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دوممقدمه كتاب

پخش،2012ژانويه و چاپ از متاكاپيتالپس اول برخي،جلد سوي اينخوانندگانازاز
ضدكهشدمطرحسوال موضعي متاكاپيتال چيزطرحدارد؟ماركس-آيا هر از پيش سوال اين

بود متاكاپيتال اصلي مباحث ساختن روشن در مزبور مقدمه ضعف تالش.نشانه دليل همين به
كه ام مقدمهكرده دهدجلددر پاسخ شده ياد سوال به تنها نه كتابموم مقدمه كوتاهي بلكه

حديرا1اول تا كننيز .مجبران
حاميانِ است؛ نداشته احتياج مخالف به ماركس نيست. ماركس مخالف ارتدكس2متاكاپيتال

پس را او مخالفي هر از بيشتر او، مرگ از پس اندماركس !رانده
كه زمان آن چه مائو،ماركس پرتره كنار اپيدميكخاموشِشاهددر سوسياليسمسرايت

ارتش هاي چكمه كوبش با انترناسيوناليسم سرود هارموني كه زمان آن چه و بود چين روستايي
شنيد، مي را دنيا از بخشي تصرف در نسخِمسخشاهدسرخ اصولگرايِو حاميانِ دست به خود

بود! خويش
شده اشباع دقائق هم گير، نفس برهه دو در ما هايازعصر صحنه هم و ماركس نام

را او نام از شده صبحگاهيِخالي مارشِ در كه وقت آن چه ماركس نام است. كرده لمس
شعار در و چيني متون"ميهن-ماركس-مائو"كارگران از كه وقت آن چه و شد مي تكرار

آن، جاي به و حذف شوروي نظام قوميدرسي وحوش قرار-نام شده جدا جماهيِر مذهبيِ
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درمي كه نبود ماركسي همان هيچوقت پوستهگرفت داريظامنزير مواد،سرمايه از اقيانوسي
را بورژوايي اميال از شده ساخته هاي قاره تا يابد گسترش كمي بود الزم فقط كه ديد مي مذاب

!بسوزانَد
و چيني كمونيسم روتينِ مناسك در ماركس نام خوردنبزرگداشت پسخط وقايع در وي نام

رهايي كه بود مردي تحقير و تكريم اشكال بدترين شوروي، امحاء چوناز را ايبشريت نقشه
تاريخي ماترياليسم حركت قانونمندي در انقالبيعلمي پراتيك ديد.و مي

جزو را خود مهم"ماركس هاي دارندكه3"آدم جهان و طبيعت با زياد چيزهايوپيوندهاي
انگيزديزياد برمي را شان كنندراحتوعالقه مي راست كمر مصيبتي هر بار ديد!،زير نمي

ازاواطراف بود لوقهايچيزپر و لق پورهوشكسته، بودآنهارويخاككهپاره .نشسته
روزها از بسياري بودماركس يكمجبور تريندر ارزان و بدترين از تختي روي لندن، هاي خانه

هايش لباس چون بكشد نرادراز آزاد گرو از بود!كرهنوز ايوبده مثل واو بال بودمدچار صيبت
مثل توانست نمي ماركس بترسد. خدا از ايوب اندازه به اينكه مهم"بدون هاي با"آدم او باشد.

را خود هيچگاه افتادند پا از گرسنگي و بيماري از يكي يكي كه فرزندانش از كدام هر مرگ
مهم"چون هاي نكرد!"آدم احساس

فلمينگ"مثلاگرماركس چيزي"الكساندر رابودكاشف بدن در عفونت گسترش جلوي كه
و گرفت شدمي مي باباعث داري بهسرمايه دادن آنرونق فروش بهبازار نزديك سودي ،

جيب به تانك و توپ توانست،زندفروش مهم"اقبالازمي هاي ماركس!شودبرخوردار"آدم
كهاما بود چيزي بوديعنيعفونتمولدبزرگترينكاشف داده قرار هدف را داري .سرمايه

جكههمانطور تكامل قانون به بداروين پى زنده موجودات و ارگانيك همهان ماركس قانونرد
كرد كشف را بشر تاريخ كشف.تكامل با اضافهاو برمنديقانون،ارزش توليدحركتناظر شيوه

كرد.سرمايه كشف را دارى
كردن آزاد براي سواروجودماركس و تئوريطوفاني قفس از را شيفته جان بايد خود آرماني

هگل آلمانيروح ايدآليسم دخمه ساختو مي اساس.رها ماركسبر راحرنظريه جامعه كت
كرد. تلقي است) هگل تاريخ فلسفه اصلي درونمايه (كه كلي روح پيشرفت حسب بر توان نمي
آخر تا شود خالص هميشه براي بار يك جاذبه ايده از كسي اگر كنند مي تصور كه فيلسوفاني

انسا هستي كه نيستند ها ايده اين كه ندارند خبر كند مي پيدا نجات سقوط خطر از راعمر ن
برعكس، بلكه كنند مي كند.تعيين مي تعيين را هاشان ايده كه است آنها واقعي هستي
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و جوان هاي هگلي از شدن جدا از بعد بخشيماركس صراحتجان به فويرباخ، ماترياليسم به
كرد دستكهاعالم به نه هم آن كرد؛ كشف سياسي اقتصاد در بايد را جامعه تكامل قوانين

بينندداقتصاد مي شيمي و فيزيك قوانين چون را جوامع تغيير قانونمندي كه بهنهواناني
جاي به داشت، خبر سوداندوزي كيمياي از هومر اگر كنند مي تصور كه اقتصادداناني دست
بورژوايي به آوازه بلند شاعري مقام از و افتاد مي تجارت فكر به سرايي شعر در كردن تلف وقت

ارتقاء يافت!گرانقدر مي
انقالب ضد كه افتاد تاك تيك به وقتي ماركس زندگي دوران ترين انقالبي پيدر(ساعت

انقالب او)1848سركوب تبعيد طوالني دوران و افكند سايه اروپا شد.بهدر شروع انگلستان
درون آتش بود. هگل و هاينه ولتر، روسو، احساسات و تفكر هاي شراره از تركيبي ماركس

ساعتمارك از ميوزيوم بريتيش كتابخانه در انقالب) افول دوران در تا9س( به7صبح غروب
ماند...18مدت روشن كاپيتال) كتاب اول جلد تولد زمان تا سال(

كه اساسى فكر ماركسآن انديشه ميوجوه پيوند بهم اجتماعىاستايندهدرا سازمان كه
مي ناشى اقتصادى توليد از عصرى هنگامشودهر (از اينكه اشتراكىو مالكيت شدن )تجزيه

مبارز تاريخ از است بوده عبارت تاريخ استثمارهسراسر و كنندگان استثمار بين مبارزه طبقاتى،
محكوم و حاكم طبقات بين فكر...شوندگان، بهاًمنحصر،اين استمتعلق .4ماركس
تازه قانون بار نخستين كه بود كشفماركس را همهاى كه اين بر مبنى تاريخى،كرد نبردهاى

يا فلسفى، يا مذهبى، يا باشند، داده رخ سياسى صحنه در اينكه از ايدئولوژيكىاعم حوزه هر در
طبقاتى نبردهاى روشن بيش و كم بيان جز چيزى واقع در موجب؛نيستندديگر، به كه قانونى

با آنها برخورد نتيجه در و اجتماعى طبقات هستى اينآن دارد. بستگى توليد شيوه به يكديگر،
از طبيعىقانون علوم در انرژى تبديل قانون كه دارد اهميت همانقدر تاريخ ...5نظر
مدعيواقتدار هيچ با وي، مرگ از قبل تا ماركس سياسي اقتصاد علمي روبروايسنديت

ساعت1883سالمارس14.بودن به ربع يك ايستاد.ماركسبعدازظهر،3، باز انديشيدن از
ضايعهاومرگ علومچنان تاريخ براى راديكالاجتماعياى سوسياليسم ابعادشبودو كه

اندازه قابل خالىغير جاى است. بزودىگيرى آمد بوجود عظمت پر روح اين رفتن با كه دراى
قرن يك شداحساسدرازناي ...6مي

كه كرد مي تٌاكيد درستي به كاپيتال در كارِبازارِماركس نيروي نام به كااليي به داري سرمايه
ُخ دهقانان نابودي و دارد نياز شده داد،ردآزاد خواهد نياز اين به مكفي پسپاسخي اندكي اما
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روسي نارودنيسم ماركس، مرگ اروپا7از چپ روشنفكري از جرياني كشيدن8و پيش با
مي نشان كه خودآمارهايي تكامل هزينه پرداخت اجبار معين، كشور چند در داري سرمايه داد

ماركس هاي پيشگويي از بخش آن است برداشته دهقان گردن از مالكيترا سلب به مربوط كه
است كوچك دهقان چالشرااز كوچك!خواندندبه منطقدهقان برابر در دنيا، از بخشي در

را او حذف كه داري سرمايه تاريخرشد استناد كالسيكبه كردهداريسرمايهكشورهاي مقدر ،
مي نشان مقاومت آزاد!دادبود تدارك در اينكه بدون اروپا از بخشي و روسيه داري سرمايه

كاركاملِكردنِ باشدنيروي زمين به وابستگي از فقير صدددهقان ويتقسيمدر كار نيروي
وجديدازمانسبين دربودقديمنظامتوليد زمين به دهقان ضعيف تعلق داري سرمايه !

كار ديگري ساختمان در و كنده بنا يك از كه آجري مثل و گلچين را خود ماقبل فرماسيون
كاپيتاليستيمي مناسبات در فرمولگذارند در بر"پرولتر-دهقان"و بنا بود! گذاشته كار

ارتدكسي ميتعليمات داري سرمايه آيا وماركس، دهقان تركيب از كه موجودي با توانست
تئوري فداي را واقعيت بايد آيا ناهمساز، واقعيت اين برابر در بيايد؟ كنار شد مي خلق پرولتر

انداخت؟ واقعيت پاي به را تئوري يا كرد
ملي" ما"بورژوازي از پس سوسياليسم آستين در كه بود كاراكتري شد!دومين پرورده ركس

بود!يانترناس او پرورش محيط شوروي ايدئولوژيك نظام هزارتوي و موجود اين زادگاه سوم، ونال
كهپس بود كاراكتر دو اين خلق پساز اين چينيوظيفهاز كمونيسم دههاتكثيراقتصاد

روسيديپلماسيرسالتو"پرولتر-دهقان"ميليون صدوركمونيسم و تكثير بورژوازي"هم
!شد"ملي
ملي"و"پرولتر-دهقان" پسا"بورژوازي مخلوق علميكهماركسي-دو اصول از هيچيك با

نبودندكاپيتال تحليل و تٌاويل را،قابل خود حيات جواز قوانينگويي ماوراء نيروهايِ هسرماياز
كردند مي گويياخذ داشتند!؛ تعلق متاكاپيتال دنياي به
كه ايفيزيك"همانطور گرانش"و"ذره مفروض"فيزيك ذره وجود عدم صورت در

متاكاپيتال،9"گراويتون" و كاپيتال دستگاه كردند مي تهديد را يكديگر نظري -هممباني
كاراكترمادام دو ملي"و"پرولتر-دهقان"كه سياسي"بورژوازي اقتصاد چارچوب ماركسيدر

ن پذير مرز-بودندتوضيح به را دادند!يكديگر مي هل ابطال
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ناميرايي با مواجهه در ماركس از پس فقيرسوسياليسم كاراكتر(دهقان )"پرولتر-دهقان"در
انكار سياسيعلمياصولبه باماركساقتصاد رويارويي در ملي"و جايگاه"بورژوازي جعل به

تاريخي ماٌموريت در مبالغه و بورژوازيطبقاتي از سنخ كرد!اين سقوط
ملي"و"پرولتر-دهقان"اگر داريكالسيسمدر"بورژوازي و-سرمايه دهقان از يد خلع با كه

سودپرستيزدودنبا از ملي وجهه گونه شدبورژوازيهر مي آيانداشتندجايي-مستند
دنياييشانهويت ميمجازياز تعلق بزم؟گرفترنگ به نامكشوف قوانين مجوز با دو اين آيا

كه الخلقه عجيب كاراكتر دو اين براي واحدي علمي پاسخ آيا بودند؟ شده دعوت سرمايه
در پايي داشت؟ارتدكسيجاي وجود نداشتند ماركس سياسي اينآيااقتصاد علمي تجريد با

از،پارادوكس دفاع براي كاپيتالراهي قوانين شدگشوعموميت مي ؟ده
ارزش جاي به مصرف ارزش جابجايي از ملي بورژوازي اقتصاديات گيرد؛10شالوده مي شكل

نه و مصرف ارزش در مستقيماً وي كار محصول كه آنجا تا هم زمين به وابسته دهقان شناسنامه
خورد. مي مهر است بيگانه مبادله ارزش با كه كيفياتي دنياي در شود مي مجسم ارزش

متضادك ساده"پرولتر–دهقان"اراكتر ماركس، از پس حقيقت ناسازترين و است.11ترين
ماركس از پس سوسياليسم تاريخ در اي تازه فصل آيا كاراكتر، اين علمي خواهدنتجريد

گشود؟
وسيله صاحب همزمان كه موجودي شدن پيدا احتمال كار، نيروي فروش و خريد بازار در

و ميتوليد پا بازار اين به كس هر است! ممكن غير باشد كار نيروي فروشندهفروشنده يا گذارد
دارد. چهره بر را كار نيروي خريدار ماسك اينكه يا و كار نيروي

فرمول در اول مي"پرولتر-دهقان"عنصر توليد شخصي مالكيت محدوده در كه آنجا كندتا
و است اضافيدهقان عنوان نميهيچ او شخصيا.چسبدبه مالكيت حوزه از كه شرايطي در و

مي روانه كار نيروي فروشندگان بازار به و دهقاندور هم اي ذره حتي جديد لوكيشن در شود،
نمي حساب آيد.به

فرد يك بلكه هم از جدا فرد دو نه مذكور، دوگانه موجوديت در كه باشيم داشته ياد به اگر
اقت رل دو در آنواحد ارتباط صورت اين در دارد وجود متفاوت آشكارصادي منظر اين از ها

ميمي توليد را چيزهايي از بخشي اين، هم و او هم كه كارِشود نيروي تجديد براي كه كنند
آن فعاليتواحد هدف ديگر عبارت به است. الزم اقالميها كردن فراهم بر آنان مولد هاي

احيايِ براي كه است استمتمركز واجب شان واحده .12يد
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ودهقان شخصي مايملك در كردن كار معيشتيپرولتربا سبد خود، كار نيروي فروش ايبا
مي پر دارند نياز خود مشترك كار نيروي اعاده براي كه سبد،را اين در كه تفاوت اين با كنند

ب دومي كار حاصل اما مصرفي اجناس شكل به مستقيماً اولي كار شكلحاصل به پول، صورت ه
مي نمايان گردند.دستمزد

معاش سبد در موجود اقالم ارزش"پرولتر-دهقان"جدايي صورت دربه ارزش و مصرف هاي
آن موجد كه كاري نوع دو ميجدايي گر جلوه مجرد كار و مشخص كار جدايي در است، شود.ها

كه مشخصي كارهايِ ميدهقانانواع كهانجام مجردي كار و مجموعِپرولتردهد است آن عاملِ
طرف از اما شوند انجام بايد آنان واحد جسمي قواي تجديد براي كه هستند الزمي كارهاي
تجسد نيستند ارزشي كميات حامل كه چيزهايي در دهقان كار نهايي محصول چون ديگر،

گزاره: بنابراين يابند ب"مي الزم كار كارمجموع نيروي تجديد جمعِ"پرولتر-دهقان"راي از ،
ميپرولترودهقانكارِ دست كمي"آيدبه اي رابطه در را متفاوت ذاتاً كارِ دو كه نظر اين از ،
دهدقرار است!مي غلط كامالً اي گزاره ،

تجدي پروسه در كه لوازمي توليد براي الزم كار نوع دو با است ما نظر مورد كه مختصاتي ددر
موجود ملزومات"پرولتر-دهقان"قوايِ كه است الزمي كار اولي هستيم: روبرو دارند نقش

ارزشي كميت توليد به را پروسه اين دومي و مشخص كيفياتي توليد به را شده ياد توليد تجديد
مي مرتبط ميمعيني كه اي گزاره تنها پس دركنند. را پديده اين دوگانه نمودهاي تواند

ميارتباطي بيان ذيل عبارت در دهد قرار ميدهقانكار"شود:علمي تظاهر كيفياتي كهدر يابد
آن كارمصرف و كيفي وجه صرفاً ميپرولترها ظاهر ارزشي نيرويدر تجديد كمي وجه كه شود

مي"پرولتر-دهقان"كار تعيين "كنند!را

قوايِ تجديد روند در نياز مورد مي"پرولتر-دهقان"اقالم ايجاد الزم كار گونه دو انجام شوند.با
و سوخت كيفيت كننده تعيين بنابراين و معين كيفيات مستقيم خالقِ فرمول، اين در دهقان

كار محصول اما است شده ياد كار نيروي اعادهپرولترساز ارزشي قدِر بيانگرِ معين، كميتي در
مي مذكور كاِر معادلقواي جهان در اقتباشد. باهاي كار نيروي ساز و سوخت چگونگي صادي،

معيشت" با13"الگوي كار نيروي ارزشي قدر معيشت"و مي"سطح تلقي معني پسهم شوند.
ماست، نظر مورد كه اي معادله ودهقاندر معاش كيفي الگوي كميپرولترمعمارِ سقف خالقِ

بود. خواهد آن
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ك در تغيير فرمول، اين در كه ديد بايد راحال آن ارزشي قدر چگونه كار نيروي تجديد يفيت
مي ديگرتغيير سوي در كمي تغييري به چگونه رابطه سوي دريك كيفي تغييرات يا و دهد
مي شود؟منجر

كار قواي اعاده براي نياز مورد اقالم مجموع فرض"پرولتر-دهقان"اگر به را معين روز يك در
در مزبور فرمول عنصر دو مشاركت و خالصه لباس دست يك پروسهاينتوليددر در را لباس

كار صورت آن در كنيم مطالعه ميپرولترواحد وقتي ارزشتنها كمي وجه صرف بيانگر تواند
كار مينيروي وجود به كه محصولي كيفيت به نسبت كه كارباشد گردد. تفاوت بي دهقانآورد

تعيين را كار نيروي تجديد كيفيت آن، مصرف كه شود متبلور عنصري در است قرار اگر نيز
كار شود. متمركز خود نهايي محصول خاص شكل بر بايد صورت آن در اينكهپرولتركند براي

ار تنها كه اي ماده تريندر ساده يعني پارچه به بايد شود ظاهر دهد نشان را كار نيروي زش
كار و انساني تفاوت بي كار رادهقانتبلور كار نيروي تجديد شكل كه ماتريالي در اينكه براي

متحول معين لباس يك ظاهر در و مشخص كار به بايد شود نمايان كند، وابسته خود مصرف به
ب رابطه سوي يك حركت جهتگردد. در رابطه ديگر سوي تغييرات به بايد شدن عام سمت ه

در نگار، و نقش در اوليه، الگوي در لباس دست يك كه طور همان گردد! متمايل شدن خاص
دگمه جيبآرايش تعداد در و يقه فرم در ميها، پيدا مشخصي شكل ازها يك هر كند

مشخص كار نوع يك انجام با صرفاً فوق هاي كاملمؤلفه تدريجاً را لباس به دهي فرم پروسه ،
فرمولمي سوي دو عوامل مولد فعاليت كه مفروضي وضعيت در هدف"پرولتر-دهقان"كنند. با

مي بررسي واحدي توليديِ مختصات در و خاصواحد جهت در كيفي تغيير گونه هر شوند،
نمي اين جز معنايي لباس توليد پروسه كهشدن باشد داشته كهتواند مفيدي كارهاي از بخشي

توسط ميپرولترقبالً بهانجام فعاليتدهقانشد سلسله چون ديگر طرف از شود. هايمحول
در كمي سهمي حال عين در دارند نقش لباس يك فرم به دهنده شكل مراحل در كه مشخصي

مي اشغال لباس توليد براي الزم اجتماعاً زمان ومجموع شدن جدا بنابراين يككنند هر انتقال
فعاليت وظايفاز حيطه از مشخص مسئوليتپرولترهاي حيطه مولدبه بادهقانهاي الزاماً

كار دقائق بود! خواهد مقارن كمي كاردهقانتغييري مشخص ذرات جذب صورتپرولتردر به ،
مي در است لباس خاص فرم توليد به معطوف كه كاري كيفيات افزاينده لترپروكار.آيدوقايع

معادله ديگر سوي به خود مفيد ذرات احاله رويدادهاي سلسله در كار–نيز از شدن دور با
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پارچه توليد به معطوف كار به شدن نزديك و لباس توليد به رويدادهاي–معطوف صورت به
زمان ميكاركاهنده در لباس دست يك توليد براي آيد.الزم

كار از بخشي شدن محول ازدهقانبهپرولتربا قسمتي تبديل با كميت"، كننده تعيين كار
كار نيروي كار"به"تجديد نيروي تجديد كيفيت كننده تعيين به"كار كيفي هاي رويداد ،

مي در كيفي رخدادهاي صورت به كمي وقايع و كمي حوادث !آيندصورت
كيفي الزم كار به كمي الزم كار از بخشي تبديل كه صورتي را14در كار نيروي معيشت سطح ،

و دهد كاهش صدم يك اندازه به يكهمچنينمثًال در اضافي كار تبديل، اين كه صورتي در
شكل با صورت آن در دهد افزايش الزم كار به نسبت صدم يك اندازه به را ثابت كار روزانه

از اي نسبي"تازه اضافه تا"ارزش داري سرمايه معاصر تاريخ در كه شد خواهيم كنونروبرو
در دائمي و مستمر روندي به اينكه براي كيفي الزم كار به كمي الزم كار تبديل بود! نامكشوف
يعني كار نيروي تجديد كيفيت در آفرين نقش عوامل شود، تبديل داري سرمايه جامعه حركت

گي"معنويات–تاريخ-فرهنگ" قرار آفريني باز و بازسازي معرض در مستمراً .رندبايد
خورد!در مي كليد ملي بورژوازي مرموزانه و تاريخي ماٌموريت كه اينجاست

نشان بيستم قرن در ملي بورژوازي اقتصادي هاي ايده شيوع و ظهور تاريخ به اجمالي نگاهي
مدرنهدمي ضد ذات با تاريخ اين كه عكس15د با جنبشو از گرايي"هايهايي ،"بومي
روستا" به گرايي"،"بازگشت مصرف شهري"،"ضد مظاهر غربي"و"ضد زندگي آلبوم"ضد ،

است! شده
مي شكل جابجايي چند از ملي بورژوازي اقتصاديات اصلي جاي"گيرد:اجزاء به مصرف ارزش

وارداتي"،"ارزش اقالم جاي به بومي وابستگي"،"توليد مقابل در ارزش!"خودكفايي اگر
مصرف ارزش دادن قرار محور است اضافه ارزش توليد حول داري سرمايه اصليِ گشتاور مبادله،

ملي، بورژوازي ميتوسط بيش خود،توهمي گسترش در داري سرمايه بازار اگر باشد؟ تواند
مي هم در را ملي مرزهاي همه جزقداست داخلي بازار در رخنه ايجاد از جلوگيري شكند

داري،خيا سرمايه بسط نقشه در جهاني كار تقسيم اگر داشت؟ خواهد ديگري معناي پردازي ل
مي مصرف و توليد در معين جايگاهي كشور هر زمزمهبه جز خودكفايي آيا هزاردستانبخشد

بايد،خزاندر اقتصادي سكَنات و سياسي شئونات همه با ملي بورژوازي آيا دارد؟ ديگري طنين
فان پستوي بايگانيتزيدر تاريخي فيلمياهاي سهراب"مثل و بازسازي"رستم عنوان به

شود؟ ظاهر سينما پرده بر گاهي اسطوره، يك تصويري
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لشكري اگر حال باشد توجه كانون در بايد ارزش داري، سرمايه قوانين حيطه ازدر
دار مصرفانسرمايه ارزش كه آمدند ميدان به آن16ملي نقد كانون قراردر پيرامون جهان از ها

آن واقعيت بايد آيا كردداشت، انكار را سرمايه؟ها قوانين عموميت بايد ايدارييا عرصه در را
جاذبه قانون برخالف كه است سيبي ملي بورژوازي داد؟ بسط برگيرد در را استثناء اين كه

ارزش زمين به رو ارزش، زمين بر سقوط جاي به داري ميسرمايه حركت كليدمصرف آيا كند!
سياسي اقتصاد ريشه فهم كليد حال عين در پارادوكس اين از كاراكتررازگشايي نيزاين

باشد؟مي تواند
از هم همزمان طور به آن ارزش كه است كااليي تنها كار نيروي بورژوايي، اقتصاديات سپهر در

مي تأثير زندگي سطح از هم و زندگي مؤلسبك جامعهفهپذيرد! يك زيست الگوي به كه هايي
مي شكل دارند.معين ريشه جامعه آن معنويات و مذهب اخالقيات، فرهنگ، تاريخ، در دهند،

مي تأثير زيست الگوي كردن فُرمت در اخالقي سجاياي بابسته مستقيماً زندگي نحوه گذارند.
ارزش از اي خانواده ميتكرار شكل مردم معيشت سبد در مصرف تجديدهاي و توليد گيرند.

ارزش از گروهي ميتوليد مصرفي عادات تداوم باعث مصرف يكهاي مصرفي عادات شوند.
تعيين در معيشتيجامعه عادات تغييرپذيري درجه دارند. اي برجسته نقش كار نيروي ارزش

نفوذ درجه با مردم از گروه بوميهر هاي نسبتسنت گروه آن زندگي هرچهمعكوسدر دارد.
مقاومت خود مصرفي هاي ذائقه تغيير در سامان يك مقابلبيشتريجمعيت در دهند، نشان

م سالئق تغيير يعني مدرنيسم تساهلسرايت با خود ميكمتريعيشتي عنصربرخورد اگر كنند.
كميات و ارزش نوزدهم، قرن دوم نيمه از قبل تا داري سرمايه تاريخ به دهي شكل در اصلي
سازي تاريخ روند در را اول عنصر جاي كيفيات و مصرف ارزش دوره، اين از پس بود ارزشي

مي !17گيرندبورژوايي
مصرف بينيارزش جهان كانون توليددر براي اصلي خام ماده چون دارد قرار ملي بورژوازي

متاكاپيتال جهان كيفيات به كاپيتال جهان كميات تبديل پروسه در كه است اي اضافه -ارزش
آسماني ثواب به زميني سود تبديل جريان ملل-در ثروت استحاله فرايند اسميت"در به"آدام

بهبوميتصاداقذخاير گسيخته لگام مدرنيته گذارِ در بوميآدابو خلقوديني، سنتي
...شودمي

بشريت بر نوزدهم قرن در ماركس كارل كه را اي قدرتمندانه تٌاثير آن بيستم قرن سوسياليسم
به بود عليهشكلگذاشته بر تلخي گرفتاوشوخي كار شدنبه تبديل با ماركس از پس چپ !
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بستر رابطهتوليدبه دل از اضافي ارزش ترين عليه"پرولتر-دهقان"رازآميز سياهي طنز به ،
ملي بورژوازي كمونيسم يافت! استحاله به،ماركس را ماركس آموزش در عيان آشوبگري

زيست اشكال ترين مانده عقب با داد!سازگاري تنزل
بدوي" ان"انسان براي كه بود پساماركسي موجود پيشرفته،سومين انسان سوژه از گيري تقام

شد! آزاد بود ساخته او براي روشنگري جنبش كه قفسي از
بدوي" بر"انسان سلطه عامل و تاريخ سازنده عقالنيت، مركز مثابه به انسان زدن پس براي

هاييطبيعت چالش ايجاد انديشهبه حوزه فرهنگي،در منِ با غريزي منِ چالش داشت: نياز
خرد، با جنون لوگوس، با ميتوس خودآگاه، با ناخودآگاه متعالي، نيازهاي با بدوي عوالم

علمي... ادراك با حسي ادراك منطقي، با منطقي پيشا
شروعسلب ورز، خرد انسان از داريمشروعيت سرمايه حيات در تاريخي دبودفرايندي ركه

حركت به بورژوايي اجتماعي علوم در بيستم قرن شدهآمد!درابتداي ياد تاريخي دوره در
بشريساحت روان بدوي كودكان آزادي مقابل در سد ايجاد به متهم متمدن انسان فرهنگي

كهن اشباح و ناخودآگاه شياطين هاي نعره با پيشرفته انسان خودآگاهي رانده-گرديد. پس الگو
لوگوسِ حقيقتشد. اخالقي علوم ماند. خاموش اي اسطوره خدايان آشوب در متمدن انسان

حاضر و حي اخالقيات در شده ذوب انسان از بلكه برتر هاي فضيلت صاحبِ انسانِ از نه را خود
نيروي و يافت درجه علو عقلي، انسان ناپذير تفكيك همزاد به پيشامنطقي انسان كردند. مطالبه

انسا از علمي ايخرد حاشيه فرهنگي به كدام هر كه كوچك هاي انسان به و سلب هوشمند ن
شد... سپرده بودند زنجير خُرد روايتي و

اصلي بندي متاكاپيتالكهاتينظرمفصل مجلدات انددر خالصهآمده ذيل بندهاي در
شو د:نمي

به-1 علمي پاسخي كه سطحي تا بايد ضرورتاً ماركس سياسي پارادوكسيكالاقتصاد ذات
دهقان يابد.-كاراكتر بسط باشد پرولتر

دهقان-2 دوگانه كاراكتر علمي تجريد نهايي كه-حاصل است اين باپرولتر داري سرمايه
را اضافه ارزش از رازآميزي شكل تحقق مصرف، الگوي و مصرف ارزش عناصر سلطهدخالت با

كار نيروي تجديد كيفي تغييرات سازد.بر مي ميسر
ملي-3 مصرفبورژوازي الگوي بازتوليد و ساخت اصلي معمار براي"ديني-قومي-بومي"،

است. گفته پيش اضافه ارزش تحصيل
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كه-4 بوده هايي گزاره دستگاه توليد مترصد گذشته، هاي دهه طي امپرياليسم تئوري
مصرف الگوهاي تقويت و ساخت در را ملي كند."ديني-قومي-بومي"بورژوازي حمايت

بدوي-5 هاي(انسان بازآفريني دل از آورد"ديني-قومي-بومي"كه برمي اصلي)سر بازيگر ،
متاكاپيتالپساماركسيسپهردر اجتماعي علوم است.و
ايجاد-6 صدد در مدرن پست بدويعلوم انسان كه اند بوده بومي،سنگرهايي انسان اشكال در )

در ديني) انسان و قومي وانسان پيشرفته انسان تاٌثيرات تيررس از را خود سرنوشت آنها، پشت
كنند. محافظت مدرن زيست الگوي

دهقان-7 كاراكتر كه است تناقضاتي از سينماتوگرافيك تصاويري متاكاپيتال اول پرولتر-جلد
است. آورده معاصر سوسياليسم اشكال و سياسي اقتصاد تاريخ، جغرافيا، به خود با

جلد-8 زمينهدومدر ماركس، از پس شناسيِ جامعه در نفوذ با كه شوند مي بررسي تغييراتي
كردند. فراهم را علمي سوسياليسم افول

داري-9 سرمايه بحران متاكاپيتال، سوم شاخهجلد دو تضاد انكشاف توليددر وسايل وتوليد
مصرف وسايل الگويتوليد كند...رازيست)( مي بررسي

ام. نداده خرج به زيادي سعي متاكاپيتال، مباحث فهم ساختن آسان براي كه كنم مي اعتراف
اين كه ساعاتي و لحظات در نه اما است ارزشي واجد كار علمي، متون كردن ساده براي تالش

هستند. جنيني نماي و نشو حال در متون

نيا شرف 2014آپريل-بهمن



گرفت.در-1 قرار كتاب متن در غفلتاً كه شد مي اشاره بايد مطلبي به اول كتاب مقدمه
زمين كره از بزرگي بخش در داري سرمايه موحش و پيچيده تا-نظام نوزدهم قرن پايان از

بار-امروز تناقض و استثنايي سرشت با كه گرفته پا به را كاراكتري از نگهباني و حفاظت وظيفه
عمومي است:خود، برده سوال زير را سياسي اقتصاد علم قوانين "پرولتر-دهقان"ت

به بازار اين ايجاد است. وابسته كار نيروي فروش و خريد بازار ايجاد به داري سرمايه حيات
از دهقان جدايي اينكه عليرغم است. مشروط يد) خلع پديده (تحقق زمين از دهقان جدايي

و نضج الزمه و تاريخ پيش درزمين، جدايي اين علت چه به است داري سرمايه گسترش
كه كار"پرولتر-دهقان"كشورهايي نيروي اصلي دهدآنهاسيماي مي تشكيل پيوستهرا

است؟ افتاده تٌاخير به
فرا و ايراني دادنايراني-چپ پاسخ سوالبراي اين غيرعلميبهبه هاي ماندگي"گزاره و"عقب

شده"وابستگي" كاراكترمتشبث علمي تجريد از امتناع با در"پرولتر-دهقان"و سازي، فعال
علمفرايند از سوسياليسم است.افول داشته فعال مشاركت پادعلم دربه تناقض اين با مواجهه

چپ ازتاريخ هايپر انگاريصحنه انحرافساده تاريخي،است.و پارادوكس اين كانون در
تئورانوا حاليهايع در استتولدغيرعلمي بوده تكثير !و

كه كشورهايي حوزه در كه مادام من نظر و"پرولتر-دهقان"به حفظ خود كار نيروي بازار در را
نيروي بازار در فقير دهقان كه مادام يابد؛ نمي تحقق يد خلع كالسيك شكل كنند، مي تكثير

اق ارتدكسي كند، مي بازي را اول نقش كشورها اين ماركسيكار سياسي ازتصاد دفاع براي
جهانشموليِ ادعاي از يا و كند پيدا گفته پيش استثناء براي علمي پاسخي بايد خود عموميت

بكشد. دست خود قوانين
اول كتاب در من كاراكترهدف كه تناقضاتي مركز در را خواننده كه بوده "پرولتر-دهقان"اين

سرزده ظهور دهم.خودبا قرار است كرده منتقل داري سرمايه اقتصاديات اولكتاببه
شماتيك،ارائهبامتاكاپيتال و پانوراما پروبلماتيكتصويري با"پرولتر-دهقان"كهرايموقعيت
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بارِ تناقض سپهرذات به سياسيخود نشانكاپيتاليسماقتصاد است دهدآورده ضرسمي به و
اقاطع اگرمدعي كه قوانينست جامعيت از علمي ماركسيسوسياليسم سياسي دراقتصاد

پارادوكس چندكندندفاع"پرولتر-دهقان"مقابل جديبا بودپرسش خواهد :روبرو
كهاقتصادقانونمنديآيا- خود"پرولتر-دهقان"كشورهايي در پرورانندرا اصولمي ناقض ،

است؟ داري سرمايه حركت كلي
سياسيآيا- بااقتصاد مواجهه در قادرپارادوكساينماركس دفاع، وبه جهانشمولي از

خود علمي قوانين ؟نيستعموميت
در- ارتدكس چپ باآيا است؟"پرولتر-دهقان"پارادوكسرويارويي تئوريك بست بن دچار

نيوتوني فيزيك قوانين كهعموميت شدزماني بحران دچار نور سرعت مقياس با سرعت در
نيوتوني دستگاه اعتبار و آمد كمك به نسبيت فيزيك سرعتراكشفيات زير هاي سرعت براي

كرد تثبيت فيزيك.نور قوانين به نور مقياس در سرعت با مرتبط هاي پديده علمي تبيين
محول كهشدنسبيت تري جامع كليت در فيزيك علم قوانين بهتئوري. كرد، ايجاد نسبيت

... رسيد اي تازه علمي عموميت و مشروعيت سنديت،
فهرست-2 تهيه مسئوالن ماركس جعلي حاميان دسته بشريت"آخرين تاريخي "حافظه

سال در كه هستند يونسكو كتاب2013سازمان گرفتند كمونيست"تصميم حزب و"مانيفست
كتاب اول كنند!"سرمايه"جلد ثبت فهرست اين در نبرا"را آسماني كتاب"لوح و

لوشر" صومعه گياهي تالش"طب رسيدند. ثبت به مزبور فهرست در ماركس اثر دو كنار در
بود. ماركس ساختن خطر بي فرايند مرحله آخرين اي، موزه اشياء به ماركس آثار تبديل براي

سال از آ1990جهان از پس دهه يك توهمِتا يعني داري سرمايه تاريخ توهم بزرگترين در ن،
وركامجويي غوطه ماركس فقدان سالشددر در جنبش. آمدنِ رو با سوم هزاره اوليه هاي

ماركس، به ازخودباوريبازگشت محوزبورژواچهرهليبرالي .گرديدي
كتابماركس-3 ماركس"در برلين"كارل آيزيا نويسد:اثر مي دوستي كه"به گويد مي بيكن

واقعاً هاي آنقدرآدم زيادمهم چيزهاي آنقدر دارند، جهان و طبيعت با زياد پيوندهاي
من كنند. مي راست كمر مصيبتي هر بار زير راحت كه انگيزد برمي را شان اينعالقه جزو
هما هنوز كه است گذاشته من بر تٌاثيري چنان فرزندم مرگ نيستم. مهم هاي احساسآدم ن

دارم. را اول روز درسال"تلخ كند:1858او مي وصف اينطور را خود بال"آالم دچار ايوب مثل
ترسم. نمي خدا از او اندازه به چند هر ام، مصيبت "و
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او كتاب در پاراگراف چند اما باشد تواند نمي ماركس مقام ستايشگر و انديشه شارحِ برلين
چرخيده ماركس سمت به است!تصادفاً

رايان" كتاب"آلن بر كه اي ديباچه در پرينستن، دانشگاه سياسي فلسفه ماركس"استاد "كارل

برلينِ احتمالي سمپاتي به نسبت شائبه گونه هر آنكه براي است (سنسينوشته دراوساله
كتاب) نگارش نويسد:زمان مي شود زائل

"... برماركسيسم كيهاني و فلسفي شوخي نوعي است.به شده تبديل خالقش "عليه

ديگر: جايي در يا است،"و گفته سخن تاريخي جبر آموزه عليه تفصيل به ... برلين آيزيا
تاريخ... مطالعه كردن علمي براي تالش گونه هر عليه "همچنين

انديشه از برلين ستايشگرانه توصيفات معدود ساختن اثر بي در كتاب ديباچه مساعي وجود با
آشكارماركس، ها پاراگراف برخي در ماركس به نسبت را خود منصفانه ستايش نويسنده
كند: و"مي شكل هر به بشردوستانه هاي البه و عجز و گري احساساتي رمانتيسم، از ماركس

خو آرمان احساسات كه بود مراقب چون و آمد، مي بدش بيدارصورتي را خود مخاطبان اهانه
سنجي و دانسته هاينكند، نوشته از را قديمي دموكراتيك هاي لفاظي هرگونه كرد مي سعي ده

به دارند، را او امضاي كه هايي برنامه و ها نامه مرام ها، بيانيه در كند... پاك خود نهضت تبليغي
يا وجدان آزادي ها، ملت يا افراد حق انسانها، برابري ابدي، عدالت اخالقي، پيشرفت به ندرت

تمد راه در شدهجنگ اشاره شد مي پيدا او زمان دموكراتيك هاي نهضت زرادخانه در كه ن
"است.

