
 شیدان وثیق
 

 قرن بیستم
 !ھا بوددگرشدن نقر

 
كه  يبه قرن يھر چند اجمال  يكنیم، زمان آن فرا رسیده است كه نگاھيرا آغاز م ييكم میالد  و  اكنون كه قرن بیست

قرن بیستم را ندارد بلكه تنھا  ينامھيشرح زندگ يادعا ممكن خواھد بود و  يھااين نگاه، يك از نگاه. گذشت افكنیم
 .و بارز آن را مورد تأمل قرار دھد يچند شاخص اصل  يانتقاد -يشھروند يگرخواھد از موضع دخالتيم

 يسازانگرد. ھا بود گرشدند ھا و  قرن تضاد. بود  شد، قرن عروج، سعود و سقوط، قرن استیال و انقراض يكه سپر يقرن
قرن قھر، خشونت، . دقرن بیستم، قرن متغیرھا بو .شدند كه خود واژگون  يكنندگان گشتند، واژگون  كه خود دگرگون

قرن اقتدار و افول . شدند ينوين منتھ ييھاشكوھمند كه به اسارت  ييھاقرن انقالب. ھمتايب يمرگ و بربريت
قرن استیال و ... »دو«و  »ما«قرن ". پیشقراول" يعروج و غروب اسطوره... قرن حزب . ھا سیستم ھا وايدئولوژي

تمكین مطلق به  آغاز شد و با ... مطلق به تغییر واقعیت و تحقق ناممكنات يهكه با اراد يقرن. ديالكتیك استیصال 
. شدن يعصر جھان نكنندگاويران  -اين سازنده ... سود و سرمايه، اقتصاد و تكنیك: قرن خدايان مدرن. ممكنات پايان يافت

- اقتدارگرا در بغرنج خود -مختار و ضد -خود يھا رآمدن جنبشقرن ب. ھابخت آن لو دولت و افو »سیاست«  قرن تقديس
 . ماركس... نه قرن يبود ول... و سرانجام، قرن بیستم، قرن ھگل و افالطون  .  يرھايش 
 
 صلح مسلح... قرن جنگ، خشونت، مرگ و -١
 

زنانه و  ايي، سیم»قھر«به  . كار بست به آن رامعین  يپرداخت و در ابعاد »جنگ«به موضوع  يقرن نوزدھم از لحاظ نظر
. دسره تمام كر از خود را يك  پیش يهسد قرن بیستم كار  يلو. كرد" تاريخ يماما"او را : شانه بخشیدنرسالت آفري

. كرد يو خودمان يروزمره، عاد... كرد ي، فراگیر و ھمگانيھا را جھانآن: كمال رساند  جنگ، قھر و خشونت را به نھايت
ھا ده يدو كارزار بزرگ جھان آورد كه در  را به دنیا  ييبلكه ھیوال »نو يجامعه«ما، از زھدان تاريخ، نه ما اين قرن،  در 

 .كشید خاك و خون را به   ارض ياز كره يخود كرد و نیم يمیلیون انسان را طعمه
نو و  - جنگ و قھر  ير آن است كه انواع و اقسام تاريخشدن جنگ نیست بلكه د يقرن بیستم تنھا در جھان يويژگ

، ينژاد يھا، جنگيقوم يھا، جنگيمل يھاجنگ ، يطبقات يھاجنگ: كننديھم تداخل م زمان تظاھر و در ھم - كھنه
 يھا، جنگياستعمار يھا، جنگيالمللبین يھاجنگ ، يامنطقه يھا، جنگيمحل يھا، جنگيمذھب يھاجنگ

 يقھر انقالب: بر قھر و جنگ است يارذگ ن بیستم در عین حال، قرن ارزشقر "... دوستانه بشر" يھا، جنگيامپريالیست
و تجاوزكارانه،  يعادالنه، دفاع مشروع، عادالنه و غیر ، خوب و بد، مشروع و غیر»گرم«و  »سرد«، جنگ يو ارتجاع

 ...گرانهو ستم  بخشيآزاد 
بیستم، اين سیاست  اما در قرن . ديگر است يسیاست در شكل يقرن نوزدھم، قرن كالزويتز بود كه گفت جنگ ادامه

مقدم  ،)يسیاس يمذاكره(صلح و سیاست  مقدم بر حق، مقدم بر : شوديجنگ و مقدم بر ھر چیز م ياست كه ادامه
: است" اييحل غراه... "و ايينھ جنگ نقرن بیستم، قر... ھوا و آب طبیعت، محیط زيست و  بر انسان و حیوان، مقدم بر

 يقھر، تسلیح برا ايامح يجنگ، قھر برا ايالغ يساز، جنگ براكننده، جنگ سرنوشتجنگ تعیین تمام،  تام و جنگ
 ...وداع با اسلحه 

