اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻣﻌﺎش ،ﴎﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی آﺷﻮب ﺷﮑﻞﯾﺎﻓﺘﻪی »ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن و
ﺑﺎرﺑﺮان و زﺑﺎﻟﻪﮔﺮدان و ﻣﻮﻗﺘﯽﮐﺎران و ﻫﺰاران اﻧﺴﺎن ﺑﯽﺧﺎ�ﺎن در اﯾﺮان ،ﺑﻬﱰﯾﻦ ﻣﻌﺮف ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی
ﯾﮏ ﴍاﯾﻂ ﻋﯿﻨﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .رﻧﺠﱪان ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﺗﻦﻫﺎی ﮐﻮﻓﺘﻪی ﺧﻮد ﴎراﺳﺖﺗﺮﯾﻦ و ﺧﺼﻠﺖ�ﺎﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻨﺎی دﻻﻟﺖ
را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ]ﻧﺎ[ﻣﻨﻄﻖ ﺟﺪﯾﺪ ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﺟﻤﻠﻪای واﺣﺪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و در
ﻋﯿﻦ ﻣﻐﻔﻮلﻣﺎﻧﺪهﮔﯽ آﺷﮑﺎر در ﺣﯿﻄﻪی ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﻣﺤﻤﻮلﻫﺎی ﯾﮏ ﻣﻌﻨﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎنﻣﻌﺎش ،ﻣﻌﻨﺎی
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺗﻮرمزا و ﻋﺪم ﺑﯽﻃﺮﻓﯽ دوﻟﺖ در ﺑﺨﺶ اﻗﺘﺼﺎد ،اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺳﻮدآور ﴎﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﱰش
اﻧﺘﺰاﻋﻴﺎت آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ،و اﻧﻮاع ﻣﻘﺮراتﮔﺬاریﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ_ﻣﺼﻠﺤﺘﯽ را ﺑﺎ ﺟﺎن و روان ﺧﻮد ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
ﻣﺤﻤﻮلﻫﺎی ﻣﻌﻨﺎی ارﺟﺤﯿﺖ راﻧﺘﯽ در ﻏﺎرت ﺛﺮوت ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﴎﮐﻮب ﺷﻮراﻫﺎ و ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﻏﯿﺮواﺑﺴﺘﻪی ﮐﺎرﮔﺮی،
و اﺳﺘﻘﺮار ﻣﻀﺤﮏ ﻣﺪرﻧﯿﺴﻢ اﻗﺘﺼﺎدی_ﻧﻈﺎﻣﯽ_ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯽﺟﺎﺷﺪهﮔﺎن ﺑﻪدرون ]ﻧﺎ[ﻣﻔﻬﻮمﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
و ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮏ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪدرون ﻣﻐﺎﮐﯽ ﺑﻪﻧﺎم »ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ« ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﻐﺎک ،ﺑﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »ﺧﯿﺎﺑﺎن«؛ راﻫﯽ ﺑﺮای ﻫﺴﺖﺷﺪن و زﻧﺪهﻣﺎﻧﺪن ﮔﺸﻮدهاﻧﺪ .ﻓﺸﺎری ﮐﻪ »ﻣﻐﺎک
ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ« ﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪهﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ وارد ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻓﺸﺎری از درون »ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ وﻻﯾﯽ« و ﺑﯿﺮون از ﻣﺮزﻫﺎی
اﯾﺮان اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻓﺸﺎر ﮐﻪ از ﺧﺎرج از ﻃﺒﻘﻪی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﺤﺼﻮﻟﯽﺳﺖ از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی داﺧﻠﯽ و
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ و ﺑﺎزﻳﮕﺮداﻧﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﺤﻠﯽ_ﻣﻨﻄﻘﻪای_ﺟﻬﺎﻧﯽ و راﻧﺘﯽﯾﺮﻫﺎی ﺷﻖ ُورﻗﯽ ﮐﻪ در ﺻﻨﺪوق
ﺑﯿﻦاﳌﻠﻠﯽ ﭘﻮل و ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺠﺎرت ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏ�ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﭼﻮن آﺳﺘﺎن ﻗﺪسرﺿﻮی ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﯾﮑﯽ
از اﺻﻞﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻪی زﺑﺎن »ﮔﻮﺗﻠﻮب ﻓﺮﮔﻪ«؛ اﺻﻞ ﻣﻦﺘ و ﭘﺮداﺧﻦﺘ ﺑﻪﻣﻌﻨﺎ و اﻧﺪﯾﺸﻪی ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ .در

ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻓﺮﮔﻪ ]ﮐﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ »ﺗﺮاﮐﺘﺎﺗﻮس« وﻳﺘﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ و »ﭘﺮﻳﻨﮑﻴﭙﻴﺎ ﻣﺎﻤﺗﺎﺗﻴﮑﺎی« راﺳﻞ ﺑﻪﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺖ[ ﺗﻨﻬﺎ
در ﻣﻦﺘ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﺼﺪاﻗﯽ دارد .ﻓﻠﺴﻔﻪی ﻓﺮﮔﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﮐﻮﭼﮑﱰﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻌﻨﺎ
»ﺟﻤﻠﻪ« اﺳﺖ :ﺟﻤﻠﻪی ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ دارد و ﻣﻌﻨﺎ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻧﺎم دارد .زﺑﺎن ﺟﻤﻠﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺎم و ﻤﺗﺎم اﻧﺪﯾﺸﻪ
اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺑُﺮش از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺮﮔﻪ و ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻣﻮﺟﻮد در آﺷﻮبﮔﻮﻧﻪﮔﯽ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﻘﯿﻬﺎن
ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﺖ در اﯾﺮان ﺑﻪ اﯾﻦ دوﺟﻤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ :ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ در
ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻔﺮوﺷﺪ و ﻣﯿﺰان دﺳﱰﺳﯽاش ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺪرت و اﻗﺘﺪار ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و راﻧﺖ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﻴﮏ_وﻓﺎداری ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ اﺳﺖ ،اﻧﺴﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎنﻣﻌﺎش ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎرﺑﺮان و ﮔﺎریﭼﯽﻫﺎی ﺑﺎزار و
راﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺴﺎﻓﺮﮐﺶ و دﺳﺘﻔﺮوﺷﺎن و ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر ،ﻣﺴﺘﻘﻞ از اراده و ﻓﻌﻠﻴﺖ اﮔﻮ]=ﻣﻦ ﻣﺤﺾ[ و ﻓﺎرغ از
ﺗﻘﺴﯿ�ت ﻧﮋادی_ﻣﺬﻫﺒﯽ_ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ؛ ﺑﻪ درون ﯾﮏ ﻣﻐﺎک ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ژﻳﮋک ﺑﻪ »ﻧﻘﻄﻪی ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﮐﻮﮔﻴﺘﻮ«ی دﮐﺎرت اﺳﺘﺤﺎﻟﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و از ﻣﺤﺘﻮای ﺟﻮﻫﺮیﺷﺎن ]ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺣﻖ زﻧﺪﮔﯽ دارد[ ﻣﺤﺮوم ﺷﺪهاﻧﺪ .اﯾﻦ
دو ﺟﻤﻠﻪ را ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻨﻄﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد :ﭘﺮﺗﺎبﺷﺪهﮔﺎن ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ،اﺻﻞ ﻣﻦﺘ ]ﻣﻦﺘ ﻓﺮﮔﻪای[ و ﴎﺷﻨﺎﺳﻪﻫﺎی
ﺷﮑﺴﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﯽﻫﯿﭻ روﺗﻮش و واﺳﻄﻪای در درون ﺑﻄﻦ و ﻣﻦﺘ »ﺗﻔﮑﺮ
ﻓﺮادﺳﺖﭘﺮوری« ﺣﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﺒﯿﻪ وارﻳﺎﺳﻴﻮن در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،در ﺣﮑﻢ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﮏ ﺗﻢ ﻣﺮﮐﺰیاﻧﺪ.
ﮔﻞﻓﺮوﺷﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺿﺎﯾﻌﺎتﻓﺮوﺷﺎن ﺗﺤﺼﯿﻠﮑﺮده و ﺷﯿﺸﻪﭘﺎکﮐﻦﻫﺎی ﭘﺸﺖ ﭼﺮاغ ﻗﺮﻣﺰ و ﮐﻠﯿﻪﻓﺮوﺷﺎن ﺟﻠﻮی
ﺑﯿ�رﺳﺘﺎنﻫﺎ و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻦﻓﺮوش ،ﻫ�ن وارﻳﺎﺳﻴﻮن در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﺳﻴﺎه ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﭼﻬﻞﺳﺎل دزدی
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ .آﻧﻬﺎ زﯾﺎدی واﻗﻌﯽاﻧﺪ ،زﯾﺎدی واﺿﺢاﻧﺪ ،زﯾﺎدی از ﭼﯿﺰی ﺧﱪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .زﯾﺎدی »اﺻﻞ ﻣﻦﺘ«
ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺣﻮﺻﻠﻪ را ﴎ ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﻨﮓ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ ﭘﺮﺗﺎب ﺷﺪهاﻧﺪ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﺳﻔﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭼﺸﻢ
ﺑﻪروی آﻧﻬﺎ ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪﻗﻮل ارﻳﮏ ﻫﺎﺑﺴﺒﺎم ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داﺳﺘﺎنﻫﺎی »ﺟﯿﻦ آﺳﺘﯿﻦ« را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و در ﻋﯿﻦﺣﺎل
از ﺟﻨﮓﻫﺎی ﻋﴫ ﻧﺎﭘﻠﺌﻮن ﮐﻪ در آﻧﺰﻣﺎن اروﭘﺎ را ﺑﻪ آﺗﺶ ﮐﺸﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ آراﻣﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯽﺧﱪ ﻤﺑﺎﻧﺪ .اﻣﺮوز ﻫﻢ
ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ]ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ و دﯾﺪه ﻣﯽﺷﻮد[ رﻣﺎنﻫﺎی ﺳﻄﺤﯽ و زرد ﺑﻮرژواﯾﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﺪ و از ﺧﯿﺎﺑﺎنﻣﻌﺎﺷﯽ
ﭘﺎرهوﻗﺖ ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﮐﻮﮐﺎﮐﻮﻻ در ﻣﺸﻬﺪ ،از زﺑﺎﻟﻪﮔﺮدی ﺷﺒﺎﻧﻪی ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪی ﻗﻨﺪ ﺗﺮﺑﺖﺣﯿﺪرﯾﻪ و از
ﺗﻼشﻣﻌﺎﺷﯽ ﯾﻮاﺷﮑﯽ ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﯽﺧﱪ ﻤﺑﺎﻧﺪ .از ﺗﻌﺪاد ﮔﻠﻮﻟﻪﻫﺎی ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﮐﻮﻟﱪان ﺑﯽﺧﱪ
ﻤﺑﺎﻧﺪ .از ﺟﻨﺒﺶ ﴎاﴎی ﻓﺮودﺳﺘﺎن در دیﻣﺎه  ۹۶و ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻫﺰار اﻋﱰاض داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ_ﮐﺎرﮔﺮی_ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﭘﺲ
از آن ﺑﯽﺧﱪ ﻤﺑﺎﻧﺪ.