آلمانى-4 چاپ كمونيستپيشگفتار انگلس-مانيفست فردريش قلم 1883سال-به
آلمانى-5 سوم چاپ بر انگلس بناپارت"كتابپيشگفتار لوئى برومر 1885سال-"هژدهم

الذكر)انگلس فوق اثر در ماركس( توسط جامعه تكامل قانونمندي كشف اهميت توضيح در
نويسد: علوممي در انرژى تبديل قانون كه دارد اهميت همانقدر تاريخ نظر از كه قانون اين

وىطبيعى، كه گذاشت ماركس اختيار در توانسكليدى آن كمك دربه دوم جمهورى تاريخ ت
كند.فرانسه درك را

ساعت"-6 به ربع يك مارس ازسهچهارده ما روزگار انديشمند بزرگترين ظهر، از بعد
فقط ايستاد. باز اتاقدوانديشيدن به گذاشتيم. تنها را او برگشتيمدقيقه صندليكه روي آرام

هميشه!بودخوابيده براي بار اين ضايعهاومرگاما وچنان اروپا رزمنده پرولتارياى براى اى
تاريخ براى و كهامريكا است سنجيدآنابعادعلوم توان نمي خالى.را اينجاى رفتن با كه اى



21مقدمه

احساس جا همه بزودى است آمده بوجود عظمت پر شدروح سخنراني".خواهد متن از
انگلس كنارفردريش ماركس.گوردر

نارودنيس-7 هاتاٌثير نارودنيك است. انكار قابل غير بيستم و نوزدهم قرن سوسياليسم بر روس م
بودند. روستايي كمون شالوده بر سوسياليسم به معتقد

كاراكتر به ها را"پرولتر-دهقان"نارودنيك داري سرمايه تواند مي كه نيك اتفاق يك عنوان به
خُ دهقان و روستا ببا سازش به كردند.كشانَدرد مي نگاه خوشبيني با

اروپا-8 چپ روشنفكري از جناحي ماركس، مرگ از يد"پس خلع سياسي"قانون اقتصاد در
برعكس اروپا، جغرافياي از بخشي در كه كردند مي ادعا آنها كشيدند. چالش به را ماركسي

ماركس است.-ادعاي نداده رخ خُرد دهقان از يد خلع پديده
به روسيه دموكراسي دههرهبريسوسيال دو براي را ماركس ضد جناح اين با پلميك لنين،

سكانداريهدايت تفويض با سوسياليسم سرنوشت و تاريخ در پلميك اين اهميت جنبشِكرد.
مليچپ بورژوازي شد،به سپرده فراموشي .به

بهgravitonگراويتون-9 كوانتوم فيزيك اي ذره ماهيت تعميم از كه است فرضي ذره يك
هيچ كنون تا است. گرفته شكل گرانش(جاذبه) گراويتونآزمايشيفيزيك نكردهوجود تاٌييد را

ثابت گراويتون وجود كه زماني تا مبانياست. به جاذبه و كوانتوم عرصه در فيزيك تئوري نشود
شود. نمي نائل عام نظري

(الگوي-10 آن توليد تجديد كيفي الگوي كه است چنان كار نيروي تواندزيستماهيت مي (
سياسي اقتصاد مباحثات محور مصرف ارزش باشد. موثر شده تحصيل اضافي ارزش كميت در

چون است ملي اصلييفيتكبورژوازي فاكتورهاي از كار نيروي توليد تجديد حوزه در مصرف
كميتدر استارزشتعيين .اضافه
چه-11 علمي"پرولتر-دهقان"كاراكتراگر تجريد اما است ماركس از پس حقيقت ناسازترين

در ماركس توسط (كه كاال تجريد اندازه به پديده اولاين براي)شدهانجامكاپيتالجلد
دارد. اهميت علمي سوسياليسم

كاال در كه كاري دوگانه خصلت و كاال تجريد اهميت توضيح گويد:ماركساستنهاندر مي
شد" ظاهر ما بر دوگانه ماهيت با شيئى بصورت امر بدو در ارزش-كاال هم كه مصرفشيئى

مبادله ارزش هم و نيزسپس.دارد كار كه كهديديم را صفاتي شود مي بيان ارزش در كه مادام
نمي حفظ گيرد مي تعلق آن به مصرف هاي ارزش كننده توليد عنوان نخستينكندبه من .
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كارِِاينكههستمكسى دوگانة رانهفتهماهيت كاال امدر ساخته اينآشكار درك كه آنجا از .
دارد اساسى اهميت سياسى اقتصاد فهم در دوگانه قرارماهيت دقت مورد تر عميق است الزم

".گيرد
نظر بارمن،به تناقض موجود علمي تجريد فقدان در سياسي مثل"پرولتر-دهقان"اقتصاد

است. نشده كامل آن مغز تكامل فرايند هنوز كه است زنده جنيني
كاراكتر-12 تجريد شده تلخيص متن خوانيد مي قسمت اين در است."پرولتر-دهقان"آنچه

استفاده متاكاپيتال اول كتاب توضيحات از دارد اختصاص موضوع اين به كه هايي پاراگراف در
است. شده

مصرفآسيب"-13 در"شناسي نفوذ با كه شناسيسالهاست جامعه و اقتصاد تغييراتعلم ،
متغير بر زدن مهار با را معيشت الگوي كند!"نياز"حوزه مي مديريت

كه" گونه همان يعني آن ظاهريِ مفهوم در را آن اگر يعني كنيم ردگيري جا يك در را نياز اگر
همان سازيم برآورده دهد مي نشان را درمانخود انجام با كه ايم شده مرتكب را اشتباهي

محض به است. شده مشاهده آن در بيماري عالمت كه زند مي سر ما از اندامي روي بر سنتي
كند. مي عود ديگر جايي در شد معالجه مكان اين در بيماري كه بودريار"آن جامعه-ژان

ساختارها و ها اسطوره مصرفي:
تبع به نسبت بودريار صورتاتهشدار اين به مذكور كتاب از جايي در نيازها نامحدود بروز

كند: مي شود"خودنمايي مي منجر كاالها بيشتر چه هر توليد به صنعتي تمركز كه گونه همان
قابليت از تر سريع شهري تمركز گردد... مي منتهي نيازها نامحدود بروز به نيز شهري تمركز

اساس و پايه كند. مي حركت شود.توليد مي ناشي جا اين از شهري خودبيگانگي "از

با معيشت الگوي وpauseكنترل شناسان جامعه از بسياري مشغوليت انساني، نيازهاي كردن
است. متاكاپيتال كمپ اقتصاددانان

من-14 كيفي"آنچه الزم سياسي"كار اقتصاد اصطالح يك شفافيت از اينكه براي نامم مي
از بخش آن كمي، مفهوم به الزم كار دارد: نياز بيشتري توضيح به باشد برخوردار خواننده براي

در كارگر كه است كار آنروزانه توليدطول را خود كار نيروي ارزش معادل ارزشي كند.، مي
و هستند كمي وقايع همه اينجا اماتا تاٌثيرند. بي كمي چارچوب اين در كيفي رويدادهاي ظاهرًا

كميمختصاتيدر الزم كار از بخشي دهد مي نمايش را كار نيروي توليد تجديد ابعاد همه كه
پز و (پخت الزم كار از بخش اين شود. مي تبديل زنان خانگي كار به مثال طور -خياطي-به
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يابد مي تظاهر محصوالتي در (... و بافي مستقيماًفرش هيچكه واجد و بوده مصرفي توده
به را كار نيروي تجديد لوازم از بخشي كه را الزم كار از بخش اين من نيستند. كمي ارزش

كند مي توليد مفيد هاي ارزش كيفي"شكل الزم نامم."كار مي
تبديل جهانِ متاكاپيتال، الز"جهان كميكار كيفي"به"م الزم ارزش"كار اي تازه نوع توليد و
است. تبديل اين دل از اضافي

مدرنيته-15 گوناگون معاني او است. ندانسته مدرن خانواده جزو را خود هيچگاه ملي بورژوازي
يعني بودن مدرن ديد، زاويه اين در است! رانده معنا تك اي زاويه به خصمانه نگاه يك تحت را

بهاسير كه زيستي الگوهاي همه تخريب و مصرف هاي نشانه و ها سازمان چنگ در شدن
ها زبان و ها بخشند!روان مي منزلت

مدرن داند. مي مدرن ضد خدايان شمردن خوار را مدرن جهان شياطين پذيرش ملي بورژوازي
استوار كه را آنچه هر ما چشم جلوي در كه جهاني به داشتن تعلق يعني مابودن زمان ضيبر

ملي بورژوازي كند. مي دود است.-برعكس-است گذشته بازآفريني مترصد
فرهنگ در و امپرياليستي ضد فضائل به ملي بورژوازي مدرنِ ضد ذات سنتي، چپ فرهنگ در

الزاماتاپوزيسيون به خويشتن"مذهبي به است!"بازگشت شده تعبير
دا-16 سرمايه متاكاپيتال، نقد دستگاه نوعدر منظر از هاييري مصرف توليدارزش كه

كند قرارمي بازخواست متعاليگيردميمورد غير و متعالي انواع به كاالها دستگاه، اين در !
شوند. مي قرارتقسيم متعالي محصوالت دسته در كه مصرفي هاي سجايايدارندارزش ،

منظو به و گيرند نمي ناديده را معين جامعه يك مصرفاخالقي و توليد سجايا اين تحكيم ر
در سرخپوستان كه هايي رنگ شوند! هايمي خودرقص وآييني مالند مي چهره پودرهايبه

زنان آن با كه اي ميانه(گياهي آسياي و ايران موي)در و دست جزو، كنند مي رنگ را خود
به شوند مي تبليغ اي ماهواره هاي كليپ در كه فرانسوي موي رنگ اما متعالي محصوالت

دارند. تعلق مذموم و ارزشي غير كاالهاي خانواده
دارد-17 عهده به را بورژوايي سازي تاريخ از بخشي وظيفه كه اي اقتصادي مرورانسان به

به متفاوتي هاي چهره داريزمان سرمايه تكامل طول در اقتصادي انسان است. گرفته خود
سوپراستارهاي چهره در سپس فاوست، كاراكتر در هايِابتدا هركول در نهايتاً و مصرف

است. شده تجسم مصرف ضد
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پس خود جاي كردن باز براي را مدرن جهان محصوالت كه شده بازيافت اديان از بسياري در
كاراكتر زنند رامي روز كه پيامبراني نيستند كم اند! رسيده قديسان جايگاه به مصرف ضد هاي

نفروختند. دنيا كام به را آخرت كُنام و رساندند شب به جو نان اي تكه با



تثليث در علمي سوسياليسم "ديني-قومي-بومي"تعليق

آخرالزمان شروع يا تاريخ پايان : جهاني مادون و جهاني تضاد

مرزهاي"يسازجهاني"فاوِست را-قومي-بوميهمه گذاردديني مي پا نويد،زير
آميزي رادرهم بشر نوع دهدكل مي سوسر به را زنان و مردان وو ها هاياُژه جهانيامرِبژه

مي باسازبدل همراه اگر شدنِصدايماركس،كارلد. داري1يسازجهانيامواجِنزديك سرمايه
بشنويم روبروعنقريبرا همانند و همشكل جهاني شدبا گوناگونخواهيم هاي شاخه از كه

ملي جهانيادبيات ادبيات سازديك محلي،مي محصوالت با كه سابق هاي نيازمندي جاي به
ش مي حوائجوارضا آوند مي بوجود ميرنويني رفع دور اقاليم محصول با كه ثمرات،گردندد از

كند مي خلق مشتركي اثر جداگانه ملل معنوي جدا،فعاليت بومي و ملي قالب از را صنايع
سازد جايومي محليبه جويي به،عزلت و گذارد مي را ملل جانبه همه ووابستگي توليد

جهاني شكلي بخشدممصرف .ي
دهه چند ماركس-براي با تَشاهد،همراه ما به كه جهاني مادون نمادهاي همه درُفَتخليه

ماقبلِ صور كليه هستيم: معكوس اي پديده شاهد ماركس، غياب در حاال و بوديم دادند مي
احضار اقوام و اديان دوباره سربرآوردن در اند!جهاني پيوستهشده هم به وشدنجهانيذرات

شدنگسستهتذرا كردهمحلي پرتاب متناقض هستي نوعي گرداب در را ما طلوعندا، ،اديان.
گرايياقوام بومي سازيتراژيكمخاطراتيباراكاپيتاليسمكهو جهاني آرمان انجام روبرودر
قابلكرده ماركس ارتدكسي با استآيا بايدفهم يا هاو رمزهايافسون درو راآنخفته
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كالسيفراتر( ارتدكسيِسماز سياسيو 2متاكاپيتالي-كاپيتاليمختصاتدر،)ماركساقتصاد

كرد؟ رازگشايي

جمعه غروب در لندن المپيك افتتاحيه كنار2012جوالي27مراسم را نامتباين پديده دو ،
و جهاني رويدادي شروع داد: نمايش رويداددرميزبانملتشكوههم اين !نمايش

عنوان: Islesانتخاب of Wonderافتتاحيه جشن شكسپير(بر از اقتباسي اشاره)بود3كه نه
بود! ميزبان الجزاير مجمع هاي شگفتي به اشاره كه المپيك انگيزي اعجاب امابه انگلستان

خود تاريخ دراماتيك بازسازي نمايش يكپارچه،بازيگر مليتي باشد.نميچون توانست
كشور قومي گي چنان4چهارپاره ايپس صحنهويژگي بازيگران و اشعار ها، ترانه ها، رنگ به

قوميندبخشيد تنوع امرميزبانكه فروكاهيدن صحنه لندن، المپيك افتتاحيه كنند. بارز را
بود! قومي سپس و ملي امر به نيز،چهارجهاني پكن المپيك در قبل متناقضسال امور تقارن

عدد يمني خوش بود. كرده ظهور چيني، فرهنگ و جهاني فرهنگ رويارويي در ديگر شكلي به
ساعتهشت كرد: تحميل المپيك افتتاحيه ساعت و روز به را عدد اين تكرار چيني، فرهنگ در

روز8 !2008سالآگوست،8،
مويانِ به نوبل ادبي جايزه اكتبر5تعلق يازدهم در ارتباطي،2012چيني اتفاقاتبرخيبي

عدد به گذاشتهشتخوب چين مردم چشم جلوي رخدادورا همزماني از ديگري گونه
خاطر به مويان نام كرد! ثابت را جهاني مادون و گراييجهاني واقع باتركيب آلود وهم

عاميانه هاي اضافهروستاييداستان ادبيات جهاني گنجينه به ترتيب، اين به او دبياتجغرافياي
روستاييِ جغرافياي در شد!جهاني فشرده مويان هاي جغرافيايدرادبياتجهانداستان

نوبلهايداستان !گرديدمينياتوريزه،برنده
در نفر هزار بارسلون2012سپتامبر11صدها سردادند! را اسپانيا از كاتالونيا استقالل فرياد ،

كاتالونيا هايآكنده-پايتخت نشانه قلمرو-شدنجهانياز تجزيه كه بود مردمي تظاهرات شاهد
تداخل كردند! مي تلقي سوم هزاره دموكراسي محصول آخرين را كوچك هاي پاره به بزرگ

اروپا،شدنِجهانيروند جديد كشور كاتالونيا، شعار: در اسپانيا شدن كوچك پروسه با بارسلون
!شدمتجلي

در فوئنتس كارلوس مه15مرگ كروز2012ماه آرتميو مرگ رمان يادآور ادبي6، خاطره در ،
كين همشهري در ولز اورسن از متاٌثر فوئنتس بود. زندگي-جهان مختلف دوران به بك فلش با
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كروزآ را-رتميو بورژوازيمرگ از شدن دور وخوديبه پروغرب اي چهره به شدن نزديك و
جهاني هاي تراست دهد.ارتباططرفدار كمپرادورمي بورژوازي به ملي دار سرمايه دگرديسي

رمان تمثيلِدر و، بومي منافع به كروز آرتميو خيانت شود! مي مرگ عروج و زندگي افول
جهاني بورژوازي منافع به كردن ب،رو مرگ پيروزي يابد!زندگيردر مي آرتميورمانمعنا مرگ

جهاني آمال تضاد هايكروز، آل ايده محوريمحليبا شخصيت مرگ و زندگي دقايق در را
كند! مي بازآفريني رمان،

آسانژجوقتي آگاهي–7ولين آزاد جريان پناهنده-طرفدار لندن در اكوادور كشور سفارت در
تريبونبراي،شد به جهاني نئوليبراليسم ساز دروغ دستگاه با نسخهرويارويي آخرين

برايبورژواييسوسياليسم او برد! اطالعاتپناه جهاني انحصار ديوار ديوار،شكستن پشت در
كه گرفت پناه كشوري ازسفارت گراگانهنماينديكي منطقه آمريكايقارهدر8سوسياليسم

است! تجنوبي براي فريبآسانژ جهاني اشكال به خود حمالت اِيداوم منطقه اشكال به دروغ،
برد ...پناه

د قرار داري سرمايه تاريخ از اي برهه كهدر غيردينيسازيجهانياريم قلمروزداييسازي، و
بومي قلمروهاي به بازگشت و طرف يك روندديني-قومي-از دو ديگر، طرف واز متعامل

كه همانطور هستند! آن اصليِ داشتهسازيجهانيمتعارضِ اثر دانش و حكومت توليد حوزه -بر
است!سازيبومي بوده فعال خود با غيرمتنافر فضاهاي خلق در هاينيز بوميجهانيساحره و

با كدام هاي(هر را)دلبرانهعشوه خوانندخودسويبهما و.9مي جهاني تضاد طرف دو در
يك در جهان اجزاي همه شدن ذوب كه دارند قرار كساني سو يك از جهاني تاديگمادون را

كل كه واحد-دولتجايي حكومت و واحد فرهنگ واحد، اقتصاد يك در مستقل هاي ملت
شوند پايان،ادغام عنوان وبه آل دايده و كنند مي تصور كاپيتاليسم ناپذير سمتراجتناب

رسمي،در(ديگر چپ ها-سوسيالكمپ و،بوليواريست مذهبي هاي قراركساني)يقومفرقه
گلوباليسم كه گيرند فرصت)(globalismمي يك و جديد استعمار فرهنگي، امپرياليسم با را

دانند. مي يكي داري سرمايه نظام گسترده سلطه براي فراگير
است ايده كدام سلطه تحت ما عصر؟هزاره كه نويني تاريخي عصر به سازيآيا استجهاني

يا و ايم نهاده سازيگام توهمجهاني يك جهانِمدرنفقط تنها و جهانِاست واقعي،
است؟ اقوام و مذاهب ياسربرآوردن و رسيم مي آزادي و سعادت به نئوليبراليسم پرانتز در آيا

ايمان ميان شوند؟-در مي خلق جهاني مشترك نشانگان با ضديت در كه شهرهايي
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بهدر جهاني تجارت سازمان مثل جهاني بازيگران با همگامي آيا معاصر، شناسي پايانفرجام
ي و انجامد مي زابهتري با همگامي چياپاسا هاي به؟پاتيست دستيابي براي پيگير اهتمام آيا

مفهوم و ادغام خود در را بومي هاي شناسي جامعه كه جهاني شناسي جامعه نوعي
اوتوپياglocalization(10(شدنمحلي-جهان به آغشته سرگرداني نوعي كند متحقق را

منظورنيست؟ به محلي طب ابداع و سازي فعال جهت در جهاني بهداشت سازمان تالش آيا
ايده بودن پذير تحقق بر مصداقي و تيپيك نمونه جهاني، بهداشت )glocalization(ترويج

سازيآيانيست؟ ايدرجهاني تواندنقطه مي خود پيشروي محاز امر جذب ومتضمن بهلي
روندرساندنسازش سازيِ"دو محلي"و"شمولجهانهمگون سازي باشد؟"ناهمگون

تحليل با كهآيا نئوليبرال سازيگران تاريخِجهاني نيك پايان چون داريرا 11سرمايه

شويم؟ مي همگام كنند مي بيني درآپيش هايصفوفيا گراييِسمپات اقتصادي،بومي
افراطي گرايي محيط و گرايي قوم ديني، حيات دفاع-تجديد فرهنگ و هويت دانش، كثرت از

كرد؟ گزينهآخواهيم بر كليك با وضعيتglocalizationپارادوكسيكاليا در نوساني، بينابيني
كرد؟ خواهيم

سازي" رقيبفراينديآيا"جهاني بي و تاز كهيكه است داري سرمايه تاريخ استدر قرار
جهاني، هاي سازمان جهاني، پول جهاني، توليد جهاني، بازارهاي جهاني، ارتباطات
جهاني مدهاي و جهاني هاي ائتالف جهاني، رويدادهاي جهاني، نمادهاي جهاني، سوپراستارهاي

برساند داستان خوش پايان به پيروزمندانه زآيا؟را در هايي بوميپديده گراييقوم،گراييمره
ديني احياگري داريبايدو سرمايه حركت قانونمندي از شدهخارج رويدادهايتلقي چون يو

اي شوند،12حاشيه زده كنار توجه مركز از تصادفي و ؟فرعي
رايبخش گلوباليسم كه سازي جهاني مخالفان سلطهاز معاصر الگوي يا جديد استعمار

شعا خوانند، مي مرزرامپرياليستي بدون چتردنياي رازير المللي بين آزاد تجارت و باتوليد
چون تعبيرعباراتي فرهنگي جهانخواري جهاني، چپاول جهاني، با(كردهتوطئه تعهدابرازو

بومي بورژوازي به درازيِ)نسبت دست نوع مختصاتهر به اقتصادجهاني و رافرهنگ محلي
كنند! مي تلقي خودي داري سرمايه به اهانت
راه ميانه در اي حادثه كه بينابين عرصه بهشدنجهانيدر آيا است ماندن جهاني مادون و

م از مركب اي دستهارموني كميك و تراژيك هاي يابيم؟لودي مي
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ا از هايي قسمت كه حالي هاييقدر قسمت اند پيوسته هم به جهاني شبكه در ملي تصادهاي
منفك جهاني، مصرف و انباشت روندهاي از محلي جوامع و اقتصادي مناطق كشورها، از
طريق از را ملي هاي حوزه مصرف و توليد كه است اين داري سرمايه معاصر ويژگي هستند!

جهاني روندهاي از حذف يا قرارسازيشمول تاثير تحت نوين، داري سرمايه دهد. مي
گونه( گزينشيبه رد،)اي يا و پذيرش جوامعبا و ها اقتصاد از هايي پيشبخش به رود!، مي

بن و بيخ از را جهاني داري سرمايه مسلط اهداف و ها ارزش ظاهراً معيشتي و بدوي اقتصادهاي
كنند! مي اسطوجهانانكار فراگير سپهر به داري دِلسرمايه از زيرا نشده تبديل نوليبرالي ره
اجتماعي هاي13حذف روند آجهانياز پديد اقماري است، خودورده هاي اسطوره بزرگترين كه

وامدلازرا قومي و ديني گيرند!احياگري مي
جهاني فرايندهاي از حذف سياسي است؟،اقتصاد معارض14ِكدام هاي سازيجهانيجنبش

پيشو خود پيشاپيش مصلحانكه و قبايل روساي ديني، آژيتاتورايان عنوان به را گرايي بومي
ارزش، با بيگانه كلماتي با را خود سياسي اقتصاد ترمينولوژي اند سرمبرگزيده و -يهاسود

كينزي( مفهوم اينان-)آن15به شناسي هستي در اند! مختصاتآكنده در كميت حكومت
ايسرمايه سياسي اقتصاد واضع ترتيب اين به و شود مي كشيده چالش به كهداري شوند مي

زندگي الگوي و پذيري مبادله جاي به سودمندي ارزش، جاي به مصرف ارزش آن جاي16در به
نشيند! مي زندگي قوانينسطح خواني دوباره دربا بهكاپيتالمكشوف توان مي آيا ماركس،
هاي روند از حذف ماركسي،سازيجهانيعليت سياسي اقتصاد راحركترسيد؟ داري سرمايه

عنوان به مصرف ارزش و سودمندي كند. مي تعقيب ارزش قانون كمي منطق گسترش با
داشت وجود داري سرمايه از قبل هاي فرماسيون همه در كه اندفاكتورهايي تجريدات17ه در

اهميتي با نقش ماركس كنند.بازيعلمي قوانيننمي كه اثري عنوان به وكاپيتال حركت
تا را داري سرمايه كميِتكامل تضادهاي انكشاف مرز تا و سود نرخ كاهش به گرايش قانون

جهاني روندهاي از حذف قانونمندي تواند نمي كند مي دنبال بسازيكاپيتاليسم كه هرا
كيفيتاخانواده و سودمندي مصرف، است،رزش الگوِيتعليلمرتبط تنها نقطه اين در كند!
مصرف،-كاپيتاليمعرفتيِ ارزش و ارزش كيفيت، و كميت توٌامان كنش درهم كه متاكاپيتالي

دهد مي قرار علمي انتزاع موضوع را زندگي الگوي و زندگي تواندسطح دستگاهشمولمي
وسعتاقتصادسيا ( فوق سوال به دادن پاسخ براي ) را ماركسي .18بخشدسي
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كانوني سومكهايتز جلد شوددر مي تضادهايمستدل اساس بر داري سرمايه كه است اين
دو خود، اصليذاتي توليدتوليدشاخه مصرفووسايل وسايل وتوليد متنافر دوجهت در را

كند مي دفع هم از اي19ناهمگرا نقشه با را توليد وسايل توليد الگوي يكطرف از داري سرمايه .
را اجتماعي زيست و مصرف الگوي ديگر طرف از و كشد مي بيرون بومي قلمروهاي از جهاني

ديني و قومي محلي، مختصات جهاني(تابع مادون فاكتورهاي تاٌثير بازتوليد-)تحت و توليد
حاضر،نمايدمي تز شالوده بر سازيجها. مادونني سازيو داريجهاني سرمايه ذاتي روند دو

دل به را كاپيتاليسم خود، تعارضات و تخالف تداخل، تعامل، در كه واند مي20بحرانآشفتگي
پي اين با فرض،كشانند. قانونمنديِش و سياسيالزامات جهانياقتصاد ضد و سازي جهاني

ماتريسسازي در بايد جست.-كاپيتالرا كاشفمتاكاپيتال كاپيتال بينابيني، فضاي اين در
سازيعليت مبنايجهاني كميبر متاكاپيتالقوانين و سازيرموزكاشفارزش جهاني برضد
باشندمصرفسپهربرحاكمكيفيقوانينپايه !مي

جهاني مادون داري-صور سرمايه مطامع آخرين با چه-همساز الگويهاييديناميسمبا
اند داده قرار حمله آماج را بشريت ؟زيست

جهاني اسطوره برابر در سنگري خداوند ملكوت

ديني تاريخ خلق مقاومتآرزوي سنگر به را خداوند ملكوت برابر، سازيشبيخوندر جهاني
احياگري شناسي هستي است. كرده راز-دينيتبديل از سرخ"آكنده گل از-21"نام البيرنتي

زايي افسون و زدايي ژنومافسون زنجيره در تعصب انواع ظهور است. ماوراءالطبيعه هاي داستان
خودمان تمدن و خودمان تاريخ خودمان، راه خودمان، را-دين اوليه قرون پيامبران روح

خوانَفرا ديني،مي احياگري ماهيت قلب نيت به اجتماعي علوم هاد. فرض خودپيش اصلي ي
كنند مي اعالم باطل به!را بازگشت پس اين تالشاز ديني، هاي تخفيفمحتضرانهيريشه در

بهتپايريزشآثار دين متاكاپيتال، علوم جديد هاي گزاره در نيست. جهاني مادون هاي خت
هويت هاي سرچشمه از يكي است.الهوتيعنوان برخاسته مشترك هويت با چالش به امواج،

ريختنسازيجهاني هم در فراهمبا را بشريت ناامني موجبات گذشته، هاي نيازكردهبنيان و
هويت و معنا (به هستندرا آن كنندگان تاٌمين بهترين از اديان است.)كه آورده بوجود
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مدرن، اعتقادي ترقي(منابع و توسعه به ايمان است)جهانيچون آن وقت و نبوده بيش توهمي
ز دينيكه از(هدگرايي ها)پس ساختهسده آن براي بورژوايي عقالني نظام كه آهنيني قفس از

كند. سازماندهي را كاپيتاليسم جهاني اسطوره برابر در مقاومت و دموكراسيبگريزد ليبرال
ايدئولوژيكيِ تطور پايان بانقطه كه اند آمده ديني هاي نهضت نيست. تاريخ پايان و بشريت

جسد روي از بهعبور تاريخ دوباره شروع نشانه به را بن بيگ ناقوس غرب، دموكراسي ليبرال
درآورند. محصوراديانصدا شان آسماني كتب آيات و باشند تاريخي اهميت واجد كه اند آمده

نباشد. ها خانه و دلها سازيجهامشخصهدر وني سر پشت اشكال كردن فراموش ميل معاصر،
ديني گرفتنمعاصر،سازيمشخصه آغوش بطندر از معنا و زيبايي آفرينش و گذشته اشباح

با سازيجدال است!جهاني
وفاداري"تز آنكه بي كند دريافت است آن خور در كه را اي وفاداري تواند مي جهاني هويت

بين از ما در را تقويت22"ببردديني را ديني امر و جهاني امر آميز مسالمت همزيستي توهم ،
كند آن.مي يا اين سر بر گرايانه تقليل جدلي جهاني، امر و ديني امر ميان گزينش اينكه براي

هاي تئوريسين طلبنباشد افرادصلح كنار در كه حالي در بايد كنند: مي و،توصيه نهادها
انجام مشغول ها كهجنبش هستيم سازياعمالي عينجهاني در برند مي پيش به را سراسري

قدسي فرايند كه باشيم اقداماتي درگير بايد اندازند.سازيحال مي جلو بهرا نسبت دلمشغولي
از وجهي عنوان به بايد هم ديني هويت سازياعاده آنجهاني برابر در مقاومت از شكلي هم و

شود كه!تلقي مسئله وسازينيجهااين گردانيدن خاص برابر در شدن عام متضمن
استسازيديني گردانيدن عام برابر در شدن خاص آشوبي23ِمتضمن هم در نشانه رابطهنه

به نسبت دلمشغولي بايد كه است آن نشانه كه دو بهامراين نسبت دلمشغولي با را امِردين
آميختجهاني هم ديني!در سازيكهرهبران منبعجهاني ونابرابريرا عدالتي بي و فقر ،
عدالتسازيديني ايجاد منبع روحيرا تعالي بينندو توانندآيامي بخشمي تدابيرآن از

جهت در كه را مشاركتيتقويتجهاني ايثارگرانهاخالق باليايو شوندطبيعيدر مي بسيج
كنند آميزيساپورت هم در افق ترتيب اين به جوييِو راعدالت جهاني جنبش با درديني

دلربا و جذاب اندازي وچشم كنندمجسم همگرايي؟محقق طرفداران كه نيست تاريخ،مهم
واحد نقطه سمت به را واگراييشدنجهانيجوامع طرفداران و بيني تاريخي،پيش تقدير

به جريان دو اين سنتز است مهم آنچه كنند مي گذاري نشانه ديني بازگشت سوي به را جوامع
تشكيل است!تيوِفدراجمهورينفع سازي جهاني جغرافياي در رويمذاهب پيش مسئله
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ديني باشداحياگري اين چگونهنبايد توانكه تمدمي هاي ويرانه هاينروي سازه جهاني،
بلكهقدسي نهاد بنا مصالحباشداينبايدرا از چگونه سازيهايفرايندكه برايجهاني توان مي

دينيِ كرد!معماري استفاده جوامع
تقابل بوجوددر اي گسيخته هم از هاي پاره جهاني، همگني گسترش كدامبا هر كه اند آمده

و معاني متفاوتبه هاي ميماهيت اگرمتصل سازيشوند. پيونديتوليدنوعيجهاني هم
ها( گسست و ها ناپيوستگي ديني)درون آشوبناكآايجادنوعيسازيباشد نتايج درون رامش

اطلس به كيهاني، زيباي صور معمار مثابه به بايد را روح اقليم سازياست. نمودجهاني ومنضم
ماترياليسمسياقاينرب بين رابطي پل ايجاد با را خدا و انسان قهرآميز سازيرويارويي جهاني

ديني متافيزيك مسيح،سازيو مصائب و مسيح هاي وسوسه بين24بين ودهكده، لوهان مك
المادهكده نمود!م25دااليي نتفي

امتن تئوري هويتي، هاي چالش شناسي آسيب بر متمركز بورژوايي راهبردهاي ازدر اع
ا،26تكوارههويت شاهوار انداز،هيبتي چشم اين در دارد. سخيف ايجهانما سازي دچاركهي

ديگر طرف از و گردد ديني هويت به اعتنايي ازبي ناشي گرايي بهتقليل انحصاري وابستگي
و ديني( هاهويت وابستگي بقيه دوتاييِ)نفي هاي آشوب با را ما سياره غيرديني،-ديني:،

ديني-ديني ديني-قومي، دينيدي-انساني، و كند.-ني مي روبرو دينيجهاني انسان دادن قرار
كاراكترهاي ساير برابر در اول اولويت عنوان كهبه سازد مي هويتي صافي نوعي محتمل،

آينده هاي جنگ متخاصم جبهه دو آن، پشت در گان جامانده و آن از هستند!عبوركنندگان
تواند مي فرد داللمسلمانيك تبتي، نژادي خصوصيات با فرانسوي، ريشه با باشد افغان