مرگ  يخانهمكتب. مرگ بود  و تقديس  يآپولوژ. ھا نیز بودايده جنگ. ھا نبودھا، ابزارھا و تكنیكتن قرن بیستم، تنھا جنگ
آن  تو صف ياصل  شود، بلكه شاخصيايده واقع نم يمل فلسفتأ گیرد، موضوع ير نمكه در برابر ايده قرا يمرگ. بود

در  ... ييا مرگ يا میھن، يا مرگ يا انقالب، يا مرگ يا پیروز: پیشواز مرگ رود آن است كه به  »يحقیق« يهايد. گردديم
مخالف و يا  يهايد مرگ : طلبديمرگ م خواھد،يايده مرگ م. حذف آن يرود، از برايقرن بیستم، ايده به جنگ ايده م

شتن کردن به خاطر ايده، شھادت در راه ايده، م: شھادت مرگ و : است كه بايد بپردازد ياايده در ھزينه  ارزش. مرگ خود
 ...كردن در راه اعتقاد، ايمان و فشان پوشیدن، جان اثبات حقانیت ايده، كفن  يبرا

گران، تسلیح صلح افروزان،   صلح دلیران، صلح جنگ :ستھا امیان جنگ ير فاصلهقرن بیستم، در عین حال، قرن صلح د
يا  ياتم يچترھا »حفاظت«و اين ھمه تحت  ... مداران -مسلحان، صلح سیاست -دندان  - به -تا مداران، صلحصلح قدرت

، در ين بار، در ھیروشیما و ناكازاكآن كه نخستی. ھاآن نتريمخوف... و مرگبار  يھاسالح يصلح در زير سايه. يھیدروژن
و  ، تمدن يآن كه ھشدار داد كه علم و تكنولوژ. گذاشته شد  ، به آزمايش)يبخوانید انسان( »يواقع«  يك مقیاس

 ...زمین را نیست و نابود كنند يهرفت قادرند كر پیش
 
 .كه استبداد را جاي استبداد نشاندند"... شكوھمند"ھاي انقالب نقر -٢
 

خواه، انقالب مشروطه انقالب : رنگارنگ يھاانقالب قرن. بیستم، در ظاھر، قرن رفرم نبود، قرن انقالب بود قرن
طلبانه، ، انقالب استقالليانقالب مل ،  نوين، انقالب آزاديبخش  يسوسیالیست، انقالب دمكراتیك، انقالب دمكراس

، انقالب سفید، انقالب سیاه، انقالب سرخ، انقالب يب مخملانقال ، ي، انقالب اسالميھا، انقالب فرھنگانقالب میخك
 ...سبز، انقالب

قرن بیستم  يھاانقالب گرفتند، يھا انجام مھا و يا به سود اقلیتاقلیت يبه وسیله ١٩و  ١٨قرون  يھا اما اگر انقالب
، يو برادر ي، برابريكسب آزاد ياتام و تمام بر  جنبش: انداكثريت عظیم به نفع اكثريت عظیم  بودند كه جنبش يمدع

 يانقالب برا... انسان  يحقوق اساس يو استقالل، برا يعدالت اجتماع ،  يدمكراس يو كمونیسم، برا اييرھ يبرا
نو،  نانسا  »نساخت« يانقالب برا... يپايان قطع ماقبل تاريخ و افتتاح تاريخ حقیق يموجود، برا پايان بخشیدن به وضع 

 ...نو ھاننو، ج  يجامعه



خود،   متفاوت يھاو دريافت ھا ، ھر يك با درك ارض يھا انسان كرهقرن بیستم چنین بود كه میلیون يواقع نیز ويژگ  به
قرن بیستم، ... مشاركت كردند، مبارزه كردند، جان دادند ھا پا به میدان گذاشتند، مانه و صادقانه به خاطر آن آرمانصمی

سمج و سرسخت كه  ينعی تآن واقعی... واقعیت بود يو بالواسطه يتغییر فور به امكان  قرن ايمان و ايقان نسبت
و  وسیله  شیوه، ھر و به ھمان اندازه سمج و سرسخت كه ھر يذھن نكند و آن ايمايايمان قد علم م ھمواره در برابر 

 .شمارديرسیدن به ھدف خود مجاز م يرا برا يكاربكار و نا ھر
و يا در مسیر محتوم  شوند يخود منحرف م يكه از مسیر اولیه اييھانقالب. مغلوب است يھاانقالب قرن بیستم، قرن

ا، روابط ھاز اين انقالب ياالبته كه در پاره . آورنديم نوين در يھاخود، سر از استبداد و اسارت يناشناخته  و از پیش
مناسبات . شوديايجاد نم يو تحول يھا دگرگونآن يانبدر م يكنند وليم ديگر را جايگزين مناسبات كھنه  ياجتماع

از حاكمان سابق  ياجديد يا استحاله يحاكمه يطبقه ناپذير حاكمیت، سلطه و استثماراصل خلل ھمواره بر  »نوين«
  يدگرديس يناانقالب، به مع توان در بھترين حالت، نه يرو انقالب قرن بیستم را م از اين. ماننديم يجا باق بر پا 