ﺗﺠﻤﻌﺎت و اﻋﱰاﺿﺎت داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ_ﮐﺎرﮔﺮی_ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،ﻓﺮآﯾﻨﺪی از »ﺷﺪن« و »ﮔﺮدﯾﺪن« و ﻗﺴﻤﯽ ﻋﺒﻮر از ﺗﻔﮑﺮ
ﺑﻪوﺟﻮد در ﺣﻮزهی ﻓﺎﻋﻠﯿﺖ درونذاﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ؛ ﺗﺮس ﺑﻪ دل ﻣﺼﺎدرهﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ و اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮن
ﺳﺎواکزدهی ﻃﺮﻓﺪار ﺗﺤﺮﯾﻢ اﻧﺪاﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﻮﯾﺎ و ﻣﺘﺤﺮک »ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘﺮاﮐﺴﻴﺲ ﻣﺤﻨﺖدﯾﺪهﮔﺎن« ﻧﺴﺒﺖ
اﺳﺘﺒﺪاد وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﯿﺎت زﻣﺎ�ﻨﺪ ﻫﻤﻪی اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎی ﴎﻧﮕﻮنﺷﺪه را ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘﺮاﮐﺴﻴﺲ
ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ،از ﻣﻘﺎﻣﯽ ارﺷﺪ ]ﻣﻘﺎم ارﺷﺪ ﻓﻠﺴﻔﻪ در داوری ﺗﺎرﯾﺦ[ ﻗﺪﻣﺖاش از ﺗﺎرﯾﺦ_ﺣﯿﺎت زﻣﺎ�ﻨﺪ اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﯿﺸﱰ
اﺳﺖ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ اﻧﻘﻼب »اﻣﻮر زﻣﺎ�ﻨﺪ« را ﭘﺸﺖ ﴎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘﺮاﮐﺴﻴﺲ» ،ﺣﯿﺎت زﻣﺎ�ﻨﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ« را ﺑﺎ اﻧﻘﻼب ﭘﺸﺖ ﴎ ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻫ�ﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﺎ ُﺑﺮﻧﺪهﮔﯽ ﺗﺎم؛ ﻤﺗﺎﻣﯿﺖ اﻣﺮ
ﺣﺎدث ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎرﯾﺦ را درﻧﻮردﯾﺪه اﺳﺖ .اﻧﻘﻼبﻫﺎ زﻣﺎ�ﻨﺪی و ﻣﮑﺎ�ﻨﺪی و ازﻟ ّﯿﺖ ﺟﻌﻠﯽ اﺳﺘﺒﺪادﻫﺎ را
درﻣﯽﻧﻮردﻧﺪ .ﺳﺎﮐﻨﺎن »اﺻﻞ ﻣﻦﺘ« و ﺳﺎﮐﻨﺎن »ﻣﻐﺎک ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺗﺤﻤﯿﻠﯽ«؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺪنﻫﺎی ﻟﻬﯿﺪه در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ

و ﻣﺰرﻋﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن؛ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آﮔﺎﻫﯽ »ﺑﻪﻓﻌﻞ درآورﻧﺪهﮔﺎن« اﻧﻘﻼب ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .آن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽﺋﯽ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ دیﻣﺎه در ﺑﯿﺶ از ﺻﺪ ﺷﻬﺮ ﺑﻪﺧﺎک اﻓﺘﺎدﻧﺪ و وﮐﯿﻞ ﺑﺎﴍاﻓﺘﯽ ﭼﻮن ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻔﯽ
وﮐﺎﻟﺖﺷﺎن را ﺑﻪﻋﻬﺪه ﮔﺮﻓﺖ ،ﺷﺎرﺣﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﻧﻘﻼب و ﭘﺮاﮐﺴﻴﺲ ﭘﺮوﻟﱰی در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻮدﻧﺪ .از
ﻫﻤﯿﻦروﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﻘﻼب ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻠﮏ ﻃﻠﻖ ﻓﺮودﺳﺘﺎن اﺳﺖ «.داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﴎﺧﯽ ﮐﻪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎی ﴎخ »ﻧﻪ ﺑﻪ ارﺗﺠﺎع و اﻧﻘﯿﺎد وﻻﯾﯽ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« را ﺑﺎﻻ ﺑﺮدﻧﺪ ،ﺗﮑﺮار ﻓﻠﺴﻔﻪای ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻬﻨﻪ �ﯽﺷﻮد .ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺑﻪﻳﺎدآوردن از رﻫﮕﺬر ﺗﮑﺮار را در ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎی ﮐﯽﯾﺮ ﮐﮕﺎرد ﺑﻪﯾﺎد آورﯾﺪ .ﮐﮕﺎرد
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﭘﯿﺮوز ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺗﮑﺮار« ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﭘﺲﮔﺮﻓﻦﺘ اﻧﻘﻼب و ﻋﺒﻮر از ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ وﻻﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻴﻢ ،ﭼﻘﺪر ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺗﮑﺮار ﻣﻮاﻓﻘﻴﻢ .ﺗﮑﺮار]اﻧﻘﻼب[ ﺣﺮﮐﺘﯽ رو ﺑﻪﺟﻠﻮ اﺳﺖ و ﻓﺮد ﺗﮑﺮارﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﻪﻳﺎدآورﻧﺪه
اﺳﺖ .ﭘﺮﯾﺸﺎنﮐﻨﻨﺪهی ﮐﺮﺧﺘﯽ اﺳﺖ .ﺗﮑﺮار ﺟﺎﻣﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﮐﻬﻨﻪ �ﯽﺷﻮد .راﺣﺖ اﺳﺖ و راﺳﺖ ﺑﺮ ﻗﺎﻣﺖ
»ﻣﺎ«ی ﻣﺤﺾ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب دوﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺷﺎد اﺳﺖ و ﻟﻨﯿﻦ ﻣﯽﮔﻔﺖ »اﻧﻘﻼب ﺟﺸﻦ
ﺗﻮدهﻫﺎﺳﺖ«.
اﻧﻘﻼب ﺑﻬﻤﻦ ﺟﺸﻦ ﺗﻮدهﻫﺎ ﺑﻮد و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺑﺮ در ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ و ﺧﻮاب ﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﻓﻮﮐﻮﻳﺎﻣﺎ را ﻫﻢ آﺷﻔﺘﻪ
ﮐﺮده» ،ﺗﮑﺮار« واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ و ﺟﺪﻳّﺖ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘﺮاﮐﺴﻴﺲ ﺑﺪنﻫﺎی رﻫﺎﺷﺪه در زاﻏﻪﻫﺎ و ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ .در
ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی ﺟﻨﺒﺶ دیﻣﺎه ،زﻧﯽ ﺟﻮان در ﺣﻀﻮر ﻧﯿﺮوﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ﴎﮐﻮب ﺷﻌﺎر »ﻣﺮگ ﺑﺮ ﺧﺎﻣﻨﻪای« ﴎ
داد .ﺷﺠﺎﻋﺖ او ﺗﮑﺮار واﻗﻌﯿﺖ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻧﻘﻼب و ﻗﺎﻣﺖ اﯾﺴﺘﺎدهی ﭼﭗ در ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺖ .او ﯾﮏ زن دﺳﺘﻔﺮوش و
ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﻃﺎﻏﯽ از ﻃﺒﻘﻪی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ ،درﺳﺖ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻀﺤﮑﻪی ﻣﺴﯿﺢ ﻋﻠﻴﻨﮋاد و ﻣﺒﺎرزهﻓﺮوﺷﯽ او
در اردوﮔﺎه ﮐﺎﺳﺒﺎن ﺟﻨﮓ و ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻗﺮار دارد .روزی ﻓﺎرﻳﻨﻠﯽ ]ﮐﺎﺳﱰاﺗﻮی ﻣﺸﻬﻮر[ ﺑﺮای درﻣﺎن اﻓﴪدﮔﯽ ﻓﯿﻠﯿﭗ
ﭘﻨﺠﻢ ،ﭘﺎدﺷﺎه اﺳﭙﺎﻧﯿﺎ؛ آواز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و اﻣﺮوز اوﺑﺎﺷﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﺎﭘﺮک ﺷﺠﺮیزاده و ﻣﺴﻴﺢ ﻋﻠﻴﻨﮋاد ﺑﺎ ﺟﻌﻞ ذات
ﺟﻨﺒﺶ اﻋﱰاﺿﯽ در اﯾﺮان ،ﺑﺮای درﻣﺎن زﻣﺎنﭘﺮﻳﺸﯽ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺎ ﻻﺑﯽ راﺳﺖ ﺟﻨﮓﻃﻠﺐ ﺗﺎﻧﮕﻮی آﭘﺎﭼﻪ ﻣﯽرﻗﺼﻨﺪ.
ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺮای ﺗﺪﻗﯿﻖ ﺑﺤﺚ :ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ_اﺳﻼﻣﻴﺴﻢ_ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﺗﺴﻤﻪ از ﮔﺮدهی ﻓﺮودﺳﺘﺎن ﮐﺸﯿﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﺗﺎٔﺳﯽ
از ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻖ ﻓﺮﮔﻪ ،ﻣﺪﻟﻮلﻫﺎ و دﻻﻟﺖﻫﺎی ﺟﻤﻠﻪی ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎرﺑﺮان و ﻓﻌﻠﻪﻫﺎی ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ و ﺗﻦﻓﺮوﺷﺎن و
ﮐﻮدﮐﺎن ﮐﺎر و ﺧﯿﺎﺑﺎنﻣﻌﺎﺷﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﻫ�ن ﮐﻠ�ت ]اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهی ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮﮔﻪای[
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﮐﺮد .ﮐﺴﯽ ﮐﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن زﺣﻤﺖ ﻣﯽﮐﺸﺪ و ﺑﺮای ﺑﻘﺎ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ﺟﻮﻫﺮ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﯽﻓﺮوﺷﺪ ،واژهی
»درون اﺻﻞ ﻣﻦﺘ« اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻦ ﴍﺣﻪﴍﺣﻪ ﺑﻪ ﴍح ﯾﮏ واﻗﻌﯿﺖ و ﺗﻮﺻﻴﻒ ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد .ﺗﻦ او ﺑﻄﻦ
ﻣﻐﺎک و ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻦﺘ را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﯾﮏ ﮐﻠﻤﻪ_دال_ﻧﺸﺎﻧﻪ در ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘ�ن ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ .او
ﻣﺪﻟﻮﻟﯽﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ »دال« ﻋﻼﻣﺖﮔﺬاری ﺷﺪه :ﭘﺎﯾﯿﻦ آﻣﺪن ﺳﻦ ﺗﻦﻓﺮوﺷﯽ ﯾﮏ دال اﺳﺖ .ﮐﺎرﮔﺮی ﮐﻪ در ﻣﺰرﻋﻪ
ﻧﯿﺸﮑﺮ ﺧﻮدﮐﺸﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ دال اﺳﺖ .ﭘﺪری ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﭘﻮل از ﺑﯿﻤﻪ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش را ﺟﻠﻮی
اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﺮﺗﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﯾﮏ دال اﺳﺖ .آﻣﺎر وﺣﺸﺘﻨﺎک ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺧﻮدزﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺻﻨﻌﺘﯽ و
ﺗﻘﺎﺿﺎی درﯾﺎﻓﺖ دﻳﻪ ﯾﮏ دال اﺳﺖ .ﺧﺎﻧﻮادهای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺗﻮان ﺧﺮﯾﺪ اﺳﮑﻠﺖ ﻣﺮغ و آﺷﻐﺎلﮔﻮﺷﺖ ﻧﺪارد ﯾﮏ دال
اﺳﺖ .ﻧﮕﺎه ﺧﯿﺮهی دﺧﱰ اﺳ�ﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﻪ ﺟﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﭘﺪرش و ﺳﻨﮓ ﻗﱪ ﺷﮑﺴﺘﻪی ﻣﺤﻤﺪ ﺛﻼث ﯾﮏ دال اﺳﺖ.
و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻣﯿﺎن اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻃﺒﻘﻪی ﺗﻦآﺳﺎی ﺗﻮﺟﯿﻪﮐﻨﻨﺪهی وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺘﯽﺷﺎن .در
ﻫﻤﯿﻦ ﺑﯽﺷﺒﺎﻫﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺪرن »آﯾﺮوﻧﯽ« در ﻧﱪدی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺧﻮدش را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮع آﯾﺮوﻧﯽ،
ﺟﻨﺴﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ »آﯾﺮوﻧﯽ ﺳﻘﺮاﻃﯽ« دارد ]آﯾﺮوﻧﯽ وﻻﯾﯽ[.

ﮐﮕﺎرد در ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی روزاﻧﻪش آﯾﺮوﻧﯽ را »درد ﺷﺪﯾﺪ زاﯾ�ن ذﻫﻦ ﻋﯿﻨﯽ« ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ irony .از اﺻﻞ
ﻻﺗﯿﻨﯽ  ironiaاﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد رﯾﺸﻪ در  eironeiaﯾﻮﻧﺎﻧﯽ دارد eironeia .در ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ از واژهی  eironﺑﻪﻣﻌﻨﺎی
»ﺳﺎﻟﻮس« ،و »ﻣﺘﻈﺎﻫﺮ« ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و  eironeiaدر ﻣﻮرد ﮐﺴﯽ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺪاﻧﺴﻦﺘ و ﻧﺪﯾﺪن
ﻣﯽزﻧﺪ و ﺑﻪ ﺷﮕﺮد »ﻧﺎداﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ« ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ وﻻﯾﯽ آﯾﺮوﻧﯽ را در ﺻﺤﺒﺖﻫﺎی ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ
ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ در ﺑﺰﻧﮕﺎهﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .در ﻟﺒﺨﻨﺪﻫﺎی رذﯾﻼﻧﻪی ﻋﻄﺎاﻟﻠﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮاﻧﯽ و ﻣﺴﺦﺷﺪهﮔﺎن ﺻﻔﻮف رأی ﮔﯿﺮی و وﻗﺎﺣﺖ آﻳﺮوﻧﻴﮏ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑﺎری ﭼﻮن ﻣﺼﻄﻔﯽ ﭘﻮرﻣﺤﻤﺪی ﮐﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ اوﺿﺎع ﻣﻌﯿﺸﺘﯽ اﯾﺮاﻧﯿﺎن از اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺑﻬﱰ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ وﻻﯾﯽ آﯾﺮوﻧﯽ را در ﺗﺌﻮری اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن و ﺳﺨﻦ
ﻓﻌﺎﻻن اﻣﻨﯿﺘﯽای ﻣﺜﻞ ﺳﻌﯿﺪ ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﺣﺠﺎرﯾﺎن ﺑﻪﺗﴫﯾﺢ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎ
اﻋﱰاﺿﺎت ﻫﻤﺮاه ﻧﺸﻮﻧﺪ و ﴎﺷﺎن را ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻃﻮﻓﺎن ]ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ در ﻣﯽﮐﻮﺑﺪ[ ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ.
