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 »تسین	يزاب یتاقبط يهزرابم«
 هقبط زا دیعسنب لیناد ياهطبار تشادرب

 گنیک کیرتاپ و استورآ ایزنیچ :يهتشون
 يوضترم نسح :يهمجرت

 دقن تیاس زا هتفرگرب
 

 
 

 دربهار ،مسیسکرام يهرابرد دیعسنب لیناد ياههتشون هکنیا اب :هدیکچ
 هجوت وا گرم زا سپ ياهلاس رد یخیرات يدنبنامز و یتسیلایسوس

 يهرابرد یکدناً اتبسن حیضوت و حرش ،هدرک بلج دوخ هب ار ياهدنیازف

 ْفاکش نیا میمرت يارب هلاقم نیا .تسا هدش هئارا هقبط يهرابرد وا يهشیدنا

 ریاس اب ار هقبط يهیرظن يهرابرد دیعسنب نوگانوگ ياهنتم يهطبار

 زا دندیشوکیم هک یتسیسکرام تنس رد هقبط مهم ياهيزادرپموهفمزاب

 ریظن ییاهدرکیور :دنکیم میسرت دننک بانتجا یتخانشهعماج يروابربج

 یسانششور و هقبط يریگلکش زا نوسپمات .یپ .يا صاخ تشادرب
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 اهدنویپ نیا يوجوتسج اب ام .یتاقبط بیکرت هرابرد ییایلاتیا ياهارگرگراک

 یخیرات يداینب ماگنهمه هقبط زا دیعسنب تشادرب هک مینکیم لالدتسا

 یتاقبط يهزرابم ددعتم ياهورملق و ریذپفاطعنا يدنمضراعت اب و دراد

 .تسا راگزاس

 ،دیآیم رامش هب یتاقبط هزرابم يزیچ هچ و دنتسیچ تاقبط هکنیا فیرعت

 فیرعت نیا .تسا یتسیسکرام يهیرظن رد فیاظو نیرتروآهرهلد زا یکی

 ینامزاس تاثحابم و ررکم تالداجم حیرص ای ینمض عوضوم نینچمه

 .تسا »تیوه تسایس« و یتاقبط تسایس نایم يهطبار ای داضت يهرابرد

 يارب سکرام ینعی وا یلصا يرظن رثا زا ،هقبط زا دیعسنب لیناد یقلت

 ياههبنج زا یکی ،نآ زا دعب ات )Marx for Our Times( ام يهنامز

 ياهلاس رد هک یلاح رد ]1[.تسا هدش هعلاطم همه زا رتمک هک تسا وا راک

 یتخانشتیاغ ياههفسلف زا دیعسنب داقتنا دروم رد قیقحت نیدنچ ریخا

 شیاههتشون و مسیسکرام اب وا يداقتنا لماعت ،تسا هدش رشتنم خیرات

 هدشيدنبهدر و یتخانشهعماج ياهتشادرب زا وا داقتنا ،]2[ دربهار يهرابرد

 .تسا هتفرگن رارق هتسیاش هجوت دروم زونه هقبط زا

 باتک مود شخب رد ناوتیم ار هقبط زا دیعسنب لیناد یقلت نیرتهدرتسگ

 دقن« زیگناربکیرحت یعرف ناونع هک تفای ام يهنامز يارب سکرام

 یتناک يانعم اجنیا رد دقن حالطصا .دراد ار »یتخانشهعماج درخ زا سکرام

 ره ،دنکیم اعدا دیعسنب هک روطنامه ؛درادن ار بسانم دربراک دودح نییعت

 يداقتنا يهیرظن« مکح رد ار نآ هاگیاج دیاب مسیسکرام زا يدنمشزرا كرد

 .)Bensaïd, 2002, p. 4( دبایرد »ناهج رییغت و یعامتجا يهزرابم

 اهنآ ریثأتتحتً امیقتسم هک یناسک و سلگنا ،سکرام هک هقبط زا یتشادرب
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 مسیلایرتام )neuralgic point( یبصع زکرم ،دنداد طسب دندوب

 نورد یبالقنا سیسکارپ نّیعتم یگدینتمهرد هک اجنآ زاً اقیقد ،تسا یخیرات

 یطخریغ قطنم اب ار »هیامرس يداصتقا گنهآ و یعامتجا تابسانم«

 زا یتسیلایرتام لیلحتوهیزجت هک یتخانش .دهدیم ناشن شايدنمنامز

 یتخانشهعماج نّیعت عبات یکیناکم رظن زا« ،دنکیم داجیا یتاقبط داضت

 سیسکارپ یسایس قفا اب … موادم يههجاوم هب زونه تخانش نیا .تسین

 موهفم .)Bensaïd, 2002, pp. 230, 233( »تسا دنمزاین دوخ یملع

 ،تسا هدش نایب ینشور هب ام يهنامز يارب سکرام رد هک ار هقبط

 ياهباتک و اهسنارفنک هب هدشهئارا تالاقم زا ياهعومجم رد ناوتیم

 ;Bensaïd, 1998; Bensaïd, 2000, ch. 3( :تفای يدعب

Bensaïd, 2001, pp. 30-34; Bensaïd, 2007; Bensaïd, 

2008b; Bensaïd, 2008c( اب دیعسنب يداقتنا يریگرد كرحم نیا و 

 Éeloge( رالوکس ياهتسایس شیاتس رد باتک رد ترثک موهفم

de la politique profane( تسا )Bensaïd, 2008a(. هچنآ 

 و يروابربجدض تسا یکرد ،دوشیم رادیدپ اههتشون نیا زا

 يهرابرد نوسپمات یپ .ییا راک زاً احیرص هک هقبط زا یتخانشهعماجدض

 میهاوخ ثحب هلاقم نیا رد هک روطنامه .دوب هدش هتفرگ ماهلا هقبط نیوکت

 بیکرت شور و هراگنا اب یبلاج ياهتهابش ْهقبط يهرابرد دیعسنب راک ،درک

 ،دیعسنب .درک هئارا 1960 يههد رد ایلاتیا ییارگرگراک هک دراد زین یتاقبط

 ناونع هب هقبط يزادرپموهفمزاب هب ،ییایلاتیا ياهارگرگراک و نوسپمات دننام
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 .دنکیم تردابم هدشيدنبراتخاس یعامتجا ـ یسایس يهطبار و دنیارف کی

 زا سکرام ــ ِصقان مکتسد ای ــ مهبم یقلت زا دیعسنب يداقتنا یسررب

 ییایاز ياهشنیب ،دمانیم »یتخانشهعماج يدنبطرش« وا هچنآ درط و هقبط

 هئارا يدیدج راتفاب رد یتاقبط تازرابم و هقبط يهرابرد یشیدنازاب يارب ار

 بیکرت ییایلاتیا ياهارگرگراک هچنآ رد یقیمع ياهینوگرگد اب هک دهدیم

 هک یتاضراعت ياهلکش و تازرابم ریثکت اب و دننکیم فیرعت هقبط ینف

 لباق یتاقبط هزرابم زا یتنس كرد هب دنایتاقبط تشرس دجاو هکنآ نمض

 .دناهتفرگ لکش ،دنتسین لیلقت

 یتخانشهعماج يدنبطرش هیلع

 حبش دنخبل رد تسینومک تسفینام يهرابرد ثحب نمض دیعسنب

)Le Sourire du Spectre(، رظن هب هک دنکیم ناشنرطاخ هناداقن 

 مکاح يهقبط هب ایراتلورپ ینوگرگد یلصا يهلئسم هب سکرام خساپ دسریم

 يدنبطرش نیا .تسا یکتم »یتخانشهعماج يدنبطرش« کی رب نتم نیا رد

 هکنآ ياج هب تاقبط هکنیا زا تسترابع ،تسخن يهلهو رد ،یتخانشهعماج

 رظن رد فیرعتلباق ییاهزیچ مکح رد ،دنشاب یخیرات تابسانم و اهدنیارف

 نیا .درک كرد تباث یتالوقم قیرط زا ار اهنآ ناوتیم هک دنوش هتفرگ

 تابسانم نامزمه يانعم ار نآ دوو زنیسکیم نلا هچنآ اب تسا قباطم هاگدید

 ,Wood( تسا زکرمتم يراتخاس ناکم رب هک یتابسانم ،دمانیم یتاقبط

1995, p. 76; Camfield, 2004-2005, pp. 423-424(. مود، 

 ایراتلورپ یعامتجا لماکت هک هدیا نیا زا تسترابع یسانشهعماج يدنبطرش

 و داضتم يهقبط ود هب هعماج یجیردت میسقت ینعی( هملک قیقد يانعم رد
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 و دماجنایم نآ یسایس ییاهر هب یکیناکم روط هب )ایراتلورپ يددع دشر