 .حساب آورد رفرم به يبه معنا »انقالب«بنیادين، بلكه 
-رژيم يانقالب كردند، استحاله كه  يمردم يھابه خواسته" انقالبیون" تخیان: بود و استحاله قرن بیستم، قرن خیانت

 يبكو يو پا  رقص. بودھا قرن بیستم، قرن بالماسكه سرانجام ... و توتالیتاريسم يدر كام ديكتاتور" يانقالب" يھا
، نقاب ينقاب آزاد:  شونديبا حجاب و نقاب وارد صحنه م ، »يقطع و بزرگ روز« بشكوھمند كه در ش ييھاانقالب

، نقاب رفاه، ي، نقاب حاكمیت مليساالر نقاب حقوق بشر، نقاب مردم امپريالیسم،  عدالت، نقاب كمونیسم، نقاب ضد
 يھاغالف ھا را از افكنند، شمشیريرمبھا را  كنند، نقابي، كشف حجاب ميدم پیروز و در سپیده ... ينقاب فسادناپذير

 ...سازنديھا را عريان ميھا را پاك و پلیدكشند، بزكيرمبپنھان 
 
 .ھااقتدار و افول سیستم   ...ايدئولوژي و نقر - ٣
 

و  يدستفراھا، قرن يايدئولوژ رن استیال و افول اما قرن بیستم، ق. ھا بوديو ظھور ايدئولوژ يگیرقرن نوزدھم، قرن شكل
بسته، جامد،  -گرا، مداردرون يلعم -يايمان يھادكترين مانه، تسیس يفكر يھانظام. شوديھا مسیستم يفروپاش

، توحید، حقیقت، تمامیت، مطلقیت و ي، يگانگيكه بھشت، رستگار... تمام و توتال و  تام تیك، مرناپذير ھمنسجم، رخنه
-نو( يلیبرال ي، ايدئولوژيناز  يفاشیست، ايدئولوژ يسوسیالیست، ايدئولوژ يايدئولوژ:  دادنديرا نويد م... خالصیت 

 ...اييبورژو ي، ايدئولوژيپرولتر يايدئولوژ... ناسیونالیست  ي، ايدئولوژ)...ياسالم( يدين ي، ايدئولوژ)يلیبرال 
   يايا ايده يا، نظريهيپذيرش چیز ھا انسان در استعداد میلیون: است religiosite شدن -پذيرا -قرن بیستم، قرن دين

. در عصر كشتن خدا و رسول موعود است اييو مسیحاگر  يگريدوقرن بیستم، قرن مھ. يا مذھب دين  چون تقديسھم
به تاريخ، به سنت، ريدانه م ارجاع. دانه و مرجعیت قیمانه استريمقرن ارجاع . است  يفان يدر دنیا اييگر»ايسم«قرن 
ديوان، دولت،  رھبر، پیشوا، امام، حزب،  يو مرجعیت قیمانه... علم، به خرد، به كتاب، به گفتار، به كردار به 

 ...، تكنوكرات دان، روشنفكر، متخصصمدار، اقتصاد سیاست
مانه و تچه، خصلت سیس . شوديم )؟؟( ھايايدئولوژ  شك نه پايانيدوم، شاھد افول و ب ياما قرن بیستم، در نیمه

پارچه و  ، ھر چه بیشتر يكيايدئولوژ. شوديھا مآشیل آن يھا، ھنگام بحران، پاشنهيايدئولوژ يناپذير تضاد -خود-در
تر و ھا، شكننده و پرسشھا شدن با ترديد روهخارج تأثیر پذيرد، ھنگام روب يدنیا سنگ باشد و ھر چه كمتر از  يك

-يجلوه م زنند، مسلمات نامسلم يو از برون جوانه م )ويژهه ب(ھا از درون  آن زمان كه پرسش. گردديم ناپذيرتر  مقاوم
ترتیب است كه قرن  به اين. گردنديماعتبار يھا بريزند و ارجاعيم ھا فرو شوند، ايقانيكنند و مقدسات متزلزل م

 .يابديخاتمه م ھا يزدگ ھا آغاز و با پنداريساز بیستم، با پندار
 
 .»پیشقراول« يهطلوع، ظھر و غروب اسطور  ...حزب نقر - ۴
 
  دوش را بر »تاريخ» كه رسالت انجام وظايف و تكالیف  ياسوژه يمثابه حزب به. ، اختراع سترگ قرن بیستم بود»حزب«

و تجسم تمركز،  يتجل يمثابه حزب به... امت قراول طبقه، توده، خلق، مردم، ملت، نژاد،  پیش يمثابه حزب به. دارد
و  تجلي يمثابه حزب به. واحد، گفتار واحد و كردار واحد يهاراد و تجسم  تجلي يمثابه حزب به. يپارچگ نظم و يك