شناس زبان و باز عتيقه باز، همجنس شيزوفرني، به مبتال گياهخوار، آنكه-بورس، رابدون خود
كه است بهتر او دربياويزد! ها هويت بقيه يابي(با هويت با صرف)انحصاريغيرسازگار موقع

باشدشام شناسي،گياهخوار زبان مطالعات باره در سخنراني باشد،موقع شناس اذانِزبان موقع
باشد، مسلمان عصر و ظهر و نفسِصبح طغيان موقع و باشد سودپرست بورس در معامله موقع

باشد گرا همجنس گذاردنِ.27اماره، ازانگشت يكي روي بر صحيح و موقع هاِيبه گزينه
آنها، بين موازنه و تعادل حفظ كليد وكليدهويتي، تكواره هويتي زندان زدودنكليدگشودن

است! بشر درونيات از پريشاني هاي شراره
ديني شناسان پرستشهماننديِمتون آداب و داستان،اصول بين آفرينش،هايشباهت

موتيف وتكرار شر و گانهاشتراكخير اديان"دوزخ-برزخ-بهشت"سه ادلهبين عنوان به را
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دينيابطال هاي تمدن جنگ رودرروييتز فرض و خودمذاهبمطرح مفروضات دستگاه از را
كنندحذف رومورخين!مي مونتاژ28ميانه كشوربا يك تاريخ از هايي ها-تكه سده ازياز پيش

امروز تا بر-ميالد را ملل فرهنگ و رفتار در جهانگرايانه هاي دينيظرفيت تكواره هويت عليه
كنند! مي گذاري نشانه هويتي چند تساهل له بر و

رمان در نسرين تسليمه كه جويي29"شرم"تصويري ستيزه دهدمذاهباز مي نشان
اندازد. مي تعويق به را جهاني سپهر به دادن شكل در قدسي امر مداراجويانه مشاركت اتوپياي

داوينچي" تاز30"كُد روايتي مجدليه،با مريم با عيسي حضرت رابطه از راه مسيح كاريزماي
هاي سمپات و مترجمين مولف، سازد. مي پذير شيطاني"كتابشبهه هاي يكي"آيه ازپس،

شوندمشمولِديگري مي مرگ و خفا در زندگي تهديد، آزار، تعقيب، شعلابدي با شدن! ور ه
هايمنازعات تنش آرو بهزويِمذهبي، ديني رجوس با جهاني ونوس محالآرزويينكاح

شود! مي نزديك
راجهانيساحره ما مسخِمادينيفرشتهوسازدميرخَسمتخيل سوي به راند.را مي جهان

و شناسي غيب جاي تواند نمي خود ذاتي هاي تنش كوران در داري سرمايه جهان
ديني اخالق و مناسك بگذارد. خالي را ديني گرايي آخرتتوليددر(منجي از ،)وحشت

به را سياسي اقتصاد قوانين الهيكاركرد جبروت برابر در زدن زانو و است!لرزيدن كرده مشروط
يك و مفروض منشاٌ يك اديان همه براي نوزدهم، قرن دوم نيمه در كه ديني شناسي انسان

تطورگرايانه واحد(نقشه خداي به اعتقاد تا همزاد به اعتقاد كرد)از مي كهرسم داشت سعي و
كند مشخص تكامل نقشه در را خدايي چند و خدايي تك هاي نظام تاٌخر و عهدهبا(تقدم به

معاصرگرفتن سياسي اقتصاد در تازه از)وظايف تظاهري به را روح و كالبد تضاد وتضاد، ارزش
پشتمصرفارزش الك پيوند از توحش جهان جانوران زايش اسطوره است! زده پيوند كاال در

قورباغه فالي(و نزد شناسيِ)31كامرونهايfaliدر دين اصلي بازيگران سوي از وقتي
خدم به گردد.متاكاپيتال مي بورژوايي جهان جانوران زايش نطفه شود، مي گرفته ت

قانون كه دانند مي كساني را جهان حقايق به دستيابي خداوند"رموز خانه در را32"سكوت
شكنند!جسورانه مي
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هاي دراستخوان فرهنگي جهانيزنگارتنوع واحد

رمان است"در باين گانتن من اسم كوريِ،33"گيريم دچار داستان محوري شخصيت
ع توهم تا است اي باخودخواسته كه اي فاحشه به نريزداغيارشق هم به دارد نشر و .حشر

شناسيكاميالارضايتصور فضاهايزيبايي شناسيككورينوعي،فرهنگي-چنددر انسان
ه كه راايندرنامشروطخواهيِمخواباست در.كندميمعنيجوييتكثربهشقعمناطق

مقابل، شدن34هاhyperglobalistنسخه آزاد به مشروط را سعادت به قطعينيل و ازكامل
فرهنگي" به"پلوراليسم دستيابي بزرگفرهنگيو ترمينولوژي در كه دانند بهمي گلوباليسم

است.فرهنگ موسوم جهاني
اقمار از فرهنگي كهكشان كه معنا اين متفاوتپذيرفتن يكي از تاللويي و شده تشكيل

كند مي پرتاب فرهنگي گرايي كثرت منظومه به را ما نيست، واحد مخالف؛ستاره سمت از
فرهنگي- پنداري همسان قبول استياليِ-با گزاره به كه گيريم مي قرار جهاني پيوستاري در

است. وابسته برتر سازيفرهنگ آنجهاني مقابل در مقاومت و مركزگرا آوانگاردهاي رهبري با
هستند. معاصر داري سرمايه كننده تعيين فرهنگي روند دو پيراموني، هاي پارتيزان طرف از

پيرامونيامتناع هاي شدنازفرهنگ ديگربلعيده طرف از و مركزي فرهنگ جاذبه ميدان در
كانونياشتياق بلعيدنفرهنگ هابراي معارضفرهنگ روند دو و متضاد گرايش دو حاشيه، ي

است. بوده معاصر فرهنگي شناسي انسان هويتدر مرجع همچون جهاني فرهنگ ارزيابي
اعتقاد برعكس، و ندارند ذات به قائم هويتي كه اي فرعي هاي شاخه به بقيه تقليل و فرهنگي

جهاني ناپيوستار ازايبه گرفتنكه قرار هم هاكنار فرهنگ تك خاص)تك هويت حفظ با )
گرفته نيست(شكل واحد فرهنگ يك استيالجويي محصول فضاي)و در كه هاست دهه ،

شاخه دو كنند!بينابيني مي عمل معكوس جهت دو در شناسي انسان
يكدست جهاني از نئوليبراليسم نگارانه آينده پيوندي،-تصوير هم از ولبريز همنوعي

ازهم سرشار بورژوايي، آسمان زير در استدروغانديشي آرزومندانه اتوپياي و اغراق ستايشِ.35،
سطح هزار در فرهنگي آميختگي ميراثمتكثري36درهم را ها فرهنگ رسوبات همه ماكه

سازد تخيلمي بيان براي را جهان هاي زبان همه كارماو گيردبه است!فريبازپرنيزمي
به ويژه ادغامسازيجهانيروندرويكرد معناي فرهنگبه يك در زمين روي هاي فرهنگ
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گريبان كردن خالص به قادر نيست.ازخودجهانشمول، خود ضد هاي بهسازيجهانيجنبش
رود مي پيش فرهنگيحركتاماسرعت واكنش(مونادهاي فراخوانِدر بابه روندهايهمگامي

داردماٌيوسشتابي)جهاني !كننده
كهتكثرگرايانوجدان اندازه همان بادربه شدن افزايشمخاطراتروبرو و اسيدي هاي باران

اي گلخانه ازگازهاي شوند مي فرهنگيهايپيامدمجروح سازي دارند:37يكسان برمي جراحت
از ناشي انساني، كرامت و آزادي امحاي در اخير قرون فرهنگيِفورانفجايع محورتعصبات تك

وقتي سويهستند. از برتري فرهنگلوكيشن بقيهيك شود مي راهتصاحب به ها تمدن
افتند. مي چشمكسانيانحطاط خورده شكست فرهنگ درون اندكه باحقيرانه،گشوده

شوند. مي مواجه پيروز برايشيرينجزسازيجهانيفرهنگ براياقليتكامي تلخكامي و
ندارداكثريت محكومرژيم.حاصلي هاي فرهنگ با مشترك مخرج زدودن با صدايي ،تك

ساز است.بحرانزمينه شكلي تك و پنهانهمانندي براي تروا اسب يك واقع در سازي جهاني
است. فرهنگي گري سلطه سازيكردن باورهاچونجهاني و ها سنت ها، آيين تخريب عامل

وبرواست جهاني هاي فرستنده نابرابر پيشاجهانيرابطه هاي مند،گيرنده گرددنظام !مي
قرضه اوراق جهاني، اعتباري هاي كارت جهاني، گروهي هاي رسانه گيري شكل كنار در

جهاني استراتژيك هاي ائتالف و جهاني بورس بازار كه-جهاني، اي جهاني فرهنگ نضج شاهد
مشترك زيست الگوي اشاعه ازتنعمبا(بازنماي بورژواييتوليداتمشترك )باشدجهان

پايه بر را صالحيت عمومي هاي مالك طرف، يك از داري سرمايه جهاني امپراتوري نيستيم!
خودمرك سالح از گرينويچ حواشيزمان سوي به فرهنگي اززپنداري و كند مي گيري نشانه

كه اي يافته تعميم تقليد از ديگر استطرف فلوراممكن پوشاكInterflora38اينتر ،
Benettonمبلمان يا شكلراIKEAو كندمعاشجهانيبه زندگيتبديل باالي استاندارد و

مصرفازرا آفريقا،بورژواقليتاجغرافياي مرغزارهاي آسيا، شرقي جنوب هاي جنگل عمق به
ايران مركزي كوير و گينه مرتفع هاي است!بفالت رفته فرو هراس در هايكشاند، شيوه

سنتي ازو(زندگي شده خودياشباع فرهنگ چقدر)فضايل روندهايهر سوي سازياز جهاني
تهديد گيرند،مورد عوضقرار نگريدر نسبي و تكثر اياز دفاعي سازوسايل كهنمي د

Bodyguardهاي شدهسنتيفرهنگ !باشند39تهديد
فرهنگيبورژوازي شناسي انسان حوزه شبههدر كنداين مي تكثير دررا سيال عابر كه

متعدد سطوح و ها دنياي،فرهنگيهستيعرصه واز جهانيكهاياسطورهبيصاف مجمع
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پاركور هاپ، هيپ دونالد، ديزنيCNN،40مك والت توييتر، دونالد،، street-danceومك

سازند يابد.مي مي تكنجات موقعيت محصول كه حقارتي موقعيت-احساس در است معرفتي
گردد-چند مي زائل است متعالي خدايان از پر كه اي هاتكثرازكهصدايي.معرفتي يافق

ايجادفرهنگي ( همساني تكفير و تفاوت تقديس با شود( ومي ترين خراش گوش ترين، تازه
ترين داريتاريخِصدايموهن !استسرمايه

كند مي پاك اشك از را هويت چشمان كسي روزي

ايدئولوژي، جهل، كه هايي هويت مرز از گذشتن آدميانرسومبا در بالهت انواع و ها زبان ،
اندبوجود يوساآورده بارگاس خوانندگان41ماريو گفت: نوبل دريافت خطابه بواري"در و"مادام
م"آناكارنينا" چه مسيحي، چه كنفوسيوسي، بوداييچه چه و چهسلمان "وكيمون"باشند

چه و كه-"بومباچا"بپوشند آناكارنيناهنگامي كه زماني و نوشد مي را آرسنيك بواري اما
اندازد مي قطار زير را شوند.خودش مي متاٌثر يكسان هايازيوساتمجيدبه ايسمپاتي جهاني

الشعاع تحت نظرانههايغمخواريكه خطابهتنگ از ديگري فراز در گيرد نمي رنگقرار
بازد: ما"مي و ماست خطير وظيفه بوميان آزادي كه است قرن دو بگوييم صراحت به بياييد

در است. نشده حل التين آمريكاي كل در هنوز مسئله اين ايم. نكرده عمل خود وظيفه به هنوز
ندارد. وجود استثناء يك حتي شرمساري و ننگ "اين

ازتاٌثيرباادبيات عبورو)جهاني(عامهويتپذيري تفاوتبا ،خاصهويتدادخواهيازبي
تواند ايليچ"ناظرمي ايوان رادر42"مرگ تبت هاي هاييتنهماندچاربلندي كهكندلرزه

زنِدر پترزبورگپرسه هاي استايجادشب آمريكاياماشده همه با يوسا كه اي شرمساري
كه امري است. خاص هويت جبر ميدان در گرفتن قرار از ناشي گذارد مي اشتراك به التين

در گرفتن قرار است تفكر خاص هاي شيوه بر جهانيبرراعامروندهايناظر ادبيات تابد. نمي
تواند نمي منطقاً باشد عام بايد بركه بنا آنچه كند. نفوذ خاص هاي هويت تاٌثيرناپذير ديوار در

باشد. جهاني و عام تواند نمي منطقاٌ است خاص آنپارادوكسيتعريف دچار يوسا خطابه كه
دارد! منشاء يوسا از بيرون جهان در است

جهاني راسازيگفتمان فرض پيش دهداين مي قرار خود عزيمت بهنقطه دنيا هويتيكه
هويت از شدن دور قواعد كه دارد تعلق آنهايي به ديگر زمان هر از بيش دنيا ندارد. تعلق خاص
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اند. گرفته ياد را مشترك هويت به شدن نزديك و فرد به گراييِمنحصر متقابالًخاص هويتي
گردد. جهاني بازي قرباني نبايد انحصاري هويت كه كشد مي پيش را گزاره اين

Dead Manاز43جارموشجيماثر سفري بههويت، ماشين به مغفولهويتسويمنتسب
بليك ويليام نام انتخاب است! گذشته رمانتيك(در عهد انگليسي فيلم،)شاعر اصلي كاراكتر بر

بر اي گياستعاره استويژه سفر گرايانه آل بليك("هيچكس"!ايده همسفر سرخپوست ،)نام
به پيرامونيارجاعي هويت شدن مركزيمحو هويت نفع در"كسي"استحالهيعنيبه

تسليم.است-"هيچكس" به منفعالنه و تلخكامي با نبايد پيراموني هاي پيشگويانيهويت
رافرجامِكهدرآيند دانندمقدر،شدننابوددرآنها .مي

هاي هويت طرف از كه هايي تهديد يا است زاتر ترس مشترك، هويت جويي برتري خطرات
شوند؟انزواطلب مي هزارهصادر و كرد آزتك، بازمانده آخرين با بايد دور-آيا به آهنين لفافي

ه با يا و بكشيم هامان حملهكهويت خاص هاي هويت ارزشي پايگان به جهاني عصر رهاي
عام؟كنيم؟ هاي هويت فرزند يا هستند خاص هاي هويت فرزند بيشتر ها انسان

ا كه هاست ازندهه شگرفي بورژواييرژي متاكاپيتال(روشنفكري كمپ و)در كنكاش صرف
هويتكاوش تراژيك و اندوهگين بطن است! شده هويت ودردر اشعار انگيزترين غم

هاسوگوارترين شودآهنگ مي جاني و روح عاصي نماينده هويت آيد. درمي وصف كهبه
عليه فشاربدگوهرانبر زير در كه معصوم هويت تصوير ساختن براي است. كرده قيام جهاني

اجدادي هاي تراست شود، مي خرد داري سرمايه زايي عموميت امان واردمظلومهويتبرلهبي
اند.ميدان شده

هيستريك، ياٌس در درما و نفس عزت براي پايان بي حسرت در شخصيتي، هاي لرزش در
سركوبِرنجي و تحقير از شود،كه مي عارض نجاتآهويت آخرالزماني هواي و حال اين از يا

شويم مي نابود يا يابيم مرگ؟مي حكم در داري سرمايه جهاني روح فراگير حضور پذيرش
زندگياست حكم؟يا در هويت به بازگشت در نهفته انساني طپش و دراماتيك حياتطنين
نيستياست سو؟يا يك مقاومتدر ديگر سوي در و هويت اركان فرولرزيدن و پياپي تخريب

فرو هاي خواست و آرزوها ساختن متحقق گوشهويت!خوردهبراي هويتدر هاي سمپات
اين،مشترك هاآيا تمدن جنگ شروع كه44طبل دراست صدا است؟به اندازهاِيآمده چشم

شدن سازي(مسخ جهاني افسون برابر چشمدر جلوي هويتي،كه تمايزات حفظ طرفداران
شوند مي يا)ظاهر اند توهم جنس از ايآيا ت؟يندهآروزنامهازبريده حوزه در هافردآيا هويت
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معارض هاي هويت يا و شويم مي كشيده كارزار اختالط(به عرصه اموردر صلح)جهانيبا وبه
رسند؟صفا مسلمانيمي ستمگر، هندويي به اينكه صربيبيبراي ترحم،تساهل، بي

نشويم فروكاهيده تحمل بي پوستي سياه و سنگدل شودسرخپوستي مي وآيا گزينش با
متكثروسعتاستدالل، را خود هويتي هاي تعلقِوفاداري احساس راو هويت يك به افراطي

سازيم اين؟مهار گرانهآيا ستيزه هويت از جويي كهبهره هايبهاست پديده گيري يشكل
شده منتج سوداني اسالم و القاعده آميختهآياوچون پريشاني به را ما دنياي كه هايي شرارت
اند چرخش در هويتي ادعاهاي تواندآياهويت؟حول سازيِسامانهمي همجدا از مردم

مردمآيا؟باشدن از گروه يك تواندهويت گروهيمي به نسبت شقاوت براي نيرومند سالحي به
بدل منبع؟شودنديگر نه و باشد لذت و غرور دلگرمي، ثروت، منبع ما براي هويت اينكه براي

دهشت و كرد؟،خشونت بايد چه
دارد. متعهدي و نامدار هاي چهره ثروت، و هويت آميزش افق در متاكاپيتال، شناسي هويت

گروه وارداين انديشيبا دور قناعت، بردباري، هماهنگي، عدالت، مفاهيم رويوكردن -ميانه
اند! آورده بوجود اخالق و اقتصاد تركيب با را ها اولويت از متفاوتي كهترتيب مفروضاتي نظام

تكهاهويت چينش اساس بر قراررا باال و پايين مرتبه در دهداملي نقدمي معرض در
متاكاپيت شناسي دارد!هويت قرار كهال مذهبحقيقتجرياناتي قبيل از عاليه فلسفهوتجليات

شركترا پوزيتيويستيبه آزمون كنمشروطدر متاكاپيتالتوسطد،نمي شناسي موردهويت
گيرند مي قرار گانبازگشت!بازجويي گرايانهسويبهه هويت اشكالاقتصاد آزمندي،همه

مي خوار را سودپرستي و كاررباخواري و توليديشمارند خدمت در كه دانند مي معنا واجد را
شرافتمندانهييكاالها معيشت براي اند45كه گيردضروري !قرار
Schindler'sنوول Ark46ارتباط از وجهي هولوكاست، قيامتي فضاي را"هويت-وترث"در

كشد. مي قلم نازيسم،به سلطه تنگناي شيندلراپورتونيستيبورژوايدر اسكار نام مصائببه از
كند! مي استفاده ثروت توليد براي يهود ماشينلهستانييهودي1100هويت از فرار براي

شيندلر كارخانه ماشين به شيندلرهولوكاست برند. مي هولوكاستوجدان(پناه كاشف،)عصر
در ثروت است.ضميرگوهر هويت
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جهاني غول شانه بر بومي هاي كوتوله

از پر بومي هايتاريخ ازترس كهننابوديخطرناشي هاي پيشرفت-شكل وضعيت در زيست
جهاني ساامااستامر هميشه براي يكبار فروريزي بوميتصور حملهختارهاي اثر بريگاددر

داريجهاني شود.سرمايه مي شبيه وار افسانه طرحي به پيش از بركوتولهبيش بومي هاي
جهاني غول بهشانه خود از تا اند كنند.ايستاده حيثيت اعاده بشر نژاد پرسوناي آخرين عنوان
از بومي وكاراكتر نامتمايز صاف، فضاي در نيست مجبور پس بستراين كه اي نامتناهي

سازياجتماعيِ مفعولجهاني او گيرد. قرار بيگانه هاي انسان كنار در فراينداست اراده بي
سازي به(جهاني را كرونولوژيك زمان كندكه مي تبديل پايان بي گذشته،زاونيست)حال

جدا تاريخ و شدخاطره هايي.نخواهد صفت به شدن منسوب تاب ديگر بومي اصول مدافعان
مقابل را جهاني اخالق هاي پرنسيب و ندارند را جهاني گر احاطه داستان در نابالغ و بدوي چون

براي بومي شناسي هستي كه امني جمعي هاي خانه كنند! مي تفسير خود با مخالف "ما"و
توسط سازد ش"ماي"مي نخواهند تخريب واحد،د.جهاني مكان يك و كل يك مثابه به جهان

آميخت! نخواهد همگون جوهر يك در را بودن محلي اشكال
سپهر در بومي امر با (مواجهه سوادبيات اين به بيستم قرن است.)از گذشته مرحله سه دراز

كوتاه باشد"داستان سلطان خواست مي كه اي47"مردي عده با جنگ در انگليسي فردي ،
گردنبومي به تير اصابت علت به اما خورد مي نمياوبندتير سرازير برخورد محل از خوني ،
تيرشود از كه كسي بوميان ديد زاويه از مقدسزخمي. است.،نشود پادشاهي سزاوار و ناميرا

با وصلت از شده گرفته نظر در سلطان همسري براي كه را"ابرمرد"زني او دست و ترسد مي
گيرد. مي باطلگاز را ناميرايي طلسم زند مي بيرون گازگرفتگي محل از كه وخوني كند مي

شود. مي مرگ به محكوم بيگانهداستانايندرسلطان برتري بهاسطوره اعتقاد خاطر به نه
ذاتي بود(ويبرتري استعمار عصر فرض پيش وتصوراتشبكهدربلكه)چنانكه ايجاد بومي

شبكهسپس همين شود.در مي متالشي
داستان اسب"در نام به بازنماي48"مردي كه دوم، تاريخمرحله در بومي امر با تقابل

است-پسا انگليسي،استعماري اي زاده جماعتنجيب شود.يتوسط مي اسير تدريجبومي به او
رسد مي قبيله رهبري مقام به و كند مي منطبق بومي هاي ارزش با را فرهنگخود با انطباق .
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) اولبومي داستان انطباقي)برخالف وجعلينه دشوار هاي آزمون سرگذراندن از با بلكه
پيش از برتر موقعيت به نيل براي بيگانه دهد. مي رخ آزمون از آمدن بيرون انگاره-سربلند

متمدن" انسان بومي"برتري شايستگي معيارهاي سطوح از پله پله را خود بلكه گيرد نمي بهره
كشد!باال مي

داستان در بومي سوژه با رقصد"تقابل مي ها گرگ سوم،49"با منعكسمرحله را رويارويي
كند. بوميانمي با پوستي سفيد ارتباط است، بومي نگاه حيطه در كه اي افتاده دور منطقه در

شود. مي تر عميق و تر واسطهبعميق بوميانه جمع در پذيرد مي او سويه، دو گزيني انطباق
پذيرند. مي خود جمع در را او هم بوميان و بوميِباشد يك شمايل به او كه وضعيتي كاملدر

است شكنجهدرآمده سختي به و آيد درمي بوده آنها جزو روزي خود كه متمدناني اسارت به
داستان اوج نقطه در شود! دهند.-مي مي نجات را او و رسند مي راه از دوتاييبوميان رابطه در

ايناولعنصركه"بومي-متمدن" از پيش بخشكاراكترچونتا باررهايي اين بود شده ظاهر
ايخود رابطه رسد!-وارونهدر مي رهايي به بومي دخالت با
وارونه" شناسي سيستمي50"بومي شد ترسيم فوق داستان سه در آن ادبي تكامل نمودار كه

بازنمودهاست استعمار(از دوره شناسي بومي عكس جهت در و)كه جغرافيا تاريخ، از بار اين
سركوب و تحقير براي قدرتي گفتمان بومي امر("ديگري"فرهنگ نماينده )استفرابوميكه

سازد! مي
متاكاپيتال عصر در جهاني مرز"پرچم،ميليشياي بدون بينابيني51"دنياي فضاي در را

خود مرزهاي كننده تفكيك خطوط سازي پررنگ حال در كه كند مي حمل اي بومي مونادهاي
جغرافي گسترش مستلزم عجيبي طرز به جهاني جغرافياي توسعه است!هستند. بومي اي

عليه52"استراليا"فيلم بر اي stolenبيانيه generationنسل حاصليا كه است كودكاني
(بومي اجبار-آميزش به بومي خانواده از استعماري، قوانين اساس بر و بودند استراليا در سفيد)

متن روي از فيلم سناريوي گرفتند. مي قرار مذهبي هاي مسيون تربيت تحت و شده جدا
در استراليا دولت كه اي ق2008نوامبر13عذرخواهي كشور آن بوميان به نمودخطاب ،رائت

است: شده نوشته
پديده" به كه خود گذشته رفتار سوء در stolenما generationاز فصلي به و شد منجر

در اي تازه گام كه رسيده آن وقت كنيم. مي تاٌمل رساند آسيب ما باتاريخ استراليا تاريخ
كجروي سيتصحيح همه براي ما شود. برداشته آينده به اعتماد و گذشته كههاي هايي است
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خواهيم مي پوزش است شده استراليايي دوستان به خسارت و عذاب آمدن وارد به به.منجر ما
عنوان به سرزمين اين بومي احتراممردم با انساني، تاريخ در فرهنگ ترين قديمي و ترين بادوام

كنيم. مي "ياد

د"استراليا"فيلم شدن گم و رنگ در شيدايي با را خود طبيعترتماشاچي دچار-موسيقي
زشت ماهيت از نظري بوميِاغفال از دلجويي و بومي كاراكتر شدهتكريم كند!فراموش مي

قوميهايدادخواهيوبازخواهيافسانه

تورناتوره"1900افسانه" را53جوزپه مهاجران كه شود مي روايت پيمايي اقيانوس كشتي در ،
مبادي از مسافران رساند. مي ديگر دنياي به آتالنتيك از عبور گوناگون"قوميِ-زباني-ملي"با

كشتي داردVirginianبه قرار آنان مقابل هويت صفر نقطه در كه كسي تنها و گذارند مي پا
است راهي سر نيست!والدهيچدلَوكهكودكي نژادي هيچ پيانوتنهااوو نواختن كهبا بااست

متوده كند. مي برقرار ارتباط زبانه بريدهخاطبانِچند او، موسيقيايي جغرافيايكالم از گان
اند. خوشبختي و كار سوداي در جويايخودي توده با او ارتباطي الفباي موسيقي، هاي نت

شود مي نزديك مقصد به مبداٌ از چه هر كشتي اند. تازه سلوك و تازه روياهاي تازه، هواي
كشتي سازد. مي تر سست سرشان پشت قوميت و نژاد مليت، زبان، با را مسافران ارتباط

Virginianشودمكاني درمي افراد دادن قرار موسيقيموقعيتبراي و عام گزيني زبانيمكان
شود گزينيِمي زبان نقطه در افراد ديالوگ ها.مشتركبراي سال از Virginianپس

خاص( هويت بر عام هويت پيروزي آرام)لوكيشن اطلس اقيانوس اعماق در بايد و شده ويران
مسافرانبگيرد. پيانيستيهمه كهجز وسرراهي رسيده زوال به دنياي كنار در دارد تصميم

خود باشد-رمانتيك آتالنتيك ژرفاي شوندغريق مي پياده فرتوت كشتي !از
نشان سازي جهاني كشتي سكاندار را داري سرمايه كه هايي وانموده تكثير با نئوليبراليسم

ده بيند!نمي مي مقارن كشتي اين رسيدن مقصد به با را تاريخ خوش پايان خوبد، پايان القاء
بورژوازي مديريت با سازي جهاني به-سناريوي رمانتيسمآلوده و،توهم،فانتزي، دروغجعل

داري!است تواندسرمايه سازينمي جهاني اميال ترين قوي با اصواتحتي شنيدن از
سازي نشودمتفرق انساني غير لذات دچار شود مي صادر بشريت قومي اعماق از !54كه
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در بورژوازي شناسان باجمعقوم وفاق در كه را رويكردي نوع هر متاكاپيتال، هاي ايدئولوگ
هاي وجنبش تاريخملي جهت خالف در باشد قومي بازيگران با وفاق عدم در و و55جهاني

دانند! مي شكست به محكوم
گيريدر گروگان سالواقعه اكتبر در مسكو نفره2002تئاتر چهل گروهي ازكه

چچن نظاميان را،شبه چچن دوم جنگ از روسيه نشيني نكشتنعقب از850شرط تن
تئاتر بازيگران و دادندتماشاگران گروهقرار تصاوير،"قوميوملي-فراملي"سه از مينياتوري

دادند! نمايش را معاصر يابي هويت فرايندهاي در ازمتعارض نمايندگي به روسي نيروهاي
افراطيگرامليطرف پمپاژيي كشتننوعيبا و شيميايي تمانفر175گاز بازيگراناز شاگران،

نظاميان شبه دادند!،و خاتمه گيري گروگان ادعايِبه اين با پزشكي ماهيتتيم اگر كه درست
بيشتري مسموم افراد بداند را ميراگاز نجات مرگ مناقشهدهداز در فراملي گرايش نماينده

اصرار كه زماني اما ناتيمبود شدن فاش روسبراي مقامات طرف از شيميايي گاز جوابم بي
المصاماند وجه با روسي گرايي ملي آورد. حساب به ماجرا اول بازنده را جانخود دادن قرار لحه
شد،تن175 آشوب دوم باالخرهبازنده افكار-قوميجنبشو نقشه تغيير با چچن اسالمي

خود نفع به انداخت!56عمومي گردن به را رقابت اول مدال ،
شناسي داندنياكانيهستي مي اجتماعي حيات در عميق هاي ريشه داراي را قومي الگوهاي ،

و ملي هاي الگو انگارد!و مي قومي امر بر سلطه اشكال را اساس،جهاني اين سازيجهانيبر
اقتصاد فرايند مبناييِيك بر را قومي صالحيت كه است شركتنوليبرالي براي قوم هر قابليت

هاي بازي واقتصاددر ثروت توزيع ناعادالنه نقشه نوعي هم گرايي ملي و سنجد مي جهاني
تو فرايند در كه است مليتقدرت نفع به را چيز همه واحد، ملت بازتوليد و چپاولليد اصلي

كند! مي پرت حواشي به را قومي حقوق و
سازيدگر قومي)Alter-Globalization(جهاني امر بر سازي جهاني مخرب اثرات رفع براي

است. شده سازيدگراختراع جهاني57جهاني هاي حركت برابر سويايدر به كشي،كه زبان
ايستد مي باشند داشته گرايش كشي قوم و كشي ازفرهنگ سنخي سازيو تقويتجهاني را

شكوفا كه كند شمرد.شدنمي مي ها فرهنگ و ها زبان ها، قوم همه حق سازي،هدگرجرا اني
اين مختلف اشكال سركوب و حقانيت واجد را بورژوايي جهانشمولي برابر در ها قوم مقاومت

بشرمقاومت حقوق گفتمان با متناقض كند!را مي تفسير
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بشر حقوق و شناسي انسان ژوئن(اعالميه در انجمن1999كه بشر حقوق كميته تصويب به
آمريكا شناسي د)رسيد58انسان را بشر حقوق از است:دفاع كرده تعريف اي تازه سپهر ر

مر" حقوق از كه است متعهد حرفه، يك مثابه به شناسي سانسان در براياسرردمان جهان
كند. دفاع است، فرهنگي تحقق به آنها قابليت همانا كه خود انسانيت به بخشيدن "تحقق

بورژوايي متاٌخر شناسي انسان قوميتضعيفدر زبان و ومليحريفبامصافدر(فرهنگ
گردد!)جهانيرقيب مي محكوم
59Wolfنوول Totemبازگويي خالل خاطراترباتجاز بهو پكن از كار براي كه جواني

كند مي مهاجرت داخلي گر-مغولستان كوچ بدوي هانانفرهنگ مردم با را مغول Hanقوم

سازن( مي را چين مركزي مليت اكثريت آزادي،)دكه ستايش با و كرده استقالل،مقايسه
نفس هاعزت مغول جمعي روحيه و سرسختي را-، هان ملت فرهنگي جويي دندانبرتري به

كنقد !شدمي
ملت سركوبگري و طلبي برتري به تمسك با زيست ابتدايي و مانده عقب اشكال به بردن پناه

آن-غالب متفاوت اشكال در گرايي قوم نماي باشدخصلت بهانهمي به مغولي زندگي ستايش .
ملت جويي است!احاطه قومي فرهنگ زندان به گرد عقب زندانيحاكم، صدها غذاي اعتصاب

اي60كرد استعاره تركيه، هاي دادگاه در قومي زبان به دفاعيه ابراز بودن ممنوع به اعتراض در
است! قومي زندان در شدن محبوس بهاي به غالب ملت زندان از آزادي شمردن مطلوب از

داري سرمايه كه است علمي گزاره اين قبول گرو در زايي قوم پديده سياسي اقتصاد راز كشف
با را اجتماعي زيست جهانيدخالتالگوي مادون قوميدخالتبا(عناصر زبان و توليد)فرهنگ

كاال در نهفته كار دوگانه طبيعت و تضادها كه كسي نخستين عنوان به ماركس كند. 61مي

موجد كار خالق"كيفيت"يعني كار شاهد"ميتك"و كه نماند زنده آنجا تا كرد، كشف را
بين تضاد به تضاد اين واجرامگسترش زندگي كيفيت باشد!62زندگيسطحمولداجزاءسازنده



خاص-1 طنين ماركس اندازه به سازيهيچكس است.جهاني نكرده منعكس شعف با را
ميماركس بيني خودكردپيش نشانگان كردن عمومي با كاپيتاليسم كردن(كه جهاني با

مصرف و توليد در)اشكال آنچه كند. مي خلق سوسياليسم ايجاد براي يكدست اي منظومه
به بخشي شكل در جهاني مادون هاي قالب نقش بود، نشده بيني پيش ماركس كشفيات

بود! اندازمصرف چشم در ماركس سازيآنچه الگوهايسرمجهاني تبديل ديد مي داري ايه
مصرف گوناگون اشكال تكثير نيست شاهد او آنچه بود؛ واحد الگويي به مصرف دلمتنوع از

ماست.ياحيا زمان در متحجر و متكثر هاي فرهنگ
كاپيتال-2 معرفتي الگوي از من تعميميمتاكاپيتال-يآنچه از كه است الگويي دارم نظر در

و فهم براي علمي پايگاني كه كاپيتال نظري دستگاه آيد. مي دست به ماركسي سياسي اقتصاد
است داري سرمايه اقتصاد كنون-تغيير تا نوزدهم قرن اواخر روبرو-از جواب بي سوال چند با

اقتص جغرافياي در فقير دهقان كاراكتر حفظ علت است: جهانبوده از بزرگي قسمت علت-ادي
بومي مصرف الگوهاي معيشتي-تكثير توليد اشكال تكثير و-علت مذهبي نوزايي ...وميقعلت

عنصر دخالت با را داري سرمايه پيچيده نظام كه متاكاپيتال نظري مصرف"دستگاه "ارزش

تئوري تعميم ضمن كند مي تر(كاپيتالتحليل گسترده علمي سپهر مذكور)در سواالت به
دهد. مي جواب

المپيك-3 افتتاحيه مراسم عنوان تنها نمايشنامه2012نه از الهامي Theلندن، Tempest

اجرا افتتاحيه مراسم از جايي در نمايشنامه اين هاي ديالوگ از بخشي بلكه بود شكسپير اثر
شد.
ولز-4 شمالي، ايرلند اسكاتلند، فرهنگي نمادهاي از افتتاحيه، ويژه مناسك و سرودها اجراي در

انگلستان بود.و شده استفاده كبير بريتانياي قومي گي چهارپاره نشانه به
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يان-5 Moمو Yanچيني نويسنده مستعار نام موئه"، رئاليسم"گوان را او كار سبك است.
نمونه اند. كرده نامگذاري آلود سبكايوهم اين مضامينازاز و روستايي هاي قصه تركيب

رمان:تاريخي Lifeدر and Death are Wearing Me Out.است بارز
اين حيواناتدر شكل به است شده اعدام دون مائوتسه دوره در كه مهرباني دار زمين رمان،