 ,Bensaïd, 2000( دوش لدب مکاح يهقبط هب ات دزاسیم رداق ار نآ

pp. 67-68(. دلیفماک دیوید نایب هب )David Camfield(، رظن هب 

 دوجو هک دنکیم نآ رب تلالد سکرام ياهيدنبتروص زا یخرب هک دسریم

 ات دنکیم روبجم ار نآ ایراتلورپ تیهام ینعی ،تساهشنک يهدننکنییعت

 نیا .)Camfield, 2004-2005, p. 429( دهد ماجنا ار ینیعم ياهراک

 يدربهار و یسایس مهم تالضعم لحهار نآ هب انب هک ،ییوداج رکفت عون

 ،تفای يرادهیامرس تشابنا یعامتجا ياهشیوپ رد هدامآ و رضاح ناوتیم ار

 تسفینام رد سکرام ياهيدنبتروص زا یخرب يهدولاش ًارهاظ و

 يامنتشرس هک دز نماد ار یخیرات تفرشیپ هب تامهوت ،تسا تسینومک
 .دوب متسیب يهدس يرگراک ياهشبنج زا يرایسب

 رد وا .دنکیم داقتنا یسانشهعماج يدنبطرش لصا ود ره زا دیعسنب

 هقبط زا ياهطبار و یخیرات هاگدید میناوتب دیاش هچنآ اب ،لوا لصا صوصخ

 ،تسا نآ شخبماهلا نوسپمات .یپ .ییا دزن هقبط نیوکت موهفم هک میمانب

 }ياهرهپس{ نیب زیامت رب دیکأت اب ،مود لصا صوصخ رد .دنکیم تفلاخم

 يدربهار لقع شقن و )بازحا :رتهب ای( بزح و هقبط ،یسایس و یعامتجا

 تفلاخم ،تسا ریذپانلیلقت یتخانشهعماج لیلحت رد ــ دراد رارصا وا ــ هک

 .دنکیم

 .مینکیم زاغآ هقبط فیرعت جنرغب شسرپ ینعی لوا لصا اب

 عقاو رد ،اهشزغل یخرب مغرهب ،دیعسنب رظن هب انب تسینومک تسفینام

 :دنکیمن نایب ار تاقبط یسانشهعماج
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 ياهتیعقاو هب هک دنکیم اعدا یتسیویتیزوپ یسانشهعماج هک یلاح رد

 روصت طباور مکح رد ار اهنآ سکرام ،دزادرپیم اهزیچ يهلزنمهب یعامتجا

 يهشیدنا .دنکیم دییأت ار اهنآ يهزرابم تیروحم و تّیلعف وا .دنکیم

 ساسا رب طقف تاقبط :تسا ياهطبارً الماک هکلب ،تسین ارگتاذ سکرام

 دهدیم مظن هک يرازبا تینالقع فالخرب .دنوشیم ریذپهشیدنا ناشداضت

 نیکست ،دنکیم داجیا ار ییاههعومجم و اهتسرهف ،دنکیم يدنبهقبط و

 ضراعت ییایوپ زا سکرام يداقتنا هیرظن ،دنکیم رارقرب شمارآ و دهدیم

 يهدنسیون زا همجرت ؛Bensaïd, 2000, pp. 77-78( دنکیم لابقتسا

 .)ینونک يهلاقم

 یسایس ياههتشون رد تاقبط يهرابرد سکرام رکفت یلصا يهبنج نیا

 يارب سکرام باتک رد دیعسنب هک ،شایسایس داصتقا دقن رد و وا يدعب

 اب ،دوشیم زکرمتم نآ رب )Marx for Our Times( ام يهنامز

 میشاب هتشاد راظتنا دیابن زین اجنآ رد یتح اما .دوشیم نایامن يرتشیب حوضو

 مامتان لصف حرش نمض دیعسنب .میبایب هقبط زا ياهدامآورضاح فیرعت هک

 نیا یکی .دنکیم هئارا هدننکنییعت رظنراهظا ود ،هیامرس موس دلجم 53

 اهرایعم زا هدافتسا اب ار هقبط هشیمه يارب راب کی هکنیا ياج هب سکرام ،هک

 ار نآ يهناگدنچ ياهنّیعت قطنم ،دنک فیرعت هدشيدنبهدر ياهیگژیو و

 فرح هکلب يرظن عوضوم کی هن ازجم ياهقبط« هک نیا مود .دریگیم یپ

 دراد هقبط هب تبسن یتخانش تیولوا یتاقبط ضراعت اریز ،»تسا یفرخزم

)Bensaïd, 2002, p. 111(: تسا تاقبط لباقتم ضراعت وترپ رد طقف 

 .درک كرد ناوتیم ار اهنآ هک
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 ام هک درک ریبعت رادشه نیا مکح رد دیاب نینچمه ار لوا رظنراهظا

 يهرابرد تقیقح لک ار هیامرس لوا دلج رد رامثتسا يواکاو میناوتیمن
 و يدزم راک نایم رامثتسا يهطبار« ،سکعرب .مینک یقلت یتاقبط تابسانم

 لوا دلجم ».تساهنآ ياهنّیعت نیرتیعازتنا و نیتسخن طقف هیامرس

 و »تسا راک يورین يروص يدازآ رب ینتبم هک ار نردم تاقبط یگژیو«

 دنکیم حرطم »رامثتسا يهطبار ضرفشیپ« نوچمه ار یتاقبط هزرابم

)Bensaïd, 2002, p. 105(، کی یگدیلاب و نیوکت هجوچیههب نیا اما 

 .تسین تاقبط زا دنمهاگتسد و نّیعتمً الماک تشادرب

 و دیلوت تدحو رد یتاقبط تابسانم هک اجنآ زا ،هیامرس مود دلجم رد
 »الاک ناونع هب راک يورین رس رب زاسمهان تارکاذم« يهیواز زا و شدرگ

 .)Bensaïd, 2002, p. 106( میباییم ار يرگید نّیعت ،دوشیم حرطم

 راک يورین شزرا نوماریپ تاضراعت ،راک يورین شورف و دیرخ يهیواز زا

 نیا .دخرچیم دزم نوماریپ ورنیا زا و ،دوشیم كرد الاک کی هباثمهب هک

 لوا دلجم رد هک ینیّعت يهزادنانامه هب یتاقبط تابسانم يارب نّیعت

 بوچراچ رد یفاضا شزرا هطساویب جارختسا رب و هدش تفای هیامرس

 .تسا یساسا ،تسا زکرمتم دیلوت

 موس دلجم نایاپ رد طقف ار تاقبط مامتان لصف ام هک تسین یفداصت

 شزرا جارختسا بیکرت يهطساو هب تاقبط هک یماگنه طقف اریز ،میباییم

 و دلومریغ و دلوم راک نیب زیامت و يدزم يهطبار ،دیلوت دنیآرف رد یفاضا

 یموهفم ظاحل زا هقبط ،دوشیم نّیعتم دیلوتزاب لک رد لصاح دمآرد عیزوت

 یتح ،لاح نیا اب و .)Bensaïd, 2000, pp. 78-79( دوشیم روصتلباق
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 و دیلوتزاب لک طیارش هب موس دلجم هک ظاحل نیا زا ،تسا صقان نّیعت نیا

 موس دلجم مامتان لصف .دزادرپیمن تلود يهنارگیجنایم شقن هب ،نیاربانب

 اب اریز ،تسین ییاهن ماگ نیا اما ،تسا هقبط صخشم نّیعت رد يرگید ماگ

 )شزومآ ،نکسم ،تشادهب( یعامتجا دیلوتزاب ياههزوح ًالثم نتفرگرظنرد

 ,Bensaïd, 2002( دنوشیم رادیدپ يرگید ياهنّیعت ْیسایس يهزرابم و

pp. 108-109(. لماک تیمامضنا ،تسا دوقفم هیامرس رد هچنآ ،نیاربانب 

 »دیلوت شور ضحم تلکسا« هب هک تسا یعامتجا ياهلکش يدعبدنچ و

 .)Bensaïd, 2002, p.109( دنتسین ریذپلیلقت

 بوچراچ رد طقف هکلب اوزنا رد هن تاقبط هکنیا ینعی ،هظحالم نیمود

 هب ماگ ياهنّیعت یتح هک دنکیم نشور ،دنراد دوجو ناشهزرابم کیتکلاید

 یسایس داصتقا دقن رد هیامرس ماگ هب ماگ نّیعت تکرح زا هک هقبط ماگ

 و ندشیبطق یخیرات ریس طخ یسررب اب هچنانچ ،دننکیم تیعبت سکرام

 ،دوشن لیمکت دنوشیم هجاوم رگیدکی اب نآ ياتسار رد تاقبط هک ياهزرابم

 اهنّیعت يهعومجم لک ،رگید ترابع هب .تسا یفاکان هقبط فیرعت يارب

 هب .تسا يداصتقا ياهنّیعت اب هارمه یسایس ياهنّیعت لماش ًاترورض

 يهرابرد ار سکرام مالک نیسپاو ام دیعسنب رظن هب هک تسا لیلد نیمه

 یتاقبط تازرابم( میباییم وا یسایس ياههتشون رد طقف هقبط عوضوم

 نیا اریز ،)هسنارف رد یلخاد گنج ،رمورب مهدجه ،هسنارف رد

 ،ياهطبار ياهیگدیچیپ هزرابم رب زکرمت اب هک تساههتشون نآ رد طقف

 ,Bensaïd, 2000( دوشیم هداد شیامنً الماک تاقبط يایوپ و یخیرات

pp. 79-80; Bensaïd, 2002, p. 99(. ياهنّیعت زا دیعسنب 
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 یسایسً الماک یتاقبط يهزرابم زا وا یقلت اریز ،دنکیم تبحص یسایس