آﻳﺮوﻧﻴﮏﻫﺎی ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻠﻄﻨﺖ و ﺗﺤﺮﯾﻢ و ﺟﻨﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﭘﺮوﻟﱰی اﻋﱰاﺿﺎت داﺧﻠﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای
اﺳ�ﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ ﭘﺮوﻧﺪهﺳﺎزی ]ﺟﻌﻞ ﺻﻔﺤﺎت ﻣﺠﺎزی ﺑﻪ ﻧﺎم اﺳ�ﻋﯿﻞ و دادن ﮔﺮای اﻣﻨﻴﺘﯽ[ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ را ﻧﻴﺰ
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻻﻣﺎل از »آﯾﺮوﻧﯽ وﻻﯾﯽ و ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ« ﺑﺮای اﺳﺘﻤﺮار ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ وﻻﯾﯽ و
ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻖ اﻋﱰاﺿﺎت ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ از »ﺟﻤﻼت ﺣﺬﻓﯽ« اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺟﻤﻠﻪی ﺣﺬﻓﯽ ﺟﻤﻠﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ واژهی آن ﺣﺬف ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺮاﺳﺎس دﯾﮕﺮ واژهﻫﺎ ﻫ�ن
»ﻣﻌﻨﺎ«ی ﺟﻤﻠﻪی اﺻﻠﯽ را ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .وﻳﺘﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ در رﺳﺎﻟﻪی ﻣﻨﻄﻘﯽ_ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮی
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻋﺚ »ﭘﻨﻬﺎن ﺷﺪن ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻤﻠﻪ« در ﭘﺲﭘﺸﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮی
ﺷﻮد .و درﺳﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﻨﯿﺎن ﻣﻨﻄﻘﯽ_ﻓﻠﺴﻔﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ »از آﻏﺎز آﻏﺎزﯾﺪ« و واژهﻫﺎی ﻧﻘﺶﺑﺴﺘﻪ ﺑﺮ ﭘﻼﮐﺎردﻫﺎی
اﻋﱰاﺿﺎت ﮐﺎرﮔﺮی_ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ را در ﺟﺎی ﺧﻮدﺷﺎن ﻧﺸﺎﻧﺪ و »ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻤﻠﻪ« را ﻧﺸﺎن داد :واژهﻫﺎی
ﻧﺎن_ﮐﺎر_آزادی و ادارهی ﺷﻮراﯾﯽ از اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻓﺮﻳﺎدزدهﺷﺪه در ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ دوﻫﺰار ﺗﺠﻤﻊ ﭘﺮوﻟﱰی در
دوﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ واژهﻫﺎ ﻫ�ن واژهﻫﺎی ﺣﺬفﺷﺪه در ﺟﻤﻼت دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﺴ�ﻫﺎی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و وﻻﯾﯽ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮی_ﭘﻮﺷﺎﻟﯽ ﺟﻤﻼت اﻧﮑﺎرﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن را رﺳﻮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻃﺮﻓﺪاران ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ و ﺣﺎﻣﯿﺎن
ﺧﺎﻧﻮادهی ﭘﻬﻠﻮی دو اردوﮔﺎه ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ_ﻓﺎﺷﯿﺴﺖ_ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﺖ و ﻋﻤﯿﻘﺎً ﮔﺬﺷﺘﻪﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ،ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت
ﻧﺎن_ﮐﺎر_آزادی و ﺣﻘﻮق اﻗﻠﯿﺖﻫﺎ را در داﯾﺮهی اﻧﺘﺰاﻋﻴﺎت و اﻳﺴﺘﺎاﻧﺪﻳﺸﯽ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺷﻴﺨﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ
اﻋﱰاض و ﺷﻮرﯾﺪهﮔﯽ را ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ ﺷﺎه و ﺷﯿﺦ و ﺷﺤﻨﻪ ﺧﺪﺷﻪای وارد
ﻧﮕﺮدد .واژهﻫﺎی اﻋﱰاﺿﯽ ﮐﻪ از دﻫﺎن زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن و ﺳﯿﻠﯽﺧﻮردهﮔﺎن ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮد از »ﺑﻄﻦ و ﻣﻦﺘ« در ﺗﻘﺎﺑﻞ
آﺷﮑﺎر ﺑﺎ اﻳﻦ ﺗﺮﺟ�ن ﻗﺮار دارد .ﻣﻌﱰﺿﺎن ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ﴎ�ﻮﻧﻪﻫﺎی ﻓﺮﯾﺎد ﻣﯿﻠﯿﻮنﻫﺎ اﻧﺴﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺠﺴﻤﻪی ﻣﺮﻣﺮﻳﻦ
اﺛﺮ ﻟﻮﺳﻴﭙﻮس ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ را ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ .ﻣﺮدی در ﺣﺎل ﺳﺎﯾﯿﺪن و ﺷﮑﻞدادن ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ .ﺑﺎ ﴎی ﺑﺎﻻ و ﻧﮕﺎﻫﯽ
روﺑﻪﺟﻠﻮ دارد ﻫ�ﻫﻨﮕﯽ و ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ و اﺳﺘﻮاری ﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮدش را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻃﺒﻘﻪی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ
روﺑﻪآﯾﻨﺪه ،آرامآرام ﺧﻮدش را ﻣﯽﺗﺮاﺷﺪ .ﺑﺮای ﻋﺒﻮر از اﺳﺘﺒﺪاد ﺑﻪ ﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ ﺻﯿﻘﻞ ﻣﯽدﻫﺪ و ﻧﺎﻣﯽ ﺑﺮای ﺧﻮد
اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻄﻌﻪی  ۴۹ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ وﻳﺘﮕﻨﺸﺘﺎﻳﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ »ﻧﺎﻣﯿﺪن ﺗﺪارک ﺑﺮای ﺗﻮﺻﯿﻒ« اﺳﺖ.