نر، گاو خر، جمله از گردد.مختلفي برمي خود زندگي محل روستاي به ميمون و سگ خوك،
تناسخي، سفر اين در چينمويان تاريخ از زند.فصولي مي ورق كوچك روستاي يك در را

كارش-6 دفتر به فرودگاه از كند: مي مرور را گذشته اتفاقات مرگ، بستر در كروز آرتميو
رود. شريكمي تصفيهبا غلط به كه را هايي جريان خطر و كند مي ديدار اش آمريكايي

به و شود مي وارد او مشاور پاديال، سپس كند. مي گوشزد او به شوند مي ناميده سنديكايي
ناحيه كميسر از كروز آرتميو اند. اغتشاش حال در سرخپوستان كه گويد مي كروز آرتميو

سركوب را سرخپوستان كه خواهد كند...مي
آرتميو فرابومي،خصومت امور به نسبت اش نيت حسن و بومي امر با مختلفكروز جاهاي در

شود! مي ديده رمان
اكوادور-7 خارجه امور Ricardoوزير Patinoدر آسانژ، جولين پناهندگي قبول از 18پس

با2012آگوست اكوادور كشور گفت: ها رسانه را-پناهندگياينپذيرشبه خود مقام و شاٌن
بازيافت... جهاني مقياس در

انتخاب زمان از گرا منطقه سوسياليسم نمايندگان از يكي عنوان به اكوادور كه اينجاست جالب
آ كوره جمهوريرافائل رياست مقام است!به چالش حال در جهاني شاٌن با ،

اقتصادي-8 سازمان در گرا منطقه است.ALBAسياسي-اجتماعي-سوسياليسم شده نهادينه
بوليوي كشورهاي اتحاد از سازمان گرفت-اكوادور-نيكاراگوئه-كوبا-اين شكل ... و .ونزوئال

بندي-9 طبقه گرديم! برمي بومي هاي ريشه طرف به شويم مي جهاني كه حال عين در ما
بومي پارادوكس با رويارويي در كه هايي دروغ و ها ا-حيرت شده ايجاد صدهاجهاني در شايد ند

نگنجند! هم كتاب
را انساني علوم دانشمند هزاران جهاني، امر و بومي امر كشاندن سازش به براي كاربورژوازي به

است بنياديگرفته ذرات آزمايشگاه در كوچك نماينده دو يكي ايران .CERNدر،سوئيس اما
دارد. درشت نماينده دهها جهاني، و بومي تركيب آزمايشگاه
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10-Glocalizationكلمه دو از مركب اينLocalizationوGlobalizationاصطالحي .
كهعجيبكلمه اند كرده اختراع كساني ورا محليهمجواري پديده دو وهمزماني سازي

سازي به(راجهاني اعتقاد آنانشدنرفعامكانبا ذاتي دانند!)تضادهاي مي محتمل
كتاب-11 نويسنده فوكوياما تاريخ"فرانسيس نويسد:"پايان تواند"مي مي دموكراسي ليبرال

چنين و باشد انسان حكومت نهايي شكل و گذارده بنياد را بشر ايدئولوژيك تكامل پايان نقطه
است. تاريخ پايان معني به جهانشمولستايشگرفوكوياما"چيزي حكومت از كهاستالگويي

باشد!معمار دموكراسي ليبرال آن
ايراني-12 شمايل در ارتدكس چپ نسخه ايآخرين حاشيه ضمن غيرقانونمند، شمردنِو

ديني گرايياحياگري بومي عنوان(و نظمكهاموريبه داريدر سرمايه گنجندمتعارف ،)نمي
گرايي قوم از عنواندفاع به استخودتغييرناپذيرپرنسيبرا !پذيرفته

گرايي (بومي كله سه غول سياسي اقتصاد هاي ريشه كشف زحمت تنها نه ارتدكس -چپ
گرايي مشترك–قوم هاي ريشه به اجبارًا روزي اگر بلكه دهد نمي خود به را ديني) احياگري

كند! مي تسليم آفرين جان به جان ببرد، پي آنها سياسي اقتصاد
جلدمانو-13 در كاستلز كتابئل اقتصاد،جامعه"سوم اطالعات: فرهنگعصر پديده–"و

را اجتماعي به(حذف ست مدتي و بوده ماركسيست زماني كه محققي موضع طبيعياز وضع
مي)برگشته بررسي يعني، مردم اينكه از كاستلز كنندگان)-(كارگرانكند. درمصرف
مقيادينامي در اطالعاتي داري سرمايه ميسم محسوب زائد جهاني، كنسي مي تعجب د!شوند

سازي جهاني مشمول شان مصرف الگوي كه مردم از عظيمي جمعيت مشاهده از كاستلز حيرت
قاطي ژورناليستي) معمازايي با نه ماركسيستي(و دانش با اندكي اگر است نشده داري سرمايه

كرد! مي پيدا جوابي شايد شد مي
كه-14 كساني همه امروز كردنبهمتعهدتا هايلعلپيدا فرايند از سازيحذف جهاني

عدم يا و دادند مي ربط جهاني قافله از كشورها از بعضي ماندگي عقب به را علت يا بودند
با بامرسازگاري را متصفاجهاني امپرياليستي ضد و بومي هاي كردند!فضيلت علتمي فهم

سازي جهاني فرايندهاي از كيفيتحذف معكوس رابطه فهم كميتبدون با زيست الگوي
نيست! ممكن سرمايه سودآوري
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كينز-15 مينارد سالناقتصاددا،جان در اش نظريه كه ساز كتاب1936مدل تئوري"در
اشتغال رسيد."عمومي چاپ متاكاپيتال–E.F.Schumacherبه كمپ پرداز -نظريه

را داند!نمادكينز مي داري سرمايه كالبد در سودپرستي روح
زندگي"-16 كوچكي"الگوي بسيار سهم ماركسيستي، سياسي اقتصاد در مصرف) (الگوي

به تري مهم و تر مهم نقش معاصر، هاي دهه در داري سرمايه كه است حالي در اين و دارد
بزرگش اثر از جايي در ماركس البته است. داده اقتصادي عنصر يك عنوان به زندگي الگوي

به-كاپيتال اشاره دربا معنوي عناصر كه كاالهاست جهان در كااليي تنها كار نيروي اينكه
زندگي الگوي رابطه به مستقيم غير طور به اند دخيل آن اعاده كيفيت و ارزش تعيين

است) كار نيروي اعاده كيفيت كننده تعيين داري(كه سرمايه اقتصاديات استاشاره،با .كرده
كننده"-17 ايجاد اينكه جهت از انساني، حيات اجتماعي اشكال كليه از مستقل كار،

و انسان بين مواد تبادل براي جاويدان طبيعي ضرورت است، مفيد فعاليت و مصرف هاي ارزش
است. بشر زندگي براي بنابراين و اول-كاپيتال-ماركس"طبيعت كه-جلد كاري دوگانه صفت

اس نهفته كاال ت.در
نداده-18 جرئت خود به هيچگاه پساماركسي چپ گسترده علمكهخانواده اقتصاداصول

سطحيراسياسي دهدتا باشد.تعميم ما زمان هاي پارادوكس ترين اصلي رازگشاي كه
با-19 مصرف) وسايل (توليد و توليد) وسايل توليد ) يعني داري سرمايه توليد اصلي شعب

كنند. مي حركت الجهت مختلف مسير دو در كاپيتاليسم، تناقضات شدن عميق
نفت، ، ابزارآالت و ماشين توليد صنايع پتروشيمي، به را خود جهاني خصلت داري سرمايه

مي منتقل و... آهن ذوب قاليفوالد، توليد در و جهاني مذكور صنايع در ايران مردم ما ،كند.
گرديم. برمي خود بومي هاي اصالت ...به و اسپند سمنو، سدر، قلمكار، سفره گليم،

وسايل-20 توليد در متضاد و ناهمگرا گرايشات شدن فعال منظر از داري سرمايه بحران بررسي
ديگري فصل به مصرف، وسايل توليد و شود.توليد مي موكول متاكاپيتال مجلدات از

سرخ"-21 گل اكو"نام امبرتو رمان مهمترين Umbertoعنوان Ecoايتاليايي شناس نشانه
رمان اين در راز،"جنايي-تاريخي-معمايي"است. هر پس در و تازه رازي معما، هر پس در ،

يك از البيرنتي در اينها همه و آورد سربرمي تازه دهد.افسوني مي رخ وسطايي قرون كتابخانه
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وفاداري-22 بين بيند، مي سازي غربي فرايند ادامه را سازي جهاني كه اي ديني گفتمان
دينِي رويكرد در بيند. نمي اشتراكي وجه هيچ جهاني وفاداري و سازيديني جهاني نظر، مورد

جهانگشايي ادامه و غرب طلبي توسعه جز نيست !مدرنيسمچيزي
رابرتسون-23 Rolandرولند Robertsonمطرح پردازان نظريه ايجاددرمتخصصواز

خاص امر و عام امر بين دارد:،سازش چش"عقيده ازدر من كه اندازي سازيم دارمجهاني
كه است اين آن مقدم سازيمعناي بيشجهاني و كم مركزيِفرايندي نيروي است. مستقل

وجهيِپوياييِ دو فرايند نيز است.آن خاص گردانيدن عام و عام گردانيدن "خاص

سازي پوالدي-جهاني كمال ترجمه جهاني. فرهنگ و اجتماعي هاي تئوري
مسيحآخرين"-24 يوناني.-"وسوسه نويسنده كازانتزاكيس نيكوس از كتابي عنوان
مسيح" سال-"مصائب در كه گيبسون مل از دو2004فيلمي با اثر دو اين آمد. پرده روي

دارد! قرار كفرآميز آثار خانواده در اولي اند. كرده بازخواني را مسيح زندگي متضاد، رويكرد
مكان-25 لوهان، مك مارشال سازيسمبليكدهكده لوكيشنجهاني الما، دااليي دهكده و

جهاني مادون امور .ستانمادين
هندي-26 اقتصاددان كه است اصطالحاتي از تكواره) هويت تعبيري به (يا تكواره وابستگي

سن Amartyaآمارتيا Senكتاب خشونت"در و وي"هويت نظر به است. برده كار به
مذهب! به يكطرفه تعهد كه است مخرب اندازه همان به گرايي جهاني به يكجانبه وفاداري

از جلوگيري كشاندبراي مي خشونت طرف به را جهان كه پيشنهاد-تهديداتي نويسنده
كند كرد.-مي امتناع واحد هويت به وابستگي از بايد

ميراث جزو هويت، شناسي آسيب در و اقتصاد در همزمان سن تفكرهايآمارتيا ماندگار
است.ژبور وايي
ه-27 آسيب رفع در كه فرهنگي شناسان انسان از برخي هويتيشغل هاي تنش به مربوط اي

كنند مي شباهتكار فروشندبي شغل گياهيهبه شهرونديداروهاي ساختن براي نيست!
بودن جهاني گرم صد بايد: مسلماني-صالح ربع گرايش-يك سير سه و افغاني مليت مثقال يك

فيلم پاي ساعتي آمده، دست به كاراكتر با و كرد تركيب هم با را اله"طالباني رسول "محمد

كتاب بعد، ساعت و شيطاني"نشست زد!"آيات ورق را
كتاب-28 در ثالثي جهاني"محسن ايران و ايراني ايراني،"جهان شاعران ديوان بررسي با

گويد: مي اطمينان با و كشد مي پيش ذره ذره را ايران ملت جهانگرايانه گرايشات
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عاطفي" احساس، الگوهاي بيشتر كه شانمردمي اي انديشه وو گيرند مي فارسي شعر از را
شان بزرگ شاعران مانند طبع به گيرد مي مايه شعر از شان فرهنگي هاي آموزش بيشتر

كنند... مي پيدا جهانگرايانه "رويكردي

كند مي تصور كهنويسنده يكديگرند/ اعضاي آدم بني : شعر بيت مثال طور به ايراني هر اگر كه
را گوهرند يك ز آفرينش شود!در مي جهاني بيشتر برابر سه طبع به كند، تكرار بار سه روزي

بنگالي-29 به ) شرم مسجدLajjaرمان تخريب از پس كه هايي خشونت به واكنش در (
سال (در هند در محالي)1992بابري آرزوي ابراز با نسرين تسليمه رسيد. چاپ به كرد فوران

را كند:رمان مي باشد."شروع انسانيت مذهب، ديگر نام "بگذار

داوينچي"رمان-30 با"رمز علت همين به و كند مي نگاه ترديد با مسيحيت تابوهاي نظام به
اقبال با و كاتوليك كليساي تند سال60واكنش تا خواننده( شد!2006ميليون روبرو (

مركزيFaliمردم-31 و غربي آفريقاي در كوچك قومي گروه كوهستانيكهيك نواحي در
هستند. متمركز كامرون شمال

در-32 مستند:سكوت فيلم به اشاره خداوند، خانه
Mea Maxima Culpa: Silence In The House Of God

Alexيكارگردانبه Gibney

طي كه است مورفي مك لورنس نام به كشيشي ماجراي مستند از-سال25اين 200بيش
قرار جنسي استفاده سوء مورد را الل و كر كودكان مذهبي مدرسه در ناشنوا داد!كودك

33-Let’s Assume My Name Is Gantenbeinدرمانده انسان يك از طاقتكروايتي ه
ندارد را زندگي هاي درشتي فريش"!ديدن است."ماكس رمان اين نويسنده

افراطي-34 گرايان كه-هاHyperglobalistجهان هستند شبهه اين دهنده سرايت
موانع زدن پس با است قادر داري كند!سرمايه متحقق را واحد جهان آرمان پيشاجهاني،

اصلي مجري حال عين در دارد سر در را يكدست جهان تكميل پروژه چه اگر داري سرمايه
است! پيشاجهاني عناصر جهانگرايانترميم رهبري به جهاني امر پيروزي نه تناقض اين سنتز

پيشوايي به پيشاجهاني امر تفوق نه و است بلكهگرايانسنتافراطي هايافراطي پايه تزلزل
است.اقتدار داري سرمايه
افسون-35 ياتوپياي جهاني ايجاد براي بورژوازي منتشركزاي پيشگوياني توسط دست،

آميزند. مي شده اغراق هاي موتيف با را داري سرمايه جامعه آينده كه شود مي
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سازي جهاني ضد و سازي جهاني هاي بت و ها وتنديس تخريبي خود فرايندهاي در
تخريبي خود-دگر مقدورات از بخشي داري سرمايه تاريخ هستند. پست تعويض حال در مرتباً

دهد! مي قرار جهاني ضد گارد دستان در را ديگر بخشي و جهاني ميليشياي اختيار در را
سطح"-36 A"هزار Thousand Plateausژيل مشترك كتاب به اشاره و، فليكسدلوز

شالوده بر ريزوم تئوري از و گرفته انتقاد زير را غرب عقالنيت عمودوار مراتب سلسله كه گوتاري
تصورات و ها انديشه كه كند مي دفاع گزاره تفاوتمااين بر و دارند جورواجور هاي سرچشمه

اشتراك! نه و تفاوت"استوارند ا–"نظريه علمي جهانشمولي به تهاجم ست.تئوري
خيانت-37 بزرگترين عنوان به شاه رضا فرهنگي سازي يكسان پديده ايراني، قومي حافظه در

اقوام، مجسمهبه داري، سرمايه متقدم كشورهاي از بسياري در كه حالي در است! شده حك
ايراني گرايي (قوم گانه سه اتحاد خورد، مي چشم به ميادين در هم هنوز ملت موسس -اولين

سنتي دارند!-چپ مشكل هم شاه رضا قبر با بلكه شاه رضا مجسمه با تنها نه حكومتي) اسالم
38-Interflora.آشنايان براي گل ارسال جهت جهاني رساني خدمات شبكه
عارفانِ-39 بومي، هاي الگويمحافظفرهنگ با كه اي معيشتي سبد هستند! فقيرانه زندگي

كمصرف سبدي به نسبت شود مي پر ازبومي هم شود مي انباشته جهاني زيست الگوي با ه
و پايين مرتبه دو در كيفيت نظر از هم و كميت گيرند!بنظر مي قرار اال

بسپاريم، شناسي انسان موزه بايگاني به را خود زيست بومي وجه و باشيم جهاني عمل در اگر ما
آنفا دچار سرمايه شود!رسودآوري مي كتوس

اوليهParkourپاركور-40 انسان فيزيكي هاي توانايي به بازگشت بهدرنوعي لحظه مبارزه
طبيعت. موانع با لحظه

كاراكترتجسمفوبياي سه تداخل از آينده جهاني آرامش،"پاركوريست-رپر-هكر"پرسوناي
هاي زند!"قومي-ديني-بومي"دهكده مي هم به را

تقديم-41 مناسبت به يوسا بارگاس ماريو سالخطابه در وي به نوبل ادبي ايراد2010جايزه
گرديد.

ايليچ-42 ايوان تولستوي-مرگ قلم جهاني.-به ضمير بر تاثيرگذار ادبي هاي مرگ از
43-Jim Jarmuschدهه از مستقل سينماي موج سو.1980كارگردان اين به
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شناسيِ-44 جامعه رشته بينيدر طالع هاي رشته ساير كنار در جدي رقيبي كه نگارانه آينده
منظوراست اين به وقايع رصد حال در دانشمند صدها از، را ها تمدن جنگ وقوع كه هستند

كنند! نزديك واقعيت مركز به فرضيه مرز
بين صليبي جنگ دهها آتش است حاضر داري كندلشگرهايسرمايه روشن را قومي و مذهبي

مخاصمه شاهد وضداما داري سرمايه نباشد!تمدنتمدن سوسياليسم
مصرفي-45 الگوي شرافتمندانه، فرهنگايمعيشت هاي آپشن از خارج نياز نوع هر كه است

خواند! مي ناشرافتمندانه را خودي
Schindler’sنوول-46 Ark–استراليايي نويسنده Thomasاثر Keneallyمعروف فيلم .

است. نوول اين از اقتباسي اسپيلبرگ، كارگرداني به شيندلر فهرست
47-The Man Who Would Be Kingكيپلينگ روديارد از كوتاهي كارگردان-داستان

هيوستن-معروف ساخت.-جان داستان همين از اقتباس با فيلمي
48-A Man Called Horseفيلمي در داستان اين جانسون. م. دوروتي از كوتاهي داستان

سيلوراشت اليوت كارگرداني گرفت.ابه قرار اقتباس مورد ين
49-Dances With Wolvesقلم به Michaelرماني Blakeبه كاستنر كوين توسط .

شد. تبديل سينمايي اثري
مبحث-50 از را وارونه شناسي بومي شناسياصطالح وشرق العظم جالل صادق كه وارونه

گرفتم. الهام كردند مطرح بار اولين براي سعيد ادوارد
شناسي بومي و نشاند مي پيشاتعقلي مرحله در را بومي ذهنيت استعمار، دوران شناسي بومي

دهد. مي قرار عالي مرتبه در را بومي تصورات وارونه،
51-The Borderless Worldاز كتابي Kenichiعنوان Ohmaeرويكرد تئوريسين .

افراطي. گرايي جهان
استراليا-52 سال-فيلم كارگرداني2008محصول Bazبه Luhrmann.
53-Giuseppe Tornatore

بورژوايي-54 ناسيوناليسم محرك كه ملت تشكيل گذشتهامر امردر به معاصر دوره در بود
فرايند محصول كه زايي قوم پديده است. يافته تقليل ملت واحدتالشي ملت گسستن هم از

ندارد. متقدم ناسيوناليسم پيشروانه ماهيت با ارتباطي هيچ است
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تاريخ-55 بازسازي پروژه در را دو اين گرا، قوم هاي جنبش با سنتي چپ همداستاني
قوميبا( بازيگران به محوري نقش و)تفويض چپ هم معامله اين در دهد. مي قرار هم كنار ،

به تاريخ شوند.بورژوازينجاستهم مي ملوث قومي
قومي-56 هاي كهجنبش اند صدد تدر با را عمومي افكار حقوقِقليلنقشه به بشر حقوق

دهند!تغيير،قومي
سازيدگر-57 منفي،جهاني هاي جنبه رفع پي سازيدر استجهاني سطحي به آن ارتقاء و

و بشر حقوق اقتصادي، عدالت زيست، محيط محافظ جنبشكه اين باشد. بومي هاي فرهنگ
طور به شارالتانيسم نوع چند به فوق، موارد رعايت به گرايي جهان وفاداري تضمين براي

شود! مي متوسل همزمان
58-American Anthropological Association(AAA)

Committee For Human Rights
نوول-59 اين نويسنده واقعي Luنام Jiaminمستعار نام با را كتاب اما Jiangاست Rong

رساند. چاپ به
نفع-60 به كرد مردم جويي مبارزه روحيه از تركيه كشور كرد گراييمنوياتبورژوازي ،قوم

استفاده، سوء نوع اين كند. مي گيري هايبهره چندانيمصداق صد قدرت دارد!-با ايران در
يادآور-61 بايد ماركس كه جملهآنجا يك به باشد سياسي اقتصاد علم تكامل در خود نقش

كند: مي اكتفا
ام." ساخته آشكار را كاال در نهفته كار دوگانه طبيعت كه هستم كسي اولين "من

سياسي،-62 اقتصاد عرصه ازدر صورتي در پساماركسي پادعلمسقوطمهلكهسوسياليسم به
گردد مي مرحلهرها تا را زندگي سطح مولد اجزاء و زندگي كيفيت سازنده اجرام بين تضاد كه

كند. آناليز و كشف داري سرمايه هاي آشفتگي حادترين بروز
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مدرن پست علوم ظهور تاريخي مقدمات

پروبلماتيكاجتماعيعلومفلسفه سه با متمدن، انسان و بدوي انسان رابطه تعريف روبرودر
در است. اولبوده درمرحله پيشرفته انسان است، كاپيتاليسم پيشرونده حركت با مصادف كه

است، گسترش به رو گرايانه تكامل ايده مزبوركه تاريخي فاز در گيرد. مي قرار برتر موقعيت
اجتماعي حالت به طبيعي حالت از گذار روشنگري، فيلسوفان از بخشي كالم در پيشرفت 2مدل

ا روح تحول متفاوت، مدلي در منطقاست. سپس و احساس مرحله به غريزه مرحله از ،3نساني
سير: خط در بشر تكامل پلكان ديگر، رويكردي در شود. مي فرض تكامل اصلي نقشه

و پرستي خدا چند پرستي، بت پرستي، شي گرايي، پرستيجان شود.4يكتا مي داده نشان
داده از آسايي غول حجم جديد، اندازي چشم تكاملي:در الگوي اثبات در نگارانه مردم هاي

جوامع5"دانش-دين-جادو" تطور جاده كشف براي تالش باالخره و شوند مي بندي طبقه
به: تاريخ اين تقسيم به تمدن-توحش"انساني و انجامد.6"بربريت مي

درفلسفه اجتماعي دومعلوم طبيعي،مرحله قوانين بر حاكم تكاملي منطق از شدن دور بهبا
گرايي اشاعه نظريه شود. مي متمايل متمدن انسان و بدوي انسان بين ارزي هم به7ايجاد

دوره اين فكري نمايندگان از يكي فرهنگعنوان حوزه در تغيير ازانساني، ناشي عموماً را
پديده اشاعه و همجواري خالل از فرهنگتاٌثيرپذيري محيط به مبداٌ فرهنگ مقصدهاي

انتقال به تاريخي تكامل از جغرافيا، به تاريخ از گرا اشاعه رويكرد اصلي تاٌكيد نقطه داند. مي
گرايي كاركرد تئوري شود. مي جابجا ضرورت8جغرافيايي بر گرايي، تكامل به واكنش در نيز

اجتماعي پديده يك وكاركردي تقدم بر نه انگشتو تكاملي، زنجيره يك در آن تاٌخر يا
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ساختارگرا تئوري دوم، مرحله فاز باالترين در گذارد. در9مي مشابه ساختارهاي وجود به باور
بدوي، انسان(چه انديشه قرارنظام خود حركت نقطه را متمدن) دهد.چه مي

درفلسفه انساني سومعلوم خود،مرحله مدرنتحول پست فرضيات از استقبال به-با انسان
با سپس و كشد مي نقد به را طبيعت بر سلطه عامل و تاريخ سازنده عقالنيت، مركز مثابه
هاي دوگانه در نهفته حقيقت نفي با شناسي، معرفت مشترك ساختارهاي به ناپذيري اعتماد

پيشرفته/ابتدا جمله از و ذات/صورت واقعيت/خيال، ساختارشكنييي،بود/نبود، تئوري پهلو10به
اپيزوديك تاريخ مقهور انسان تنديس و زند تقديس11مي كند.را مي

شده ترسيم مدرنيسم پست پديده نزول شاٌن شماتيك كليت كه كه فوق فرضي نقشه در
كه نظرند مورد هايي تكانه مجموعه نوزدهم،است قرن پايان رااز بورژوايي اجتماعي ازعلوم

دورسو تكامل ايده از و خودآگاه عقل، عالي، فرهنگ منطقي، ذهنيت پيشرفته، انسان ژه
تاريخِ و جادو ناخودآگاه، اسطوره، غريزه، عقلي، پيشا انديشه طبيعي، انسان پذيراي تدريج به و
چون مدرن پست چاله سياه كه هاست تكانه اين اثر در سازند. مي پيشرفت سوژه از منفك

خودقواي ويرانگير جاذبه در را مدرن خرد محصوالت كه شود مي ظاهر فروبلعيدني
مدرن، سوژه با خود مجادله تاريخي نمايش در كشد. دراماتيزهفرومي در مدرن پست علوم

و سمبليك صور و بدوي اذهان ناخودآگاه، اشباح جنون، وحشي، غرايز بازخواني ضرورت كردن
ماهرانه نقشي اي ازاسطوره كه مختصري تاريخي طرح در كنند. مي ايفا محيالنه و

شد ارائه ذيل در مدرن پست وضعيت ظهور هاي شرط عنوان،هپيش به آنچه داد خواهم نشان
به قاعده خاص، به عام خرد، تاريخ به كالن تاريخ گسست، به توالي تبديل در مدرن پسا قوانين

پار و تفاوت به تشابه شودتصادف، مي تبليغ اسكيزوفرني به بروز12انويا در ديالكتيك هنر ،
داري سرمايه ذاتي متاكاپيتال(تضادهاي وضعيت طرح)13در اين در مدرن پست وضعيت است.

صنعتي فرا جامعه يك هاي داللت با نه ها14كلي، فراروايت از ناشي هاي ماللت با نه بلكه15و
بدوي، انسان تكثير حال در وقفه بدون كه شود مي ايجاد اي سياسي اقتصاد قوانين تحكم با

است! مادون موقعيت و ابتدايي ذهنيت
مدرن توانستجهان مي شودزماني ور غوطه مدرن پست ماليخولياي عظيمدر انرژي كه

شده روشنگريآزاد قفسراجنبش ودر فرهنگشهواتاميال خودآگاه،ضد علموضد ضد
كند! محبوس
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غريزي"تعارض فرهنگي"و"منِ "منِ

مدرن پست علوم آغازين هاي فرويد–نطفه روانشناسي از فرهنگ-ملهم پروبلماتيك ايجاد با
فرهنگي، منِ مقابل در غريزي منِ فرويد، جهان در رسيدند. معاصر فكري مناقشات بطن به

نيازهاي متعالي، هاي بخش مقابل در روح بدوي هاي فرهنگي،اوليهاليه هاي آرمان مقابل در
انسانانسان مقابل در متمدن)مدنيطبيعي انسان مقابل،( در بشري تعالي آميز منع تابوهاي

آزادي ها،شوق سايق مقابل16حصر ودر ها سايق مقابلرهايي در فراموشي و ارضايسركوب
و حد هستند.بي تمدن و فرهنگ قربانيان اولين ما آزادانه ارضاهاي و نيازها گيرند. مي قرار مرز

نسبت فرد، ارضاهاي سقف با تمدن رشد باشند. سعادتمند تمدن در توانند نمي ها انسان
كه ها محروميت و محدوديت ، ممنوعيت كند پيشرفت اي جامعه فرهنگ چه هر دارد. معكوس

هستند غرايز تنزلزندان به فرهنگي تكامل است: اين فرويديسم اصلي گزاره گيرند. مي فزوني
فرهنگيِ ضد تراوشات منبع ترين اصلي فرويديسم انجامد. مي وآزادي مدرن پست علوم

است تمدن عليه خواست كيفر ترين با17اصلي فرويديسم در رواني هاي آشوب يافتن حدت .
نزد و غريزه قلمرو از فرد شدن بنياندور عليرغم شود. مي يابي علت فرهنگ سپهر به شدن يك

فرهنگي وضعيت از بورژوايي انديشه گرد عقب از سرراستي تصوير فرويد تئوري خود، علمي ضد
حركت اين است. طبيعي(غريزي) وضعيت به رويكرد جهتو تنها نه علميمعكوس تزهايضد

درزبورژوا اجتماعيي نقاطعلوم بلكه اثباتبهشبثتمعاصر براي طبيعي كذبفرضياتعلوم
معينتزهاي را كند.مزبور مي

لورنز كنراد اتريشي شناس جانور Konrad(فرضيه Lorenz(رفتارهاي مطالعه از منتج
تقويت را فرهنگي ضد هاي گمانه برخي حيوانات، است.غريزي تقويتكرده مشاهده با لورنز

جفت تغذيه، مانند هايي شدهسائق اهلي حيوانات در اجتماعي هاي غريزه نقصان و گيري
نزديك ظن اين به متمدن انسان شودتوسط نتيجهمي در تخريبي فرايندهاي چنين وقوع كه

كتاب: در لورنز است. طبيعي و اجتماعي زندگي شئون ساير در انساني تمدن دخالت و عملكرد
معاصي" متمدن18هشت Civilized("انسان Man’s Eight Deadly Sins(نويسد :مي
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انسان كه هايي برتري كردهتمام كسب طبيعت شناخت نتيجه درفتپيشرهماننددر او
تباهي به بخشند، التيام را او آالم آنكه جاي به شيمي و طب تنزلتكنولوژي، اند.ويو متمايل

بيوفرهنگي( تكامل Bioculturalتئوري Evolutionديگري شكل رسانياز) بهكمك
توسط فرهنگي نظريه پسروانه محصولتمهيدات را انساني رفتار تئوري، اين است. طبيعي علوم

قابليت اساس، اين بر داند. مي فرهنگي تحول و ژنتيكي تحول متفاوت پروسه دو كنش درهم
فرهنگ انتقال و حفظ براي كاركرد،انسان از طبيعي"قانونناشي در19"انتخاب دارويني

معروف كتاب است. انسان رفتاري و فرهنگي الگوهاي فرهنگ"گزينش و ذهن ها، اثر"ژن
E.O.Wilsonهاي ويژگي تعيين در ژنتيكي تكامل تاٌثيرگذاري چگونگي رياضي هاي مدل ،

طرح را ژنتيكي تكامل سرعت بر فرهنگي هاي نشانه تاٌثير نحوه متقابل، طور به و فرهنگي
كند .مي
كتابMemeticsفرضيه در بار اولين Theكه Selfish Geneداوكينز ريچارد 20اثر

Richard Dawkinsرافرايندهاي-شدمطرح نامفرهنگي به واحدي وابستهMemeبه
كه داند زيستي)ثل(ممي هاي فرايند در استواحدژن فرهنگي سازهاي و سوخت در !اصلي

) شناسي بيوجامعه تئوري ارتباطSociobiologyدر تا شوند مي كشيده پيش فرضياتي هم (
دارويني قوانين كاركرد به اجتماعي جانداران(دررفتار تكامل كه انتخابباسطحي فرايند

يابيطبيعي شودعلت تقليل)مي يابد.،
تكاملي( روانشناسي تئوري تعميم،)EvolutionaryPsychologyدر مجعولگزارهبا

اين انسان، رواني ساز و سوخت در طبيعي انتخاب نشيندفرضيهدخالت مي حقيقت جاي به
بهترين شوند، مي مشاهده ها فرهنگ همه در مشترك طور به كه هايي ويژگي يا و رفتارها كه

تكامليبرايكانديد هاي اند.21انطباق بوده
روح حلول با بورژوايي اجتماعي هستند.متاكاپيتالعلوم فرهنگ پروبلماتيك موجد خود، در

وضعيت و اجتماعي نظريه تالقي نقطه گرهمتاكاپيتالدر بزرگترين به فرهنگ انديشه، گاه
ف تكامل واقعيت و ايده از ناشي هاي ترس است. شده تبديل العملبورژوايي عكس دو با رهنگي

قوانين به فرهنگي تغيير بر حاكم قوانين تقليل دوم ، غريزه به بازگشت اول اند: شده داده پاسخ
طبيعي. علوم بر حاكم
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خودآگاه سركوبي بهاي به ناخودآگاه احضار

درنظريه خودآگاه مقام نشاندن در تمدن دخالت به واكنشي يونگ گوستاو كارل ناخودآگاه
ما اصلي غرايز از پيگير نحوي به را خود متمدنانه خودآگاهي است. ناخودآگاه از باالتر سكويي
داد مي تشكيل را انسان شخصيت تمام ابتدايي ذهن قديم، بسيار قرون در است. ساخته جدا

ك تدريج به روانيولي نيروي با را خود تماس خودآگاه ذهن يافت، خودآگاهي انسان ه
رشد و پيدايش جريان در ابتدايي ذهن ترتيب اين به و داد دست از ناخودآگاه) ابتدايي(نيروي
الطبيعه ماوراء افكار از را خود بشر اغماض، اين اثر در گرفت. قرار پوشي چشم مورد خودآگاهي

خبر اينكه بدون كرد ازرها تمدن با برخورد اثر در ابتدايي ذهن كه را آنچه كه باشد داشته
است رواني سالمتي و معنوي و اخالقي هاي سنت دهد مي پيشرفته22دست انسان خودآگاه .