 و نارگراک نیب راک لحم رد لباقت طقف ،دراد نهذ رد وا هچنآ .تسا

 ًالماک زیتس هکلب ،تسین راک طیارش و ایازم ،دزم نوماریپ نارادهیامرس

 ياهلکش و هیامرس لک دیلوتزاب دنیآرف نوگانوگ طاقن رد هک تسا ياهدیلاب

 رد« اریز ،تسا تلود نمضتم ًاترورض و دهدیم خر يرادهیامرس یعامتجا

 ,Bensaïd( »دوشیم يدنبلصفم تلود اب دیلوت تابسانم ،یسایس رهپس

2002, p. 112(. 

 تقباطم ینعی ،دهدیم قوس یسانشهعماج يدنبطرش مود لصا هب ار ام نیا

 ییاهردوخ يارب شاییاناوت و ایراتلورپ تاذ نیب ،دوجو و یتسه نیب ییاعدا

 »یفسلف نوسفا« ای ییوداج رکفت عون نیا .نآ هب ندیسر دنیارف و

)Bensaïd, 2002, p. 119( نیب سکرام هک يزیامت رد ناوتیم ار 

 یشور رد و درک رارقرب هفسلف رقف رد دوخ يارب يهقبط و دوخ رد يهقبط
 .درک هدهاشم ،تسا هدش ریسفت یتسیسکرام تنس رد زیامت نیاً ابقاعتم هک

 زا یتیاور يدنبتروص نیا دنکیم يروآدای دیعسنب هک روطنامه

 وگزاب ار لگه یسانشرادیدپ رد یخیرات يهتیویتکژبوس ینیوکتدوخ
 هب »دوخ رد« زا رذگ زا چاکول جروج ددجم ریسفتزاب يارب ار هنیمز و دنکیم

 روطنامه .دزاسیم ایهم یتاقبط یهاگآ و یسانشدوخ ظاحل زا ار »دوخ يارب«

 دوخ ریخا يهلاقم رد )Salar Mohandesi( یسدنهم رالاس هک

 ًاساسا یتاقبط یهاگآ لضعم هک رظنراهظا نیا و دقن زا ناوتیم ،دیوگیم

 یهاگآ هک ظاحل نیا زا ،تفر رتارف ماگ کی ْتسا یتسیلآهدیا لضعم کی

 هراشا ،دشیدنایم دوخ هب هقبط هک یقیرط هب ینعی ،نهذ هبً اساسا یتاقبط
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 و اهرواب ،اهتشادرب رد طقف ،دبلطیم یتاقبط یهاگآ هک یلاقتنا .دراد

 ییاهریسفت زوجم ،نهذ یگدنز رب زکرمت نیا ،نیا رب هوالع .تساهشرگن

 و رظان یکیناکم یتّیلع اهنآ هب انب هک دهدیم ار هقبط يریگلکش دنور زا

 دیعسنب ]Mohandesi, 2013, p. 82). [3( تسا دنور نیا رب مکاح

 دوبمک لیلد هب یهاگ یتح ــ دنکیمن درً الماک ار یتاقبط یهاگآ موهفم

 ریسفتزاب اب اما ــ دنکیم هدافتسا شیاههتشون رد نآ زا ْرتهب يدنبتروص

 يهشیدنا هتشر کی رد یعامتجا رهپس و یسایس رهپس نیب يهطبار ددجم

 :دنکیم وروریزً الماک ار نآ هناواکناور

 یلجت یسایس یگدنیامن .دراد یکارتشا هجو يواکناور اب یبالقنا يهیرظن

 یحطس ساکعنا یسایس یتاقبط يهزرابم .تسین یعامتجا تیهام يهداس

 اب ،نابز نوچمه هدشيدنبلصفم ،یتاقبط يهزرابم .تسین تاذ کی

 هزرابم نیا .دنکیم لمع یعامتجا ياهداضت ياهمکارت و اهییاجباج

 رد یتاقبط تابسانم .دراد ار دوخ صاخ ياهطوقس و اهسوباک ،اهوزرآ

 هب لیلقتلباق هک دنروآیم تسدهب ار یگدیچیپ زا ياهجرد یسایس يهزوح

 ,Bensaïd( .دنک نییعت ار اهنآ همه نیا اب هک تسین یبطق ود يداضت

2002, p. 112( 

 نکممان يداینب یعامتجا ياهداضت ضحم یلجت هب یسایس هزرابم لیلقت

 زا .دهدیم خر یخیرات یعامتجا لکش کی ياهیگدیچیپ رد اریز تسا

 ناوتیم ،دنراد شقن یتازرابم شیوپ تیمامضنا نییعت رد هک يرصانع هلمج

 هک( ینایم تاقبط ،اهنآ كارتشا طاقن و یتاقبط ياهحانج کیکفت ،تلود هب

 و يزاوژروب نیب یساسا داضت هک دنتسه ياهعماج رد مهبم یناکم ياراد
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 ،یلمع ياهتسکش و اهيزوریپ تاریثأت ،)تسا هدرک میسقت ار نآ ایراتلورپ

 تشابنا ياهشیوپ دوخ زا یشان هک رگراک يهقبط نورد اهيدنبمیسقت

 یللملانیب حطس رد اهتلم نیب هطلس و یگتسباو تابسانم و يرادهیامرس

 .)Bensaïd, 2002, pp. 112-114( درک هراشا ،تسا

 یکیناکم راذگ موهفم زا شدقن اب قابطنا رد »تسایس و دربهار« رد دیعسنب

 ،دوشیم ماجنا یتاقبط یهاگآ ریثات تحت هک »دوخ يارب« هب »دوخ رد« زا

 یسایس بزح شقن زا یکستوئاک هک یکرد زا نینل تسسگ تیعوضوم رب

 نامز ات نینل هکنیا اب ،دیعسنب هتفگ هب .دنکیم دیکأت ،تشاد 1905 زا سپ

 کی ار دوخ یگنج تارابتعا عفن هب ناملآ یسارکومد لایسوس يار و گنج

 زا سپ دوخ ياههتشون نامز زا عقاو رد ،تسنادیم سکودترا تسیکستوئاک

 يدیدج يهرهچ نآ رد هک دهدیم حیضوت ار یبالقنا نارحب موهفم 1905

 :تسا یکستوئاک عضوم اب لباقت رد هک دوشیم رهاظ بزح زا

 لیدبت شاهفیظو هک تسین یکستوئاک دننام يراگزومآ رگید بزح نیا

 هک تسا يریسم ندرک نشور و هناهاگآ ياهبرجت هب هاگآدوخان يهبرجت

 هک دوشیم لدب يدربهار روتارپا کی هب بزح .هدرک میسرت رتشیپ خیرات

 ینیشنبقع کی موزل تروص رد ،دنزب گنچ بسانم يهظحل هب دناوتیم

 دروآ تسد هب لباقتم هلمحدض کی رد ار لمع راکتبا ،دهدب نامزاس ار مظنم

 يهزرابم زارف و بیشن اب هطبار رد ار یتامیمصت و ،دهد تهج رییغت هلمح هب و

 .)Bensaïd, 2018, p. 15( دنک ذاختا یتاقبط

 طسب طقف نارحب نیا اریز تسا دنمزاین یبزح نینچ هب یبالقنا نارحب

 هکلب .تسین دیلوت لحم رد هتفاییلجت يداصتقا و یعامتجا داضت ضحم

 رد ار هعماج یعامتجا ياهحانج و تاقبط يهمه هک یمومع تسا ینارحب
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 نیا رد :دوشیم رارقرب تلود یجنایم هب ناشلباقتم تابسانم و دریگیمرب