حزب كه تنھا ... و فتح ي، پیروز يسیاس يو تجسم مبارزه تجلي يمثابه حزب به .  ييت و دورانديشاتجسم عقل و در
بلكه از آن اخراج  كنند يرا ترك نم حزب كه آن. ديروز، امروز و فردا ب ھمواره رھبر و راھبرحز. حقیقت است و حق  كلیددار

 :دھديما م دست ترين تعريف آن را برشت بهحزب كه شايد كامل. شونديم
 :رفیق جوان

 آخر اين حزب، كیست؟
 ماند؟يدر دفتر م  ھايشآيا با تلفن

 اند؟يسر  ھايشاسرارآمیز و قطعنامه  افكارش
 بگو ببینم چیست اين حزب؟

 :سه مبلغ
 .ما ھمه -تو، من، شما . ھستیم حزب، ما
 .انديشديدارد و در سر تو، ممي  ت تو خود را گرم نگهرفیق، در ك يحزب، ا

 .كنديجا كه ساكن ھستم، حزب منزل م آن
 ...رزمديكنند، حزب ميجا كه به تو حمله م آن

 :خوانندگان در مدح حزب يدسته
 

 تنھا، دو چشم دارد نزيرا انسا
 .اما حزب، ھزاران

 شناسد،يحزب ھفت دولت جھان را م



 .تنھا، يك شھر را نانسا
 تنھا، ساعت خود را دارد نانسا

 .فراوان يھااما حزب، زمان
 تواند نابود شوديتنھا، م نانسا

 نیست ياما حزب، نابود شدن
 ھاستزيرا پیشقراول توده

 كنديت مھا را ھدايو پیكار آن
 ھاكالسیك يهبا شیو

 .واقعیت برتافته از شناخت
 )ششم يتصمیم، صحنه ينامه ، برتولت برشت، نمايش١٩٣٠(

. احزاب فاشیست و توتالیتر : شد كه گويا فناناپذير بودند ياحزاب ير عین حال، قرن اضمحالل و فروپاشاما قرن بیستم، د
 يخوردگ و سر ياعتماديبود، دوران ب" و پیشتار كننده  يسازمان رھبر" يهدوم قرن بیستم، دوران افول ستار ينیمه

عنوان تنھا شكل   ، بهيبرتافتن از تحزب سنت يدوران رو ... ، احزاب كالسیك يفزاينده نسبت به احزاب سیاس
 .يدار -در امر شھر و مشاركت  »يسیاس« يبسازمانیا

 
 .ديالكتیكقرن استیال و استیصال    ...»دو«و  »ما« نقر - ۵

میھن ما، : كرد يشكن ، شالوده»دو«و  »ما«، در يدوحرفي توان در دو کلمهبه راستي که گفتمان قرن بیستم را مي
،  يمش دو ارودگاه، دو جبھه، دو طبقه، دو نژاد، دو... ما، حزب ما، آرمان ما، دشمن ما نژاد ما، ملت ما، خلق ما، دولت 

 ...حل، دو سیاست، دو راهيدو ايدئولوژ 
 يخود، با نف »دشمن«با  خود،  »ضد«كه تنھا در تقابل و تخاصم با  يي»ما«. بود »ما دض«و  »ما« نقرن بیستم، قر

شد و يا در خود حل کي مرا  »يديگر«و  »تو«، »من«كه  يي»ما«. گردديم »ما«شود، يمدار ، ھويت»گرد« يحذف
 يمثابه شود و بهمي، سوژه »ما«  پس. آفرين است داديساز و روريختا يتنھا نیرو كه  يي»ما«. كنديمذوب ... كنديم

قمع  و  دارد، قلعيم بر باشد از سر راه  »ما ضد«را كه ھمانا  »ما غیر«... تازديمكند و يمزيید، عمل يمسوژه،  تنھا 
طلب و جبار  طلب، انحصار ياونیورسال، ھژمون توتال،  ي»ما«مسلط و حاكم، يك  ي»ما«سان يك  به اينو ... كنديم 

 ...آيدميوجود  به
توان يك پروژه و عمل يمچگونه : كنديمبرانگیز را قرن بیستم مطرح و تأمل  ياساس  با اين ھمه، مھمترين پرسش

 يلو، يآوردو ھم  ، در چالشيآگون يدر يك فضا  يفرد يھارا با حفظ ھويت و اراده collectif يو جمع يمشاركت
، »سفید و سیاه«، »ما دض  و  ما« -  »دو«نیھیلیست و متافیزيك  لدور باط از توان ميچگونه ... د؟کرسازگار  ،يحذف غیر

» يبود گرد«و  multiple» يچندان»، »چند«و پراكسیس   يافت و به نگرش اييرھ -...و »شر و خیر«، »بد و خوب«
alterite راه يافت؟ 
قرن بیستم، به واقع، دوران  . دكشيعوا بر سر ديالكتیك را به میان مد يديگر، يعن يفوق يك جدل مھم فلسف  پرسش
.  شکكار و آدمدر نتیجه جنايت... يحذف ممبتن بر آنتاگونیس  ديالكتیك. اصطالح تفسیر جھان بود ديالكتیك در به ياستیال

