متاخر ،انسانها آزادند نه در معنای
هستیشناسانه ،به عنوانِ حضور -در برابرِ -خود  ،۵1۵بلکه به معنای فوقِ طبیعی از راهِ اطاعت و رضایت .رضایت ،بیش از اطاعت،
بهمنزله ی وحدتِ ضرورت در ماده با آزادی در آفریدگان است .مخلوق نمیتواند اطاعت نکند؛ تنها گزینهی مخلوقِ هوشمند
میل یا بیمیلی به خیر است .نکتهی پیشین –و در اینجاست که رواقیگریاش بهواسطهی مارکوس اورلیوس و اسپینوزا که در
درخواستاش برای رعایتِ اصلِ "سرنوشتات را عاشق باش"  ۵16ظاهر میشود – مشربی است دالّ بر نوعی رضایت به ضرورت
و نوعی عشق به نظم و نظامِ این دارِ دنیا ،که هر دو بهمعنای پذیرشِ ارادهی الهی است .بنابراین ،رضایتْ نوعی آشتیِ دوباره در
دیالکتیک (جدل) او بین ضروری و خیر است .رضایتْ دنبالهی تالش یا اراده نیست؛ بلکه ،موقعیتی هستیشناسانه را بیان
میکند ،یعنی پاد -آفرینی را .در شَفِقتِ فوقِطبیعی ،انسانْ بهواسطهی شرّ عشق میورزد :بهواسطهی فاصله (فضا) و
بهواسطهی یکنواختی (زمان) ،حضور یافتن در خالء و تهی ،و اندیشیدن به آزادی بهواسطهی ضرورت –بهواسطهی کِنارهگیریِ
خدا از مقاماش .بنابراین ،با توجه به تناقض و میانجیگری  ،۵1۷درست مثلِ هوش که باید با راز در معرفتشناسیِ "وی" دست
بهگریبان شد تا جریاناش را خوب فهمید ،عشق هم در فلسفهی ماوراءالطبیعه و دینیاش بایستی رو در روی شرّ آسیبپذیر و
بیدفاع باشد.

 - 6زیبایی شناسی
متافیزیک "وی" بر روی فلسفهی زیباییشناسیاش نور میتابد ،فلسفهای که در درجهی اول کانتی و افالطونی است  .زیبایی
در چشم وی "دام"ی است خدا -نهاده (به بیانِ هومر) ،که جان را بهشکلی زندانی میکند که خدا واردش شود.

ضرورت نه فقط خود را در ثقل ،زمان ،و محنت نشان می دهد ،بلکه در زیبایی هم .تماسِ خیرِ ناشخصانی با حواسْ زیبایی است؛
تماسِ شر با حواسْ زشتی و رنج است –که هردو تماسهاییاند با واقعیت ،با ضروری ،و با امرِ خدا -خواسته و مشیّت .۵1۸

در عرصهی زیباییشناسی"،وی" واقع باور است ،و در آنْ زبانِ موجودی زیرِ کنترلِ زیبایی یا در چنگِ زیبایی را بهکار میبرد
۵1۵

presence-to-self -

۵16

 : amor fati -آمور فاتی ،یا عشق به سرنوشت ،عبارتی التین است که میتواند به "عشقورزی به سرنوشتِ خود " معنا شود .این تعبیر برای شرح

رویهای بهکار میرود که کسی همه چیزی را که در زندگیاش اتفاق میافتد ،از جمله رنج و فقدان را ،به معنای خیر یا حداقل ضروری ببیند .آمور فاتی
اغلب با آن چه که فردریک نیچه ،فیلسوفِ آلمانی "تکرارِ ابدی " مینامید تداعی می شود؛ یعنی این دیدگاه که ،در طیِ دورانی بیکران ،همه چیزها
بینهایت بار رخ میدهند .از این نکته ،او میل به اراده به تکرار ابدیِ عینِ همین زندگی را نتیجه گرفت .آلبر کامو ،در افسانهی سیزیفاش بر این عشق
تاکید بیشتری میکند«" :ارادهای به زیستن ،بیپسزدنِ هیچ چیز» فضیلتی است که در این دارِ دنیا از همه بیشتر به آن تعظیم میکنم" .
۵1۷

contradiction and mediation -

۵1۸

providential -
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که همانطور که دیدیم رشتهای بینِ جان ،جسم ،دنیا و کیهان می بافد .رشتهی زیبایی که بهواسطهی دنیا درهم بافته میشود،
اما فراتر از تکیهی صِرف به ذهن یا حسهای فرد است ،در این پیوند ،خلجانِ "هشیار"ی نسبت به وجود چیزی در بیرونِ
"خود"