 وترپ رد .دنک لمع دیاب یبزح ياهتسایس هک تسا هدیچیپ هداعلاقوف حطس

 طقف یتاقبط یسایس یهاگآ« هک ار نینل ياعدا نیا دیعسنب ،عوضوم نیا

 يهزرابم زا نوریب زا ینعی ،دوش هدروآ نارگراک زا نوریب زا دناوتیم

 ریسفت شبزح یتسیمونوکا ياهنایرج هیلع ریخا ياهلدج رد »يداصتقا

 یهاگآ هک دنکیم نآ رب تلالد اعدا نیا .)Lenin, 1961, p. 422( درک

 و نارگراک نایم يداصتقا ییورایور يهداس باتزاب طقف یتاقبط یسایس

 هداز يداصتقا يهزرابم زا نوریب« هکلب :تسین دیلوت نورد نایامرفراک

 .Bensaïd, 2018, p( »یتاقبط يهزرابم زا نوریب هن اما … دوشیم

 زا یسایس شناد هب اهنتهن یتاقبط یسایس یهاگآ ،نیا رب هوالع .)17

 یسایس تلاخد هکلب تسا دنمزاین هعماج تاقبط يهمه نایم تابسانم

 یسایس شناد ندرب يارب«( دنکیم اضتقا ار هعماج تاقبط يهمه نایم

 تاقبط يهمه نایم هب دیاب اهتارکومد لایسوس ،نارگراک نایم هب

 ياهمتیر نیا حرش هب دیرگنب .))Lenin, 1961, p. 422( »دنورب مدرم

 هزرابم نیا بوچراچ رد سیسکارپ و نامزاس ي»هداتفا ریخات هب و نوزومان«

 .)1978( رابیلاب رثا اب نآ طابترا و )1982( يرشام رثا رد

 یعامتجا رهپس هب یسایس رهپس يریذپانلیلقت زا دوخ حرش رد دیعسنب

 نیا رب »دحتم يههبج و ینومژه« رد ًالثم .درادیمرب نینل زا رتارف یماگ

 هدنکآ ،دنتسه نگمهان نورد زا تاقبط هک یمادام هک دنکیم دیکات تیعقاو

 یسایس يهزرابم رد دنناوتیم طقف هک ینورد ياهداضت و تامیسقت زا

 عاونا دناوتیم دحاو يهقبط کی ،دنبایب لحهار بازحا و اههورگ ،اهشیارگ
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 زا ییاهحانج رب دناوتیم دحاو بزح کی ،سکعرب و .دروآ دیدپ ار بازحا

 زا دیعسنب ،رگید نایب هب .)Bensaïd, 2007( دنز هیکت فلتخم تاقبط

 دلسگیم بزح و »هقبط يهناگدنچ یخیرات شبنج« نایم یچاکول شاشتغا

)Bensaïd, 2002, p. 116( تاهجاوم دنکیم دیکأت هک بیترت نیا هب 

 نیا زا هچراپکی ییزج ْنآ ياهحانج و هقبط بیقر یسایس ناگدنیامن نایم

 رهزداپ ینومژه موهفم رد »دحتم يههبج و ینومژه« .تسا یخیرات شبنج

 گرزب یخیرات يهژوس يهناسفا زین و یتخانشهعماج يدنبطرش ياههسوسو

 یسایس رهپس ریذپانلیلقت ترثک و یگدیچیپ ینومژه موهفم اریز .دباییم ار

 هراشا اب دیعسنب .دریگیم رظن رد ار نآ يهناگدنچ ياهداضت و نالماع و

 عمج هب لیلقتلباق ینومژه هک دنکیم نشور ینومژه زا یشمارگ كرد هب

 ریثک ياهداضت يدنبلصفم لصا هکلب تسین اهداضت زا یتسرهف ای یضایر

 يداضت ناونع هب و تسا یتاقبط يهزرابم نوماریپ ریذپانلیلقت و

 یبتارمهلسلس يدنبهدر ینومژه ،نیاربهوالع .دوشیم كرد شخبتیلک

 ییاهییارگمه قلخ رب تسا یکتم هک ارچ ،تسین یعرف و یلصا ياهداضت

 .دندرگیم گرزب شخبتدحو يهژوس هباثم هب هیامرس نوماریپ هک

 تسا یتشادرب ،دوشیم لصاح الاب رد هدشیسررب نوتم هعومجم زا هچنآ

 .تسا یلصا شنیب ود رب یکتم هک یتاقبط يهزرابم و هقبط زا هدیچیپ

 و ياهطبار تسا یتشادرب ،تسا نوسپمات .یپ .يا رادماو هک شنیب نیسخن

 اب لباقت رد ،اتسیا زیچ کی هن و دنیارف هباثم هب هقبط ،هقبط زا یخیرات

 دمآرد حطس ای يراتخاس یهاگیاج هب یکتم ار هقبط هک یتاقبط ياهفیرعت

 تسا ــ داضت ياهدنیارف یسایس لیلحت ــ تسایس حطس رد طقف .دننکیم

 نیمود .میبایب ار هقبط لماک نّیعت میناوتیم هک یسانشهعماج حطس رد هن و
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 انامه ،تسا نینل يدربهار ياههتشون ریثات تحت تدشب هک شنیب

 لضعم لح يریذپانناکما نیاربانب و یسایس و یعامتجا رهپس يریذپانلیلقت

 راذگ رب یکتم و »یفسلف ياهنوسفا« هب لسوت اب هقبط یسایس ییاهردوخ

 زا ییاهتشادرب و دوخ يارب هقبط هب دوخ رد هقبط زا یکیناکم و يرورض

 .تسا گرزب راگزومآ هباثم هب بزح

 هقبط نیوکت

 ار دوخ تاقبط« هک دسیونیم عطاق ینحل اب حبش يهدنخ رد دیعسنب

 .Bensaïd, 2000, p( »دنراد دوجو هزرابم يهطساوهب و دنهدیم لکش

 :هک تسا نوسپمات .یپ .ییا ياعدا كاوژپ يدنبتروص نیا .)80

ً الماک نآ مظعا شخب هک( »هقبط« هب دح زا شیب يرظن هجوت ]…[

 ،عقاو رد .»یتاقبط يهزرابم« هب مک رایسب هجوت و )تسا یخیراتریغ

 تاقبط :میوگب تحارص هب .تسا يرتماع و مدقم موهفم یتاقبط يهزرابم

 کی ،دینک هاگن دوخ فارطا هب ،دنرادن دوجو ياهناگادج تادوجوم ناونع هب

 مدرم ،سکعرب .دینک هزرابم هب عورش سپس و دینک ادیپ ار نمشد يهقبط

 رد ً،ارصحنم هن اما ً،اساسا( ینّیعتم قرط هب هک دننیبیم ياهعماج رد ار دوخ

 ای( دننکیم هبرجت ار رامثتسا اهنآ ،تسا هدش يدنبراتخاس )يدیلوت تابسانم

 عفانم طاقن اهنآ ،)دننکیم رامثتسا ار اهنآ هک یناسک رب تردق ظفح هب زاین

 دننزیم هزرابم هب تسد تاعوضوم نیا نوماریپ ،دننکیم ییاسانش ار داضتم

 هب ار فشک نیا و دننکیم فشک تاقبط ناونع هب ار دوخ هزرابم دنور رد و

 .)Thompson, 1978, p. 149( دنسانشیم یتاقبط یهاگآ ناونع
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 ،تاقبط يهرابرد نوسپمات هاگدید حرش نمض اهریذپانلیلقت رد دیعسنب

 دنکیم يدنبعمج هتکن نیا هب هجوت اب ار نوسپمات عضوم یلصا يهتسه

 هزرابم يهداز یفیصوت و يرظن یموهفم نایم عطاقت رد ار هقبط وا هک

 دننکیم دیلوت ار دوخ ،دنایخیرات ياهدیدپ هک تاقبط .دهدیم رارق هجوتدروم

 دنوش هدروآ گنچارف نیعم يهلوقم کی قیرط زا دنناوتیمن ورنیا زا و

)Bensaïd, 2001, pp. 31-32(. راک ًاصخشم ــ هبرجت هب هقبط 

 ینارگیزاب يهناهاگآ و هنالاعف تکراشم و دروخیم هرگ ــ یسایس و نیدامن

 .)Bensaïd, 2001, p. 32( دهدیم لکش ار نآ فراعتم

 يریگلکش ياهناکم و يدام ياهیگژیو نوسپمات یخیرات يهژورپ

 دح ات يو نوتم لک رد موهفم نیا دوخ .دنکیم يزاسزاب ار رگراک يهقبط

 یخیرات تافیصوت هوبنا نایم زا هک یموهفم ،تسا هدنام یقاب هدیشوپ يدایز

 شش يهمدقم رد :تسا هدرتسگ لیوأت زا یتاجرد ياریذپ اما دنکیم لمع

 ناتسلگنا رگراک يهقبط نیوکت شراکهاش ياهحفص

)Thompson, 1966( رد ،تسا هدش لقن یعیسو سایقم رد هک 

 تاحفص و )Thompson, 1978( هیرظن رقف یلدج ياهيدنبتروص

 يهدس یسیلگنا يهعماج« يهلاقم رتنشور اما هدشلقن رتمک يرظن

 .)Thompson, 1979( »؟تاقبط نودب یتاقبط يهزرابم :مهدجه

 هدرک ناشنرطاخ يداقتنا وحنهب )William Sewell( لویس مایلیو

 »یجنایم« ناونع هب هبرجت يهلوقم زا عقاوم یضعب رد نوسپمات هک تسا

 وحن هب ار »یعامتجا دوجوم« دراد تداع و دوریم رتارف دنیارف و راتخاس
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 رد یتح اما .)Sewell, 1986( دنک زیامتم »یهاگآ« زا يریذپانفاطعنا