و  یست ئالنگر، ايددھنده، سادهدر نتیجه تقلیل... يبود و دو اييت در دوآلیسم، مانويت، دو قطب و متبلور  دو ديالكتیك
در نتیجه مكانیك، ... میان آن دو زتنس نو از تضاد يا  »يك«و برآمدن  »دو«به  »يك«در تقسیم  تجليم ديالكتیك. متافیزيك

-ير آن چه كه مدعد آن يزمانه و از ناتوان يھاديالكتیك در توضیح بغرنج ستیصال سرانجام بايد از ا. گرانهو غايت يجبر
واقعیت كه  ...جانبه پیچیده، چندانه و جند تتغییر واقعی در توضیح و  يناتوان. برد زمانه، نام »تغییر« ياست، يعن  اش

 ...سازديرا نقش بر آب م  ھايشيبین را رد و پیش  كند، احكامشيرا بور م  يلیستآدو -ھمواره تفكر ديالكتیك
 
 .كنندگان عصر مدرنیتهويران -اين سازنده.. .رمايه، سود، تكنیكس نقر - ۶
 

سرمايه و سود، خدايان بازار و  خدايان : مدرن آفريد نقرن بیستم، در غیاب او، خدايا. شتکسنت را  يقرن نوزدھم خدا
ین آن و در ع يترين مرحلھيمرگ محتوم كاپیتالیسم در عال  ينبی قرن بیستم، قرن پیش... كاال، خدايان اقتصاد و تكنیك

 .بر سوسیالیسم دولت بود يدارسرمايه ايينھ ي، قرن پیروزيدارسرمايه  يھانظام يپذيرحال، قرن انطباق
، مدرن كنديم كند، متحول يم سازد، اختراع يوقفه مياست كه ب ياستر سرمايهگجھان اييروقرن بیستم، قرن فرمان

، كنديم كار ي، بكنديم  خانماني، بكنديم نوا ي، بكنديم ، تخريب كنديم  وقفه، ويرانيو ب... آوردي، رفاه مكنديم 
 ...كنديم ، مسموم كنديم ، آلوده كنديم سلب مالكیت 

باشد به  يتن آدم  يكننده دھنده و تكمیل آن چه كه بايد ادامه. تكنیك و ابزار بر انسان است يقرن بیستم، قرن استیال
ھا يطلبقرن بیستم قرن فزون. شوديو حاكم م آيد و بر حیات و سرنوشت او چیره يمدر مھیب و غیرقابل كنترل يقدرت

انباشت  يسود بیشتر، انباشت برا يپول بیشتر، سود برا يكار بیشتر، پول برا  يتولید بیشتر، كار برا يتولید برا:  است
 ...مصرف بیشتر يبرا بیشتر، مصرف 

، قیمت  بھره، سھام بورس پول، نرخ   ارزش:  قتصاد و جباريت عدد و مقدار استا يقدرت سرانجام قرن بیستم، قرن قدر
خواند، بگذار يم رافھا و اعداد  در میدان رقم  ما را به چالش  يدار حال كه سرمايه... ، مقدار بیننده، آمارا، تعداد آر جنس

از  ديگر  يآمار... جوان  جرج بوش يانتخابات ايآر ھا، نرخ ارزھا وبه سھام نازداك، رشد سرمايه كه در كنار اعداد مربوط 
 : ه دھیمايار قرن بیستم

جديد  يھاھا با درمانآن ايدز ھستند كه اكثريت  ي، نیم میلیون نفر دچار بیماريدارسرمايه يپیشرفته يدر كشورھا -
از   يدر بعض(. ھا تلف خواھند شدت عظیم آنكه اكثري اند يمیلیون نفر مبتال به اين بیمار ٢٢در آفريقا، . زنده خواھند ماند

 ).است يدچار اين بیمار يخردسال، يك ، از ھر چھار طفل اييآفريق يكشورھا
كشور جھان،  ۴٨در  يمل   از كل تولید ناخالص  بیش يدنیا مجموعاً درآمد  ثروتمندترين اشخاص  نفر اول در رأس سه -

 .دارند



 يكره يھاانسان يھمه يبرا ، خوراك و بھداشت، در حداقل الزم حیات، يآشامیدن فراھم كردن آب يبرا ي الزمھزينه -
 .آمريكا و اروپا است ي، معادل مصرف عطر در اياالت متحده ارض

، )آينديبه حساب م از جمعیت جھان كه جزو ثروتمندترين  ٢٠%(ھا   درآمد يفوقان  در جھان، بخش ١٩۶٠ سال در -
داشته  )آينديكه جزو فقیرترين به حساب م از جمعیت جھان  ٢٠%( درآمدھا ينیايپ  بخش برابر ٣٠معادل  يدرآمد
ھفتاد  يھمین قرن، درآمد سرانه در پايان. رسديبرابر م ٨٢نسبت به  ، اين ١٩٩۵در  يو پنج سال بعد، يعن ي س. است