اﺳ�ﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ و ﺳﭙﯿﺪه ﻗُﻠﯿﺎن و ﻫﺰاران ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﺎزداﺷﺘﯽ و اﻋﻀﺎی ﺗﺤﺮﯾﺮﯾﻪی ﻧﴩﯾﻪی ﮔﺎم »ﻧﺎﻣﯿﺪن وﺿﻌﯿﺖ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ را ﺗﺪارک و ﺳﭙﺲ ﺗﻮﺻﯿﻒ« ﮐﺮدﻧﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ�ﺎﯾﻨﺪﮔﯽ از »ﺳﺎﮐﻨﺎن اﺻﻞ ﻣﻦﺘ« و از ﺑﻄﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ،ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ
ﺣﺪی را ﺗﻮﺻﯿﻒ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺗﺠﻠﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺪاﻫﺎی ﴎﮐﻮبﺷﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﭼﻪاﯾﻨﮑﻪ ذات ﻓﺮﯾﺎد ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺻﺪاﻫﺎﺳﺖ.
ﻣﻌﻠ�ن و راﻧﻨﺪﮔﺎن و دروﯾﺸﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران و ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن و زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺧﺼﻠﺖ�ﺎﺗﺮﻳﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪدﻫﻨﺪهﮔﺎن در

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ اﺳﻼﻣﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ،واژهﻫﺎی ﻣﺤﺬوف را در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﻧﺸﺎﻧﻨﺪ .ﺗﻼشﻣﻌﺎﺷﺎن
از ﻻﯾﻪﻫﺎ و دﻫﻠﻴﺰﻫﺎی ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺪرﺳﻪ و ﻣﺰرﻋﻪ و ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﺑﺪنﻫﺎی ﻟﻬﯿﺪهی آﻧﺎن ﻫ�ن واژهﻫﺎی
ﻣﺤﺬوف در ﺳﺎﺧﺖ ﻇﺎﻫﺮی ﺟﻤﻼت ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﴎﮐﻮب اﺳﺖ .ﺟﻌﻔﺮ ﻋﻈﯿﻢزاده و ﻋﻠﯽ ﻧﺠﺎﺗﯽ و ﻣﯿﺜﻢ آلﻣﻬﺪی و
زﻧﺪاﻧﯽ ﮔﻤﻨﺎﻣﯽ ﺑﻪﻧﺎم ﻣﻬﺪی ﻓﺮﻃﻮﺳﯽ واژهﻫﺎی ﺣﺬفﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﯿﺶ از ﭘﻨﺞ ﻫﺰار ﮐﺸﺘﻪ و زﺧﻤﯽ و زﻧﺪاﻧﯽ در
ﺟﻨﺒﺶ دیﻣﺎه رﻳﺰﺑﺎﻓﺖﻫﺎی درون ﻣﻦﺘ ﻣﺨﺮب ﴎﻣﺎﯾﻪداریﮔﺮاﯾﯽ آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮر زﺑﺎن
ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﻢ ،اﻧﮑﺎر و ﺗﺤﺪﯾﺪ و ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی اﻧﻘﻼب ﺑﻪ اﻳﻦ اﻧﮑﺎر و ﺗﺤﺪﯾﺪ وﻗﻌﯽ �ﯽﮔﺬارد.
اﻧﻘﻼب »ﺣﯿﺎت زﻣﺎ�ﻨﺪ« اﺳﺘﺒﺪاد را درﻣﯽﻧﻮردد و اﯾﻦ ﺟﱪ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﺖ .ﺳﻘﻮط روﻣﺎﻧﻮفﻫﺎ و ﭘﻬﻠﻮیﻫﺎ و دﯾﮕﺮان
ﻓﺴﺦ ﯾﻘﯿﻦ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﻻزم ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﺨﺪﯾﺮ ﺗﺎرﯾﺦ از ﴍاب ﴎداب ﮐﻠﻴﺴﺎی »ﮐﺎﭘﻮﺳ� وﻳﻦ«
ﺑﻨﻮﺷﯽ و در راﻫﺮوﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮهی آﻣﺮﯾﮑﺎ و ﭘﺎﯾﺘﺨﺖﻫﺎی ﴎﮐﻮب اﻧﱰﻧﺎﺳﻴﻮﻧﺎﻟﻴﺴﻢ ﭘﺮوﻟﱰی دودﺳﺘ�ﻟﻪ ﺑﺮﻗﺼﯽ .ﻓﻘﻂ
ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﺑﻪ واژهﻫﺎ و ﺑﺪنﻫﺎی ﻣﺤﺬوف در ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯽ ﺗﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﭘﺮاﮐﺴﻴﺲ را ﺑﺨﻮاﻧﯽ .ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺧﯿﺎﺑﺎن
ﺑﻪ اﻧﻘﻼب ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و ﭘﺮوژهﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ_ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ_آﮐﺎدﻣﯿﮏ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮوژهی
ﻗﻘﻨﻮس را ﺑﯽاﺛﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﺧﺎص و دﻗﯿﻖ ﺳﺎﺧﺖ ﺟﺴ�ﻧﯽ »ﭘﺮوژهی ﻗﻘﻨﻮس« ،در ﻗﯿﺎس ﺑﺎ دﯾﮕﺮ
ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﭘﻬﻠﻮیﭘﺮور؛ ﴎاﴎ ﴐوری اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺑﻪ درون ذﻫﻦ ﺷﺎﮔﺮدان ﻗﻘﻨﻮﺳﯽ ﻣﺪرﺳﻪی »ﻟﻮدوﯾﮓ ﻓﻮن ﻣﻴﺰس«
و »ﻓﺮﻳﺪرﻳﺶ ﻫﺎﻳﮏ« و »ﻣﯿﻠﺘﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ« و »ر�ﻮن آرون« راه ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯽ؛ ﺑﻪ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ واﻟﱰ ﻟﻴﭙ�ن در ﭘﺎرﯾﺲ
 ۱۹۳۸و اﻧﺠﻤﻦ ﻧﺌﻮﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﺘﯽ »ﻣﻮنﭘﻠﺮن« در دورهی ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﯽ دوم ﻣﯽرﺳﯽ.