محروم ناخودآگاه نيروي و غرايز هاي كمك از را هاخود غول اشباح، تمام تمدن و ،ساخته
نگه دور ما از را خدايان و درونداشتهشياطين حقيقي جهان اينكه بدون عوالماست از انسان

قبلي تاريخ رحم، در خود رشد مختلف مراحل در جنين كه همانگونه باشد. شده آزاد ابتدايي
ابتدايي ذهن دهد. مي نشان را خود تحول ماقبل مراحل نيز ذهن كند مي تكرار را خود تحول

اس فعال و حاضر قدر همان درست كودك يك جنين!در در انسان بدن تحول مراحل كه ازت
موزه بدن، كه بايداآنجا است، طوالني تحول تاريخ يك داراي آنها از يك هر كه است هايي ندام

ذهن كه داشت الگوينيزانتظار اساس بر ما بدن ساختمان باشد. شده تشكيل طريق همان به
ذهن مجرب پژوهشگر است، استوار پستانداران تواندكالبد مي ترتيب همين تصاويربه ميان

و جديد انسان ابتداييمحصوالتروياي هاييذهن كندشباهت .23مشاهده
هماننديِ و ساخته جدا طبيعت از را خود متمدن انسان يونگ، نظر عاطفيِناخودآگاهبه

را خود سمبوليك معني نيز ها پديده اين و است داده دست از را طبيعي هاي پديده با خويش
نه و است خشمناك خداي يك صداي رعد نه ديگر اند. كرده هيچ،برقگم او! جويانه انتقام تير

غاري هيچ و خرد تجسم ماري هيچ زندگي، اصل نشانه درختي هيچ روح، يك حامل رودي
سخن او با حيوانات و گياهان ها، سنگ از اكنون صدايي هيچ نيست. بزرگ غول يك خانه

قطع طبيعت با او تماس ندارد. حرفي آنها با ديگر نيز كنوني بشر و گويد انرژينمي و شده
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طبيعت عناصر با سمبليك ارتباط كه عميقي اين،عاطفي است. رفته ميان از داد مي او به
كنند. مي جبران رسند مي گوش به ما روياهاي در كه هايي سمبول نداي را عظيم فقدان

سازند. مي ظاهر ها سمبول اين را ما حقيقي هاي گرايش و غرايز اصلي، طبيعت
يو روانشناسي هايدر شكل شود: مي داده توضيح منشاء يك با امروز انسان نژندي روان نگ،

روياهاي در و آشوبند برمي خودآگاه تازي يكه مقابل در بشر ذهن موروثي و ذاتي ابتدايي،
شكستن درهم به يونگ تحليلي روانشناسي گردند. بازمي خود ابتدايي هاي سمبول به انسان

كه ابتدايي انسان ميان وتمايز است روزمره زندگي طبيعي قسمت يك ها سمبول او براي
ميان هاي شباهت كند. مي كمك اند معني بي آشكارا ها سمبول او براي كه امروز انسان

حاضر عصر بيماران روياهاي در كه هايي داستان و قديمي اين24اساطير مبين شوند مي ظاهر
طري از بشر نوع مشترك رواني ميراث كه هستند نسلدآگاهوناخنيرويقنكته به نسل جمعي

شوند. مي منتقل
ابتدايي انسان شعائر و معتقدات در سابقاً كه را اي سازي سمبول قدرت امروز انسان ناخودآگاه
و ابتدايي اساطير ميان اتصال حلقه است. كرده حفظ خود روان زيرين هاي اليه در بود گر جلوه

پ انسان ناخودآگاه كه هايي است.سمبول انسان روان هزارتوي فهم اصلي كليد سازد مي يشرفته
نام به مشترك موروثي ذهني و عاطفي رفتاري، الگوهاي داراي انسانها تمامي يونگ، زعم به

الگو يافت25كهن سمبوليك اعمال و روياها افكار، تخيالت، در الگوها كهن محصوالت هستند.
طريق از پيشرفته ذهن در ابتدايي ذهن احضار يعني: خالصه طور به الگو كهن نظريه شوند. مي

سازد. مي امروز بشر روياهاي در ناخودآگاه ذهن كه هايي سمبول
بسيار دهند مي نسبت شياطين به ابتدايي مردم كه را تهديدهايي يونگ، ناخودآگاه دنياي

هايي وحشت از كهكوچكتر شمرد ناشيمي معاصر تمدن يونگاز جادويي اوراد شوند. مي
و تخيلي عناصر خواند. مي پيشرفته انسان سوي به را طبيعه ماوراء موجودات و اشباح

انديشه بناهاي ساخت براي اصلي خام مواد از بخشي يونگ نظريه تعقلي رامتاكاپيتالغير
كنند. مي فراهم

ميتوس بر لوگوس سيطره امحاء

خدايانسربركشيدن" ميتوس(نيروي جهان از آن فزاينده جدايي و لوگوس(علم) جهان
است. انسان روحي و فكري هاي مغاك از بسياري سرمنشاء اي)، مقابل"اسطوره در تز اين
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و شود مي منفك اي اسطوره نگرش از آن مسير در بشر كه تكامل از مراتبي سلسله به اعتقاد
م دست علمي شناخت كندبه مي ايستادگي يابد نيست26ي قادر تكاملي حركت هيچ :

توسط تحولي، مراتب هيچ طي اي اسطوره آگاهي سازد. زائل را اسطوره به انسان دلبستگي
رود. نمي بين از آن با بيگانه هاي قدرت

سه در را علمي آگاهي به شدن نزديك و اي اسطوره آگاهي از شدن دور نقشه كنت آگوست
ومرحل ديوها به را خود ذهني تصورات و ها خواسته انسان نخست، مرحله در دهد: مي نشان ه

نمايد مي تبديل انتزاعي مفاهيم به را ديوها و خدايان او دوم، مرحله در كند. مي مبدل خدايان
رويكرد به واكنش در رسد. مي شناخت عالي مدارج به انسان كه است مرحله آخرين در فقط و

كنت بورژواييآگوست متاٌخر شناسي اسطوره علمي27، تفكر همپايه اي مرتبه اسطوره براي
بلكه فهميد آن قلمرو از خارج معيارهاي با بايست نمي را آن اعتبار و واقعيت كه شده قائل
آگاهي بر مسلط آواي اسطوره كرد! درك اسطوره خود دروني قوانين طبق را آن واقعيت بايد

بر كه دارد وجود واقعي نيرويي اسطوره در است. بشر هيچنوع شود. مي مسلط انسان آگاهي
ممزوج اسطوره با خود پيدايش آغاز در كه يافت توان نمي را علمي و هنري آفرينش از قلمروي

فيزيك، قلمرو در كه همانطور است. هنوزنبوده اسطوره از نيرو مفهوم ساختن آزاد براي مبارزه
شناخت است، نرسيده قطعي نتيجه به از،هم اسطوره تبعيد كند.با نمي غلبه آن بر خود قلمرو

مغلوب خود كرده، حبس علم پيدايش از پيش دوران به را اسطوره عناصر كه اي فلسفي نظام
اهميت داند، مي طبيعت از بدوي انسان تبيين را اسطوره كه تفسيري هر است. اسطوره خدايان

مي ناديده دارد انسان روح و شناخت براي اسطوره كه را فرممتمايزي يك اسطوره گيرد.
و كشف تجربي شناسي روان هاي روش طريق از را آن توان مي كه است انساني روح از طبيعي
هر كرد. محو بشري ذات و طبيعت در توان نمي را اي اسطوره تمايالت بقاياي كرد. درك

بگيرد ناديده را بشري معنويات جهان در اسطوره ناپذير قياس و عظيم نيروي كه راتالشي او
مردود سازد. مي آشكار را روح دروني قانون اسطوره سازد. مي روحي تالشي و تباهي دستخوش
از انساني طبيعت ساختن محروم يعني بشري روح با آن ذاتي پيوند و اسطوره حقيقت دانستن
اصول مبين جهان، سراسر در اساطير اصلي مضامين ميان موجود خويشاوندي آن! تماميت

ر راجهانشمول ميتوس جهان از خود استقالل كه وقتي از لوگوس جهان هستند. بشري وح
در بشري روح يگانگي كشاند، خصومت به اسطوره تفسير با را جهان از خود تفسير و كرد اعالم

خيال و خرَد ريخت.28اتحاد هم در را
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در كه هايي داستان و قديمي اساطير ميان هاي شباهت ردگيري با روانشناسي از اي شاخه
انسان ذهن كه است فرض اين اثبات مترصد شوند مي ظاهر كنوني عصر بيماران روياهاي
امروز انسان روان است. رشد قبلي مراحل از هايي نشانه داراي او روان و مخصوص تاريخ داراي

سا اسطوره است.قدرت كرده حفظ بود گر جلوه ابتدايي انسان شعائر در سابقاً كه را اي زي
لحظه همين درست انسان روياهاي كه هايي سمبول و ابتدايي اساطير ميان اتصال حلقه
كه است ميراثي نفوذ تحت عميقًا ما رفتار و نگرش هم هنوز كه دارد اين از حكايت آفرينند مي

ج به ما روح در رسيدهاساطير عالي سطوح به هم چقدر هر علمي خودآگاهي اند! گذاشته ا
است وابسته كهن هاي سمبول به آن ساز و سوخت كه ذهن از قسمت آن از باشد،
دروني اساطير آشوب به انسان روان ناشناخته بخش با علمي خرد مقاومت است. ناپذير جدايي

ما-ما روان در شده نهان ميتوس آشوب كهم-به آزادي هاي تداعي از جلوگيري انجامد. ي
انر كنند مي منعكس را ما دروني ميتوس جهان و لوگوس جهان بين كهنهژتعامالت ي

آورند.رااساطيري درمي غليان به ما در
هاي تكانه و ها رخنه هم، كنار در اي اسطوره صور فلسفه و تحليلي علوميروانشناسي در

كاجتم كنند مي ايجاد زمينهاعي پيش است.ه مدرن لوگوس بر مدرن پست ميتوس سيطره

منطقيغيريتذهنومنطقييتذهنارزيهم

اجتماعيفلسفه اساسعلوم بر متاكاپيتالزماني هاي كهگزاره گيرد مي قواعدسلطهقرار
بر عام تكاملتاريخي و شود:تغيير مي گزاره اين مدافع و راند مي عقب به را جوامع ذهنيات

و دارد وجود فرهنگ و آگاهي اخالقيات، نوع رانبايدچندين مشتركي اصل سپهرهيچ بر
جوامع كرد.مختلفذهنيات اينكهتحميل وعليرغم بدوي جوامع در انديشه هاي شيوه

ا متفاوت رسيندپيشرفته نتيجه اين به توان كهنمي ذهنيتد ماقبل مرحله بدوي، ذهنيت
تفاوت.استپيشرفته باشد. ديگري عدم معناي به يكي وجود كه ندارند وجود ذهنيت دو

از اي مرحله هيچ در انسان است. نوع در بلكه نيست مرتبه در مدرن ذهنيت با ابتدايي ذهنيت
روبرو منطقي ذهنيت چراي و چون بي حاكميت با خود تاريخ و شودزندگي هر.29نمي ذهن در



اجتماعي علوم هاي متاكاپيتالچالش وضعيت 61در

نوع دو هر دارد. وجود پيشاعقلي انديشه مقداري هم و عقالني انديشه مقداري هميشه انساني
جديد، ذهنيت ظهور با و دارند دوام شود.ذهنيت نمي محو قديم ذهنيت

ذهن اساسي ساختار ندارد. علمي ذهنيت به علمي پيشا ذهنيت تبديل در نقشي هيچ تكامل
شود مي ساخته علمي پيشا ماتريال با منطقيِبشر ساختار بدويولي ذهنيت است. ابداعي آن

در ابتدايي ذهن است. اكتسابي امري پيشرفته ذهنيت و است بشر فطري و اي پايه ذهنيت
ها انسان همه كارذهن عقالني هم همزمان بشر ذهن دارد. وجود پيشرفته انسان حتي

عقالني غير هم و كند باشد.؛مي ارجح ديگري بر يكي اينكه دربدون تفكر قديمي هاي شيوه
جمله از تفكر هاي شكل ديگر با بدهيم آزادانه بروز فرصت آنها به اگر و حاضرند و حي ما ميان

دارند. همزيستي علم،
حسي، ادراك اوليه اطالعات از مستقيم طور به كه است اين بدوي تفكر اساسي خصوصيت
گردد. مي ابتدايي علوم نوعي براي مبنايي ترتيب اين به و دهد مي شكل را خود ساختارهاي
در و است منطبق حسي ادراك بر مستقيماً ناميد وحشي علم را آن توان مي كه ابتدايي علم

ادراك با بلكهمقايسه نيست بدتر فلزي تبر از آن ساختار كه ماند مي سنگي تبري مثل علمي،
است. سنگ و فلز جنس در تفاوت

به بينجدايياعتقاد گرايانه ابتداييتحول پيشرفتهوذهنيت ساختاردراغماض،ذهنيت
گيفطري بيناست.انسانانديشه توازن ايجاد با وشيوهبشر بدوي انديشهطرزانديشه

رسد. مي آل ايده هارموني به خود، ذهن هاي اليه در پيشرفته
پناه در انسان است قرار كه فطرتهمزمانآنتوازني واز بدوي انديشهبدعتانديشه

باشد30پيشرفته بورژواييبرخوردار اجتماعي علوم كه دارد تعلق جعلياتي و فرضيات دستگاه به ،
نظريهمستعدرا در سازند.استحاله مي مدرن پست

علم عليه بر 31پرسپكتيويسم

اجتماعي علوم فلسفه كند.گرايش مي سلب علم از را شناخت برتر روش پرسپكتيويسم، به
بدون است ممكن منظرهاي يا پرسپكتيوها از شماري ميان در منظر يا پرسپكتيو يك فقط علم

ازاينكه بدتر يا باشد.ديگربهتر كهحرارتمنظرها اجتماعي علوم دارنددانشمندان سعي
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آنهاژپالگوي براي طبيعي علوم و باشد شبيه طبيعي علوم الگوي به بيشتر چه هر هايشان وهش
ظهور با شود، سنجيده آن با شناسانه شناخت هاي كوشش همه كه باشد مقياسي و متر

خوابد. مي فرو علمپرسپكتيويسم پرسپكت-هژموني رويكرد علميِ-يويسمدر تفوق دهنده نشان
نيست صرفاًآن نشانبلكه پرسپكتيوها و منظرها ساير بر تسلط در را گروهها برخي قدرت
دهد. مي

منظر از ما كنيميچون مي نگاه جهان به متفاوتخاص نحوي به را واقعيت بايستي ديگران
متكي كه اي اجتماعي علوم اصلي سوال كنند. تجربه ما ايناز ابداً است پرسپكتيويسم بر

تفاوت با حد چه تا كه است اين بلكه نه، يا است علمي اجتماعي پژوهش آيا كه ديگراننيست
رسيم. مي تساهل به واقعيت فهم در

الگويي بخواهد اينكه به رسد چه باشد تواند نمي طبيعي جهان از صادق تصويري علوم، تصوير
به انساني جهان شناخت هميشهبراي آن، با تواٌم ارزيابي و شناخت ادعاي گونه هر دهد. دست

اين شود. مي داده توضيح جهان آن، طريق از كه است مفهومي منابع از چارچوبي درون در
خاصخود توصيف يك تحت ها پديده همان واقعيت بلكه اند واقعيت عين كه نيستند ها پديده
ه.است موجوديت زباني نظر از ها برگزيدهواقعيت وقايع سير ميان از كه هستند معناداري اي

شوند دارد.مي وجود وضعي چه يا داده رخ چه دهند نشان آنكهتا براي كه معناست بدان اين
بتواند آنها حسب بر واقعيت كه باشد لغاتي مجموعه بايد باشد داشته وجود واقعيتي اصًال

موجود پيش از لغات مجموعه اين اگر شود. برتوصيف را آنها بتواند كننده توصيف تا نباشد
بود.مشخصوضعيتي نخواهد كار در واقعيتي كند، ازحمل طرحي بايستي كنندگان توصيف

باشند داشته ذهن در ساختواژگان براي آجرهايي واژگان اين آنهاتا مند واقعيت توصيفات
هرشوند. دارند. مفهومي هاي طرح در ريشه ها واقعيت اينكه: طرحخالصه گونه

باز ها واقعيت آنها وسيله به كه واژگان از متشكل است طرحي نيازمند شناسانه شناخت
بخش، نظام مفهومي طرح بدون شوند. مي شود.ناممكنشناختشناخته درمي شناخت

را واقعيت توضيح براي الزم مفهومي منابع چارچوب اين كه شود مي عرضه چارچوبي درون
آورد. مي هافراهم واقعيت همه كه دهد مي نشان مفهومي هاي طرح به ها واقعيت وابستگي

ديگران. نگاه ويژگي نه و دنياست به ما نگاه ويژگي كه هستند پرسپكتيوي به آغشته
كه كانتي انديشه استبرخالف مفهومي(اساسيمقوالتمعتقد هاي چارچوب همه)در در

دارند عموميت جوامع و ها منظر،انسان مگراز نيست چيزي جهان شناخت پرسپكتيويسم،
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كنندكاركرد مي زندگي خاص عامالن و دانندگان آن، درون در كه مفهومي و زباني .چارچوبي
ديگر عبارت هايبه بطرح اعتقادات بيانگر كه اي درمفهومي توانند مي هستند نيادين

باشند. متفاوت عميقاً مختلف هاي فرهنگ
و مفهومي طرح يك كاركرد به را واقعيت اجتماعي، علوم فلسفه به پرسپكتيويسم تحميل

دهد: مي تقليل خاص كند"زباني مي تعيين ما بومي هاي زبان كه مسيري در را طبيعت ما
كنيم مي تحليل و تجزيه و شكافيم ما32"مي خاص زبان از جدا حقيقتي و معنا هيچ بنابراين ،

زباني سيستم طبق حسي، هاي دريافت تنها نه ندارد! خارجي مفهوميوجود متفاوتي،يا سامان
طرح همين هم را ما تفكر خاص هاي شيوه بلكه يابند مفهوميمي كنند.هاي مي معين

واقعيت از متفاوت كنند مي زندگي خاص مفهومي طرح يك در كه كساني نزد در آنواقعيت
هاي تفاوت كنند. مي زندگي مختلف مفهومي هاي طرح در كه بود خواهد كساني نزد چيز
كه است عميق چنان كنند مي فكر مختلف مفهومي هاي چارچوب در كه افرادي جداكننده

ا آنها باورهاي و ها است.تجربه ناپذير توافق هم با اساس طبيعي،ز علوم ساختار در كه همانطور
اساسيِ پارادايمفرضيات تزهاي33يك به توان نمي علومبنياديرا در كرد، ترجمه ديگر پارادايم

ناپذير توافق رقابت با نيز هاياجتماعي مواجهيم.پارادايم هيچمفهومي ديگر عبارت معياربه
توان نمي ديگر.مشتركي مفهومي طرح به مفهومي طرح يك تغيير ميان باشد پلي د

به پرسپكتيويسم بر تكيه با اجتماعي علوم برايدعاهايادستگاهفلسفه آميز فريب
ها تفاوت تنوعبازشناختن به گذاشتن احترام شناختو هاي شيوه و اخالقيات تمنيات، باورها،
شود. مي فروكاسته

****

است.دغدغه كالن هاي روايت در خرد هاي روايت ادغام از جلوگيري مدرن پست جنبش بارز
كالنِ سوژه و فراروايت عنوان به هوشمند نفيانسان اصلي هدف بخش، كليت هاي تاريخ

است. مدرنيستي پست
خسلب انسان از كهدورَمشروعيت است داري سرمايه حيات در تاريخي فرايندي شروع رز،
ميالديپيش هفتاد دهه در مدرنيسم پست رسمي وجود ابراز علوم-از در دوم هزاره ابتداي در



متاكاپيتال64

به بورژوايي انسانحركتاجتماعي فرهنگي ساحت شده ياد تاريخي دوره در متمدندرآمد.
پيشرفته انسان خودآگاهي گرديد. بشر روان بدوي كودكان آزادي مقابل در سد ايجاد به متهم

ه نعره شيبا كهناي اشباح و ناخودآگاه لوگوسِ-اطين شد. رانده پس درالگو متمدن انسان
خداي اسطورهآشوب انسانِان از نه را خود حقيقت اخالقي علوم ماند. خاموش صاحبِاي

اخالقيات در شده ذوب انسان از بلكه برتر هاي حاضرفضيلت و انسانكردند.مطالبهحي
عقلي انسان ناپذير تفكيك همزاد به يافت،پيشامنطقي درجه انسانعلو از علمي خرد نيروي و

خُ روايتي و اي حاشيه فرهنگي به كدام هر كه كوچك هاي انسان به و سلب زنجيرهوشمند رد
شد. سپرده بودند

عمدتاً تاريخي دوره يك در داري سرمايه سياسي اقتصاد بيشترالزامات توليدو به معطوف
بدوي انسان الگوي احياي مجري ديگر، تاريخي دوره در و پيشرفته انسان است.34الگوي بوده

با تطابق دارند.تحولدر قرار صف جلوي در شناسي انسان مختلف هاي شاخه مذكور، الزامات
موس مارسل آثار در ابتدايي زيست اشكال در Marcel(تعمق Mauss(35-نشانه هاياولين

هاي فرض پيش كه است اقتصادي شناسي انسان نوعي با داري سرمايه اقتصاد علم تطابق
كشد. مي چالش به ابتدايي انسان معيشت اشكال نفع به را بورژوايي كالسيك سياسي اقتصاد

بواس( فرانس آثار در فرهنگي شناسي Franzانسان Boas(36به در اوليه هاي مصاف ديگر از
كشيدن است.اويدعچالش بدوي فرهنگ با مقايسه در برتر فرهنگ

چالش با مرتبط هاي رشته از رشته سومين شناسيك انسان رنجورييروانكاوي كه است
را پيشرفته انسان بهروحي شدناسارتمعلول روحكشيده هاي زندان در وي بدوي همزاد

داندمدرن .مي
شناسي شناخت بيستم-در قرن اوايل كاركردهايشاهد-از يا كه هستيم نظرياتي رشد

را منطقي پيشا برذهنيت مي باال شناخت از معتبري و مستقل عرصه ذهننتا فعاليت يا و د
را شناختبهبدوي فرايند در ضروري اي مرحله دهارتقاءسطح د.نمي

مدرن پست علوم من نظر گفتهبه پيش هاي چالش رشد از اي مرحله دارِ،در انديشهميدان
ابورژوايي منسجمي ابراز به اجتماعي علوم در دگرانديشي انباشتگي كه شوند نظريهمي ز

شو مي محتاج د.فلسفي
پايين به در بورژوايي اجتماعي علوم كه است تغييراتي همه فلسفي اجالل مدرنيسم پست

بدوي انسان آوردن صحنه به و متمدن انسان ا37كشيدن شده .ستپذيرا



مفهوم-1 به انسان كه دارد اشاره داري سرمايه حيات از اي دوره به متاكاپيتال وضعيت
اجتماعي كندموجودي مي تعيين عقالنيت و تكامل تاريخ، را آن شناسيك تيپ قواعد كه

بدويتدريجاً انسان يابد.استحالهدر مي
نقل-2 گيرد. مي انجام اجتماعي قرارداد يك خالل از اجتماعي حالت به طبيعي حالت از گذر

روسو ژاك ژان از مضمون به
هيوم-3 David(ديويد Hume(كت Aابدر Treatise of Human Nature"اي رساله

انسان طبيعت باره مرحله-"در سپس و احساس مرحله به غريزه مرحله از انساني روح تحول
دهد. مي شرح را منطق

تايلر-4 برنت گرايي(ادوارد جان سير خط در دين تطور بر را خود تكاملي ديدگاه ،animism،(
پرستي( پرستي(fetishismشي بت ،(paganism)خداپرستي چند ،(polytheismتك و (
پرستي( دهد.monotheismخدا مي قرار (

عظيم-5 هاي داده فريزر جرج جيمز كتاب16سر Theجلد Golden Bough"شاخه
را"زرين جادوخود ) تكاملي نظم كند.-دين-در مي بندي طبقه دانش)

كتاب-6 در مورگان هنري Ancientلوئيس Society-جوامع تاريخ تكامل اصلي مرحله سه
توحش به كند.كتاببربريت-را مي تقسيم تمدن باستان"و مستنداتيكيمورگان"جامعه از
كتاب دولت"اصلي و خصوصي مالكيت خانواده، است."منشاء انگلس فردريش

7-Diffusionisms-فرهنگي وضعيت سنجش وضعيتAمعيار به رويكرد(Bنسبت در
مختلف.نيرويدو)گرايياشاعه تاريخي مرحله دو در داشتن قرار نه و است مختلف تسري

8-Functionalism-)مالينوسكي Bronislawبرونيسالو Malinowwskiمكتب پدر را (
دانند. مي گرايي كاركرد

9-Structuralism-بارز چهره و نماينده استراوس، لوي ساختارگرايي.كلود مكتب
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10-Deconstruction.ساختارشكني رويكرد شاخص چهره دريدا ژاك
11-Episodic History–كند؛ نمي پيروي اي تكاملي منطق هيچ از كه تاريخي به اشاره

گنجند نمي واحد داستان يك قالب در آن مختلف هاي بخش كه تاريخي يا گسسته هرتاريخ و
كنند. مي روايت را اي جداگانه قصه كدام

مدرنيسم،-12 پست به منتسب هاي ويژگي با آشنايي )HassanIhab(جدولبهبراي
حسن مصري(ايحاب كنيد.)آمريكايي-نويسنده رجوع

بر-13 مبتني متاكاپيتال شرايطحفظوضعيت به بخشي تقدس با ابتدايي معيشت الگوهاي
است. بدوي انسان الگويزيست كه است موجودي خلق به مشروط متاكاپيتال وضعيت استمرار

ضرورت است. تغيير حال در دائما زيست تر بدوي اشكال در استحاله سوي ًبه وي زيست
احياء و ابتداييبازخواني انسان زيست هزاراناشكال ساله تاريخ،هر دين، هاي حوزه در را نفر

گيرد مي كار به ... و شناسي .قوم
كتاب-14 در هاروي Theديويد Condition of Postmodernityرا پسامدرن وضعيت ،

اين از قسمتي در است. دانسته مربوط پسافورديسم سياسي اقتصاد الزامات به چيز هر از بيش
م پسامدرنيته و فورديستي مدرنيته اقتصادكتاب، در عطف نقطه دو عنوان به نعطف

شوند. مي مقايسه داري سرمايه
بهمن"-15 ايمان عدم و اعتقادي بي منزله به را مدرن پست حد، از بيش كردن ساده با

كنم مي توصيف ها روايت ليوتار".فرا فرانسوا مدرن:ژان پست وضعيت
سعادت"-16 موجب ها سايق ارضاي كه جهانِهمانطور كه هنگامي شود، رامي چيزي بيرون

شوند. مي رنج منشاء ها سايق كند، جلوگيري نيازهايمان رفع از و دارد دريغ ما زيگموند"از
آن:فرويد هاي ماللت و تمدن
هستي"-17 مانع تنها نه فرهنگ است. بشر سركوب تاريخ بشر، تاريخ فرويد عقيده به

هستي مانع بلكه انسانياجتماعي موجود از هايي بخش ي بازدارنده تنها نه اوست؛ بيولوژيكي
اوست. غريزي ساختار خود بازدارنده تمدن"بلكه و اروس ماركوزه: هربرت

تمدن"نظريه-18 نفع"معاصي به طبيعي علوم از اي شاخه هاي گزاره تقليل لورنز، كنراد
فرهنگ"تئوري هاي است."ماللت فرويد

فرهنگي-19 الگوي يك شيوع ارتباط گونه هر فرهنگ، حوزه به داروين طبيعي انتخاب تحميل
ازضرورياتبا توان مي را زرافه گردن كه همانطور دهد. مي قرار حاشيه در را سياسي اقتصاد
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كردستان از بخشي در دختران ختنه فرهنگ رواج دانست، داروين طبيعي انتخاب كاركرد نتايج
مي هم كرد!؟را تبيين داروين طبيعي انتخاب با توان

او-20 به داوكينز گرااشتهار خرد و گرا شك سكوالر، عجيبي-مانيست طرز آشكاربه ارتجاع
نظريه خداباوري،Memeticsدر و مذهب از داوكينز انتقاد است. داده قرار الشعاع تحت را او

حدي به ايراني غير و ايراني چپ بين در را او تئوريمقام مضار عمالً كه برده Memeticsباال

اند. بخشيده او خدايي بي منافع به را
كهاگر-21 كنيم فرهنگيقبول تكاملي،رفتار انطباق از مثالآيااستتظاهري طور پديدهبه

ايران و هند پاكستان، در ناموسي هاي را-قتل خود ماده قلمرو كه اي نرينه حيوان رفتار مثل
تهاجم كندبا مي حفظ نر رقباي واسطهب،به تكامليفاكتوره شد؟،انطباق نخواهد موجه

بر"-22 ابتدايي جامعه يك روحي هاي ارزش افتادن خطر به هنگام كه را آنچه شناسان مردم
زندگي معني جامعه اين افراد اند. كرده تشريح غالباً دهد، مي روي امروزي تمدن با برخورد اثر

را فاسدخود اخالقاً خودشان و گسلد مي هم از شان اجتماعي سازمان و دهند مي دست از
ايم. شده وضع همان دچار هم ما اينك شوند. هايش"مي سمبول و انسان يونگ: گوستاو كارل

بخش-23 ترين علمي دارددعاويغير سعي كه دهد مي نشان را خود آنجا يونگ
را شناسي جنين مطالعات رشد،دستاوردهاي مراحل در جنين كند: تحميل شناسي روان به

حقيقي تاريخ ابتدايي، عوالم تكرار در نيز ذهن پس كند مي تكرار را خود تحول قبلي تاريخ
جويد. مي را خود

24-Rollo Mayخود اثر Theدر Cry For Mythسال در اي1991كه رابطه شد منتشر
كند. مي برقرار او، زندگي در كهن نمادهاي فقدان و امروز انسان هاي بيماري بين نشده اثبات

و-25 ها زمان ها، مكان كه داده خرج به واثقي سعي اخير هاي سال در آشوري داريوش
دير صومعه، ميكده، مغان، دير مانند: حافظ ديوان هاي واره رند،شخص مغان، دير آباد، خراب

و صوفي كند.زاهد، مربوط الگوها كهن دخالت به را تئوري... روزي شايد هم سياسي عوالم در
را مذاهب عروج كه بيايد كساني كمك به الگوهادريونگ كهن دولت(دادخواهي عليه بر

كنند)مدرن يابي .علت
جن-26 از نوزدهمببعد قرن آغاز در كه رمانتيك راش اسطوره شده محو جهان كه كوشيد

كاسيرر ارنست كند، كشف Ernstدوباره Cassirerنگرش دخالت نوزدهم قرن پايان در نيز
برد. سوال زير را علم و اسطوره بين فاصله ايجاد در تكاملي
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علمي-27 فلسفه تاريخ در رخنه ايجاد براي بورژوايي متاٌخر شناسي جدايي(اسطوره تاريخ كه
استعلم اسطوره خود)و قلمرو از اسطوره كردن دور با علم كه دهد مي گسترش را فوبيا اين

تنها گردد.نه مي اسطوره مغلوب بلكه شود نمي مسلط آن بر
محتويات"-28 به دادن سامان و حسيات برهمي درهم به بخشيدن وحدت براي اسطوره و علم

مشابه كامالً تركيبي هاي شيوه محسوسات، هايآشفته شيوه اين برند. مي كار به همانندي و
تشكيل را آگاهي وحدت كه اند مفهومي ادراك و شهودي ادراك كلي هاي شكل تركيب،

علت، همين به و دهند رامي علمي شناخت آگاهي وحدت هم و اي اسطوره آگاهي وحدت هم
فر اين از يك هر كه گفت بتوان شايد لحاظ اين از آورند. مي شكلبوجود آنكه از پيش ها، م

بگذرند. اي اسطوره مقدماتي مرحله از بايد بگيرند را خود خاص خصلت و "منطقي

سمبليك هاي صورت فلسفه كاسيرر: دوم(ارنست اي-جلد اسطوره )انديشه
استراوس-29 لوي Claude(كلود Lévi-Strauss(مدعي جدي طور به كه بود كسي اولين

هاي شيوه او شد. انساني جوامع در (زمان) تاريخ از فارغ و (بدوي) وحشي تفكر شيوه يك وجود
موسوم هاي فرهنگ در اينتفكر بين اي عمده تفاوت به اعتقاد بدون را امروزي و ابتدايي به

كرد.-دو مطالعه
ذيلچكيده پاراگراف در استراوس لوي كلود آيدتئوري مي زبان به":به خود جوامع در وقتي

اند سليم عقل ناقض يا عجيب نظر به كه خوريم برمي رسومي و ازعقايد باقيمانده آثاري را آنها
ما ميان در همچنان تفكر هاي شيوه اين من نظر به برعكس دانيم. مي تفكر قديمي هاي شيوه
كه افكاري جمله از تفكرمان شده اهلي هاي شكل ديگر با انگار كه نحوي به حاضرند. و حي

دارند. همزيستي آيند، مي علم عنوان "تحت

Lucienبروللويلوسين-30 Lévy-Bruhlا لوي از قبل ها تراوس)درس(دهه
مانده"كتاب عقب جوامع در ذهني تفاوت-"كاركردهاي در را پيشرفته انسان و ابتدايي انسان

كند. مي بررسي و تحليل شان، ذهني بنديكاركردهاي تقسيم به برول لوي وجوديكه با
مرت در را دو اين اما است معتقد منطقي غير و منطقي دهد.ذهنيت نمي قرار فروتر و فراتر به

اكلود برولسلوي لوي برخالف بهتراوس و معنا همان در بدوي تفكر كه دهد نشات كوشد مي
نحو انسان،همان تفكر كه است است.متمدنمنطقي منطقي

كتاب-31 به پرسپكتيويسم، مبحث در بيشتر مطالعه اجتماعي"براي علوم "فلسفه

Contemporary Philosophy of Social ScienceاثرBrian Fay.كنيد مراجعه
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از-32 قولي Benjaminنقل Lee Whorf:كتاب در
Language, Thought and Reality

33-Thomas Kuhnكتاب Theدر Structure of Scientific Revolutionبحث
به را است.پارادايم داده شرح مبسوط طور

الگوي-34 كليت حفظ سوي به تاكنون بيستم قرن اوايل از داري سرمايه سياسي اقتصاد
در تاريخي فاز اين در ابتدايي انسان ساحت است. داشته گرايش ابتدايي انسان زيست

سومكالبدهايي جهان انسان شرقي-چون: بومي-انسان قومي-انسان ديني-انسان ...وانسان
اس كرده ت.تغيير

35-Marcel Mauss–عنوان با موس مارسل معروف Theكتاب Giftاي تازه انداز چشم
بر مبادله كه دهد مي نشان كوچك كتاب اين در او كرد. باز بورژوايي شناسي انسان روي به
رعايت به متعهد بلكه كمي ارزش كسب خاطر به صرفاً نه ابتدايي، جوامع در هديه مبناي

مذهب است.اخالقيات، سياست و اقتصاد قانون، شناسي، زيبايي ،
36-Franz Boas-كتاب Theدر Mind of Primitive Manنگاه با را بدوي فرهنگ ،

گزاره: مخالفان اولين از بواس كند. مي بررسي باالتر"موافق فضيلت با مساوي باالتر و"تمدن
اولين است.موافقاناز فرهنگي گرايي نسبي

از-37 متاٌثر خاص انسان و سازي جهاني گرايش از متاٌثر عام انسان داري، سرمايه قوانين تحت
پروبلماتيك در تضاد اين شوند. مي تضاد از اي يابنده رشد درجات وارد سازي، بومي گرايش

خاص انسان عام/ انسان رابطه تعريف حول اجتماعي علوم شرقي-فلسفه انسان غربي/ -انسان
ناس يابد.انسان مي و...تظاهر الهوتي وتي/انسان



معكوس امپرياليسم"رابطه علميبا"تئوري سوسياليسم

مكتب دو متعاقباً و داري سرمايه حركت در متنافر فرايند دو نوزدهم، قرن پاياني هاي دهه در
بر تكيه با اول مكتب شدند. آشكار كاپيتاليستي اقتصاد در ارزش"مختلف قوانين"قانون بازنماي ،

دوم مكتب و داري سرمايه اقتصاد بر1كمي تكيه حاك"مصرفلگويا"با كيفي قوانين مترجمان
بور نظام حركت گرديد.ژبر بورژوازيوايي عكس العمرِ مادام الصاقِ با دوم مكتب هاي ايدئولوگ

توليد تجديد و توليد بستر را سوسياليسم نوع آن سرطاني كالبد سوسياليسم، از نوعي به ملي
امپرياليسم ساختند!2تز

بورژوايي، نظام سياسي اقتصاد به امپرياليسم فايل كردن اتچ با معاصر سده سوسياليسم
اين ساخت! متاكاپيتال فاز وارد را داري سرمايه تاريخ و افول فاز وارد را علمي سوسياليسم

ايرخداد، نبود.حادثه كاپيتاليسم داستان در قانونمند كاراكترغير باخود امپرياليسم تئوري
صحنهبور به را ملي اجتماعيژوازي مليكشاندمنازعات بورژوازي سياسيو اقتصاد كتاب

نمود بازنويسي اي تازه شناسي اصطالح با را اصلي؛كاپيتاليسم هاي رل جديد، ترمينولوژي در
ارز بود: كليدي واژه دو عهده مصرف!شبه الگوي و مصرف

امپرياليسم آن در كه شد مي پارادايمي خالق امپرياليسم، تئوري به تشبث با ملي بورژوازي
الگوهاي و ها وارزش تحميلتوليد جنوب كشورهاي معيشتي جغرافياي به را خود مصرف

كرد اينومي مزبوركشورهارواز ويژگيي وابستهبا و سلطه مي3تحت !شدندمتصف
آرشي در ملي،امپرياليسم بورژوازي جعليات كشورهايو به مدرنيسم كردن صادر ديناميسم

امحا دليل همين به و ارزشمندءسنتي هاي سنت بودكننده كشورها از دسته !اين
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از شكلي ساز، همگن فرهنگي نيروي يك كمك به و گرايي مصرف گسترش با امپرياليسم
باورهاي و تصورات از بايد ملي بورژوازي و كرد مي اعمال را در"ديني-قومي-بومي"استيال

نمود. مي محافظت فرهنگي تهاجم اين مقابل
م از ستم تحت ملل ناجي عنوان توانست مي وقتي ملي توسطبورژوازي شده ايجاد صائب

هاي نهضت محرك كه كند احراز را بوميامپرياليسم هاي ارزش سننحامي و قومي ميراث ،
خوديمذهبي مصرف الگوهاي احياء جهت باشد.در

غربي زندگي الگوي صدور با اصليامپرياليسم عامل گيتحميل، زده كشورهايمصرف به
بود سلطه خودوتحت افتخارآميز سلف مثل بايد ملي السلطنه-بورژوازي كاشف ميرزا -4محمد

هاي نطفه كرد، وارد ملي توليد فضاي به را چاي بوته اولين زمينشرقيصنايعاوليهكه در را
ساعتملي تمهيدات، اين با و كرد مي كورتاژ را تجملي و مصرفي صنايع جنين كاشت، مي

گرايينحس زدمصرف غرب گيو رساند!ه مي آخر تاك تيك به را
درايرانيِپرسوناژهاي ملي بورژوازي اعيان و عرصه دهنده اخالفآلبومگسترش و اسالف

مصدق محمد دكتر5دكتر احمد،، آل جالل شريعتي، ان،گبازرمهديمهندسعلي
برخوردار تقي محمد حاج خميني، اله شايگان6آيت داريوش ،7،... و جهانبگلو تكاملرامين با

دادند! تر جديد كاراكترهاي و جديد هاي نسخه به را خود جاي امپرياليسم، تئوري تدريجي
نفتي"تز دهه"امپرياليسم وشمسي،30و20هايدر كشفيات تاريخ به را مصدق محمد

ايراني دادتوهمات گزارههديه امپرياليستي"؛ سازي احمد"غربي آل جالل علوم8، مكتب به را
كرد؛ حقنه ايراني شريعتيسياسي از9علي اسالم جليله سلسله نجات مخاطراتبراي

امپرياليستي" شد؛وارد"آسيميالسيون برخورداركارزار تقي محمد الهي،حاج قوه حول بابه
خارجي صنعت فن و فوت كردن بابومي برند"واك-او-ري"آمريكاييِبرندروحقبضِو در

پارس امپرياليستي"،قوه شكست؛را"انحصار خمينيدرهم اله برابرپرچم10آيت در جهاد
فرهنگي"تهاجمات برد؛"امپرياليسم باال نصررا حسين با11سيد مصاف به را عرفاني ادبيات

غربي" زدايي ايرانيكشاند؛"افسون تكه چهل هويت ستايشگرِ شايگان مقابلداريوش در
امپرياليستي" سازي سروش"همسان عبدالكريم غرب"12شد؛ الحادي چالش"خردگرايي به را

جهانبگلوخواند؛ مقابلرامين در را ايراني مدرن پست امپرياليستي"جنبش 13"مدرنيسم

كرد؛ مقابلعلَم در قومي اسطوره احياء قهرمان قاسملو عبدالرحمان زدايي"دكتر قوم
با؛گرديد14"امپرياليستي هماوردي ادعاي سنتي موسيقي را"غربياركستراسيون"مكتب
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كشيد سفيدان؛15پيش بوميريش يكيادبيات يكي افتخار، را"بيگانهادبيات"سكوهاي
نمود معارفه؛ندمصادره اسالمي"معمارانمراسم توديع"معيشت مراسم گرايي"با مصرف
شد؛"امپرياليستي محمودهمزمان نژاددكتر مبارزهسرسختيركورداحمدي امپرياليسم"بادر

اي شكست16"هسته ...را و
ملي بورژوازي همدستي با را تاريخي نقشه چند جهاني، دوم جنگ از بعد امپرياليسم تئوري
بورژوازي به كمك توجيه با شوروي توسط آسيايي و اروپايي كشور چندين اشغال كرد. عملي
سناريوي گرفت. صورت امپرياليسم طلبي سلطه با رودررويي بهانه به و كشورها اين ملي

ج هاي آفريقاييسوسياليسم و عربي كوتاه-علي و ملي هاي ثروت سازي ملي اهداف با عمدتاً
منابع اين از غربي امپرياليسم دست گردن-كردن با داشت تعهد ملي بورژوازي شد. نوشته

دست و رفته جلو ملي منافع سايه به سايه خود، تاريخي ماموريت كارِ دستور به گذاشتن
منابع اين از را خارجي سوسياليسمتجاوزگر از الهام با كه سازي ملي هاي جنبش سازد! دور

ترقي17بورژوايي را ملي بورژوازي مشروعيت بازارِ تورمِ خود، نوبه به شدند مي تهييج
دادند... مي

وابستگي و گي مانده عقب استقالل، هاي تئوري به كه امپرياليسم دكترين هاي شاخه زير
كدا هر شدند مي قهرمانانمنشعب گرديدند! منتج ملي بورژوازي از اي خانواده تكثير به م

كمپرادور قهرمانان ضد و تاريخ سوي يك در طلبي اي18استقالل دوره زنانِ رقم ديگر، سوي در
تاريخ منفي و مثبت هاي ژنوم شناساييِ عيارِ آن، موافقان و وابستگي مخالفان شدند! تاريخي

دادند دست به را كشور ...يك
داشت قرار صفي جلوي در ها دهه براي ملي استبورژوازي هويت،ه گذشته، قوم، ملت، كه

خواند فرا داري سرمايه جهانشمولي با چالش به را خدا و استسنت تاه خلق براي او ريخي.
كند-منفرد مي احراز را ها ملت ساير مقابل در بودن متمايز براي ملت يك افراد حق در-كه
ايستادهمقابل دهد مي تغيير داري سرمايه تاريخ مشترك هاي سوژه به را افراد كه روندي
است.