قرن   يسان، آيا به راست به اين... اندداشته  سال پیش ٢٠ھا است كه اين كشور يادرآمد سرانه كشور جھان كمتر از 
 ھا نامید؟توان عصر فاصله گرفتن فاصلهيبیستم را نم

 
 »سیاست«قرن اعتال و افول ... »ھااييجد«و  »قدرت«قرن دولت،  - ٧
 

، دولت و ديوان اييمايشفعال قرن بیستم قرن . ھا در سطح جھان بود بودملت -دولت يقرن نوزدھم، قرن ظھور و توسعه
، دولت ي، دولت انقالبي، دولت سوسیالیستيكارگر ، دولت يداردولت سرمايه: است »قدرت«دولت و   قرن تقديس

قرن ... ي، دولت خلقي، دولت اسالميسوسیال، دولت بخشنده، دولت مل رفاه، دولت دمكراتیك، دولت قانون، دولت 
، ي، قدرت معنوي، قدرت مالي، قدرت اقتصاد يقدرت سیاس: است pouvoir تصرف قدرت  يبرا يبیستم، قرن شیفتگ

 ...ي، قدرت جھانيا، قدرت منطقهي، قدرت محليقدرت نظام ، يقدرت فرھنگ
 يمدن يالكن از جامعه گیرند، يھا نشأت مآن ايست كه از انقالب مردم و يا از آرا ي»قدرت«قرن بیستم، قرن دولت و 

انقالب  يھماناين: ستا ھايھمانبیستم، قرن اين قرن . شوندياكم من حگیرند و برآيشوند، مافوق آن قرار ميجدا م
مبارزه « يھماناينو حكومت كردن،  يدار  -با دولت »سیاست« يھماناين، »يتصرف قدرت سیاس«با  يو پیروز
 ...يساالر»نماينده«با  »يساالر مردم« يھماناين قدرت حاكمه، احراز  يبا مبارزه برا »يسیاس

 ي اقتصاد، امر خصوص ، سیاست از يجدا شدن سیاست از جامعه مدن: ستا ھاھا و انفصالستگستم، قرن قرن بیس
و در اين ...  يسیاس ياز نھادھا يمدن يھانھاد ،  ياز امر سیاس ياز امر اونیورسال، امر صنف ي، امر فردياز امر عموم

شھروندان و ضبط و تصرف قدرت به نام مردم، به از  يقدرت واقع سلب  ترجمان و تجسم  »سیاست«و  »دولت«میان 
 .است مردم و بر مردم  يجا

 اياز بھ  يكه بخش دود كردن سیگار  اشود، حتيم »يسیاس« يھر چیز. نیز بود »سیاست«  قرن بیستم، قرن تقديس
 ت، سیاسيدممر تپاك و اعال، سیاس منزه،  تسیاس... كنديرود كه با آن تسلیح و سركوب مميآن به جیب دولت 

 يقرن بیستم، قرن ديكتاتور... گذردياز آن م يرستگار كه راه بھشت و  يسیاست... راديكال ت، سیاسيانقالب
اتر و سینما، ئ، بر ھنر، تيمان، بر شعر و موسیقبر ادبیات و ر يديكتاتور: بود  يون حیات فرھنگئبر ھمه ش »سیاست«

 ...ينگارو تاريخ  يشناس، برانسان يشناسو جامعه بر فلسفه 
قرن . نیز بود  »يسیاس يمافیا«نوين به نام  ي، قرن پديدار يسیاس يھااما قرن بیستم، در عین حال، قرن افتضاح

 »يكار سیاس«و  »سیاست«قرن سقوط  . مدارانسیاست ت، از طبقه يا كاس»سیاست«از  يبرتافتن افكار عموم يرو
-ي، بيكفايتيو ب يپرنسیپي، باييرو خود ايينمو تزوير، خود خیانت، دروغ  ت وئاسقوط به اعماق دن: ھاژرف يبه ژرفا

، يچپاول اموال عموم: قرن يھااييسابقه، رسويب يھااييھا، رسواييرسو يسقوط به ورطه ... يشفافیتيقانون و ب
 ...، قتل و غارتيبرداركاله 

 
 .ممكنات قرن تمكین به... ھا براي حصول ناممكنات وقرن جسارت - ٨
 

 ياز برگه... سر و از مطلق، از ابتدا  يآغاز. شروع مجدد بود، شروع از ھیچ، از صفر يبرا يقرن بیستم، قرن شیفتگ
ھمه چیز قابل نوشتن است، قابل تجربه كردن    پس: آن ھیچ چیز نوشته نشده است يكه رو ياسفید تاريخ، از برگه

 .ناممكن احت... پذير استاست، تحقق
واقعاً   به تحقق ھا گذار از پنداشت ن به آمال و آرزوھا، عشقبیستم، قرن عشق بود، عشق به واقعیت بخشیدقرن 
كه،  ي»جوھر«چیزھا،  »جوھر«تظاھر . و تظاھرات بود قرن اعتراضات . بود يو اختیارباور اييگرقرن اراده. ھاآرمان يواقع