۵1۹

را وسوسه کرده و آن را ایجاد میکند .بهزبانِ ناسازوارهای ،در نگاهِ "وی" ،و به پیروی از کانت ،تجربهی

زیباییشناسانه میتواند به عنوانِ " عالقهمندیِ بی عالقه"  ۵20هویت بیابد؛ اما برعکسِ کانت ،فرجام و غایتِ  ۵21این چنین
تجربهای افالطونی است ،یعنی ،جهتدهیِ جان به تامل و ژرفاندیشی در خیر .ازاین گذشته ،زیبایی از نظرِ "وی" فقط بهاین
دلی ل باهوده است که از خیر منشا می گیرد ،یعنی ،نظامِ دارِ دنیا تابعی از خدا است .بنابراین ،او در بازنگری به خطِ فکریِ کانت
که زیبایی " نهایت"ی بدونِ "نهایت" است ،زیبایی را نهتنها بهشکلِ نوعی از احساس یا حضورِ " نهایت" میبیند ،بلکه آن را هم
اشارهای "بهسمتِ /تمایلی به /یا تعهدی به" خیریتِ فوقِطبیعیِ استعالیی میداند.

همزمان ،درکِ وی از زیبایی ،نهفقط متاثر از افالطونگراییِ اوست و لذا با ابدیت مشخص میشود ،بلکه از تجربههای او با
مسیح هم الهام میگیرد و ازینرو نوعی تن یافتگی و حلول  ۵22را نشان میدهد :آرمان میتواند در دنیا به واقعیت تبدیل شود.
زیبایی هم بهمعنای دقیقِ کلمه "شهادت به/اظهارِ توازن/یا ترازمندیِ" شبکهی ضرورتِ بیانعطافی است که همان دنیای
طبیعی است –شبکهای که به نوعی ،هوش میتواند بفهمدش .بهاین صورت –نه در یک طبقه بندیِ هستیشناسانه بلکه ،بیشتر
به منزلهی نوعی تجربهی ملموس – ضرورتِ زیباییِ تمام عیارْ موضوعِ عشق میشود (یعنی ،بهزبان کانتی ،زیباییْ سامانبخش
است ،نه پایهگذار  .)۵2۳بنابراین ،زیباییْ میانجیِ جذب جان به خداست ،و زیبایی به عنوان میانجی بهشکلِ "جایگاهی
اندازه ناپذیر"  ۵2۴در بینِ احتمالِ  ۵2۵شکنندهی زمان (تغییر ،شدن ،مرگ) و یک واقعیتِ ابدی عمل میکند.

از آنجایی که زیباییْ یعنی نظمِ  ۵26جهان به عنوانِ ضرورت ،به بیان دقیق (و همچون ادراکِ "وی" از مشیّت) فراگیر و
جهانشمول است؛ "زیبایی" به عنوان یک کلّ در درجهی اول به جهان مربوط میشود ،پس رضایت به زیبایی بایستی محض
باشد .اینچنین است که بهشکلِ نوعی " عشقِ آشکار به خدا" عمل میکند  .۵2۷به بیان دقیقتر ،در سطح خاص ،بهشکلی

۵1۹

  :selfنفسdisinterested interestedness -

۵21

 :telos -واژهی یونانی؛ فرجام و غایت در فلسفهی ارسطو و کانت.

۵22

 : Incarnation -تجسّد یا درآمدنِ روح کسی در کالبدِ دیگ ری .در داستانِ مسیح ،این خداست که در کالبد مسیح حلول میکند.

۵2۳

 regulative, not constitutiveWinch 1۹۸۹: 1۷۳ -

۵2۵

 : contingency -پیشآیندی

۵26

 -تمام اُردر ها باید به نظم تبدیل شوند و نه نظام .یادداشت برای ویرایش

۵2۷

[ -نک]WFG ۹۹ :

۵20

۵2۴
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ثانوی ،انواعی از زیبایی وجود دارند که با این وصف ،توازن ،نظم ،تناسب ،و منشاء الهی را نشان میدهند (مثالً مواردی که در
طبیعت ،هنر و علم پیدا میشوند).

شناختِ فرد از زیبایی/نظمِ جهان باز هم برای این موضوعْ معانیِ نهفته دارد .از آن جایی که زیبایی الزم است در فاصله و با
رضایتْ ژرفاندیشی شود ،و نه اینکه بهواسطهی ارادهی حریصانه اتالف گردد ،لذا جان را آموزش میدهد که رو در روی
چیزی کاهش ناپذیرْ بی طرف و مستقل بماند ،که در این معنا شبیهِ محنت است .هم "خود" را خارج از مرکز کردن و هم
درخواستِ وضعیتِ انتظار  .۵2۸اینجاست که ژرفاندیشی در زیبایی ،به معنای استعالی چشماندازِ پروژهی خودِ شخص است .از
آنجایی که به زیبایی ،به عنوانِ چیزی بیرونِ "خود"  ،باید رضایت داده شود ،هم به این معناست که واقعیتِ یک فرد محدود
است و هم اینکه فرد نمیخواهد متعلَّقِ نوعِ التزام و تعهدش  ۵2۹را تغییر بدهد.