 مه دناوتب هک تسا ریذپفاطعنا ردقنآ یشنیب نینچ ،تروص نیا

 تیفرظ مه و دریگب رظن رد ار يرادهیامرس طباور يراتخاس ياههدننکنییعت

 هکیلاح رد .»صخشم ياهتیعضو« رد تیلاعف يارب ار یخیرات نالماع

 هبرجت دننام ییاههلوقم زا وا يهدافتسا و نوسپمات يهقبط موهفم رد

 رظن رد ار ییاهتیلاعف زا ینغ یحرش وا بوچراچ ،دراد دوجو ییاهشزغل

 زا یلماوعِ كرتشم یتاقبط یهاگآ ای فوقو دننام يزیچ هب هک دریگیم

 هک یلمع يهنیجنگ و كرتشم ناگژاو و ،نوگانوگ یعامتجا ياههاگیاج

 .دماجنایم ،دنهدیم طسب و حرش

 .دوشیم یشان یخیرات فیصوت قیقد تایئزج زا هقبط زا وا حرش يانغ

 و اههتسه ،ناتسلگنا رگراک هقبط نیوکت يهحفص 800 رد نوسپمات
 »يربهر و نامزاس ،اههدیا« هک دنکیم یسررب ار يایگنهرف ياههکبش

 .)Thompson, 1966, p. 193( دندناریم شیپ هب ار يرگراک شبنج

 ریسفتزاب ود هب ار يدنت تاداقتنا ،يزیگناتریح زرط هب نوسپمات

 هک ياهرود رد هک دنکیم دراو یتعنص بالقنا زا يداصتقا و یتخانشهعماج

 نایم هدرتسگ یخیرات يهرود »ِیتاقبط دیدش يریگرد« ،تشونیم وا

 عونتم ياههویش نوسپمات .تفرگیم هدیدان ار 1830 و 1790 ياهههد

 بالقنا زا یشان میظع یعامتجا تارییغت هب طوبرم لصف رد ار تاقبط نیوکت

 :دهدیم ناشن ناتسلگنا رد یتعنص

 »رگراک هقبط« نیوکت انامه ،1830 و 1790 نیب يهرود رد هتسجرب تیعقاو

 زا یهاگآ :دباییم یلجت یتاقبط یهاگآ »دشر« رد ادتبا نیوکت نیا .تسا

 عفانم اب لباقت رد و رگراک دارفا عونتم ياههورگ نیا يهمه عفانم يدننامه
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 .یتعنص و یسایس نامزاس هب طوبرم ياهلکش دشر رد ،مود ،و .رگید تاقبط

 ياههیداحتا ــ رگراک هقبط هاگآدوخ و رقتسمً الماک ياهداهن 1832 لاس ات

 ياهنامزاس ،یبهذم و یشزومآ ياهشبنج ،هناتسود ياهنمجنا ،يرگراک

 یتعامج ياهوگلا ،رگراک هقبط يرکف ياه تنس ــ اههمانهاگ ،یسایس

 رگراک هقبط نیوکت .تشاد دوجو رگراک هقبط یساسحا راتخاس و رگراک هقبط

 .تسا يداصتقا خیرات هزادنا نامه هب و یگنهرف و یسایس خیرات تیعقاو کی

 ,Thompson( دوبن ياهناخراک ماظن شوجدوخ يهجیتن نیوکت نیا

1966, p. 194(. 

 يوس زا انبور ـ انبریز لدم يهلئسم حرط رگناشن رخآ هلمج ود هک یلاح رد

 دیلوت و یغیلبت ياهسیسکارپ يهعومجم نیشیپ ياهرطس ،تسا نوسپمات

 دریگیم هشیر »یتاقبط یهاگآ« اهنآ قیرط زا هک دهدیم ناشن ار تفرعم

 لیکشت ار رگراک هقبط نآ هک ینارگراک عاونا و یعامتجا ياهورین يهنماد و

 و اهرعش ،يربخ ياههمانزور ،اههوزج نوسپمات .دنکیم یسررب دنهدیم

 هتخومآدوخ ماوع نایم هک ار »ناشن و مانیب« و ینیمزریز ياهفینصت

 »تاقبط نودب یتاقبط يهزرابم« يهلاقم رد وا .دوب هدناوخ ،دندشیم شخپ

 مهدجه يهدس یسیلگنا يهعماج رد هک »هقبط تردق نادیم« يهرابرد

 رییغت يهوحن زین و درکیم افیا شقن ناگیاپدنلب و مدرم يهدوت نایم

 ياهراوآ« هنوگچ هکنیا و ،نیشیپ یعامتجا ياهیگتسبمه یجیردت

 ینومژه ياهتیدودحم ربارب رد مدرم يهدوت گنهرف ي»هدشهکتهکت

 .تفگ نخس »دندش ماغداً اددجم و ایحا« ناگیاپدنلب بیجن

)Thompson, 1978, pp. 157-158(. دوخ يدعب تارکفت رد وا، 
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 یسررب رگراک يهقبط يریگلکش رد ار یتلود و یقوقح ياهداهن شقن

 .)Thompson, 1975; Balibar, 2014( دنکیم

 شبنج رد ریگمشچ ياهلخادم ناتسلگنا رگراک هقبط نیوکت باتک

 پچ ياهثحب رد نوسپمات يراگنخیرات راک .دش رادیدپ هک دوب يایسایس

 .تخادنا هار هب یجوم یللملانیب یتسیلایسوس شبنج و ناتسلگنا دیدج

 زا ياهعومجم رد هشیر هک يراج يدنیارف ناونع هب هقبط يزاسزاب

 شیدنارگد ياهنایرج اب ،دراد یعامتجا ـ یسایس ياهسیسکارپ

 روهظ 1950 يههد لالخ رد هک دحتم تالایا و یبرغ ياپورا رد مسیسکرام

 لیلحت و هیزجت يارب دیدج ياهریسم ییافوکش ]4[.دش دیدشت دندوب هدرک

 ياههقرف رادم زا جراخ نالاعف هب ،دیدج پچ ياههاگشاب هژیو هب ،یسایس

 نوتم يهرابرد ثحب يارب ار یناکم ،هدشتیبثت يرگراک ياههیداحتا و پچ

 رظن هب انب .دندوب هعاشا لاح رد هک داد یفلتخم ياهدربهار شجنس و

 ياههیال نآ« يارب ییارگمه ياهاضف هب اههاگشاب نیا ،لاه تراوتسا

 ـ هدنوشبیکرت ياهزادنامشچ رسارس رد و نورد روهظون یعامتجا

 »دندوب رییغت لاح رد تعرس هب هک گنج زا سپ يایناتیرب يهدنوشهیزجت

 .)Hall, 2010, p. 191( دندش لدب

 لالدتسا ًاریخا )Madeleine Davis( سیوید نیلدام هک روطنامه

 رد ،درک میسرت نوسپمات هک یتاقبط یهاگآ زا هیالدنچ ریوصت ،تسا هدرک

 لاعف طیحم رد یسایس تیلماع یناعم و عبانم يهرابرد وگتفگ و ثحب

 .Davis, 2014, p( تشاد یسایس يرثا ناتسلگنا دیدج پچ لاکیدار

 ،صوصخ هب .)450
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 ییوجهزرابم نایم ار ياهداس و لهس تقباطم هنوگچیه خیرات هک اجنآ زا