اﻧﺠﻤﻦ »ﻣﻮنﭘﻠﺮن« ﺑﺎ ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺛﺮوﻤﺗﻨﺪ ﺑﻨﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ و ﻓﺎﺋﻖﻧﯿﺎﻣﺪﻧﯽ
»ﴎﻣﺎﯾﻪداری ﻫﺎر« را ﺑﺮای ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺮدم ﺟﻨﮓزدهی ﺟﻨﻮب ﺟﻬﺎن ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﮐﻨﺪ .اﻋﻀﺎی
»ﭘﺮوژهی ﻗﻘﻨﻮس« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪﮔﯽ ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻫﺪف و ﺣ�ﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﺎﺷﻔﺎف ،در ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ
ﭼﺮﺧﻪﻫﺎی ﻣﻨﻄﻘﻪای ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎل_ﻟﯿﱪال؛ ﻗﺼﺪ ﺗﺠﺪﻳﺪﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﺮﻣﯿﻢ ﺟﻬﺎن و ﺟﺎﻣﻌﻪی »اﻧﺴﺎن ﭘﺎﺷﯿﺪه در ﻋﴫ
ﺳﻠﻄﻨﺖ و وﻻﯾﺖ« را دارﻧﺪ .ﺑﻌﺪﺗﺮ »ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻪ رواﯾﺖ زﻣﺎن« ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎنﺳﻮز ﻫﻔﺖﻋﻀﻮ
اﺑﺮآﮐﺎدﻣﻴﮏ و ﺛﺎﺑﺖ اﻧﺠﻤﻦ »ﻣﻮنﭘﻠﺮن« ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎلﻫﺎی  ۱۹۷۴ﺗﺎ  ۱۹۹۲ﻫﻔﺖ ﺟﺎﯾﺰهی ﺑﺎﻧﮏ ﺳﻮﺋﺪ را ﺑﻪ
ﺧﻮدﺷﺎن اﻫﺪا ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻤﱰی در ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮔﺮﺳﻨﻪﮔﯽ و ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ
ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ﻧﻈﺎﻣﯽﮔﺮی و ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ و ﭘﻮلﮔﺮاﯾﯽ و ﺟﺪاﺳﺎزی اﻧﺴﺎن از
اﻧﺴﺎن و ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﴩ و ﺗﺠﺪﻳﺪﺣﻴﺎت اﺑﺮﻣﻴﮑﺮوبﻫﺎی وﯾﮑﺘﻮرﯾﺎﯾﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ »ﻗﺘﻞ ﮐﺮاﻣﺖ
ﻣﺮدم ﭘﺎﺷﯿﺪه«؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔ�د .ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺳﻨﮕﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ در ﺷﺊوارهﮔﯽ و ﮐﺎﻻﺷﺪهﮔﯽ ﻣﻨﺰﻟﺖ
زﻧﺎن و اﯾ�ن ﮐﻠﯿﺴﺎﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﮐﻨﯿﺴﻪﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و وﻻﯾﺖﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺑﻪ اﻻﻫﯿﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن آرامﮐُﺸﯽ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﻪ ﻤﺗﺎﻣﯽ
ﻣﴩوع اﺳﺖ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﻣﯽﮔ�د.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل؛ درﺳﺖ ﻫﻔﺖﺳﺎل ﭘﺲ از ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻣﻀﺤﮏ »ﻳﻮرﮔﻦ راﻧﺪرز« در ﮐﺘﺎب »ﺣﺪ و ﻣﺮزﻫﺎی رﺷﺪ« ﮐﻪ در
آن از ﻇﻬﻮر ﴎﻣﺎﯾﻪداری اﺻﻼحﺷﺪه ﺻﺤﺒﺖ ﮐﺮده؛ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ_ﻟﯿﱪاﻟﯿﺴﺖ_ﭘﻬﻠﻮﻳﺴﺖ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ ﺑﻪ
ﻓﺘﺢ ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻓﺘﺢﻧﺸﺪه در دوران ﺳﯿﺎه ﺗﺎج و ﻋ�ﻣﻪ ،از ﭘﺸﺖ ﺳﻨﮕﺮ ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و ﺷﻌﻠﻪﻫﺎی آﺗﺶ؛ ﻗﻘﻨﻮسوار دور
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﺑﺮای »ﺷﺘﺎب ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﴎﮐﻮب« ﺣﻠﻘﻪ زدهاﻧﺪ .دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺤﺪود ﺑﻪ »ﻓﺮد« آﮐﺎدﻣﻴﺴ�ﻫﺎی
ﺑﺎﺳﻤﻪای_ﻗﻘﻨﻮﺳﯽ رﺷﺪﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺟﺰاﯾﺮ اﻣﺘﯿﺎز ،ﯾﺎدآور ﺗﻌﺮﯾﻒ »ﻫﻴﻤﻠﺮ« از ﯾﮏ ﻧﻮع اﻧﺴﺎن واداده اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﻫﻴﭻ ﴍاﯾﻄﯽ »ﮐﺎری را ﺑﻪﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮد آن ﮐﺎر اﻧﺠﺎم �ﯽدﻫﺪ «.ﺑﺮای ﯾﮏ ﻋﻀﻮ اساس وﻇﯿﻔﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ

ﺧﺎﻃﺮ ﺧﻮدش وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ :ﻣﯿﺪان ﺷﻬﻮت و ﺗﻮﻫﻢ »ﭘﯿﺸﻮا«ی ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و »ﭘﯿﺸﻮا«ی وﻻﯾﯽ وﻃﻦ اﺳﺖ ،از
ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﭘﯿﺸﻮا در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن ﺗﺎ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی و ﻋﻠﯽ ﺧﺎﻣﻨﻪای.
ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ_ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﱰ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﻣﻮاج وﺳﯿﻊ ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻫﻨﮕﻔﺖ راﻧﺘﯽ و ﭘﻮﻟﯽ؛
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ داﻋﯿﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ »ﻓﺮد« و اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﯾﮏ آﯾﯿﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ را ﺗﺒﻠﯿﻎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﻧﻬﺎ در ﭘﯽ ﺟﺬب
ﺗﻮدهﻫﺎی ذرهذره ﺷﺪه و اﻧﺴﺎن ﺗﮏاﻓﺘﺎده ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »آرﻧﺖ«ی ﻫﺴﺘﻨﺪ .در اﯾﺮان ﺷﻮاﻟﯿﻪﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﻓﻘﻪ و
ﻣﻮﺷﮏ ،ﺑﺎ ﻣﮑّﺎری ﻃﻠﺒﻪوار در ﭘﺎدﮔﺎن و ﻣﻨﱪ و داﻧﺸﮕﺎه و رﺳﺎﻧﻪی اﻣﻨﯿﺘﯽ؛ ﺑﺮای ارﺷﺎد »اﻧﺴﺎن از ﺑﻬﺸﺖ
راﻧﺪهﺷﺪه« ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﻣﺤﺎﻓﻞ ﻓﺎﺷﯿﺴﺘﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻧﯿﺰ ﮐﺎردﯾﻨﺎلﻫﺎی ﻣﺴﻠﺢ ﺑﻪ ﺗﺤﺮﯾﻢ و
ﻤﺑﺐﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻣﺴﺘﻘﺮ در دﻫﻠﯿﺰﻫﺎی ﴎﮐﻮب ﺟﻬﺎﻧﯽ؛ ﺑﺮای ﺳﻌﺎدت ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ و اﺳﮑﯿﺖﻫﺎی »ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻤﺗﺪن
دﺳﺖﻧﯿﺎﻓﺘﻪ« ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .آﮐﺎدﻣﻴﺴ�ﻫﺎی ﭘﺮوژهی ﻗﻘﻨﻮس و دﻳﺎﻟﮑﺘﻴﺴ�ﻫﺎی داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ؛ در
»اﻧﮑﺎر و ﻋﺪم ﻤﺗﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ« ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﺑﻄﻦ و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی ﺧﻮنﺑﺎر اردوﮔﺎه ﺧﻮد؛ وﻓﺎداراﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ذﻫﻨﯽ
ﻣﺸﱰﮐﯽ دارﻧﺪ .ﺷﻌﺎر اﺑﺪاﻋﯽ ﻫﻴﻤﻠﺮ ﺑﺮای اساسﻫﺎ :ﴍف ﻣﻦ وﻓﺎداری ﻣﻦ اﺳﺖ .اﯾﻦ وﻓﺎداری در »اﻧﮑﺎر« ﺑﺎﻋﺚ
ﻧﺎمﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺟﻠﻮهدادن ﴍارت در ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و وﻻﯾﯽ و ﻫﻢﻫﻮﯾﺘﯽ ﺑﺎ ﯾﺎوهﮔﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ژوﻟ� ﺑﻨﺪا در
»آﺷﻮب در درون ﻗﺮن« ﻋﺒﺎرت زﯾﺮ را از ﻗﻮل ﻓﻮﺳﺘﻞ دو ﮐﻼﻧﮋ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ :اﮔﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻋﴫ ]ﺗﺎرﯾﺨﯽ[ را از
ﻧﻮ ﺗﺠﺮﺑﻪ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﯽ ،ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻦ ﮐﻪ ﻣﯽداﻧﯽ ﭘﺲ از آن ﭼﻪ رخ داده اﺳﺖ!
رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﯾﮏ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺟﻌﻠﯽ و ﺗﺌﺎﺗﺮی اﺳﺖ .او درﺳﺖ در ﻣﻦﺘ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﺎرزات ﭘﺮوﻟﱰی و
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪن اﺳﺘﺒﺪادی دﯾﮕﺮ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺒﺎرزات ﻣﺤﻠﯽ و ﮐﺸﻮری ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﻋﻠﻤﯽ و
ﺧﯿﺎﺑﺎﻧﯽ ،از ﻫﻔﺖﺗﭙﻪ ﺗﺎ ﺳﻨﮕﻔﺮشﻫﺎی ﭘﺎرﯾﺲ و رﯾﻮدوژاﻧﯿﺮو؛ از ﭼﻬﺮهی ﻧﮕﺮان دﺧﱰ اﺳ�ﻋﯿﻞ ﺑﺨﺸﯽ؛ از
ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ﺑﺪنﻫﺎی ﺧﻂﺧﻮردهی زﺣﻤﺘﮑﺸﺎن ﺗﺎ ﻣﴫفﮐﻨﻨﺪهﮔﺎن آﺷﻐﺎلﮔﻮﺷﺖ در ﺣﺎﺷﯿﻪی ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ؛ در
ﭘﯽ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ذات »ﻓﺮدﮔﺮاﯾﯽ« ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ رﺿﺎ ﭘﻬﻠﻮی ﻫﺮﮔﺰ درﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮﯾﺶ و ﻃﺮﻓﺪاران
»ﺑﯽﺧﻮﯾﺸﻦﺘ«اش ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﮐﺎﻣﻞ دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﻣﺪد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺰرگ و ﻧﺸﺴﺖ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ ﺑﺎ
ﺟﻨﮓﻃﻠﺒﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﺷﻠﺪون ادﻟﺴﻮن و ﻟﻮﯾﯽ ﮔﻮﻣﺮت و اﻟﻴﻮت آﺑﺮاﻣﺰ؛ ﺣﯿﺎت »ﺗﻮﻫﻢ« را ﺗﺪاوم ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ» .ﭘﺮوژهی
ﻗﻘﻨﻮس« او ﺑﻪ ﯾﺎری ذات ﻫﻤﺮﺳﺎﻧﯽﮐﻨﻨﺪهی ﭘﻮل و ﻧﻮﺳﺘﺎﻟﮋی و رﺳﺎﻧﻪ؛ ﮐﺎﻻﺷﺪن ذﻫﻦ و ﺑﺎور اﻧﺴﺎن را ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
�ﺎﯾﺶ ﮔﺬاﺷﺖ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺨﺼﯿﺖﻫﺎی ﺑﺎﻟﺰاک ﮐﻪ در ذﻫﻦﻓﺮوﺷﯽ و ﻟﺠﻦزار ﺳﻔﺴﻄﻪﮔﺮاﻳﺎﻧﻪی
رﺋﺎﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮرژواﯾﯽ؛ ﺗﻴﭙﻴﮏﺗﺮﯾﻦ �ﺎﯾﻨﺪهﮔﺎن ﻃﺒﻘﻪی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .از ﺷﺨﺼﯿﺖ » ُوﺗﺮن« ﺗﺎ ﻣﻔﻴﺴﺘﻮ در »ﻓﺎوﺳﺖ«
ﮔﻮﺗﻪ و ﻟﻮﺳﻴﻔﺮ در »ﻗﺎﺑﯿﻞ« ﺑﺎﻳﺮون.