در   يكه تنھا در بانگ زدن و پايكوب يجوھر... ودار و ھويدا شدنظاھر شدن، در نم به قول ھگل، ھست ندارد، مگر در 
 .دارديخود را عرضه م يوجود تواقعی خیابان، 
فلك، و  شكافتن سقف  يھا براي، قرن شیفتگ"نو يھاطرح"سان، قرن بیستم، قرن جسارتھا، قرن  به اين
آن چه كه ھست، تمكین به ممكنات،  تمكین به . بوداما در عین حال، قرن تمكین نیز ... بخشیدن به ناممكنات بود تحقق

ھا و يكارھا بود، قرن محافظهآوردن فرود و سر ھا يخوردگ قرن بیستم، قرن سر. ھايھا و زبونھا، رذالتيبه پست
-يب ھا وييآرزويھا، بياتوپيھا و بيآرمانيھا، بياستعفاھا و واگذار ھا، قرن ھا و تسلیمھا، اطاعتيروزمرگ

 ...ھا يآفرينشيقرن ب... يابتكاريو ب يبرداريقرن كپ ھا،  يخیال
 
 رھايش -در بغرنج خود... اقتدارگرا  مختار و ضد -ھاي خود قرن جنش - ٩
 

كنند، يو بديع عروج م نو  يھا ھا و جنبشحركت. بود ياجتماع يھا جنبش يگرقرن بیستم، در عین حال، قرن دخالت
، احزاب يدولت يمستقل از نھادھا ينمد يھا جنبش : كننديدخالت م... شونديم يدار -شھر و يوارد میدان شھروند

. اقتدارگرا ضد يھا گردان، جنبش -كننده و خود تأسیس -خود يھا جنبش انگیخته،  -مختار و خود -خود يھا جنبش... و
دفاع   ، جنبشاييمستقل سنديك يھا ، جنبشيفمینیست  دانشجويان و زنان، جنبش  چون جنبش  يانجمن يھا جنبش

 ...ي، حقوق بشري، ھنريمحیط زيست، فرھنگ يھا كاران، جنبشاز بي 
روابط  دمصرف، نق دتولید، نق  ددولت، نق داقتصاد، نق دسیاست، نق دنق. مستقل و راديكال بود دقرن بیستم، قرن نق

- ھا، عملھا، نظريه كه ارزش اييھ جنبش... مذھب دسنت، نق دنق استاد،  دتوريته، نقا دروابط خانواده، نق د، نق يجنس
 به سخريه ھا را پا گذاردند، ايقان ھا را زيربردند، سنت  رسشگذشته را زير پ يھايو سازمانیاب ھا ھا، سبككردھا، شیوه

 ...گرفتند 



خود بايد  ايبه اتككه  اييھ جنبش. رھايشانه  -خود يھا جنبش يتراژد: تراژيك بود يقرن بیستم، در عین حال، قرن
كنند، زيرا يكه ھمواره از ابتدا آغاز م اييھ جنبش . دل ندارند، غايت ندارندمنو اختراع كنند چون قیم ندارند،  يچیز

 يھاكه از شاھراه اييھ جنبش. كنند يرند، نفبال وكنند، زير س يرا بازبین شان يھاھمواره بايد ھم خود و ھم ھدف
العبور، گانه، صعب مخاطره، چند پر يمسیرھا. ديگر را كشف كنند ييھاتا بلكه مسیرشوند يم كالسیك منحرف 

 ...ترمراتب زيباتر و دلگشا به يول... ، نامعلومي، شرطاييمعم 
 

 ! بود اما نه قرن ماركس... ھگل و افالطون نو سرانجام قرن بیستم، قر -١٠
 

آن رفیق جوان در   پرسش ماند، از نوع يم يكه باق  ي، پرسشرسیميكه گذشت م ياكنون كه به پايان نگاه خود به قرن
 ز؟ اقرن چه بود و جوھر آن، كدام يبود؟ فلسفه  يآخراالمر قرن بیستم، قرن ك... برشت، اين است كه ينامه نمايش

 .یدا كردتوان در آن پيرا م يروح بسیار يپا ھا توصیف كرديم، ردو دگرشدن رھا یآنجا كه قرن بیستم را قرن تغی
 يبرا يقرن بیستم، قرن دلباختگ آيا . ھا، كانت، الك و غیره را يافتاييروح دكارت، روشن يپا توان رديبه عنوان نمونه م

، حقوق بشر، منزلت  يدمكراس نقر... »تكنیك«و  »علم» بشر از راه  يبه رستگار يباور، قرن ايمان»عقل«و  »يترق«
 نبود؟... يمدن يفرد و جامعه