 هک اجنآ زا و ،دنکیمن زیوجت يداصتقا تیعضو و )نآ تبیغ ای( رگراک هقبط

 تراهم و شنک« لوصحم ینعی ایوپ »نتخاس« دنیآرف یتاقبط یهاگآ

 اجنیا رد و ــ 1960 رد اهتسیلایسوس يروف يهفیظو ،تسا »یسایس

 فیرعت يارب شالت ــ دنادیم یساسا يروآون لماع ار دیدج پچ ]نوسپمات[

 و شخبدیون رصانع شرورپ و ییاسانش ،دیدج یتاقبط یهاگآ »تیبثت« و

 .دوب نکمم داینب نیرتهدرتسگ رب ،نآ نورد فلاخم

 نازادرپهیرظن ریاس اب لباقت رد هقبط يهرابرد ار دوخ رکفت اهنت هن نوسپمات

 و یسانشهعماج نامز نآ سرادم تحارص هب هکلب ،داد رارق تسیسکرام

 لیلقت »یعامتجا ياهشقن« هب ار تاقبط هک داد رارق فده ار يداصتقا

 يریگولج يداصتقا دشر لحارم عفن هب یتاقبط تافالتخا ثحب زا ای دندادیم

 .)Thompson, 1966, pp. 10-11, 195(دندرکیم

 هب ــ هقبط زا نوسپمات حرش ،هقبط نیوکت بوچراچ دربراک رد دیعسنب

 ،رتدیدج یتخانشهعماج دنور کی اب ار ــ دنیآرف و تیعضو زا یبیکرت ناونع

 يارب نآ مزالم ياهدمایپ و یعامتجا ياهنادیم يهیرظن ینعی

 نیب ویدروب زیامت رب دیعسنب .دهدیم رارق لباقت رد هقبط يزادرپهیرظن

 ای »هدش جیسب يهقبط« و )»ذغاک يور يهقبط«( »لمتحم يهقبط«

 تسا زکرمتم سکرام زا وا یلک شناوخ نینچمه و »لعفلاب يهقبط«

)Bourdieu, 1985, pp. 725-27). [5[ زا ویدروب ،دیعسنب هتفگ هب 

 نوسپمات تشادرب ناونع هب هقبط زا ياهسیاقملباق روصت هب يرهاظ رظن

 ییایوپ يارب ار ییاضف هک يرهوجریغ و ياهطبار كرد کی :تسا دنبياپ

 يانبریز کی یکیناکم باتزاب ناونع هب ار تاقبط و دراذگیم یقاب هزرابم
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 زین هدشجیسب /لمتحم تفج ،دیعسنب يارب اما .دریگیمن رظن رد يداصتقا

 رایسب نزو »لمتحم يهقبط« يهدیا دوخ .دروآیم دوجو هب ار یتالکشم

 هتخاسرب سانشهعماج طسوت هک« ياهلوقم ناونع هب هقبط هب ار يدایز

 یگدیچیپ یعامتجاـ یخیرات قیقد یسررب هب زاین و دشخبیم »دوشیم

 هک یسایس و یگنهرف ،یعامتجا ياهنّیعت ینگمهان ،یتاقبط ياهتیعضو

 .دریگیم هدیدان ،دنهدیم لیکشت ار »هقبط«

 هراشا »نالماع زا ياهعومجم« هب »لمتحم« يهقبط هک تسا دقتعم ویدروب

 ْدایز لامتحا هب … و دننکیم لاغشا ار یهباشم ياههاگیاج هک« دراد
 عضاوم یهباشم ياهکیتارپ اب نیاربانب و دنراد هباشم قیالع و تالیامت

 شالت لباقم رد ار يرتمک عناوم« ناسنیدب و ،»دننکیم ذاختا ار یهباشم

 اب ویدروب .)Bourdieu, 1985, p. 725( دننکیم هئارا »جیسب يارب

 يهدننکلامعا ناونع هب یتاقبط يهزرابم یتسیسکرام موهفم ندربراکهب

 هب و دنکیم فیرحت ار نآ ياهتیعقاو ،یعامتجا ناهج رب رثؤم يدام ریثأت

 يهتفگ هب هک یلاح رد .تسا خیرات و راتخاس فلاخم هک دتلغیمرد یعضوم
 ینیع ياهتیعضو هنوگچ« هک دریگیم رظن رد نوسپمات ،دووزنیسکیم نلا

 ار اهداضت هک ییاج ات … دنهدیم لکش ار یعامتجا تیعقاو ًالمع یتاقبط

 ,Wood, 1981( »دنروآیم دوجو هب ار هزرابم و ضراعت و دننکیم داجیا

p. 50(. 

 يهقبط زا ویدروب فیرعت يهرابرد شددعتم ياهثحب رد دیعسنب

 ،لمتحم ياج هب ارچ« :دنکیم حرطم هداس یشسرپ ْخساپ رد ،»لمتحم«

 جراخ جیسب تلاح زا ياهقبط یتقو« :بیترت نیمه هب و »؟هن لمتحمان
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 ;Bensaïd, 2000, pp. 72-73( »؟دوشیم دیدپان ایآ ،دوشیم

Bensaïd, 2001, p. 32(. ویدروب هک یطیارش رد ار هباشت يزیچ هچ 

 رد ار »لمتحم يهقبط« »يرادیاپ« هنوگچ و دهدیم حیضوت ،دنکیم اعدا

 دهدیم خساپ دیعسنب ؟میهدیم حیضوت راک رصاعم ياهلکش عونتم رادومن

 »دوشیم ریذپهشیدنا یموهفم رظن زا دنیارف نایاپ رد طقف« ،تاقبط هک

)2000, p. 78(. درک فیصوت هزرابم ياهزرم زا جراخ ناوتیمن ار تاقبط 

)Bensaïd, 2000, pp. 80-81(. 

 ثحب ،دراد یلدمه هقبط هب یشیدنازاب رد ویدروب شالت اب هکنیا اب دیعسنب

 ییارگراتخاس« نیب فیرظ توافت حبش دنخبل رد شلصفم و يداقتنا

 و یقطنم ییارگراتخاس ای »ارگتیبسنً الماک« تیاور و »لدتسم

 ,Bensaïd, 2000, pp. 71( .دنکیم فیصوت ار نایاپیب ییارگتیبسن

73(: 

 عوضوم« ناونع هب تاقبط تیدوجوم نیمه … ویدروب راک رد نیاربانب

 ناشداضتم يهطبار رد طقف تاقبط مییوگب هکنیا .دوشیم رهاظ »هزرابم

 تدش ساسا رب طقف اهنآ هک اعدا نیا .تسا زیچ کی ،دنراد دوجو

 هب انب اهنآ دوجو ،نیاربانب .تسا يرگید يهلئسم دنراد دوجو ناشتازرابم

 هک اجنآ ات ،دوب دهاوخ توافتم تاباختنا جیاتن و باصتعا ياهزور دادعت

 تاقبط ،ویدروب رظن زا .دنوریم نیب زا دوشیم فیعض هزرابم هک یماگنه

 »یعامتجا ياضف« کی رد ،»يزاجم تلاح« کی رد طقف یعامتجا

 ناونع هب هکلب ،نیعم و مولعم يزیچ ناونع هب هن« ،دنراد رارق تافالتخا
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 ام ،هجیتن رد .)Bourdieu, 1991, p. 687( ».دوش ماجنا دیاب هک يراک

 ،دوشیم دیلوت نآ دوخ یخیرات يهعسوت زا هک یتاقبط دنیارف زا یکلجریز

 .میزغلیم یمالک يروابهدارا هب

 زا ار ام كرد شیالاپْ یعامتجا ياهورملق يهیرظن رگا یتح ،رگید نایب هب

 هتشاد رظن رد یعامتجا ياههدیدپ ریثک ياهيدنمناکم و اهيدنبنامز

 :درک باختنا دناوتیم هک دراد دوجو امنهار يهتشر کی زونه ،دشاب

 مه هب ار تمواقم و تشابنا ،رامثتسا هوجو هک »هیامرس یتاذ کیتکلاید«

 هب هکلب ،تسین »يرظن ياتدوک کی« ْتاقبط عادبا نیاربانب .دنزیم هرگ

 تسا هدروخ هرگ نآ اب رظانتم ياهسیسکارپ و نّیعتم ًاخیرات و يراج قطنم

)Bensaïd, 2000, p. 77(. 