نشاندن پس است خود يگانه زبانِ و فرهنگ تاريخ، محصول ملت هر ملي بورژوازي نظر از
كند مي حركت داري سرمايه مشترك زبان و ايماژها طرف به كه پيمايي قاره جت در ها ملت

فرهن فرديت نمايد.احساس مي سلب را هويتي تشخص و گي
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حال زمان معيشتي قلمروهاي به آنها تبديل و گذشته فرهنگي قلمروهاي ،19جستجوي
است! بوده ملي بورژوازي مانيفست در وظيفه ترين مبرم

مقاومت هاي هويت فصل20ايجاد ترين مهم امپرياليستي، سازي جهاني مقابل در
حكم در مشروعيت بحران ايجاد براي ملي بورژوازي گرايي احراز"آرمان با مشترك سعادت

مشترك است!"هويت
هاي هويت به ناپذير سازش هاي تفاوت انتساب با ملي با"ديني-قومي-بومي"بورژوازي و
متعارض هاي فرهنگ تهديدات مركز در معاصر انسان دادن اندازها_21قرار گوناچشم ازي گون

سازد! مي محشرگونه را جهان سياست
را خود نزول شاٌن ملي امپرياليستيبابورژوازي ضد مبارزه مصالح به نسبت تفسيرتعهد

كهندكمي اي سياسي اقتصاد الزام گشرمزاما مي را او دردايخلقت او آنچه از غير داستاني به
خود داويدگميباره ارتباط !رد،

ديناميسمي بومي فرهنگ آناستاحياء طريق از داري سرمايه بر،كه حاكم كيفي قوانين
ك مي جاري را سودآوري و هايِد!ناستثمار اصالت به كه"ديني-قومي-بومي"بازگشت

تريننفوذناپذيرترين آميز فريب امپرياليسمو فرهنگي تهاجم مقابل در فرهنگي دراستسنگر
حال ايعين اضافه ارزش توليد منبع ترين كاركرداست22زيركانه از همدستيِكه همزمانو

آ مي دست به ملي بورژوازي و امپرياليسم د...يتئوري

***

مرگ2013سال خوانِ مرثيه بود: مرگ دو افشانِ دست و خوان مرثيه خود، اول نيمه در
چاوز اشك23هوگو چاوز سوگ در كاراكاس فقير مردم تاچر! مارگارت مرگ افشانِ دست و

كردند! پايكوبي تاچر فقدان در لندن پوش ژنده مردم و ابهتريختند تاچر جنازه تشيع به آنچه
شمشير بخشيد تابوتعزائيمي كه وبود بود كرده بدرقه شصت دهه در را چرچيل وينستون

به چاوز بزرگي نشانه تاچرآنچه بود. التين آمريكاي از بخشي عمومي عزاي اعالم آمد حساب
تعلق متفاوت تاريخ دو به نئوليبرال، سازي جهاني دشمن چاوز و جهاني ليبراليسم نئو نماينده

بوليواريداشتند. انقالب ليدر چاوز و كار محافظه حزب ارتدكسي چاك سينه ،تاچر
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خوانده تعليماتتاچر!بودندختلفماقتصاديمدرسهدودرس فريدمنسمپات منع24ميلتون ،
آژيتاتور چاوز و دانست مي آزادي عين را مردم سركوب و چامسكيآزادي نوام تنها25مكتب ،

ديد! مي امپرياليسم با وقفه بي چالش را مردم رهايي راه
وزير نخست تنها جايگاه در تاچر محركزنمارگارت كار، محافظه حزب رهبر و بريتانيا تاريخ

مالكيت سر بر آرژانتين با جنگ سرد، جنگ مناقشات تشديد بود: جهان تاريخ در تكانه چند
الجزاير شماليمجمع ايرلند بحران به زدن دامن لند، معدنفالك اعتصاب عنوانو به چيان

انگلستان تاريخ در اعتصاب ات!بزرگترين چند همين كافيوقوع تاچر زمامداري دوران در فاق
آهنين بانوي بيندازد. ها زبان سر امپرياليسم منافع حافظ سليطه چون را او نام كه طي26بود

دهه چپدو هاي جنبش و كارگري هاي اتحاديه سركوب در امپرياليسم آهنين مشت چون
نم چاوز هوگو تاريخ، سوي آن در شد. ظاهر شرق بلوك خانواده به نگاريمتعلق وقايع ودار

را داد.جهان تغيير ديگري سياق هايبه رسالت از ملهم را سوم هزاره سوسياليسم او
سر27بوليواري طلبي،و استقالل به آغشته پا اقتصاديتا حقخودكفايي از طرفداري و

ترتيب اين به و كرد اعاده التين آمريكاي كشورهاي درحاكميت را امپرياليستي ضد روح
نسخه بورژواييآخرين التينسوسياليسم آمريكاي !دميدكشورهاي

ن آخر به چاوز هوگو و تاچر مارگارت مرگ با امپرياليسم ضد و امپرياليسم رسيد.ميداستان
بازيگري با بارها را سوم هزاره آغاز و بيستم قرن درام متضاد، دوگانه اين مركز در داري سرمايه

اجرا ملي بورژوازي توليدظريف تجديد صرف را گيشه مداخل اينو و درام اين تضاد، اين
بود!بازيگر بوجودكرده او براي امپرياليسم ضد پارادايم كه هايي نقش در ملي بورژوازي

گاهي غربي، ضد توسعه سوپرمنِ رل در گاهي طلبي، استقالل قهرمان نقش در گاهي آورد مي
مانع گاهي ملي، مصرف و توليد مدافع گاهي داخلي، هاي ثروت چپاول كننده سد ايفاي در
در اي كارخانه و گر توليد داري سرمايه منجي گاهي بومي، هاي اصالت امحاء و مدرنيسم بسط

ه ظاهرمقابل امپرياليسم ضد ماسك در همواره و چاوز هوگو نقش در گاهي مالي، سرمايه جوم
بود! شده
افواج-شوروي و امواج پراتيك و تئوري منبع بحرانبزرگترين در فرورفتن با امپرياليسم، ضد

به خود جماهير اتحاد با را امپرياليسم ضد تاريخ هميشه براي يكبار بايد ظاهراً خاكفروپاشي
تقسيم او اخالف بين امپرياليسم ضد سندروم اما شد متالشي شوروي نشد! چنين اما سپرد مي

كوبا مقابل28شد: در غذا اعتصاب سنت نمايندهتيامپرياليسهايتحريموارث شمالي كره ،
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چين امپرياليسم، ميليتاريسم برابر در تسليحاتي اندام انحصار29عرض با رقابت سمبل
ارزان(يامپرياليست كاالهاي توليد طريق مقابل)از در گرايي بومي از حمايت وارث بوليوي ،

هويت كارت با سوسياليسم جعل هيستري وارث ونزوئال باالخره و امپرياليسم بومي ضد مطامع
امپرياليسم! ضد

نگري"پيشگويي كتاب30"آنتونيو سالكه:"امپراتوري"در از پس جهاني2000جهان ،
است امپرياليسم امپراتوريبدون پس اين از قدرت-و جديد شكل عنوان برخالف(به و

كند،-)امپرياليسم نمي عرضه دارد ريشه تسخير و فتح در كه تاريخي رژيم يك در را خودش
سال آغاز در مالي شمال به فرانسه حمله شد!2013با براباطل امپرياليسم هرآيا زدودن ي

بر را استقالل سر و تكرار را گذشته هاي لشگركشي تاريخ خود، تجاوزگر طبيعت از شائبه گونه
كرد؟ مي آويزان توهم گرايدار اسالم و طلب جدايي ماليAzawad31جنبش شمال يكي-در

امپرياليسماز و مدرنيسم غرب، جهاني سيطره با مبارزه جديد هاي در-هسته داشت قصد
اسالم سپاه در را امپرياليسم ضد اردوهاي شرق، خانواده به منتسب چپ هاي جنبش غياب

كند؛ گذشتهقسازماندهي هاي سمبل عنوان به مين هوشي و دون تسه مائو عكس داشت صد
ديوار از را امپرياليستي الظواهريضد ايمن عكس و بكشد جاي32پايين به را بويري محمد و

بچسباند مقابل.آنها در امپرياليسم،فرانسه ضد مصاف به قديم امپرياليسم هيبت با اينكه جز
داد. قرار تهاجم هدف را مالي شمال و نيافت اي چاره برود جديد
امپرياليستي ضد مبارزه براي جديد هاي چهره شدن التغيركانديد الگوهايو كهن ماندن

نداشت! گي تازه آفريقا قاره در به"امپرياليسم آچه آفريقا-33"چينوآ مدرن ادبيات در-پدر
پاشد"رمان مي فرو چيز ضد34"همه كاراكتر نامسلطه، به بومي قهرمان يك در را رمان

Okonkwoجويي سيطره با نيجريه، كشورش اجداديِ سنن از دفاع براي كه كند مي مجسم
هايانگليسيبيگانگان قبيله هم موافق واكنش با وقتي و افتد مي شود،Igboدر نمي همراه

كند. مي آويز حلق داستان پايان در را سمبليكخود مرگ از پس ها درOkonkwoدهه
به، آچه يوسف"رمان امپرياليسمايكانديد("محمد و مدرنيسم با ستيز جنبش)جديد رهبر

حرام" نيجريه،35"بوكو شعاربادر آيديك مي ميدان اند!":به حرام مدرن "مدارس

جانشينيبا براي يوسف محمد شدن ازبا(Okonkwoنامزد امپرياليستي ضد پرچم انتقال
به بومي كاراكتر اسالميدستاندستان هاي)پرسوناي سمبل جانشيني پسروانه منطق

امپرياليس افشاءتضد طرف يك شداز ديگرمي طرف از ميو !ماندپنهان
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فروريزي حال عين در شوروي ازفروپاشي امپرياليسبرخي ضد پرابهت اينمنمادهاي اما بود
بزودي نكشيد. طول زياد هايتقارن گوارايادمان چه امپرياليساَ(-ارنستو ضد سمبل در-)مبر

او مرگ شد)بوليوي(محل سالندبرپا در جسد1997. دربقاياي و يافت انتقال كوبا به او
كالرا" كه("سانتا آناوشهري بوددر كرده كسب كوبا انقالب در زيادي هاي شد.)پيروزي دفن
سالز" سال"والتر در برزيلي فيلم2004كارگردان سيكلت"در موتور ارنستوي"خاطرات ،

اي جاده سفر يك در را هايجوان بلندي در پيچو"طوالني با"ماچو پرو كشور در
اينكا قوم هاي بازمانده و التين آمريكاي بهسرخپوستان استعمار توسط شان ديرين فرهنگ كه

بود رفته چريكغارت به را پيشه عاشق پزشكي دانشجوي تبديل مراحل و كرد مي مواجه
داد. مي نشان امپرياليست بعد،ضد سال برگ"چهار سودر قسمتي"استيون دو فيلم Cheدر

نمود( جلب را كن جشنواره منتقدان مثبت نظر اسطوره)كه نوستالژي، پردهو بر را گوارا چه
كرد. بازآفريني سينما

امپرياليس ضد مرده هاي سمبل احياي در نهفته كمديمتراژدي از چيزي آيا نمايشاما
زنده سالآننمادهاي در كه هاوانا دانشگاه در سوال اين پاسخ كرد؟ مي ميزبان2012كم

امپرياليس ضد هاي شخصيت وِرژن ترين شد!مجديد داده رئيسبود، نژاد احمدي محمود
امپرياليس ضد جبهه اول خط در التين، آمريكاي كشورهاي زعم به كه ايران قرارمجمهور

گفت: كوبايي دانشجويان جمع در انديشه"داشت، هر و داري سرمايه و انسانيامپرياليسم ضد
است آمد.رفتني خواهد انسانيت و عدالت صلح، عشق، نژاد"و زنده-احمدي و معاصر سمبل

امپرياليس ضد انسانيت-مجنبش و صلح به عشق خاطر از(به غير به جغرافيايي در كه
داشت اعتبار ايران دانشگاه)جغرافياي افتخاري دكتراي كرد!، دريافت را مقامهاوانا اعزاز

مشترك هاي پرنسيب به حرمت خاطر به نه نژاد كناربلكهاحمدي در كوبا كه بود خاطر اين به
امپرياليس ضد مرده هاي آرامگاهمسمبل و موزه در آنها ترين شاخص سانتاكالراCheكه در

زنده نمادهاي به شد، مي داشت!36نگهداري نياز آن
اق سياسيِضرورت داريِتصاد ميدان دراستمرارِ حتي او كه كرد مي ايجاب ملي بورژوازي

اشكال تكثير با كه را اي اضافي ارزش توليد مسئوليت شرق، بلوك سوسياليسم غيبت
تئوري"دينيِ-قومي-بومي" مشروعيت روزي شبانه اعاده با آمد مي دست به زيست

پس بگيرد! عهده به معارضامپريالپارادايمامپرياليسم، هاي جريان با كه جا هر روبرويسم
شد انداختسناريوهايبايدمي مي راه به را اعتبار خارجه:اعاده وزيران روزه دو نشست
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كه ايران در تعهد عدم جنبش حقبيكشورهاي به نسبت بورژوازي رهبران ترين راتعهد مردم
بيا نويس پيش در بود آورده گرد خود مبارزهدر شد تهيه اجالس در كه اي رانيه امپرياليسم با

گنجاند. بيانيه مفاد صدر در
آوريل در وقتي قبرس ريختند2013مردم ها خيابان به اقتصادي رياضت هاي برنامه عليه بر

داشتند دست به كه پالكاردهايي روي ملي-بر دولت نقش به نسبت تفاوت اجرايبي در
بين صندوق پولفرامين دادند:-37المللي قرار جهاني مدياي ديد معرض در را شعار يك تنها

است." قبرس نجات راه تنها امپرياليسم به گفتن "نه

Aaronخودكشي Swartsاثبات صورت در كه اينترنتي فعال و نويسنده نويس، برنامه
هاي محيطجرم در شده بWebمرتكب پرداخت، وميليونيكه جريمه زندان35دالر سال

توسطمحكوم كه سايبر امپرياليسم پاي به مستقيماً شد اسميت"مي قانون"المارا Sopa38و

شد! نوشته شد، مي نمايندگي
نفوذ عاملدرStuxnetبدافزارِبا ايرانسيستم اتمي صنايع سالسانترفيوژهاي ،2010در

سوي به اتهام هدايتگر"مجازيامپرياليسم"انگشت آنانكه امنيتي-اصلي هاي مقام زعم به
آمريكا-ايران متحده اسرائيلاياالت رفت!ندبودو نشانه
بودريار" ساختارگرا"ژان شد-فيلسوف فارس خليج جنگ دادن رخ منكر بار اولين جهان-كه

ما آنچه شوند: مي توليد ها رسانه توسط آن در واقعيت كه دانست واقعي فرا جهان را پسامدرن
بودريار شود! مي داده نشان ما به كه است تصويري واقع در بينيم مي واقعي جهان و واقعيت از

وانموده"اصطالح فضا،"امپرياليسم اين در داد. انتشار خود از پس آكادميك فضاي در را
مستقيم مسئول هاتوليدامپرياليسم پس39وانموده اين از بود. واقعي رخدادهاي جاي به

با تنها و پيما قاره هاي موشك غرش و ها تانك حركت بدون ها تصاويرجنگ چيدن
داد مي رخ تدوين اتاق در شده اتحاديه!نددستچين به نوبل صلح جايزه ها وانموده جهان در

تصاوير جهان در تنها و جنگ مسئول واقعي جهان در كه اي اتحاديه شد؛ مي اهدا اروپا
بود صفا و صلح باني شده كاري ...دست

اين دهه نخستين در نوبل علوم آكادمي شد! آغاز نوستالژي چند افول و ظهور با سوم هزاره
ت تحت نوبلهزاره برنده عنوان به را شاخص گراي كينز دو كينز، مينارد جان نوستالژي اٌثير

سال در كرد. معرفي افتاد،2008اقتصاد سقوط ورطه به جهاني اقتصاد كروگمن"كه و"پل
استيگليتز" آزاد"جوزف بازار گرايي بنياد منتقدان عنوان محتوي40ِبه با را ها پيام بيشترين
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كينز به مهاربازگشت اشتياقي با گرايان راست حتي هستيم. كينزي ما همه اكنون كردند: صادر
اند. پيوسته گرايان كينز اردوگاه به نبود تصور قابل واقعاً زماني كه مقياسي در و ناشدني

وجه هيچ به گسيخته افسار كننده"بازارهاي تصحيح همه"خود شدن درگير از بايد نيستند.
مالي سوداگري در كرد...جهان جلوگيري

مالي" بود"سوداگري رمزي نوستالژياسم آورد، سربرمي آن تكرار از ديگري نوستالژي كه
هفتاد! دهه از قبل گرايي چامسكي"صنعت بود:"نوام نوستالژي اين گر تبيين و نماينده

باطل، دور يك ظهور به داد روي هفتاد دهه هاي سال در اقتصادي نظر از كه تراكمتغييراتي به
هاي شركت به توليدي هاي شركت از ها شركت انجاميد. مالي بخش دستان در ثروت تمركز و
يك هفتاد، دهه از بعد نداشتيم. مالي بحران هيچ ما هفتاد، دهه از پيش يافتند. تغيير مالي
در و شد ايجاد توسعه و شدن صنعتي سوي به پيشرفت ساله صدها روند در معكوس حركت

رون زداييواقع صنعت شد...41د آغاز توسعه ضد و
نق به چامسكي گرايي صنعت ايدنوستالژي گشت.فريبكارانه برمي داري سرمايه ايناز در

توليديافق هاي شركت از ها شركت كه بود داري سرمايه از اي مرحله امپرياليسم -نظري،
كنيم( مصرف توانيم مي و داريم نياز ما كه چيزهايي استحالهب-)توليد مالي هاي شركت ه

يافتند !مي
هفتاد دهه از قبل هاي سال به بازگشت مرگ42نوستالژي با كه اندازه همان اليزابت"به

مرگ"تيلور با افتاد، غليان جابز"به كرد!"استيو پيدا آشوب براي اي بهانه هايهم تراست
با جابز مقايسه با فورد"مطبوعاتي عصر-"اديسونتوماس"و"هنري به را خود مخاطبان خيال

جابز برگرداندند! سفيد و سياه و صامت هاي جديد43فيلم عصر نابغه و نوآور بزرگترين
نوستالژي با تنها خبري هاي امپراتوري عزاداران اما بود مالي سرمايه عصر يعني داري سرمايه
عصر و هاليوود طاليي عصر ريختند. اشك او مرگ براي هفتاد دهه از قبل گرايي صنعت
فيلم در تيلور اليزابت نه بود. بسته رخت داري سرمايه از هميشه براي صنعت كالسيك

عصرقابل"كلئوپاترا" در فورد هنري نه و بود صنعت!باشكوهتكرار
امپرياليس ضد داريتمنتقدان ربط،سرمايه امپرياليسم ماهيت به را هفتاد دهه از پس فجايع

مطامع سيالب در بروز روز را جهان و گرفته داري سرمايه از را صنعت كه نظامي دادند؛ مي
فرو مالي بردسرمايه طرفمي يك از نقد اين ديگر! طرف از و داري سرمايه ماهيت تقليل

بود امپرياليسم ضد تئوري دروغين ابعاد نقد!تعريض چند با را داري سرمايه تئوري، اين
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صنعتي، سرمايه نفع به مالي سرمايه هاي پليدي نقد داد: مي قرار تفقد مورد آميز نقدفريب
مليِ فرا جوسرمايه طلسلطه صلح ملي سرمايه نفع نفعببه به نئوليبرال امپرياليسم نقد ،
گرا كينز !دولت

شوك" نظر44"دكترين اقتصاد(به مدارس دگرانديش صداي)،كاوشگران تٌاثيرگذارترين
در كتاب اين كه اي دريچه از نئوليبرال ليدرهاي شد! محسوب نئوليبرال امپرياليسمِ مخالف

اصلي2007ِسال برداران بهره كرد، مي باز خوانندگان روي فاجعه"به داري 45"سرمايه

سياس ترين رذيالنه و سياسي هاي دسيسه بدترين كننده تحميل آنها شدند! هايمعرفي ت
ابائي ها سياست اين اجراي از ناشي فجايع با شدن روبرو از و بودند فقير كشورهاي بر اقتصادي
برانگيز احترام حجابي خود بر معين دوره يك در چند هر نئوليبرال مهاجمان نداشتند!

فاجعه داري سرمايه زشت چهره زود، يا دير پوشاندند حجاب(مي آن رفتن پس اييرازگش)با
زنده آزمايشگاه اينكه براي جنوب كشورهاي گرديد! شيكاگو"مي اقتصادي باشند46"مكتب

كنند! جراحي خود پيكر از را نئوليبرال امپرياليسم با معارض هاي اندام چيز هر از قبل بايد
نئوليبرال را47ارتدكسي قربانيان بيشترين و است بوده قرباني محتاج همواره تاختن پيش براي

دهها در است: گرفته ملي بورژوازي اردوي Joao"ميالدي60ز Goulart"ِاقتصاددان
هاي شركت منافع تحديد و فقرا بين اراضي تقسيم به نسبت را خود كه برزيل گراي ملي

گراِي ملي سوسياليسم شد! ساقط قدرت از دانست، مي متعهد مليتي آلنده"چند كه"سالوادور
ك خارج هدف بهبا معدن صنعت امپرياليستيِ هاي غول كنترل از شيلي مس منابع ردن

شد! خارج قدرت دور از كودتا با رسيد پرون"حكومت Isabel"ايزابل Pronكشور ملي چهره
شد... كشيده زير به آرژانتين

شوك" گرايي"دكترين ملي هاي سمبل از بخشي كه كرد مي وانمود بعد-چنين و آستانه در
ف آهنيناز ديوار دام-روپاشي به ناخودآگاه و گرديده نئوليبراليسم كالم نفوذ مفتونِ و مغبون

افتادند: آزاد بازار Victor"بنيادگراييِ Paz Estenssoro"معادن كردن ملي علت به كه
ا تقسيم و بوليوي قلع دههبزرگ در بومي دهقانان بين هاي60راضي چهره ترين خوشنام از ،

سالاردوي در بوليوي جمهوري رياست انتخابات در پيروزي از پس بود ملي ،1985بورژوازي
آپارتايد، خونين دوران افول از پس پيوست! جهاني نئوليبراليسم اردوي ماندال"به و"نلسون

امبكي Thabo"تابو Mbeki"گرايي ملي نماينده پيشين هاي دهه چون اينكه جاي به
آفريقا" ملي جنبشباشن"كنگره غلتيدند! نئوليبرال امپرياليسم با مماشات راه به "همبستگي"د
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در حضور ماههاي اولين هايحكومتدر نسخه شرق، فروريزي از درماني"پس صندوق"شوك
چاره تنها را پول المللي ملي"بين نمود..."نجات تعبير لهستان

كمونيس بر آزاد بازار پيروزي دهه بيستم، قرن پاياني موقتدهه گردنكشيِ دهه بلكه نبود م
مقابل در فريدمن ملي"مكتب بورژوازي اروپاي"سوسياليسم در دهه اين در كه چيزي بود.

بايد را آن اصلي رل كه ماركسي سوسياليسم شد، رانده عقب به آسيا از هايي بخش و شرقي
ر آن محوري نقش كه بود سوسياليسمي بلكه نبود كرد مي بازي بهپرولتاريا ملي بورژوازي ا

ساز و سوخت در ضروري عناصري وي، ابداعي سوسياليسم و ملي بورژوازي داشت! عهده
كيفيِ مديريت اتاق از آنها داشتن نگه دور زمان مدت علت، همين به و بودند سرمايه سودآوري

كشي ديگر48بهره كه چند هر ملي بورژوازي باشد. داشته ادامه توانست نمي خيلي ،
انگلي حيات تجديد براي دهد ادامه زندگي به شرق بلوك سوسياليسم محمل با توانست نمي
بوليواري، سوسياليسم گرا، مردم سوسياليسم داشت: نياز سوسياليسم از اي تازه اشكال به خود
سوسياليسم شده آپديت هاي نمونه بوروكراتيك، غير سوسياليسم و اقتدارگرا نا سوسياليسم

دههبورژوا اولين در را فريدمن مكتب قوانين تكتازي ديگري از پس يكي كه بودند ملي زي
التين آمريكاي كه بود چنان داستان بندي فصل گرفتند! سخره به سوم اولين-هزاره

گذشته هاي دهه در درماني شوك هاي برنامه وجود-آزمايشگاه ابراز سايت اولين
شده" نژاد اصالح سيلوا"باشد؛نيز49"سوسياليسم دا Lula"لوال da Silvaِهاي اولين از يكي

سازي خصوصي با مخالفت فراخوان با بورژوايي، انتخابات،نئوسوسياليسم هاي رقابت وارد
شد! برزيل جمهوري اورتگا"رياست Daniel"دانيل Ortegaهاي ساندنيست پيشين رهبر
با مبارزه شعار با وحشي"نيكاراگوئه، داري زد!"سرمايه كليد را خود تبليغاتي رافائل"كمپين

آ Rafael"كوره Correaفائق ادعاي با را اكوادور مردم عمومي افكار گرا، چپ دان اقتصاد
كرد! جلب خود به نئوليبراليسم هاي سفسطه بر مورالس"آمدن Evo"ايوو Moralesبراي

رسيد! قدرت به المللي بين غارتگران از بوليوي گازي هاي ميدان كريشنر"استرداد "نستور

Nestor Krichnerسابق رژيم زنداني و آرژانتين رسيده قدرت به تازه جمهور رئيس
ب-ديكتاتوري ارعاب و ترور دهه در كه انساني هزاران به اشاره با خود سخنراني اولين ازاردر

گمشده رفيق هزار سي هاي چهره امروز و بازگشتيم ما گفت: بودند شده كشته و مفقود آزاد،
گردند. مي باز ميدان اين به باشلت"نيز Michelle"ميشل Bacheletقربانيان از يكي
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پا بود، شده كشته كودتا رژيم با همراهي عدم علت به پدرش كه فريدمن مكتب ترورِ حكومت
ري كاخ گذاشت...به شيلي جمهوري است

كتاب شوك"موخره سال"دكترين نوامبر در فريدمن ميلتون مرگ براي مسرت ابراز با
شود2006 مي شروع است شيكاگو مكتب فوت از اي استعاره نويسنده، تصور به مكتب.كه اين

سو، اين به نوزدهم سده از كه است طبقاتي فاصله چنان و ها ناكامي چنان كسيمسبب
است نديده را و.همانندش زدايي مقررات سازي، خصوصي يعني فريدمن مكتب محوري اصول

دولتي خدمات بازيگران-قطع كه نيست دليل بي و نهاده بنا را مردم حقوق به تجاوز شالوده
كه تيمي اولين رهبر جنايت! به متهم يا و هستند زندان در يا اينك هم مكتب اين اصلي

درماني" برَد."شوك مي سر به خانگي زندان در اكنون هم كرد اجرا شيلي در را فريدمن
بودند كرده هدايت آزاد بازار اصول پذيرش زمان در را را اوروگوئه كه اي اقتصادي مشاوران
پيشين رهبران قضايي مصونيت لغو با دادگاه آرژانتين در دارند. قرار پليس تعقيب تحت

قب جمهور رئيس نظامي، رئيسحكومت بوليوي، در است. كرده ابد زندان روانه را كشور لي
با هايي پيمان امضاي و شهروندان سر بر آزاد بازار اتمي بمب ريختن اتهام به جمهور
يعني روس اليگارشي اعضاي از بسياري دارد. قرار پيگرد تحت گاز، خارجي هاي شركت

فري اردوي با گسترده ارتباطات با كه دالربازرگاناني ميلياردها سازي، خصوصي قبلِ از و دمن
برَند... سرمي به زندان و تبعيد در اند زده جيب به پول

بيشتر كنترل و بيشتر دموكراسي خواست با اكنون مردم است! افتاده خطر به فريدمن ميراث
يعني فريدمن ادعاي ترين اصلي بازارها، بر آزادي"دولت و داري چال"سرمايه به شرا

از پس دهه يك مدت به كه نوليبرال اقتصاد نستوه مخالفان المللي، بين صحنه در اند. كشيده
از پس يكي جويدند مي ناخن ملي بورژوازي دوباره ظهور آرزوي و نوستالژي در شرق، فروپاشي

شوند! مي پيروز انتخابات در چاوز"ديگري سوم،"هوگو هزاره سوسياليسم برقراري شعار با
درك پيروزي با اروگوئه در چپ ائتالف حزب كند. مي اشغال را ونزوئال جمهوري رياست رسي

و آزاد بازارهاي بين هاي درگيري شود. مي كشور در عمده هاي سازي خصوصي مانع انتخابات،
سال اروپاي به آزاد قوانينشودميكشيده2005مردمان است صدد در كه اروپا اساسي قانون .

بر را آزاد پاسخبازار با كند نهادينه اروپا كل شود.ي"نه"اي مي رانده عقب به كمپينمردم
سر به آمريكا در قانوني غير طور به آزاد بازار سودجويي نمودن ارضا براي كه هايي خارجي عليه
نفر ميليون يك شركت با ربايند مي ها آمريكايي از را مشاغل كمتر، دستمزدهاي با و برند مي
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سال نوب2006در از را اي برنامه التين آمريكاي مردم سوم، هزاره اول دهه در شود. مي رگزار
اكنون كه هايي سياست است! شده متوقف اي ظالمانه نحو به ست ها سال كه كنند مي آغاز
ارضي، اصالحات اقتصاد، اساسي هاي بخش كردن ملي هستند: آشنا بسيار آورند مي بر سر

ج و عمده هاي گذاري تقويتسرمايه و بيسوادي با مبارزه پرورش، و آموزش هاي عرصه در ديد
ويراني از بعد بازسازي شعارهاي با كه ها سياست اين درماني. هاي ب،50مراقبت عنواناو

گيرحمالت بورژوازيبهانهانتقام دروغين كاريزماي شوند مي تبليغ و معرفي فريدمن اردوي
مديريت دهند! مي ترقي را بامباملي سازيرزه جهاني نئوليبرالفجايع امپرياليسم اكنونو ،

كاراكتر رهبري به جديد چپ جنبش upوظيفه to date!است ملي بورژوازي از اي شده
شوك" شادمانيِ"دكترين و بيقراري دچار پاياني، صفحات جديداستقبالدر چپ اين ،51از

است! شده جديد فريب اين از و جديد توهم جديد، رهبري
طرف يك از امپرياليست ضد ناقدان كالين"انجمن سخنگوي52"نائومي به خودابرازيرا آمال

ديگر طرف از و كرد مي قذافي"انتخاب به"معمر برميسمپاتوفادارترينمثابهرا گزيد!خود
راه بين در چه هر بنغازي و طرابلس داخلي ليبي("سرت"بهجنگ كشور رهبر )زادگاه

خارجي نيروهاي و شورشيان برابر در شنيد: مي رساتر را قذافي معمر سوگند شد مي نزديكتر
از كه جمله اين در رفته كار به ادبيات كرد.... خواهم مقاومت وطن راه در شدن شهيد تا
از گرفت مي شكل مقاومت و وطن شهادت، خارجي، نيروهاي چون كلماتي نشستن هم كنارِ
ناسيوناليسم عربي، ناسيوناليسم استقالل، قهرمان دهه چهار كه شد مي خارج كسي دهان
از بعد دهه دو كه قذافي نوع سوسياليسم شد! مي محسوب امپرياليست ضد قهرمان و آفريقايي

ا شرق بلوك امتزاجيزسوسياليسم درآمد گرايي،پا قبيله طلبي، استقالل پرستي، ميهن از
بود! امپرياليستي ضد هاي جنجال و درمذهب قذافي امپرياليستي ضد خواهي فرجام آخرين

مالي2009سپتامبر23 جبران به را اروپايي كشورهاي كه متحد ملل سازمان اجالس در
ما چند تنها كرد مي محكوم استعماري سالمظالم كرد! اضافه او حكومت عمر به با2011ه

به را قذافي نوستالژي يعني نوستالژي بارترين حسرت شورشيان، دست به قذافي مرگ قبول
افزود! هزاره اين فرومايه هاي دلتنگي انقالبقذافيكلكسيون نام به كرد. آغاز استقالل نام به

ن به كرد. تهييج امپرياليست ضد نام به كرد. شهرحكومت فتح با و داد فريب سوسياليسم ام
شد! سرنگون انقالبيون دست به سرت
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وصداي2011سال طرابلس بين ايستگاه در فقط را جديد هزاره هاي بنغازيآشوبگري
شنيد. استريت"جنبشنمي دومين"وال جمعيت، از بخشي سر بر ماركس عكس بردن باال با

بود. آشوب گاه از53"ژيژكاسالوي"طنين را جمعيت استريت، وال تسخير طرفداران جمع در
سالي برگرديم، هايمان خانه به روز يك كه دارم بيم آن از ترساند: نوستالژي يك شدن فراگير
بياوريم. خاطر به وار نوستالژيك را روزها اين و بنوشيم هم با چيزي ببينيم، را يكديگر يكبار

كه دهيم قول يكديگر به افتد..بياييد نمي اتفاق .اين
حضور و ماركس عكس رفتن باال صرف داشت! نياز تري قوي هاي تضمين به قول اين دوام
تداوم براي ضمانتي دانست مي ماركس فلسفه نماينده ترين جديد را خود كه ژيژك اسالوي

نبود. استريت وال اشغال داشت.جنبش نياز ماركس واقعي روح تسخير به جنبش استمرار
ماندن پايبند براي استريت وال قولآشوبگران آن نه،به و واقعي ماركس ژيژكبه اسالوي به

باليني( تلقينات با را ماركس پرتالطم روح كرد54"الكانكژا"كه مي خواب و نياز)هيپنوتيزم
كشيدن پر با و پكن ميادين هاي مجسمه كالبد از شدن آزاد با ماركس روح از بخشي داشتند.