عالوه براین ،زیبایی عنصری ناشخصانی دارد که با شخص تماس پیدا میکند .برهمکُنِشِ واقعی با زیباییْ پاد -آفرینشگر

۵۳0

است .بر اساسِ این ادعا ،تعهداتِ زیباییشناسانهی "وی" در سبکاش بازتاب دارد :در نثرِ تیزش اندیشهی خود را زیر ذرهبین
میگذارد ،در عینِحالی که مایل است گرایش و صدای خود را بیرون از صحنه نگهدارد و از ارجاعاتِ شخصی خودداری کند؛
بهاین شکل است که به "پاد -آفرینیِ زبانشناسانهی خود" اقدام میکند.

۵۳1

 - ۷استقبالِ مخاطب و تاثیرگذاری
هرچند که پسا -ساختارگرایانِ فرانسویِ پس از "وی" بهشکلی گسترده با اندیشهاش درگیر نشدند ،اما دیدگاههایش ردّی در
معاصرانِ داخلیاش و وارثانِ بینالمللیاش باقی گذاشت .۵۳2 .در بینِ متفکرانِ فرانسویِ هم نسل ،نفوذِ "اعتنا" در کارهای
موریس بالنشو میتواند دیدهشود؛ درکِ افالطونیاش از خیر ،نظم ،و "زُاللیّت و شَفافیّت" را هم جورجو آگامبِن و اِمانوئل
لِویناس گرفتند –و ردّ هم کردند .بعد از همنسلهایش ،ژاک دِریدا به عرفان و بهخصوص به خداناباوریِ پاالیندهاش عالقهمند
شد ،و فقط در ارجاعات بعدیاش بود که او را تقریبا کامال پشتِ سر گذاشت  .۵۳۳ممکن است تاثیرِ محدودِ "وی" بر

۵2۸

attente -

۵2۹

  :engagementتعهدپذیری ،قول ،قرار :decreative -ناآفرینشگر ،پاد -خالق.

۵۳1

Dargan 1۹۹۷:۷ -

۵۳2

Rozelle-Stone 201۷ -

۵۳۳

Baring 2011 -

۵۳0
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پساساختارگرایان نه فقط ناشی از این واقعیت باشد که او تا حدِ چهار متفکرِ پیشینِ فرانسوی متاثر از نیچه و هایدگر نبوده،
بلکه به وضوح ،به این دلیل هم بوده که او از جنگ دوم جهانی جان به در نبرد و بههمینخاطر بعد از آن چیزی ننوشت .این
نکته هم مهم است که موقعیتِ وی در سراسر زندگیاش به عنوانِ "زن"ی فیلسوفْ به حمالتِ سفسطیِ شخصی  ۵۳۴به او کمک
کرد ،و نه به تحلیل و نقدِ اندیشهاش؛ او غالباً به عنوان آدمی با "شخصیتی سرد" از نگاهِ روانشناسی تلقی میشد ،که در تضاد با
تعهدِ او به "پروژهای اخالقی با مفروضاتِ متفاوت"

۵۳۵

بود.

در سراسرِ اروپا و در همین اواخر" ،سیاستِ منفیِ" وی –یعنی ،روگردانی از نهادها و ایدئولوژی به سمت تاملِ مذهبی – در
پیوند با مفهومِ زیستْسیاستِ میشل فوکو ،از سوی فلسفههای سیاسیِ جورجو آگامبِن و روبرتو اسپوزیتو پذیرفته شدهاست .۵۳6
دراینجاست که آگامبِن (که پایاننامهاش را در بارهی اندیشهی سیاسیِ "وی" و نقدِ شخصانیت  ۵۳۷نوشت ،یعنی نظراتی  ۵۳۸که
از آنها به سوی شکلدهیِ بحثِ "انسانِ عاقشده" رفت) ۵۳۹و اسپوزیتو بر نظریاتِ پاد -آفرینی ،ناشخصانیت  ۵۴0و زور تکیه
میکنند .در ورای صحنهی قارهای ،افالطون باوریِ مسیحیاش –بهخصوص دیدگاههایش در بارهی خیر ،عدالت ،تُهی ،و اعتنا –
بر روی تاکیدِ آیریس مُرداک  ۵۴1بر خیر ،ماوراءالطبیعه  ،۵۴2و اخالق نفوذ کرد ،و بهاینترتیب ،بخشی از جریانِ اخیرِ اِحیای
اخالقیاتِ فضیلت بود  .۵۴۳میراثِ نوشتههای وی در بارهی محنت و زیبایی در پیوند با عدالت ،نیز درنوشتههای اِلِیْن اِسکـاری
در موضوعِ زیباییشناسی  ۵۴۴نیز حس شدهاند .تی .اس .اِلیوت که مقدمهی " نیاز به ریشهها" را نوشت ،وی را به عنوانِ
الهام بخشِ ادبیاتاش معرفی میکند ،همان طور که دابلیو .اِیچ .اُودِن ،چسواف میوش ،سیموس هِیْنی ،فالنِری اُکانِر ،سوزان
زونتاگ  ۵۴۵و اَن کارسُن ازو اینچنین یاد کردهاند.
۵۳۴