 یتاقبط بیکرت

 ولوئاپ و تراه لکیام ،يرگن وینوتنآ هژیوهب راثآ ریسفت اب دیعسنب هچرگا

-post( ومیسارپااسپ ریگرد يداقتنا روطهب )Paolo Virno( ونریو

Operaismo( ات ارگرگراک يهیلوا نافلؤم ياهلیصفت و حرش اما ،دوب 

 طاقن فرعم هک وا یتسیسکرام ياهيزادرپهیرظن هعومجم زا يدایز دح

 هب طوبرم شخب رد ً،الثم .تسا بیاغ دنشاب شایباجیا ای يداقتنا عجرم

 یتاوکلآ ونامور راثآ هب ،ام يهنامز يارب سکرام رد تاقبط

)Romano Alquati( اینولوب ویجرس ای )Sergio Bologna( 

 و .تسا هدشن ياهراشا یتازرابم شهوژپ و یتاقبط بیکرت موهفم يهرابرد

 خساپ ییاهینارگن و اهیلوغشملد هب یتاقبط بیکرت موهفم ،لاح نیا اب

 ناونع تحت دیعسنب هک تسا يدراوم هب کیدزنً الماک هک دهدیم
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 دنکیم نایب ار هقبط زا يروابربجان كرد و حرطم یسانشهعماج يدنبطرش

 .دراد دیعسنب دوخ يهقبط يهیرظن اب يدایز مهم ياهتهابش هک

 ونامور كرتشم یتاقیقحت راثآ رد ینمض تروصب ادتبا یتاقبط بیکرت موهفم

 هداد حرش )Quaderni rossi( یسور ینرداوک يهلجم رد یتاوکلآ

 ایارپوا هسالک يهلجم راشتنا اب اما ،تفرگ رارق هدافتسا دروم و دش

)Classe operaia( نیا دربراک ]7[.تفای تیمسر 1964 لاس رد 

 يهتشر هک دوب یتاقبط يهتیویتکژبوس تیزکرم رب دیکأت يارب موهفم

 یتویلا و تایف نارگراک اب یتاوکلآ هک دمآیم رامشهب يایتاقیقحت يامنهار

 ریغتم ًاخیرات ماظن نامه هتیویتکژبوس زا یتاوکلا تشادرب .درک یهدنامزاس

 ییاههنیزگ و اهقایتشا ،تالیامت ،شناد ،اهدومنزاب ،اهینیبناهج ،اهرواب

 داجیا راک لحم رد نارگراک نایم یعامتجا ياهشنکمهرب رد هک تسا

 يهرابرد قیقحت شخبماهلا دوهش .)Roggero, 2019, p. 35( دوشیم

 يهنیمزسپ رد تیریدم و نارگراک نیب حیرص تازرابم هک دوب نیا یتویلا

 يهطبار کی رد نارگراک شوجدوخ يراکمه و هرمزور ناهنپ ياهيریگرد

 و يرادهیامرس تالآنیشام طسوت هدشداجیا يراکمه اب داضتم هوقلاب

 اب نیاربهوالع یعامتجا يهنیشیپ نیا .دریگیم تروص راک دنور یهدنامزاس

 تازرابم يارب ار هنیمز هک دوشیم نییعت هتشذگ تازرابم یسایس ینیشنهت

 لیلحتوهیزجت ،نیاربانب .)Cominu, 2014( دنکیم هدامآ هوقلاب دیدج

 ،یتاقبط يزاسهژوس دنیارف رد تکراشم هژیو هب و یتاقبط يهتیویتکژبوس

 .تسا هدنزاسرب ياههبنج نیا هب هجوت مزلتسم
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 يهبنج ود نیب زیامت داجیا اب ،نوسپمات فالخرب ،ییایلاتیا يومیسارپا

 يریگلکش و یتاقبط تیعضو نیب يهطبار ،یسایس و ینف ،یتاقبط بیکرت

 ینف بیکرت .دندرک نشور و حیرص ار یخیرات دنور و راتخاس نیب ای ،یتاقبط

 راک یهدنامزاس و میسقت و هناروانف ياهيروآون ،دیلوت ینف راتخاس اب هقبط

 كرد يانعم هب یتاقبط بیکرت موهفم نیاربانب .دوشیم نییعت راک لحم رد

 ناونع هب هقبط يریگلکش و راک يرادهیامرس نامزاس نیب يایوپ يهطبار

 یجنایم .)Roggero, 2019, p. 34( تسا یعمج يهتیویتکژبوس کی

 يهیزجت و یتاقبط بیکرت دنیارف نیب موادم ضراعت انامه ایوپ يهطبار نیا

 دنیارف زا يریگولج يارب نارادهیامرس شالت ینعی ،رادهیامرس هقبط

 يورین هب نارگراک لیلقت و یعمج یتاقبط يهتیویتکژبوس کی يریگلکش

 ,Moulier-Boutang, 1986( تسا ضحم ریغتم يهیامرس ای راک

p. 52(. 

 زکرمت اب هک دنتشاد لیامت 1960 يههد رد ییایلاتیا نارگراک هک یلاح رد

 ار یتاقبط بیکرت ،راک دنور و راک يورین نیب يروف و میقتسم يهطبار رب

 لیلحت يهنماد ًادعب )Sergio Bologna( اینولوب ویجرس ،دننک یسررب

 شرتسگ )Primo Maggio( ویجام ومیرپ يهلجم تاحفص رد ار

 ،درک هراشا )Steve Wright( تیار ویتسا هک روطنامه ،اجنیا رد .داد

 طابترا و راک لحم زا جراخ رد ار نارگراک يهتیویتکژبوس يریگلکش اینولوب

 دنیآرف يارب ،دنتشاد تکرش اهنآ رد نارگراک هک ،فلتخم ياهگنهرفهدرخ

 زت تشه رد اینولوب هک روطنامه .تفرگ رظن رد ناشلقتسم يزاسهژوس
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 Otto tesi per una storia( یتازرابم خیرات کی يارب

militante( دروم دیاب یسایس تاقبط بیکرت يهرابرد قیقحت ،دسیونیم 

 .دریگب رارق هجوت

 يهلیبق اب نآ )تسسگ ای( اهدنویپ ،ياهدوت رگراک یناقهد يهتشذگ

 نیرتهتفرشیپ اب سامت رد رجاهم رگراک ناونع هب نآ يهتشذگ ،یگداوناخ

 ،راک يورین رب هطلس لکش نیرتهتفرشیپ دجاو ياهعماج اب و اهيروآنف

 ناونع هب نآ يهتشذگ ای ياهیداحتا ای یسایس زرابم ناونع هب نآ يهتشذگ

 ياهدرواتسد هب همه اهتفص نیا :رالاسردپ کیلوتاک هلیبق کی زا يوضع

 رد هک دنوشیم لیدبت ییاهگنهرفهدرخ عومجم و یسایس درخ هب ،هزرابم

 لاعف ینیمزرس یگدنکارپ و هیزجتِ سوکعم دنیارف و راک يزاسهوبنا اب سامت

 لکش رییغت ار یگنهرف ياههتشذگنیا ،راک نامزاس ،تالآنیشام .دنوشیم

 دوخ هب ار اهنآ ياهدوت يهتیویتکژبوس .دنروآیم هنحص هب و دنهدیم

 بیکرت .دنکیم لیدبت نامزاس و راک زا عانتما ،هزرابم هب و دهدیم صاصتخا

 .تسا یخیرات يدنور نایاپ هطقن و هجیتن زیچ ره زا شیب یسایس یتاقبط

 تسا یخیرات تکرح کی زاغآ هطقن ،یکیتکلاید یشور هب و ،نینچمه اما

 ِیسایس و یعامتجا ،يدیلوت نامزاس ْهیامرس لومش تحت راک نآ رد هک

 ,Bologna( دنکیم لدب راتخمدوخ ینامزاس هب ار نآ و ریسفت ار رامثتسا

1977-8, quoted in Wright, 2002, p. 187(. 

 نیا ریسفت :تسا رطخ ود دجاو یسایس و ینف یتاقبط بیکرت نیب زیامت

 مریگ( ِددجم یفرعمزاب و یلوا طسوت یمود یکیناکم نّیعت ناونع هب هطبار

 يارب يهقبط و دوخ رد هقبط نایم یتنس يهطبار )رگید بسچرب کی اب
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 ياههتشون ردً الثم لوا شیارگ هک دید ناوتیم .یهاگآ تیاده تحت دوخ

 هک روطنامه ــ هکییاج ،دنکیم لمع ههوبنا دروم رد يرگن و تراه

 Eloge de la( »رالوکس تسایس شیاتس رد« يهلاسر رد دیعسنب

politique profane( تیعمج یسانشیتسه ــ دوب هدرک هدهاشم 

 رظن زا )Bensaïd, 2008a, p. 290( دوشیم هزرابم کیتکلاید نیزگیاج

 کی اب تقیقح رد نآ هب لصتم یسایس هژورپ و ترثک موهفم ،دیعسنب

 دیدج ياهيروانف تاریثأت( يروانف« :دوشیم صخشم فعاضم ییارگربج

 رد تیعمج ریذپان تمواقم روهظ( یتخانشهعماج و )راک نامزاس و اوتحم رب

 ,Bensaïd, 2008a( »)دوخ ياهناسفا تشونرس يوس هب دوخ تکرح

p. 296( . 