آيا قرن . داد  را تشخیص ارسطو، اگوستن، ماكیاول، ھابز، آدام اسمیت و غیره  يپا رد يتوان به شكليعین حال م در
 نبود؟"... ييدست نامر"، سلطان صالح و ياحرفه مداران ، قرن سیاستاييخد بیستم، قرن نظم و قانون، قرن شھر

- يھا و نافرمانيتوپآيا قرن بیستم، قرن ا. نشان داد را ... نیچه احت مور، باكونین و  يپا ، ردياتوان به گونهيو ھمچنین م
 نبود؟... ھايھا و فرارويناتمكین ھا، يشكن  قدرت، قرن ارزش يهھا، قرن اراد

ژه و وي يسازند، ويژگينم آن را برجسته  يكنند، گوھر فلسفيو اساس قرن را بیان نم  سھا ھنوز ابا اين ھمه، اين
دو شبح كه ھمواره در اين قرن در . و افالطون بود قرن بیستم اساساً قرن ھگل . دھنديمتمايز قرن را توضیح نم

تا  ياز حاكمان تا محكومان، از اكثريت تا اقلیت، از بورژواز: خود را دمیدند گذار بودند و در ھمه جا روح  و  گشت
و  »ايده« روح مطلق را،  »تبیین تاريخ«روح مطلق ... يسیون تا اپوزيسیوناز توانگران تا مستمندان، از پوز زحمتكشان، 

 »حتمیت«، »غايت« را، روح مطلق )دوآلیست(ديالكتیك  را، روح مطلق »ايقان«و  »حقیقت« را، روح مطلق »يولوژئايد«
 تتوتال، قدرت توتال و دول كردتوتال، عمل ينظريه را، روح مطلق يباوركلیت و  يخواھتمام را، روح مطلق  »جبريت«و 

، اييپیشو را، روح مطلق  يمراد و يرا، روح مطلق مريد يا»سربازخانه لآهايد«پاسداران و  يجمھور روح مطلق توتال را، 
 ...را يپادشاھ -و فیلسوفي رھبر

ر اين باورم كه قرن است، ب گره خورده   ، با نام و نشان ماركس)حداقل دو سوم آن(اعظم قرن   اما با وجود اين كه بخش
دولت  يدارقرن سرمايه. بود...  و بر ضد ماركس  ماركس به رغم  »ماركسیسم«با اين كه قرن . نبود  بیستم، قرن ماركس

پرولتاريا بود، قرن جباريت نظام  يبر مردم و بر پرولتاريا به نام ديكتاتور يديكتاتور بود، قرن " سوسیالیسم"به نام 
و " نو  انسان"و ايجاد   اييجديد به نام رھ يھاناسیونھا و آلیمیت زحمتكشان بود، قرن اسارتاكبه نام ح يحزب تك 

 .نبود  با اين ھمه، قرن ماركس يول... بود" كمونیسم"
،  اشژرف و فزاينده يھابحران رغم   كه به ينشد، نظام يدارنبود زيرا كه قرن احتضار سرمايه  قرن بیستم، قرن ماركس

وفق دھد، منطبق سازد و متحول كند و در ھر سقوط،  زمانه  دشرايط جدي كنون توانسته است خود را با اھمچنان ت
 .دنکخود پیدا  سعود مجدد  ينوين برا يھااييتوان

كه در  ايينشد، پرولتاري  يمتحد و انقالب يو عظیم پرولتاريا يطبقات نبود زيرا كه قرن جنبش  رن ماركسقرن بیستم، ق
، ي، اجتماعيطبقات يھاو گاه متضاد، با موقعیت بگیران، با منافع و مطالبات متفاوت   مزد  یع و نامتجانساقشار وس

 .شوديم، مستحیل شوديم  شود، پخشيتجزيه م ... متفاوت و گاه متضاد يو فرھنگ ياقتصاد
كه ھمواره در  ينشد، زحمتكشان زحمتكشان   رھايش  -و خود يسازمان  -نبود زيرا كه قرن خود  قرن ماركسقرن بیستم، 

به خود  ي، آزاد، مستقل و متك)!؟("دلسوز" نمتولیان و قیما ھا رخ داد، با وجود به نام آن  ھر جا كه انقالب و جنبش
 .اندباور نكرده به آن اند و ياخود را حاكم بر سرنوشت خود نیافته  نبودند، زحمتكشان كه ھمواره

 يھمه يبود، يعن ... ، اقتصاديولوژيینبود زيرا كه قرن دولت، سیاست، مذھب، ايد  ، قرن ماركسو سرانجام قرن بیستم
ھا را، در كانون تفكر و آن ي، نقد و نف ماركس ھگل  قل روح ضد، حدا كه ماركس اييھناسیونمافوق، آن آلی يھاآن قدرت

 ...خود قرار داده بود )پراكسیس(عمل 
توان، قرن بیستم را، يآيا نم قرن بیستم، نابھنگام نبود؟ و در نتیجه  يقرن نوزدھم، ھمواره برا  سان، آيا ماركس به اين

 ھا نامید؟يدر عین حال، قرن نابھنگام
 