  :ad hominemیکی از انواع سفسطه و مغلطه .کوبیدنِ اندیشهی شخص ،از راهِ حمله به فردیتِ شخصِ صاحب اندیشه (اعم از رفتار ،گفتار،پیشینه ،نژاد ،خانواده و موقعی تِ اجتماعیِ او و )...

۵۳۵

 .Nelson 201۷: ۹ -اشاره به اینکه وقتی سیمون وی اخالقیاتی مطرح میکند که قانون -پایه یا حقوق -پایه نیست ،بلکه شفقت -پایه است ،و

مستلزمِ ادای وظیفه نسبت به دیگرانی است که از راهِ اعتنا و توجه قابل تشخیص اند (یعنی مفروضات متفاوت) ،طبعا باید طبعِ گرم و خونگرمی داشته
باشد ،اما سردیِ " حال "اش با آن باور نمی خواند.
۵۳6
 Ricciardi 200۹۵۳۷

personhood -

۵۳۸

 :Homo Sacer -عبارتِ التینی و در حقوقِ روم ،به معنای انسان عاق شده؛ کسی که قدغن است و هر کسی مجاز است او را بکشد ،اما نمیتواند

در آیینی مذهبی قربانی شود.
۵۳۹
 آگامبِن 201۷۵۴0

Impersonality -

۵۴1

 :Iris Murdak -آیریس مُرداک ( ،)1۹۹۹ - 1۹1۹رماننویس و فیلسوف انگلیسیِ نامدار ،با رمانهایی در بارهی خیر و شر ،روابطِ جنسی ،اخالق و

ت ناخودآگاه.
قدر ِ
۵۴2
 متافیزیک۵۴۳

Crisp & Slote 1۹۹۷ -

۵۴۴

Scarry 1۹۹۹ -

۵۴۵

 -نویسنده ،فیلسوف و خبرنگار جنگی نامدار.
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فضل و دانشپژوهیِ  ۵۴6وی باعث شده که در نگرشِ دانشگاهیِ انگلو -اَمِریکَن  ۵۴۷بر دیدگاهاش از عدالتِ فوقِ طبیعی ،از جمله
بر تنشهای فلسفیِ شکلدهنده به مادهگرایی و عرفاناش تاکید شود  .۵۴۸تامالت کسانی دیگر به افالطون باوریِ مسیحیاش
توجه دارند  .۵۴۹پژوهش های اخیرِ انگلیسی زبان بر روی وی ،شاملِ متونی در بارهی برداشت او از زور  ،۵۵0رادیکالیسماش  ،۵۵1و
رابطهی بینِ علم و الوهیت در اندیشهاش  ،۵۵2بینِ رنج و روان -زخم  ،۵۵۳بینِ پاد -آفرینش و اخالق  ۵۵۴هستند .عالوه بر اینها،
دیدگاههایش اخیرا بر روی مطالعاتی تاثیر گذاشتهاند که بر روی پرسشهای هویت  ،۵۵۵االهیاتِ سیاسی  ،۵۵6و جانورشناسیِ
فرهنگی  ۵۵۷انجام گرفتهاند.

۵۴6

scholarship -

۵۴۷

 -فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان.

۵۴۸

Winch 1۹۸۹; Dietz 1۹۸۸; Bell 1۹۹۳, 1۹۹۸; Rhees 2000 -

۵۴۹

 Springsted 1۹۸۳; Doering & Springsted 200۴Doering 2010 -

۵۵1

Rozelle-Stone & Stone 2010 -

۵۵2

Morgan 200۵ -

۵۵۳

  :Trauma ،Nelson 201۷تروماCha 201۷ -

۵۵۵

Cameron 200۷ -

۵۵6

Lloyd 2011 -

۵۵۷

 :animality . Pick 2011 -مطالعهی فرهنگیِ حیوان و نیز انسان و غرائزش ،بهمثابه حیوان ،به استثنای سرشتِ معنویاش.

۵۵0

۵۵۴
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