كوبا هاي موزه چرخ-از استريت وال كننده تسخير جمعيت زده آشوب خيال در اينك هم
زد. الكانمي كنار در نفره دو عكس از كه شد مي آزاد زماني تنها ماركس روح از ديگر -نيمي

بودكه( ژيژك آن و-)عكاس بود پيموده پا زير را نوزده قرن سرتاسر ماركس شبح گريخت. مي
كرد! مي خاموش را هزاره آغاز حقير هاي نوستالژي بايد سوم هزاره قلوب بر احاطه براي حال

نبود! اي تازه اتفاق ماركس، ضد پراتيك و تئوري با ماركس نام تئوريقهرمانانتلفيق
طلبي سوسياليسمِنفوذبااستقالل در ماركسماهرانه به منتسب فرمان صدها ماركس، از پس

جهت بخشيرا امپرياليسماستقاللامربهقداست كردند.55از جعل
همان استقالل شب"اخالف نيمه هاي آنان"بچه براي استقالل ساعت در تولد قدرتكه

نبودند داشت ارمغان به هايآنان؛ماورايي بچه به پروردگار"بيشتر مقاومت شبيه56"ارتش
قومي هاي گردان كه آن-بودند تا تاريخ كه اي بردگي ترين موحش به دادن تن با را مذهبي

دادند! مي تشكيل بود ديده خود به لحظه
سينايي" رمان-"سليم اصلي شب"كاراكتر نيمه هاي رشدي"اثر"بچه در-"سلمان

شب سال15نيمه متولد1947آگوست بريتانيا از هندوستان استقالل لحظه در درست
شود. است!مي برخوردار العاده فوق بويايي و پاتي تله هاي قدرت از بااو درهمزمان سليم
شبِ روايتنيمه دارند. جادويي هاي توانايي همگي كه آيند مي دنيا به كودك صدها استقالل،
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از پس اتفاقات رود. مي پيش هند مجروح تاريخ پاي به پا شب، نيمه هاي بچه و سليم زندگي
دارند... شب نيمه هاي بچه ماورايي هاي قدرت كردن عقيم به ميل گويي استقالل

رمان در بومي غير هاي موقعيت از متاٌثر هويت و طلبي استقالل از ناشي بومي هويت تعارض
شمال" به كوچ سوداني57"موسم نويسنده صالح"اثر ديگري–"طيب برانگيز چالش وضعيت

رمان محوري كاراكتر شدن آونگ كند. مي خلق استعماري پسا ادبيات مركز مصطفي"در
مادري"سعيد سرزمين ستيزي بيگانه و غرب نوستالژي و-بين ناپايدار شخصيت يك او از
سازدغير مي ...مستقل

ارزش دنياي بين نمايشنامهتعليق در طلبي استقالل هاي ارزش و استقالل ماقبل هاي
پادشاه" سواركار و گيرد!58"مرگ مي پاسخ تراژيكي شكل سوينكا"به نيجريايي،"وله نويسنده

است واقعي داستان يك از اقتباسي كه را نمايشنامه اول آيينيپرده خودكشيِ از قبل ساعتي
زند. مي كليد سلحشور سواركار ازيك يكي مرگ از بعد كه كند مي حكم بومي رسوم و آداب

سواركارِ قبيله، بزند!بزرگان خودكشي به دست بايد مراسمِاو اجراي از قبل انتحار،لحظاتي
ت كند. مي متوقف را مراسم انگليسي حاكم بهودخالت بوميان زعم به آييني تشريفات قف

كه شرايطي در است. قبيله آرامش دائمي رفتن دست از و كائنات نظم خوردن هم به معناي
طب تحصيل براي كه سواركار پسر هستند، فاجعه نزول انتظار در بومي اروپامردم در ها سال

مي آييني خودكشي به دست پدر جاي به و گردد برمي برده، سر آنجابه طلبي استقالل زند!
آورد برمي سر غرب فرهنگ نفي و بومي فرهنگ مطلق گذاري ارزش در خوديقين-كه متزلزل

تز از استقبال با فرهنگي"را بندي59"امپرياليسم صورت كند.، مي
فرهنگيتز هايامپرياليسم را-قومي-بوميءاحيانهضت هاي(ديني مانيفست به انتساب با

طلبانهمبارزه آزادي هاي مرامنامه و علوم)جويانه از مكتبي و بخشد مي كاريزما و فريبندگي ،
ماهيت بورژوايي سازد:اينسياسي مي رازآميز را ها نهضت

Jihad"كتاب VS. Mcworld"عنصر و"جهاد"، فرهنگي هاي ارزش نماد عنوان به را
مقابل در ديني جMacdonaldارتدكسي سمبل عنوان دهدبه مي قرار فرهنگي سازي هاني
اي آينده با را خواننده كند!مبهمو مي روبرو مقابله اين سرنوشت از

هانتينگتون" سال"ساموئل كشاكش1996در اصلي سرچشمه كه تز اين كشيدن پيش با
سرد جنگ از پس جهان علل-در بر آميزي فريب تفسير هستند، فرهنگي و ديني هاي هويت

و كتابپيدايش در معاصر هويتي هاي جنبش ها"ماهيت تمدن دهد!"جنگ مي ارائه
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Theكتاب Lexus and The Olive Treeسال دسته،1999در دو به كشورها تقسيم با
در آنها آمال اوج كه دارند قرار طلب رفاه كشورهاي اول دسته در كشد؛ مي پيش را عجيبي تز

نهاLexusخودرو و شود مي حفظمجسم عالمت كه زيتون درخت در دوم دسته آمال يت
گردد... مي سمبليزه است بومي هاي سنت و هويت

بومي هويت احياگري و ديني هاي خيزش قومي، مقابل-ستيزهاي در مقاومت پناه جان سه
آيند. مي شمار به فرهنگي بوميامپرياليسم هويت له بر آرايي آرشيوصحنه در معتبر مراجعي ،

كند. مي ضبط خود نفع به را جهاني زمان"ادبيات آخر دراماتيك60"جنگ انتقال اي،با واقعه
بيستم- قرن هشتاد دهه به نوزدهم قرن اواخر برزيلِ-از رهبران با را بومي مرشدي

ن فقير منطقه بومي مرشد كشاند! مي نزاع به شده جمهوري شرقي"باهيا"شينتازه شمال در
جغرافيايبرزيل، در را گرسنه هزار سي و خيزد مي پا به جمهوري مذهب ضد مرام عليه بر

نام به كند!"كانودوس"روستايي مي متحد جمهوري فكري ليدرهاي عليه هايبر ارزش
جمهوريمذهبي-بومي بومي ضد و الئيك هاي ارزش شدهبا تعريف فرمت با را آزادي دركه

افت درمي كند، مي ترويج زمان"رماند!نغرب آخر در"جنگ متعصب بومي نفر هزاران شورش
بومي هويت پروبلماتيك به را برزيل نوزده قرن كند!-اواخر مي لينك حاضر زمان مذهبِي

هاي فرهنگ استحاله و ادغام برابر در غرب،"التين-آفريقايي-آسيايي"ايستادگي فرهنگ در
هستند. امپرياليست ضد هاي فانتزي و آكتورها سناريوها، توليد اصلي درديناميسم عصيان

نيت با كه فرهنگي سازي جهاني روند طلبيبرابر راهسلطه افتدبه سازان(مي نظريه ديدگاه از
امپرياليست ضد پردازان دروغ فر)،و از دفاع هاي جنبش از حركتامواجي به را خودي هنگ

است!درآو ورده مدرنيسم گستردن طريق از هويت بحران ايجاد عامل فرهنگي امپرياليسم
زدايي، سرزمين هاي فرايند است! بومي مكان و زمان با انسان تنگاتنگ پيوند گسستن

و زدايي قوم زدايي، بومي زدايي، فعالزبان فرهنگي امپرياليسم پليد نيات با كه زدايي مذهب
هاي تئوريسين شوند خويشتن"مي به فرهنگ61"بازگشت معماري و بازسازي عرصه به را

كشانند! مي باخودي گرا هويت هاي كاراكترياتكاءجنبش به فرهنگي، امپرياليسم تئوري به
با مبارزه ابزار را بومي فرهنگ و دين قوم، به تشبث كه بخشند مي مشروعيت ملي بورژوازي از

امپرامپرياليسم و اعم طور بينبه مي اخص طور به فرهنگي باد!ياليسم متعصبانه ضديت
سازي باجهاني قومي، هاي مكان دراماتيك فضامندي در اغراق با همزمان طور به فرهنگ

و سنتي گذشته به كرونولوژيك زمان فروكاستن با خودي، فرهنگ تمايز بر خودمحورانه تاٌكيد
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جعل بربا تاريخي هاي اجداديروايت فرهنگ به بخشي شكوه ترين-اي هايموهن ويژگي
ساز كنند!62هويت مي جذب فرهنگي امپرياليسم با جنگ براي را

به شباهتي هيچ فرهنگي امپرياليسم زاييده اقتصاديِ آغاز-"فاوست"انسان اسطوره
داري اما-سرمايه جست مي توليد نيروهاي قاهرترين بر تسلط در را خود آمال فاوست ندارد.

در تنها فرهنگي امپرياليسم مقهورِ انساِن روياي مصرف)"ويترين"بزرگترين هندسي (مكان
امپري اما كردند مي تشبيه ماشين به را انسان روشنگري فيلسوفان يابد. مي اليسِمتحقق

شبيه شكمي و دهان به را انسان داري، سرمايه مطامع بروز شكل جديدترين عنوان به فرهنگي
است. زنده مصرف براي فقط كه كرده

ها سنت و ها ارزش همه تخريب و كنترل جهت هيوالواري عظيم سازمان فرهنگي امپرياليسم
مدرن ساختارهاي از محافظت و مدرن فرهنگ ريزي پايه نفع داريبه سرمايه امپراتوري است.

ها جنگل معادن، ها، اقيانوس از وحشيانه برداري بهره مجروح-با پيكري صورت به را زمين كره
مدرنيسم امپرياليستي توسعه نتيجه در كه هايي زخم اما وارد63درآورد معاصر تاريخ پيكر بر

است! ناپذيرتر عالج و تر عميق مراتب به آمد
ام طلبي وقدرت كرد منضم تاريخ به را آشويتز سوزي آدم هاي كوره سر، پشت در پرياليستي

مرگ دچار كه گذاشت جا به قربانياني مدرنيسم، به بخشي تقدس در آن فرهنگي نخوت
بودند. فرهنگي

فرهنگي هايافقدرامپرياليسم توليد-قومي-بوميايدئولوگ امپراتوري هايمذهبي، نشانه
از ايجاد براي است.مصرف راديكال بيگانگيِ برخود نيازهايمويه كه سنتي هاي بنيان انهدام

سازند، مي برطرف را شمردنمتعالي رامذموم كهن هاي ارزش اصالت كه هايي نوآوري كثرت
گيرند مي بازي محصوالت،به زود به زود شدن منسوخ از تاٌسف اظهار تمهيداتو شرورانهاز

برايمخالفان فرهنگي راندنامپرياليسم زيستعقب معاصرالگوي هستند.انسان
امپرياليسم فوبياي با چالش در گذشته هاي دهه در بشري انرژي از عظيمي هدر64سهم به

جزيره صدها است. دينيقومي-بوميرفته فوبيايو با درافتادن سازيبراي بهجهاني لحظه
جها شوند. مي دورتر هم از زالحظه وحشت هاي احياگري از تكاندهنده هاي فوران گرفتار ن

است. فوبيا اين مقابل در
نجات براي ملي بورژوازي فرهنگيِ تفرعن از آكنده كنوني هاي دهه تصاوير ترين اصلي
پرستش گرايي، بدوي شرقي، عرفان است. امپرياليسم فرهنگي تهديدات مقابل در بشريت
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مذاهب و گريزي تكنيك لباسسنتطبيعت، در را ملي بورژوازي پيامبران خود پيشاپيش گرا
سوي به امپرياليسم كه هايي اتوبان با خود بوميِ راههاي كوره تالقي از تا اند كرده انتخاب رهبر

و كنند.يجهانامرمدرنيسم حذر است ساخته
را افشاي و تاريخ ماترياليستي درك كه اضافي،همانطور ارزش توسط داري سرمايه توليد ز

تبديل علم به را كندسوسياليسم مقابل(مي نقطه داريذاتتقليل)در نتيجهسرمايه در
پادعلمبسط به علم از را سوسياليسم امپرياليسم، دهد!65تئوري مي تقليل



اصطالح-1 ورود متظاهرانه"لحظه Conspicuous"مصرف Consumption

كتاب( Theاز Theory of the Leisure Classبه وبلن) تورشتاين ديكشنرياثر
سياسي گيريهمانشايد،اقتصاد شكل مصرف"لحظه الگوي اين"مكتب گذاريباشد! ،نشانه

نشده اثبات ادعاي يك و فرضي نقطه يك عنوان به اما علمي صحت استفاقد اشاره .قابل
باشدفوقمكتب داشته نمايندگاني اقتصاد عالم در اينكه از درپيش را خود بينسخنگويان

نوزدهممصلحان قرن Henry)1862–1817(چوناجتماعي David Thoreau

ثورو" ديويد است"هنري ثورو-جسته كهديويد شود مي محسوب سرسلسله لحاظ اين از
تمدن" از بدويت"و"گريز به معيشترا"بازگشت برتر الگوي مثابه دربرگزيد!به سال دو ثورو

درياچه اطراف هاي تجاربWaldenجنگل برد! سر به ساده كلبه يك در ماساچوست ايالت در
وي كتاب مهمترين در دوره اين در ;Waldenثورو Life in the Woodsشد .گردآوري

بيستم قرن نود دهه Intoرمان-در the Wildدر را ثورو ديويد انديشه سرنوشتتاثير
كندلس مك Christopherكريستوفر McCandlessكشيد تصوير كسيبه گريز؛ براي كه

ماز جهان مصرف آالسكا،تمدنالگوي هاي جنگل بدويبه زندگي جنازهپناهو نهايت در و برد
متروكه اتوبوسي در او شده شد!پيداتجزيه

ن گذاري عالمت براي شروعمن ساعت كه دهم مي ترجيح مصرف، الگوي مكتب ظهور قطه
چاركا"كمپين دستيCharka("احياء ريسي نخ راهنديانچرخ گاندي مهاتما رهبري به (

ابراز بدانم.لحظه مكتب اين سمبليوجود به سياسي اقتصاد كه است عزيمت نقطه اين در
كالسيسمباز اساس بر كه گردد احياء!سرمايهتوليدمي نه و شود امحاء بايد احياءداري ضرورت

قوانين خوانش با سمبل الگوياين است.مكتب فهم قابل متاكاپيتال) (قوانين مصرف
كه-2 دارم اشاره آن از شكلي به برم مي نام امپرياليسم تز از من كه جا هر فصل اين در

اكوسيستم مسلمبهترين پر مقدمه اين با است! بوده ملي بورژوازي اسم به جانوري تكثير براي
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گيرد. نمي قرار دسته اين در لنين امپرياليسم رساله كه مقدمهاست آمده:مزبوركتابدر
شده" ثابت رساله اين امپرياليستي1914-1918جنگكهدر جنگي طرف دو هر خاطراز به

تجد و تقسيم جهان، شد.تقسيم برپا مالي سرمايه نفوذ مناطق و مستعمرات تقسيم "يد

باشد ملي بورژوازي پرورش براي بطن بهترين كه شكلي تا امپرياليسم تز تطور من نظر به
پسا رويدادي صفحه-عمدتاً در ترتيب اين به ) است. توضيح81لنيني متاكاپيتال، نخست جلد

شود مي اضافه اول پاراگراف به .)فوق
امپرياليسمتحولبررسي امنِتز خانه كه سطحي باشدتا ملي ترمششحداقلبورژوازي

البته دهد؛ مي اختصاص خود به را باشداگردانشگاهي آشوري داريوش رشته اين ششمدرس
عنوان: با اي مقاله در نامبرده كرد! اضافه شده ياد دوره به بايد ديگر و"ترم توزي كين مفهوم

ايرانبحران روشنفكري واژه"ذهني آنچه("روسانتيمان"از به نسبت دشمني احساس يعني
شناسد مي خود ناكامي علت عنوان به براي)كسي امپرياليسمتحليل، وجودي استفادهعلت

كند! است:مي مدعي مقاله از جايي در و"وي اسالم و عرب متوجه گذشته در كه روسانتيماني
ب را خود جاي بود ومغول فقر ها، بدبختي همه علت كه اين و دهد مي اي تازه روسانتيمان ه

است. اروپايي امپرياليسم ما، ماندگي ايشان،"عقب شهود و كشف خياليِبنابر منشاء امپرياليسم
آشوري داريوش كند! آزاد حقارت احساس از را آنان تا شود مي جمعيتي عهدناكاميِ خود با

كه روانيبسته درنيات ازمكتوم هايبسياري يونگي،ايرانيپديده دستگاه در كند.اثباترا
وابستگي"-3 است."نظريه امپرياليسم تز مجموعه وتفسيراتدرزير چپ روشنفكري

رسمي، جاناسيوناليسم هر و آورد سربرمي طلبي استقالل هست وابستگي جا هر
عمدتاً تاريخي نزاع ِاين معاصر داوطلبان هست طلبي آستيناستقالل ملي بورژوازي كمپ در

اند. زده باال
صفا"دكتر اله كتاب"ذبيح جانباز"در جليله"دليران خاندان رزومه كردن پيمان و پر براي

فيروز،،طلباستقالل خراساني، ابومسلم از ترتيب به را سنگر اين ايرانيِ قهرمانان از ليستي
اگر ايشان زعم به است. كرده ...ليست و مرداويج ليث، يعقوب افشين، دين، خرم بابك المقنع،

چون كنارنگهباناني در ابيورد شاهين و شكن لشكر صوفي هرات، شيران خوارزم، عقاب
نبود استقالل زا...قهرمانان خفت نگفتنش و آور مالل گفتنش كه كشيد مي آنجا به ايران كار ند

را بعيد ماضي قهرمانانِ شكوه از بخشي مورخ كه دهد مي رخ وقتي سازي تاريخ شكل بدترين
كند. هزينه استمراري حال قهرمانانِ ضد براي

مقدار-4 آوردن و هند به السلطنه كاشف سفر ملي بورژوازي پردازان چنانقصه را چاي تخم ي
است بهتر كه اند كرده حكايت تاب و آب رابا ايشان لقبشناسنامه بر ايران"عالوه چاي "پدر

ايران"به بهنمود!مزين"ماركوپولوي السلطنه كاشف مرگ ملي، بورژوازي جعليات آرشيو در
و وسايل با السلطنه كاشف كه است شده گفته اتفاق اين باره در است. مرتبط انگليس توطئه
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اسفند روزهاي آخرين در و كرد حركت بوشهر مقصد به كشتي با بمبئي از چاي آالت ماشين
اتومبيلي1307 با او رسيد. ايران به ازشمسي زيگلر"كه اجاره"كمپاني عرب) اي راننده (با

صندلي در السلطنه كاشف كه حالي در افتاد. راه به شيراز سمت به بوشهر سمت از بود كرده
نامجلو به انگليسي ماموري در"پرتيوا"و ماشين بود نشسته او سر ملو"پشت پايين"گردنه به

السلطنه كاشف قتل به مربوط شايعات كرد. سقوط چنيندره را واقعه انگليسي، مامور توسط
كهقلب كند به"پرتيوا"مي را اتومبيل عرب، راننده كمك با سپس و شليك او به پشت از

است. كرده پرت بازخوانيپايين آيد،قصهاينبا مي عمل به انگليسكاشف امپرياليسم كه
ط پاكانِ از يكي هند، در چاي كشت انحصار شكستن از جلوگيري ايرانبراي ملي بورژوازي بقه

تمامرا قساوت كندشهيدبا !مي
است:اندوخته-5 افزايش حال در مختلف منابع از مصدق محمد دكتر ابتدايِاعتباري انيميشن

سال("آرگو"فيلم اسكار به)2012برنده را آن شدن ساقط و مردم منتخب را مصدق دولت
شاه و آمريكا انداخت.گردن

سازمان شده، خارج محرمانه بندي طبقه از اطالعات آزاد گردش قانون مطابق كه سندي در
از بعد بار اولين براي كودتايشصتسيا در را خود نقش حكومت28سال، عليه دكترمرداد

كرد. تاٌييد صراحت به مصدق محمد
ت به را فوريتي دو طرح يك كليات آراء، اكثريت با ايران اسالمي شوراي رساندمجلس كهصويب

دليل به خسارت دريافت و بريتانيا و آمريكا از شكايت موضوع بايد ايران دولت آن اساس بر
كودتاي در كشور دو اين دولت1332مرداد28نقش مصدقدكترعليه كند.محمد پيگيري را

ايراد تهييجي لحن با هايي خطابه مصدق، دكتر خاطره و ياد بزرگداشت مناسبت به ساله هر
شوند: ننگين"مي است.28كودتاي ايران ما ميهن تاريخ دردناك و شوم فجايع از يكي مرداد

نوكر و كرد سرنگون را مصدق محمد دكتر ملي حكومت آمريكا امپرياليست رهبري به اجانب
ا اوامر مجري تا نشانيد قدرت مسند بر را اختياري "...باشدمپرياليسمبي

كاراكتر در بورژوازياغراق اساسي قانون ناپذير خدشه اصول از يكي مصدق محمد دكتر تاريخي
است ايران و.ملي ايران مردم منافع از دفاع خاطر به ايشان كه شده وانمود چنين قانون اين در

نهاد. اخالص كف در را خود جان و درافتاد غرب با نفت، كردن ملي
علمي غير فرض پيش اين با شده ياد غارتگزاره عظيم سازمان امپرياليسم، كه گرفته شكل
با تنها و است جنوب كشورهاي ملي مليمنابع بورژوازي غيرت آمدن جوشش ثروت،به اين

شود! مي حفظ
اين با منافعحقيقتاگر مختصات در ماتريالي هيچ داري سرمايه جامعه در كه باشيم موافق

گيرد نمي قرار ديگر،ملي عبارت مليمخاصالًبه منافع نام به داريتصاتي سرمايه سپهر در
صورت اين در ندارد دكتروجود من نظر نمايندهمحمدبه معاصردومصدق تاريخ در گرايش
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باشدايران تواند بخش)1:مي احقاق باينماينده مشروطه زمان از كه بورژوايي دموكراسي از
بود. شده متحقق بطئي هاي ديپلماسي)2گام منفينمواز"نماينده شوروي"ه و غرب بين

دولتتحليل( به مرتبط كتابمحمددكتروقايع به دارد.)مصدق نياز اي جداگانه
م شاه و دكتربازيگر است. قوام احمد منفي، موازنه سياست نفرِمحمدهره حسابمصدق به دوم

سياست، اين اجراي در زدني مثال تبحر وجود با آيد. ازمي كه نداشت اقبال قوام احمد
خرجِدخلِمثبتبيالنِ برسد.و ملي قهرمان سكوي به منفي، وثوقموازنه قوام)حسن (برادر

زودتر شدكه كشيده زير به سياست توسن بازياز كند:روزگاراز مي شكوه چنين
ب يك شود/ بد آيد چه هر آيد، بد دچون شودال صد ده و گردد ه

برخوردار-6 تقي محمد دار-حاج اسالمي-ايرانيسرمايه حكومت غضب مورد انقالب اوايل در
سال در كرد. مهاجرت خارج به و گرفت تيرهاي70قرار آخرين حكومت اينكه از پس شمسي،

اموا گيري بازپس براي بود، كرده شليك انقالب طرف به را ايرانخالص به اش شده مصادره ل
اشتهاربرگشت. شمسي، هشتاد و هفتاد دهه شدر ازدهفراوري يكي عنوان به برخوردار حاج

كارترين سال-درست در كه گرفت باال چنان ايران كارآفرينان ترين مستقل و ترين متدين
شد:1388 نوشته بود او زندگي شرح كه مجلدي پشت شرح"در كتاب هاياين فعاليت حال

م خانگي لوازم پدر برخوردار، تقي محمد حاج صنعتي و ازتجاري وي است. ايران درن
روي صنعتي توليدات به تجاري هاي فعاليت از و برخاست يزد در پيشه تجارت اي خانواده
فعاالن نگاه از را ايران اقتصادي ي توسعه مشكالت برخي تواند مي وي كارنامه و زندگي آورد.

ن را كارآفريني و مديريت در بومي الگويي كه آن ضمن دهد، نشان كرد.اقتصادي خواهد ارائه يز
تغييرات كه را برخوردار حاج صنعتي هاي فعاليت اجتماعي پيامدهاي كتاب اين، بر عالوه

كند. مي مطالعه گذاشت، جاي بر ايرانيان زندگي سبك در سزايي صاحبان«"به و تجار موقعيت
برخوردار محمدتقي حاج كارنامه و زندگي پهلوي: عصر ايران در نوگام:ناشر»صنايع

فناوري توانست هايش كارخانه با كه خاطر اين به بارها برخوردار پيچيدهحاج وهاي چهل دهه
باعث و بسازد ايراني كارگران و مديران با را آنها تدريج به و كند ايران وارد را شمسي پنجاه

است! گرفته قرار تحسين مورد شود، خارجي فناوري كردن بومي
كتاب-7 در شايگان سيار"داريوش تفكر و تكه چهل هويت جديد؛ زدگي در"افسون را پا دو ،

برگرداند انسان نگاه افق به دوباره را روح اقليم كه كرده كفش شاعران؛يك عرفاني هاي تمثيل
دهد هديه ما هندسي جهان به را عارفان برساند؛و سازش به كبير عالم با را صغير ؛عالم

دهدال قرار هم كنار در گرفتن، قرار هم روي جاي به را فرهنگي رسوبات هاي صداهايي؛يه همه
بشناسد رسميت به است كرده تحقير و رانده كنار به را آنها مدرنيسم كه كهن؛را هاي صورت

بدهد دوباره رواجي را خلسه فنون و مكاشفه و برابر؛مراقبه در را گذشتگان ارواح
بشوراندسرسپردگي جهاني هاي؛هاي ارزش جهانشمولي عليه بر را ديني هاي تمدن

كند تهييج نمايد؛ماترياليستي متزلزل را تاريخ تكامل به ايمان و تجربي علوم انحصاري حقيقت
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و آگاهي رانده پس سطوح همه تملك با باالخره تكهگو چهل هويت روح، مدفون هاي نجينه
كند! خياطي را معاصر انسان

واتيمو، جاني موالنا، هگل، عربي، ابن جمله از صغري و كبري عالم رجال همه شايگان
به بازگشت در انسان كه گرفته شاهد را ... و هايدگر كنفوسيوس، الهيجي، عبدالرزاق
معنوي رستگاري و تعادل به فرهنگي هاي مانده پس مصرف با و زندگي رانده پس هاي اسلوب

شود! مي نائل
گي"-8 زده احمد"غرب آل وجالل خويشتن"( به مانيفست"بازگشت شريعتي) علي

اسالمي حكومت منشور و ملي از(بورژوازي قبل ها مذكورتولدسال است!)حكومت
تحقيقي مقاله و سفرنامه چند نويسي، داستان در زنده نثري ابداع از گذشته احمد آل

كيبوتص باره در مثالً كوتاهدر( داستان چند و تار)اسرائيل) سه داستان مثل ) ،تاٌثيرگذار
است. پيشرفت ضد و مشروطه روشنفكري ضد گرا، غرب ضد تجدد، ضد گفتمان مبدع

هاي رمان تولد به او، گويي داستان قريحه در تسري محض به احمد آل مدرن ضد شخصيت
مثل كندوها"ضعيفي زمين"و"سرگذشت انجاميد."نفرين

استخوانِ-9 مغز تا شريعتي علي دكتر اصطالحات و تعبيرات لغات، هايفرهنگ ايدئولوگ
چپ چه ) ملي است:-بورژوازي كرده نفوذ مذهبي) چه

است" شده استثمار نژاد شرق و گر استثمار نژاد آمريكاي"،"غرب روشنفكران اصلي مسئله
آفريقا و آسيا خويشتن-التين، به تحميل"،"استبازگشت دنيا به خواهد مي را تز اين غرب

بايد باشد متمدن خواهد مي كس هر و ساخته غرب كه است شكلي همان تمدن تنها كه كند
مانَد مي وحشي گرنه و كند مصرف را تمدن به"،"همين غرب برابر در نسلي هيچ اينكه براي

اش فرهنگي و انساني اساسي هاي پايه بايد نرسد شكستاستقالل استعمارگرها"،"را نظر از
هستند بومي جهان جمعيت بقيه و دارد وجود انسان ميليون پانصد با"،"فقط غرب رابطه

مكيده كه كسي آن و مكد مي كه كسي آن رابطه است؛ زده استعمار و گر استعمار رابطه شرق،
ك آن كند؛ مصرف بايد كه كسي آن و كند مي توليد فقط كه كسي آن شود؛ بايدمي كه سي

بايد كه كسي آن و كند حركت بايد كه كسي آن كند؛ گوش بايد كه كسي آن و بزند حرف
دربياورد را "...ادايش

بار كوله حمال داوطلبانه طور به كه خود از بعد نسل با مقايسه در شريعتي سنگينعلي
فكري مختصات به متعلق هاي گزاره سازي ساده در هستند، ديني هوسرل،"روشنفكري

سارتر و تعمل"هايدگر رمزترقابل به را شده ياد هاي گزاره شريعتي ميراث خواران مرده است.
راز كردوو آلوده فهمي ادشوار ند!ه
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با-10 خميني اله آيت ظهور قابلنيازهايمنشاء ملي بورژوازي اردوگاه سياسي تحليلاقتصاد
سياسيِ بحران راضداست. ازشاه مرجعيتجناحي به ملي خمينيبورژوازي اله رهبريآيت

انقالب ضد رسيد.60دههكرد، مقصود منزل به همين مرجعيت و همان رهبري با نيز
مدرن ضد و غرب ضد امپرياليستي، ضد گرايشات نستوه نماينده خميني اله طرف-آيت از

اي تسويهازشاخه از بعد كه شد كانديد ملي شاهحساببورژوازي زنجير،با و غُل به را انقالب
پنجاه دهه دوم نيمه بحران در فعال جريانات سياسي،شمسيبكشد. كاراكتر تحليل در

خميني اله تناقضآيت بورژوازيِچونشدنددچار آنها، نظري افق توانستانقالبيمليِدر نمي
خود نماينده شمايل خميني-در اله بكشد.-آيت شمشير انقالب خوبيتاريخبراي دادبه نشان

همزمانكه گرايشات با خميني اله امپرياليستي(آيت شاه-ضد غربي)–ضد توانستضد مي
باشد. انقالبي ضد پا تا سر

نصر-11 حسين غرب-سيد دانشگاهي مجامع در خالده حكمت و گرايي سنت كه-نماينده
ن و عادل حداد غالمعلي داوري، رضا چون ممتازي تلمذشاگردان ستارگان از جوادي پور صراله

كتاب در هستند، ايشان اشراق آسمان غربي"در به،"غربت خود عروج هاي زمينه پيش
ب را مدرن پيشا خودافضاهاي خانوادگي پيشينه از ابتدا نگارنده دهد. مي شرح صداقت

گويد: مي
") داشت تعلق سادات خانواده به من پدرى ازپدربزرگ بوديعنى اسالم پيامبر خانواده).تبار

بودند ارتباط در متصوفه با نسل چندين براى من بزرگ مالسيد.پدر ايشان، اجداد از يكى
نزديك كه ـ كاشان در او مقبره و بود كاشان در مشهور عارفى مشهدى، پشت محمدتقى

تصو دوستداران زيارتگاه امروز به تا ـ شده واقع صفوى عباس شاه استآرامگاه ...ف
مشابهى شديد عالقه هم خانواده آن در اما داشت، تعلق متفاوتى كامال خانواده به من مادر
از نورى الّله فضل شيخ او، پدربزرگ داشت. وجود زندگى عقالنى و دينى هاى جنبه به نسبت
شيعى اقتدار صاحب علماى از و ايران جديد تاريخ مذهبى ـ سياسى هاى شخصيت مشهورترين

سالروز در مشروطه انقالب با مخالفتش دليل به اما بود. خود ش)1285(1906گار . هـ
شاهودستگير كه بود شخصيتى اهللا فضل شيخ شد. محكوم اعدام به زمان آن حكومت فرمان به

از سابقه بى شيوه بدين اما بود، روزگار مردان ترين قوى از و رفت مى منزلش به او ديدار براى
كنار ازصحنه آنان از خيلى و گذاشت اوالدش روح در عميقى تأثير حادثه اين شد. گذاشته

شدند. تبديل افراطى تجددگرايان به كار محافظه بسيار "متدينينى
و رفت تند گرايان سنت با برخورد در مشروطه انقالب كه بگيرد نتيجه بايد اينجا در خواننده

اف گرايان تجدد از نسلي توليد به تندي شد!اين منجر شمارشِراطي ادامه در نصر حسين سيد
نويسد: مي گرايي سنت به خود سرسپردگي علل
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كه" جانبخشى محيط بود. آورده فراهم پيشينه اين كه گرفت انجام محيطى در من پرورش
سنت ميان غربى، و شرقى هاى فرهنگ ميان كشمكش البته و كودكى صفاى و صلح از سرشار

بود. تجدد بودجهانىو آكنده يافتم پرورش كه را فضايى معنايش، ترين مثبت در انديشيدن
زاد آن در من كه را ايران سنتى فرهنگ مبانى وجه هيچ به آنكه كند.هبى تضعيف ..شدم،

يك در همچنان ما اما شد، مى مدرنيزه تدريج به تهران چه قرونشاگر بيش و كم اسالمى هر
اين كرديم. مى زندگى آن،ِبتجاروسطايى به منتهى باريك هاى كوچه مان، خانه از نخستين

مهربان، و مومن همسايگان داشت، قرار ما نزديكى در كه اى سقاخانه محل، كوچك مسجد
و اند شده حك من خاطر در ناشدنى فراموش نحو به گرد دوره فروشندگان و قرآن صداى

نمايان مى باز را پيشامدرن عالمى از عينى اى نحوتجربه به را آن بعدها من كه اى تجربه ند،
يافتم. باز ..عقالنى

عليت، مانند مسايلى درگير من ذهن و شد بيدار من فلسفى خودآگاهى سالگى ده سن در
عين در شد. آن نظاير و جسم مرگ با آن فناى يا نفس فناناپذيرى مكان، تناهى عدم يا تناهى

فلس مباحث اين درگير مدام من ذهن واينكه غرب ميان فرهنگى كشمكش چنين هم و فى
هست تعارضى كه دريافتم كم سنين همان در من ماند. ثابت خدا به من ايمان اما بود، شرق
براى كه اى بيگانه ارزشهاى به شدن جذب و هنر و اخالق در سنتى ارزشهاى از تبعيت ميان

بودند تر پذيرفتى ...ذهن
چگون فهم براى ناپذيرى سيرى عطش سنينمن همان در حتى و داشتم اشيا كاركرد گى

سازم متصل هم به دوباره و كنم جدا هم از را بزرگ راديوى يك قطعات كه بودم قادر ،نوجوانى
پيدا آن با بيشترى مخالفت آمريكا در بعد حتى كه جديد آورى فن به عالقه دليل به نه هم آن

چيستى فهم پى در مدام كه جهت اين به بلكه بودم.كردم، "اشيا
و: گردد بازمي وطن به آمريكا از نصر حسين سيد كتاب، از فصلي ورود"در از پس اندكى من

) سال پاييز از و ايران دانشكده1337/1958به در فلسفه علم تاريخ استاد بعنوان را كارم (
) سال در ايران انقالب زمان تا و كردم آغاز تهران دانشگاه هم1357/1979ادبيات در) چنان

بودم مشغول ...آنجا
كه چرا نبود، ساده چندان غرب در زندگى سال سيزده حدود از بعد وطن به بازگشت
جديد كرده تحصيل طبقات ميان در كه اى مابانه تجدد هاى جريان با من عقالنى گيرى جهت

بود. تقابل در داشت، ..قوت
اساساً هايى انديشه پهلوى دوره اوايل روانشناسىدر از ـ دانشكده هاى گروه اغلب بر فرانسوى

و دكارت رنه آن در كه بود آشكار فلسفه گروه در بويژه خصيصه اين بود. حاكم ـ تاريخ تا گرفته
داشتند بالمنازعى سلطه همچنان كنت ...اگوست
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كه باشد مبنايى تا كنم تقويت را اسالمى فالسفه آموزش كه خواستم مى همه از پيش من
براساس غربى هاى فلسفه خصوصاً ها فالسفه اىوديگر گونه به اينكه نه شوند، مطالعه مبنا آن

دارند. تعلق اروپايى سنت به ايرانيان گويى كه شود، پرداخته غرب فلسفه مطالعه ..به
اخير هاى فلسفه تا دهم گسترش را غرب فلسفه مطالعه قلمرو كه كردم كوشش همچنين اما

مك و باآلمانى بگيرد. بر در هم را تحليلى فلسفه و منطقى پوزيتيويسم نظير انگلوساكسون اتب
عهده بر دانشكده رياست كه هايى سال در خصوصًا را هدف اين توانستم مهدوى يحيى حمايت

بحث و كنم متحقق بود، توانستمن ما كنم. اضافه فلسفه گروه به جديدى فيلسوفيهاى م
فر احمد همچون اى وبرجسته بود اى پرجذبه بسيار استاد اما نوشت، مى كم بسيار كه را ديد

مكاتب حتى و آلمانى پديدارشناسى هيدگر، مارتين تدريس براى بود خوانده درس آلمان در
بياوريم... گروه به فرانكفورت مكتب نظير "اخيرتر

پايان در غربي"كتابخواننده حسين"غربت سيد كه فهمد مي چهجنگاورِ،نصرتازه
حكمت و گرايي سنت نماينده مقام به تا بوده مدرن بشريت عليه بر آميزي خفت هاي جنگ

فوق در شده نقل هاي پاراگراف (ترتيب برسد. عرفان آسمان هفت در درترتيبازخالده كه ي
غربي"كتاب ماورايي"غربت صور فهم در خواننده به كمك براي كند. نمي تبعيت دارند

حسين رانصرسيد كتاب ويكبار، ازخواندم را فوق هاي هايپاراگراف مختلفقسمت
سطوركردمكپيكتاب در ).چيدمباالو
سروش-12 عبدالكريم تريندكتر هنگام دربه ديني روشنفكري ناسوتعالمژنوم و الهوت

گويند مي كه كساني عقيده برخالف اماست! روشنفكريهمنشيني امر با ديني استر ،محال
من نظر مزبوربه پديده دو است.همنشيني ممكن كامالً

حالِ تغيير در دين صيرورت داريقانون سرمايه متاٌخر قوانين به روشنفكري، از مربوطسنخي
دار وظيفه روشنفكري از سنخ اين صنايعناست. از استفاده با را ديني كريهه صور دكه

عرفاني" كن"فلسفي،كالمي، احياء و بازسازي فنوننترميم، در سروش عبدالكريم دكتر د.
به شده مراتبياد است!باالترين رسيده كيمياگري

ديني نوانديش لباس در به،وي باور كند، زدايي ايدئولوژي را ايراني جامعه در دين است قرار
جايعقلِ در را ديني عرفان و اخالق و دهد پرورش را وحي از بنشاند!مستقل فقه از برتر گاهي

تغيير مشمول نبايد و است خطا بدون و كامل الهي، ترديد) (بدون دين كه است معتقد وي
چون ديني معرفت اما مييحتملشود لغزش دچار تاريخ طي تواندشوددر مي مشمولپس

يا و باشد گردد.Uptodateتغيير
به امروز و رفت انقالب جنگ به شصت، دهه دينيِ معرفت اقتضاي به سروش اعتباردكتر

ديني" معرفت تغيير خوردن("قانون نان خطاهايروز)نرخبهقانون از خود برائت تواند مي
كند: تمنا را ديني حكومت
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ام،" داده دين درس و ام داشته دين درد عمري كه من باش گواه تو خدايا نظامبار اين بيداد از
پوزش تو از ام كرده ظالمان به اعانتي خطا و سهو به روزي اگر و جويم مي برائت آيين، استبداد

طلبم. مي آمرزش "و
ارواحِ دميدن در معاونت بلكه نيست ديني ظالمان به اعانت سروش دكتر خطاي بزرگترين

است. دين از اي فريبنده جمال در سنت خبيثه
مراجع بوي را ارادتهعظام برائتكندميمالمتزبان وجدان شايد قفسِجوييتا از شان

شود: آزاد شان دنائت
مظلومان" و محرومان توقع است. خرسند خاموشان شما نوبت آناكنون از بيش بسي شما از

در و زنيد تن جباران مالمت از عيان در و بنشينيد حال پريشان و دل افسرده كه نهاناست
بريد.كوِش الجبارين قاصم درگاه به "ه

بر مبتني حكومت اگر عنقريب كه دهد مي فراخوان نوانديشي عرصه دليران به سروش دكتر
شد،توتاليترايدئولوژي قبله به پلرو بر مبتني حكومتي و زنند باال باآستين ديني وراليسم

به( همزمان پوپر-مالصدراارادت و)موالنا-كارل رابسازند ديگربراي(حداقلمحرومان دهه )سه
دهند! قرار ويژه تفقد مورد

را-13 امپرياليسم و مدرن امر رابطه جهانبگلو رامين تورنتو، دانشگاه در آگورا فلسفه انجمن در
در شخصي كشفيات از استفاده جملهبا كند:خالصهدو سرور"مي و مالك خواهد مي انسان

پروژه شود. جهان و استعمارطبيعت مساٌله آن توي و كند تسخير خواهد مي حقيقت در مدرن
داريم. را امپرياليسم "و

از خانبعد هستند،ملكم سوم تا اول هاي نسل نمايندگان ترتيب به كه شريعتي و فروغي ،
اعتقاد وي است! مدرنيته و سنت بين ديالوگ ايجاد در چهارم نسل سخنگوي جهانبگلو رامين
حاال و افتادند تفريط و افراط به مدرنيته و سنت رابطه تعريف در او، از پيش هاي نسل كه دارد

جديدي نوع كه اوست رانوبت دو اين بين ديالوگ اتفاقجلواز زماني اين البته بگذارد؛
كه: افتد صورت"مي اين در را. مدرن عقل نقد هم و باشيم داشته را سنتي عقل نقد هم ما

گيرند. مي قرار هم كنار در بلكه گيرند. نمي قرار هم روبروي اينها كه "است
جهانبگلو حكومتعوضرامين كنار در كريدوراينكه به برسدتقارباسالمي مدرنيسم و سنت

بند در سلولي رسيد!209به اوين سنتسفيرزندان و تجدد بين ك«به،صلح در»جوزف
محاكمه :شدتبديلكافكاداستان

مي" كافكا فرانس ياد مرتباً بازجويي مندر و بودند كرده بازداشت دليلي هيچ بي مرا افتادم.
درنمي بودم. شده مرتكب جنايتي چه مشابه»محاكمه«دانستم موقعيتي از تصويري كافكا هم

مي دست بيبه روشنفكران و سياسي زندانيان وضعيت داشت او شايد قرندهد. در شماري
پي را ميشبيستم ك«كرد.بيني راه»جوزف هم داستان اين بازجوييقهرمان سرد و دراز هاي
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مي طي ميرا كه دم هر و فروشكستهكند بوركراسي روند در ميگذرد مرحلهتر هيچ در ايشود.
شدهنمي»ك«به مرتكب كه جنايتي كه چيست.گويند داستان..است قهرمان مانند هم من

بي گكافكا بدانم بودم.آنكه پذيرفته را آن چيست "ناهم
ايشان شود؟ مي بازجويي گناهي چه به كه مانده واج و هاج جهانبگلو نداردظاهراًرامين خبر

كهبورژوازيكه را مدرن دستاوردهاي همه نوزدهدرمعاصر و هجده جوامعقرون به
داريماقبل كردسرمايه سنت-اهداء وحوش كردن آزاد حلقومتدريجاً-با آدماز بني

انضمام كشد!ميبيرونجهانبگلو)رامين(به
امپرياليستي-14 ضد گفتمان از فصلي قومي،در امر با سازي جهاني فرايند معكوس نسبت از

شود مي برداري بهره چونچنين بهكه مشروط جهاني امر جغرافيايي وقبضبسط قومي امر
است سازي جهاني حركت شدن كند به منوط اقوام تكثير حقوقبنابراينبرعكس، احراز و ابراز

به منجر اقدامات ذيل در سازي جهاني از دفاع و امپرياليستي ضد پراتيك خانواده در اقوام
قومي امر دارندامحاء ليدرها.قرار و انقالبي ميليشياي در قومي رهبران تز، اين جهانيدر امر ي

دخالت با مبارزه اين سرنوشت و كنند مي سنگربندي يكديگر مقابل در انقالب ضد گاردهاي در
فرجام به قومي هاي گروه سود به انقالبي رسيدچپ !خواهد

سمت به متاكاپيتال مجلدات نظري مباني امپرياليستي، ضد گفتمان از فصل اين با مخالفت در
و مستند گزاره اين شونداثبات مي ديني)مستدل و بومي امر (همچنين قومي امر احياءكه به

خودو اندتكثير اساسمتمايل بر درچون داريگرايشي سرمايه هاي،قانونمندي ماتريال
بيشتر چه هر زيست الگوهاي ساخت دينيازبايداصلي و بومي قومي، شوند.تاٌمينمنابع

نشانه-15 توليد دستگاه سنتي، يكموسيقي به مربوط صوتيِ است!-كهنشكلهاي زيست
فولكلور هاي خواني الالئي كه دارندهمانطور كارايي خواباندن هايبراي دستگاه و رديف

شده ايجاد الحان روند. مي كار به سنتي حيات نوعي داشتن نگه بيدار براي سنتي موسيقي
بازنماي دقيقاً محلي ساز يك زندگيتوسط از اي نحوه كنندهريتم بازتوليد حال عين در و

است. زندگي از شكل اين نغمات
دوران-16 در (خصوصاً اي هسته حقوق به نسبت اسالمي حكومت ديپلماتيك مواضع در

كشورهاي كه گردد مي پافشاري موضع اين بر نژاد) احمدي محمود دكتر جمهوري رياست
ان حق ماندن ناپذير خدشه براي (امپرياليستي) اي،استكباري هسته تكنولوژي بر خود حصاري

بنابرايگسترشاز كنند. مي جلوگيري سلطه تحت كشورهاي به حق اين تالشنشمول نوع هر
تسري جهت مبارزهدر نوعي جنوب، كشورهاي به اي هسته فناوري هاي ماشين بودن دارا حق

استكباري ضد و امپرياليستي !استضد
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بورژواي-17 سوسيالسيم تميز تئوريمعيار از اولي كه است اين انقالبي سوسياليسم از ي
خانواده اعضاي از يكي ) بوليوي جمهور رئيس مورالس ايوو است. ناپذير جدايي امپرياليسم ضد

در بورژوايي) سال26سوسياليسم گفت:2013اكتبر خود تولد مناسبت به
مانم." مي امپرياليست ضد عمر آخر "تا

قهرمانِ-18 ضد كمپرادور نفعبورژوازي به هميشه آنها در داستان پايان كه است هايي درام
شود! مي تمام ملي مثل:بورژوازي بلندي هاي داستان در التين، آمريكاي نويسي رمان سنت

جمهور" رئيس كروز"،"آقاي آرتميو بز"و"مرگ كاراكتر"سور گرِ مليِتصوير بورژوازيضد
ا ست.كمپرادور

كه اپوزيسيوني و كمپرادور بورژوازي مطامع حافظ پهلوي نظام ايران، معاصر تاريخ در
و آزادي داشتنهضت قرار آن راٌس در خميني اله معرفيندآيت ملي بورژوازي منافع نگهبان ،

كننده تسهيل اولي اند! ايجادشده متعارف شرايط زننده برهم دومي و امپرياليسم گري سلطه
ستمديده! هاي توده لدج كفتر دومي و امپرياليسم زنجيري سگ اولي سلطه!

است. علمي بنيان فاقد كند مي تقسيم خوب و بد به را بورژوا طبقه كه بندي تقسيم اين
معاشِ"تبديل-19 به"عقل معاشِ"گذشته اسالمي-حال"افعال معيشت خالقان اصلي هنر

نام كند مي نامگذاري معين شعار يك با را سال هر كه اسالمي حكومت رهبر است. ايران در
ر مردم معاش شكل به مستقيمًا را ها سال از است:بتعدادي داده ط

جويي1373سال صرفه اسراف1375سال-شمسي: از پرهيز قناعت1377سال-: :-
مصرف1388سال الگوي اصالح :

مثل اصطالحاتي از ها سال نامگذاري در ايشان كه هم جا مضاعف،:هر كار مضاعف، همت
اقتصادي، دروني،حماسه تحول ملي، سرمايه از پشتيباني اقتصادي، جهاد ملي، توليد از حمايت

ريسمان اند، برده نام ... و كاري وجدان عمومي، ثروت حفظ معنويت، عاليهم"تحكيم را"ت
اند!مردم"خاليشكم"به بسته
اسالمي-20 حكومت جمهور رئيس روحاني مجمعدكتر در خود سخنراني اوليه جمالت در ،

به متحد ملل سازمان مرگبار"عمومي هاي عبارت"هويت از كه معنايي در ايشان كرد. اشاره
دهمذكور مي نسبت بومي و مذهبي قومي، هاي هويت از اي دسته به را آن دارند ذهن دندر

اعتدال و تدبير به شدن متوسل جاي به دارند،كه قصد ايشان آورند! مي رو تهديد و افراط به
گهربار هويتي سوي به را حكومتي اسالم كنند!كه بازسازي و هدايت مرگبار) نه و )

هاي هويت من، نظر (به هايمرگبار هويت برابر در مقاومت فرايندهاي دل از واقعيت) در
شوند. مي زاده ديني، فرا و فرابومي درفراقومي، مقاومت هاي هويت همان مرگبار هاي هويت

سكوالر امر مدرنجهانيامر،برابر امر رسالتهستند.و پروژه، سه اين مقابل در مقاومت
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همين در و ايران اسالمي گيحكومت همسايه در و تشكيل آن هويت كه است پروسه
است. شده ساكن مرگبار هاي هويت

ه-21 نشانه با شدن متمايز سمت به كشور يك فرهنگي هاي نشانه ديگرويترين فرهنگي اي
مي تغيير يككشورها، هويت كه دارند گرايش سويي و سمت به تمايزيابي روندهاي كند!

را ن(جمعيت كردن پاك هابا هويت ساير با آن اشتراك ورود)قاط با برسانند! كامل خلوص به ،
عوض، در اما شود مي كند فرهنگي تمايزيابي هاي پروسه سرعت جهاني، ك مشتر گان نشانه

تعارض اين گيرد. مي باال خاص هاي هويت و جهاني امر بين كهتعارض تصادماتي كنار در
ك كنند مي پيدا هم با متنافر هاي آورندهويت مي وجود به را نامكهانوني با آن از

متعارض" هاي فرهنگ تهديدات ام."مركز كرده ياد
بورژوازيباشدكتابياولينمتاكاپيتالشايد-22 و امپرياليسم تئوري همزمان تباني حاصل كه

را دانتوليدملي مي اضافه ارزش .دنوعي
در كه كمپرادور بورژوازي فوبياي و امپرياليسم تبانيفوبياي اين اپيدميك(نتيجه مقياسي )در

بوميِ الگوهاي سوي به را فوبيا دو اين از متاٌثر هاي جمعيت كنند مي پيدا سوقسرايت مصرف
دهند! كارمي نيروي تجديد كيفيت بومي(تنزل معيشت الگوهاي تجديد)در كمي هزينه در

) الزم كار زمان كه طوري به شده منعكس كار ارزشكهزمانينيروي توليد معادلبراي ي
يابد. مي افزايش اضافي كار و يافته كاهش است) الزم كار نيروي

نتيجه كارنسبيتغييردر روزانه هاي اضافي(متغير كار ثابتوافزايش با الزم كار ماندنكاهش
كار)طول ماندهروزانه ابهام پرده در سده يك از بيش براي كه شود مي خلق اي اضافه ارزش و،

بود! نامكشوف
كشف كه دارد را اهميتي همان سياسي اقتصاد براي كشف در"اين كه كاري دوگانه خصلت

است نهفته باشد."كاال مي دارا
سوسياليسم-23 از جديدي نسخه با چاوز هوگو شوروي، سوسياليسم عمر شدن تمام از بعد

و شناسايي براي چپ گروههاي پلميك شد! ميدان وارد هايبورژوايي الكترون شمارش
دارد! ادامه هم هنوز چاوزيسم، سوسياليستي
پرو و امپرياليستي ضد هاي ژست با بوجود-چاوز چپ گروههاي در را توهمي همان دهقاني،

نفره هفت هاي هيئت و آمريكا سفارت اشغال با محترمشان بيت و خميني اله آيت كه آورد
آورد! بوجود ، زمين واگذاري

بزرگترين-24 امپرياليسم، تاريخ با مرتبط هاي چهره بايگاني در فريدمن ابقاءميلتون اسطوره
ملي ضد هاي برايحكومت مردم معيشت سطح به آشكار تهاجم انواع مبدع و كودتا طريق از

است! سود تحصيل
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مليِ بورژوازي قشر در فريدمن بامخالفان امپرياليست، توليدضد ساز زمينه كه وجودي
ترين اعمالسودرازآميز طريق ميادينهاسركوبغيرآشكارتريناز بزرگترين معهذا درهستند

به را كشور هايهر اند!مجسمه داده اختصاص خود
بقا"كتاب-25 يا قبول"هژموني مورد مرجع چامسكي، نوام امپرياليستبريگاداثر ضد جهاني

چاوز هوگو بهاست. و گرفت باال را كتاب اين از اي نسخه ملل، سازمان در سخنراني هنگام
بخواند! حتماً نخوانده، را كتاب اين كس هر كه كرد توصيه حضار

آهنين"-26 است.زندگينامه،"بانوي عنوان همين به فيلمي در تاچر مارگارت شده دراماتيزه
تاچر طرفداران زعم به آهنين در،صفت وي كوشي سخت به مديريتاشاره پست به رسيدن

است. سركوبجهاني در سنگدلي و قساوت به وي، مخالفان وجدان در صفت همين
اجتماعي هاي شدهجنبش است.معنا

بوليواري-27 هاي مستعاررسالت كهاسم است بورژوايي سوسياليسم چاوزنوعي درهوگو
خوددرياصالحاتمجموعه حكومت مذكوردوران اصالحات درآورد! اجرا ازناماعتباربه را خود

اسپانيانام از جنوبي آمريكاي استقالل جنبش رهبر بوليوار نوزدهم(سيمون قرن ابتداي به)در
گ مي استفادهچاوز.يردامانت خود كاريزماي كردن بزرگ براي بوليوار نام عظمت .كرداز

اين مهم فصول از روستا به مهاجرت براي شهري فقراي تشويق و دهقانان بين زمين تقسيم
.استمنشور

آمريكا،-28 امپرياليسم توسط كشور اين به شده اعمال هاي تحريم بهانه به كوبا حكومت
است! كرده تحميل خود مردم به را اي حقيرانه زيست تحتالگوي كشور اين در فقر اشكال

ه شوند!عنوان مي تمديد امپرياليسم، مقابل در مقاومت هاي زينه
آزمايشگاه-29 صورت به را كمونيسم چهره كه است تاريخي طنز چين كشور من، نظر به

چيني، كمونيسم بدون دهد. مي نشان استثمار هاي شيوه ترين آميز داريعمرترفند سرمايه
رسيد. مي آخر به زودتر دهه چند

دينيِ-30 معرفت مثل كه داشته تاريخ طي را خاصيت اين رسمي عبدالكريمماركسيسم دكتر
رسمي) ماركسيسم شارحان از ) نگري آنتونيو است! داده تطبيق روز شرايط با را خود سروش،

كتاب نموده"امپراطوري"در مدرنيسم پست نظريه از قطعاتي با ماركسيسم مونتاژ به اقدام
محتننويساست! كند:ده مي معرفي مقدمه در را كتاب از بخشي وي
به" مدرنيته از گذار داستان سوم، و دوم هاي بخش يعني كتاب، اين مياني هاي قسمت در ما

كنيم. مي روايت را امپراتوري به امپرياليسم از گذار واقع در يا "پسامدرنيته
گرايي): سنت بخوانيد ) گرايي بنياد باره در كتاب نظر و
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نيرويبناب" مدرنيستي"راين اي"ضد پروژه است بهتر كند، مي تعريف را ها بنيادگرايي كه
پي نه شود تلقي عنوانشپسامدرن به مدرنيته طرد بايد اساساً را بنيادگرايي پسامدرنيته امدرن.

اروپايي هژموني دانست.-ابزار "آمريكايي
را-31 منطقه اين مالي، شمال گرايان سالAzawadاسالم آوريل در نامند. 2012مي
آزاواد" آزادي براي ملي نام"جنبش به كشوري از"آزاواد"جدايي كرد!كشوررا اعالم بعدمالي

كردند. اسالمي شريعت اجراي به اقدام گرايان اسالم منطقه، اين در نظامي كنترل اعمال از
هاي جنبش با ديني طلب استقالل هاي نهضت سياسي اقتصاد قوميماهيت طلب خودمختاري

است رهبرييكسان و دارد عهده به ارتدكس چپ را دومي هدايت كه است اين در تفاوت تنها .
ها.اولي مفتي و كشيشان ماليان، مجتهدان، را
است.-32 الدن) بن اسامه از بعد ) القاعده سازمان جهاني شبكه دوم نفر الظواهري ايمن

بعد آمريكا خارجه امور حملهوزارت دستگيري25سپتامبر،11از براي جايزه دالر ميليون
كرد. تعيين الظواهري

33-Chinua Achebe)2013-1930(
34-Things Fall Apartرمانعنوان به"نخستين ازكه"آچه بيش جمله50به از زبان

است. رفته فروش آن از نسخه ها ميليون كنون تا و شده ترجمه فارسي
35-Boko Haramاسالمي) سازماني كه-جهادي-نام نيجريه شرقي شمال در نظامي)

شريعت اساس بر حكومتي استقرار دنبال به سازمان اين داند. مي حرام را مدرن تحصيالت
است. سازي غربي پروسه كردن متوقف و اسالمي

امپرياليست-36 ضد مرده كاراكترهاي دكترميراث يوسف، محمد چون اي زنده رجال به
است. رسيده ... و الظواهري ايمن نژاد، احمدي محمود

منافع-37 به مستقيم اتصال خاطر به ملي، بورژوازي انتقادي افق در پول المللي بين صندوق
جهاني، حملدرمستمراًامپرياليسم توسعههآماج بانك ملي، بانك مذكور، افق در دارد. قرار

بانك كوچك، هاي وام اعطاي بانك الحجج،اسالمي، ثامن الحسنه وقرض مالي موسسه
به ... و آسيا شرقي جنوب كشورهاي مشاركت بانك جنوبي، آمريكاي بانك عسكريه، اعتباري

المضار! عام هاي فعاليت به پول المللي بين صندوق و دارند اشتغال المنفعه عام كارهاي
38-SOPAتوقف(ق Stop)آنالينراهزنيانون Online Piracy Actدر كه است طرحي
بهاسميتاالمارتوسط2011اكتبر26 حقوقي كميسيون رئيس اياالت، نمايندگان مجلس

آمريكا شدهمتحده سايتارائه تمام طرح اين اساس بر كهاست. راحقمشمولآثارهايي تاليف
همه و شده مسدود دهند انتشار اجازه سرويسشركتٴبدون و خدماتها ارايه اجازه آنالين هاي

وبگاه اين ندارندبه را .ها
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39-simulacrum(وانموده)-ايشرحدر تاريخي بايدمراحل گذاشتكه سر يكتاپشت
گيرد، قرار واقعي امر جاي به بودريارژوانموده شمارد:مراحلان مي بر را ذيل

واقعيت يك بازتاب نشانه ، نخست وهلة دوماستدر وهلة در تحريف. را واقعيت يك نشانه ،
كند سوم.مي وهلة زنددر مي نقاب را واقعيت يك غياب نشانه چهارم، وهلة در آن،. با كه

معاصر رسددنياي مي نيستفرا واقعيتي هرگونه با اي رابطه هيچ حامل نشانه ،.
وانموده، در واقعي امر استحاله روند از بودريار تاريخي بندي بازيمرحله شعبده نوعي به بيشتر

استكالمي علمي!فرضيهتاشبيه
كتاب-40 دستورات كه شود مي بنيادگرايي دچار بازار آزادي"وقتي و داري اثر"سرمايه

تعليمات به كه شويد مي دست بنيادگرايي از وقتي بازار كند! اجرا مو به مو را فريدمن ميلتون
كينز مينارد برجان بازگرددبسطمبني اقتصادي امور در دولت ودخالت بازار، وقتي باالخره

كه كند مي باز مومنان روي به را بهشت دردرهاي صباحي چند را ملي بورژوازي مصلحان
بپذيرد! اقتصادي مديريت است!راس تعهد يك شروع نيست، معامله يك پايان فروش

نقد-41 در بد بورژوازي و خوب بورژوازي تفكيك عيار دو زدايي صنعت و گرايي صنعت
با كه كساني و مردم صفوف در دارند صنعت غم كه كساني همه است! كاپيتاليسم از ليبرالي

نمي ابرو به گره صنعت دارند!ركود برمي قدم دشمن صف در اندازند
هفتاد،-42 دهه نامگذاري هافن رشته از بسياري در متخصص كردهگروهي مشغول خود به را

بومي، انسان از حيثيت اعاده دهه به شناسي انسان در هفتاد دهه سياسياست! شناسي قوم در
مدرن پست فلسفه در يونگ، به بازگشت دهه به روانشناسي در قومي، تكثر مشروعيت دهه به
در و زيباست كوچك شعار دهه به اقتصاد در كالن، هاي روايت فروريزي هاي نشانه دهه به

است معروف بخش رهايي مذاهب احياء دهه به دين شناسي !جامعه
نامي تنها من نظر تظاهربه از حاكي بايد دهد نشان را هفتاد دهه واقعي ماهيت تواند مي كه

تضاد ترين بهعميق بيشتر چه هر (كه مصرف وسايل توليد بين تضاد انكشاف در داري سرمايه
مذهبي هاي يابند)-سپهر مي جهاني خصلتي كه توليد( وسايل توليد و شوند) مي وابسته قومي

اباشد. دهه را هفتاد دهه بهمن تصور مافوق دستيابي با مولده نيروهاي رشد كه نامم مي ي
قدرت با هايي زلزله ريزپردازنده، تحمل10علوم حتي توليد مناسبات و كند مي ايجاد ريشتر

ندارد را فني انقالبات اين ريشتري نيم هاي لرزه صدماتي.پس كردن كند براي مناسبات اين
نتيج در سرمايه سودآوري روند به رخكه بعد به هفتاد دهه علمي انقالبات حمالتدادهه ،

است. انداخته راه به مدرن زيست الگوي به اي سالح"قومي–بومي–ديني"حياگرياگسترده
اشكال به حمله در .هستندمدرنمعيشتاصلي
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در-43 جابز سرماعصرياستيو نظاماز اين كه كرد طلوع داري خودسرازيريدر(يه در)تاريخ
درغروبحال داري سرمايه همسفر اديسون سويصعوداست. فروداوجبه دوران در جابز بود.

كرد. صعود داري، سرمايه
شوك-44 اقتصاديدكترين هاي برنامه اجراي كه كند مي بيان اي صفحه صد چند كتابي در

از جامعه كه است بوده اين نيازمند پول) المللي بين صندوق هاي برنامه جمله (از نئوليبرال
نيستند. پذيرش قابل عادي شرايط در كه شود هايي نسخه از اطاعت به وادار شوك طريق

جبهه تقويت براي كتاب خود،نويسنده مياننظري هايبه وپراتيسين ملي بورژوازي
هاي قارهنئوسوسياليست آنهاچند بين از و استيارگيريرفته .كرده

كودتا،-45 زلزله، به كه اي داري سرمايه يعني شوك) دكترين كتاب در فاجعه( داري سرمايه
امنيت تا دارد احتياج جمعي دسته گورهاي و شكنجه زندان، برايسونامي، را خود سودآوري

كند. تضمين اي سنتيدوره بازارهاي فضاي در كه اي داري سرمايه زمينهگويي پس و(در اذان
كبابگالبعطر داري)و سرمايه كند مي آوري ايمصفاسود فاجعه هيچ آن دل در و است

نيست!پنهان
مثل-46 هايي رمان در سرمايه سودآوري هاي پلشتي كه ،"رباخوارگوبسك"همانطور
ونيزي" مكافات"و"تاجر و شده"جنايت ترسيم رباخوار چهره هاي-در مكتب عالم در

هم به-اقتصادي شهرت شيكاگو"بدترين اقتصادي است!"مكتب رسيده
نه و است سرمايه سودآوري هاي زشتي تجسم تنها رباخوار شيكاگو"نه اقتصادي تنها"مكتب

بورژوايي آز و حرص نماينده !مكتب
ها-47 توده معيشت سطح به علني هجوم نئوليبرال بورژوازيارتدكسي ارتدكسيِ و مردم، ي
هجومملي كند.خزنده، مي سازماندهي را معيشت الگوي به

هايارتدكسي نشانه همه از سنتي، زيست الگوي يك كردن شايع براي ملي بورژوازي
ارتدكسيومعماريموسيقيايي، اما گيرد مي كمك سنتي مختصات آن شناسيك رنگ

شود. مي متوسل شكنجه و زندان سركوب، به فقط سرمايه سودآوري بردن باال براي نئوليبرال
ضروري اي چرخه در دو داري،اين سرمايه دروني قوانين هستند.معاصربازنماي

شهرتحبرخالف-48 دسن سرمايه مخالفان بين امروزاريدر تا سوم انترناسيونال زمان ،از
ملي جزبورژوازي اي كشي"وظيفه بهره كيفي است."مديريت نداشته

ديني ماسك در چه و قومي ماسك در چه بومي، ماسك در چه ملي بورژوازي اقشار -همه
كشي بهره هستند.ازمديران جوامع اين زيست كيفيت راندن عقب با خود جوامع

فروپا-49 از معرفتپس آن، خاص سوسياليسم مصرف تاريخ رسيدن پايان به و شوروي شي
شد روانه نژاد اصالح آزمايشگاههاي به هراجناس.سوسياليستي از بيشتر اصالحي فراوري اين

رسيد. ظهور به التين آمريكاي در كجا
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آزاد-50 بازار و نئوليبراليسم حمله از ناشي هاي معينويراني دوره يك استدر گزاف آنقدر
نمايندگان اگر (كه ملت ملياصيل نگذارند)بورژوازي جلو پا ها ويراني اين ترميم قلوب،براي

شكسته هميشه براي مانَد!تاريخ مي
آستين-51 از جديدي نسخه بورژوايي، سوسياليسم نسخه هر رسيدن بست بن به از بعد

آيد! مي بيرون جديدي چپ
نئوليبرال-52 ناقدان انجمن سخنگوي كالين، نويسندهنائومي ظهور"كتابو شوك: دكترين

فاجعه داري است."سرمايه
ژيژك"-53 fastشبيه"اسالوي food،مدرن پست باگت نان گرفتن قرار هم كنار از ايراني

جان! نوش شود! مي ساخته الكاني كاهوي و ماركسيستي سس هگلي، سوسيس
الكان"-54 پزشك،"ژاك شغل در الكان ناخودآگاه! زبان ساختاربنديِ به است معروف

است. نگذاشته جا به معاصر انسان خودآگاه در مثبتي بيالن هيچ روانكاو و فيلسوف
كشور-55 هر بورژوازي از قشر يك به كه استقالل استقاللناقهرماtagبا(تئوري اعتبار)ن ،

فاقد خود بخشد است.مي علمي اعتبار
56-Lord's Resistance Armyشبه گروه ايدئولوژياوگاندائينظامييك استمسيحيبا

استقرار را خود هدف دينيكه مبنايحكومت فرمانبر كردهده .استاعالم
گروه خوداين برده را آنها كودكان ربودن از كند.پس سربازمي عنوان به نوجوان پسران از

كرده بهخودسربازان،استفاده تجاوز به مجبور آنهاجواندخترانرا فرزندان از بتواند تا كرده
كند استفاده آينده .در

57-Season of Migration to the North
58-Death and the King’s Horseman
59-Cultural Imperialism
60-The War of the End of the Worldيوسا وارگاس ماريو از رماني
خويشتن"-61 به كه"بازگشت است گرايشي براي نام ترين پيرايه خواهدبي جمعيتمي

و شريعتي علي برگردانَد. گذشته زيست اشكال به را زيستي مختصات يك به متعلق
مرحومِ نمايندگان احمد آل يادشدهجالل گرايش زنده نمايندگان هستند. ايران در گرايش اين

توليددر وفور به عام سهامي هاي .شوندميشركت
ساز-62 هويت هاي فرايند و ها گذشته-جنبش هاي هويت به نسبت سمپاتي هر-جز از

دارند. واهمه باشد مرتبط آينده و حال به كه هويتي
مدرن-63 ضد خانواده به را مجال اين مدرنيسم، بسط با امپرياليستي توسعه كردن مرتبط

هزينه تحمل جاي به كه بخشد تنهادومي كنند!يكفحش، دو اين نثار فحش
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باره-64 در اسالمي حكومت كه هايي سريال خاصيت كه سازدجِنهَاحقيقتهمانطور مي
بود"سرياللمث( فرشته يك تقويت)"او براي رعب ايجاد خاصيت، است خدا به ايمان
امپرياليسم" ت"فوبياي است.قويتهم گرايي دين و گرايي قوم گرايي، بومي

با-65 ماركس از پس سوسياليسم من، نظر امپرياليسمنفوذبه مليوتئوري ،خوددربورژوازي
با نسبت گونه هر و شده اضافي ارزش نوعي توليد علميبستر دهد.راسوسياليسم مي دست از



ماركسانونق كاپيتال سوم جلد در كه ) داري سرمايه بحران تفصيلعام استبه با)آمده

ق اين كه شوظاآندرانوناشكالي مي متمايزهر .استد

سومِ داريبحرانپديده،مجموعهاينجلد سرمايه بهرادر مستقيم رجوع متاٌخراشكالبا
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