 بیکرت موهفم ،درک دیکأت )Roggero( ورجور هک روطنامه ،لاح نیا اب

 راتخاس و هیامرس راتخاس نیب هداس نراقت ندزمهرب روظنم هبً اقیقد یتاقبط

 يریگلکش دیلک ناونع هب داضت و هزرابم رب هک ینعم نیا هب ،دوب یتاقبط

 ریسفت یگنج نادیم ناونع هب ار یتاقبط يهتیویتکژبوس و دیکأت هقبط

 .دراد رارق تیعبت و يراتخمدوخ نیب تباث یشنت رد هک دنکیم

)Roggero, 2019, p. 34( ونیموک يهتفگ هب )Cominu(، یتاوکلآ 

 يهویش کی رد .درکیم كرد ار یتاقبط بیکرت قیرط نیا زا زین

 هدید یلیلحت ياههلوقم ناونع هب دیاب یسایس و ینف بیکرت ،روابربجریغ

 ینف بیکرت .دننکیم كرد ار دحاو ئش کی فلتخم ياههبنج هک دنوش

 یتخانشهعماج فیصوت هب هک تسا وربور رطخ نیا اب دحاو درکیور نیا نودب
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 یسایس بیکرت هک یلاح رد ،دوش هیبش راک يورین یهدنامزاس و راک میسقت

 .دبای لیلقت فرص یگنهرف سیسکارپ کی هب هک تسا هجاوم رطخ نیا اب

 ار یسایس بیکرت ،دوشیم رکذتم ونیموک هک روطنامه ،نیا رب هوالع

 یسایس ياهبیکرت همه اریز ،تسناد ناسکی دوخ يارب هقبط اب ناوتیمن

 .)Cominu, 2014( دنتسین یقرتم هقبط

 تسا یکرد ،یتاقبط بیکرت زا هناروابتیاغریغ و يروابربجدض كرد نیا

 يومیسارپا بتکم .دراد تهابش دیعسنب يهقبط يزادرپهیرظن اب رتشیب هک

 يدنمدوس ،دیعسنب دننامه ،دنکیم راک موهفم زا ریسفت نیا اب هک ییایلاتیا

 يدنبهدر و اتسیا فیراعت و دوخ يارب يهقبط و دوخ يارب يهقبط نیب زیامت

 دنیارف يهجیتن ناونع هب یتاقبط بیکرت رب سکعرب و ،دیشک شلاچ هب ار

 يرادهیامرس لیکشتدض دنیارف ای هیزجت اب موادم روط هب هک داضت و هزرابم

 ياهتوافت هک تسا یهیدب .دزرویم دیکأت ،دریگیم رارق رطخ ضرعم رد

 موهفم ،ییایلاتیا يومیسارپا يارب هک یلاح رد .دراد دوجو زین يریگمشچ

-Bologna, 1977( دش ییایشمارگ ینومژه نیزگیاج یتاقبط بیکرت

 تامهوت يارب يرهزداپ ینومژه رد ،دش رکذ البق هک روطنامه ،دیعسنب ،)8

 موهفم اب ندرکراک .دید گرزب يهژوس يهروطسا و یکیناکم تفرشیپ

 یگدنز يدنبلصفم هب هک ار یسایس ياهیجنایم ات دهدیم هزاجا ینومژه

 رگیدکی هب لیلقتلباق اهنآ همه و دنزادرپیم دادضا زا یترثکِ كرتشم

 هک یلاح رد ،ماجنارس .)Bensaïd, 2007( دنوش هتفرگ رظن رد ،دنتسین

 موهفم یتاقبط یهاگآ موهفم زا ندرکرظنفرص اب ومسیارپا بتکم نارادفرط
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 موهفم نیا نانچمه دیعسنب ،دندرک نآ نیزگیاج ار یتاقبط يهتیویتکژبوس

 .هتفایلیدعت یلکش هب ،دش رکذ رتشیپ هک روطنامه هتبلا ،تفرگیم راک هب ار

 يریگهجیتن

 تسا نیا رضاح يهلاقم رد هدشلیلحت ياههدیا و نوتم زا كرتشم سرد

 تسا داضتم و یخیرات دنیارف کی ینایاپ يهطقن هقبط هک ییاج ات ــ هک

 ار دوخ هزورما تازرابم یتاقبط تشرس نآ رد هک یقرط هب تبسن دیاب ام ــ

 هدشلیکشت شیپ زا و اتسیا میهافم هب هکنیا هن ،میشاب رایشوه دنکیم زراب

 رابیلاب نیتا هک روطنامه .میبسچب دوشیم بوسحم یتاقبط هزرابم هچنآ زا

 هزرابم ــ دیعسنب تازاوم هب ــ تسا هدرک لالدتسا یفلتخم دراوم رد

 ًاساسا« دیاب ار نآ هکلب تسناد »یگدیچیپ يهدنهدلیلقت« دیابن ار یتاقبط

 ياهلکش رد هناگدنچ یعامتجا ياهسیسکارپ رب هک درک یقلت »نگمهان

 ,Balibar( دراذگیم ریثأت یتلعدنچ ای هدشاجباج بلغا ،هرظتنمریغ

1988 and Balibar, 2009; Bensaïd, 2002, pp. 112(. 

 ياهطبار هاگدید نیا تیمها طقف ریخا یعامتجا تازرابم و یسایس تالوحت

 و تارهاظت یلمارف جوم ً،الثم .تسا هدرک دییأت ار هقبط زا یبیکرت و

 ياهكرد ياهتیدودحم ،دش زاغآ 2016 زییاپ زا هک یتسینیمف تاباصتعا

 ناشن ار متسدض ياهشبنج و یتاقبط يهزرابم نایم هطبار زا راگناهناگود

 دیلوتزاب يهرابرد ریخا ياهيزادرپهیرظن .)Arruzza, 2018( تسا هداد

 ،یتاقبط يهتیویتکژبوس نآ رد هک یشور ندشنشور هب نینچمه یعامتجا

 اهتیلاعف ،اهکیتارپ زا ياهدیچیپ يهکبش نورد هکلب دیلوت هطقن رد طقف هن

 ،دننکیم دیلوتزاب راک لحم زا جراخ رد ار رگراک يهقبط هک ییاهداهن و
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 میتسه نارگراک یتنس شبنج میتی ام همه هک ینامز رد .تسا هدرک کمک

 دربهار و یتاقبط يهزرابم يهرابرد یتسیسکرام تنس راثآ شخبماهلا هک

 موهفم ،نوسپمات .یپ .يا يهقبط يریگلکش موهفم ،دوب یسایس

 لیناد یخیرات و ياهطبار كرد و ،یتاقبط بیکرت زا ییایلاتیا نایارگرگراک

 كرد و لاح نامز لیلحت و هیزجت يارب ار یمهم عبانم هقبط زا دیعسنب

 رد یتاقبط هزرابم زا يدیدج جوم يارب هقبط نورد ناهنپ ياهيدنمناوت

 نیرید ياهتشذگ هب کیژلاتسون تاقلعت رد هکنیا نودب ،دراذگیم رایتخا

 .دشاب هدش راتفرگ
 :اهتشاددای

 ”CLASS STRUGGLE IS NOT A GAME“ زا تسا ياهمجرت هلاقم نیا *

DANIEL BENSAÏD’S RELATIONAL CONCEPTION OF CLASS 

 :تسا یسرتسد لباق ریز کنیل اب هک Patrick King و Cinzia Arruzza رثا

https://periodicos.ufsm.br/seculoxxi/article/download/48530/

pdf 

 يهسردم رد هفسلف هورگ ،رایشناد ،هفسلف يارتکد )Cinzia Arruzza( استورآ ایزنیچ **	

 .دحتم تالایا ،كرویوین ،)NSSR( یعامتجا تاقیقحت دیدج

 arruzzac@newschool.edu	 :لیمیا

 هاگشناد رد یهاگآ خیرات شخب رد ارتکد يوجشناد )Patrick King( گنیک کیرتاپ ***

 pking@ucsc.edu :لیمیا .دحتم تالایا ،اینرفیلاک ،زورک اتناس ،اینرفیلاک

 يهرابرد هک دیرگنب )Galastri) (2018( يرتسالاگ هب ،یئزج انثتسا کی ناونع هب ]1[

 .دنک یم ثحب دیعسنب و سازنالوپ ، نوسپمات ياهتهابش

]2[ See, for example: Garo (2010), Pelletier (2010), Traverso 

(2010), Antentas (2016), Kouvelakis (2016), Lafrance and Sears 
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(2016), McNally (2016), Traverso (2016), Roso (2018a) and Roso 

(2018b(. 

 ياضعا زا یکی طسوت هک یتسیسکرام تنس رد یتاقبط یهاگآ دربراک یسانشرابت يارب ]3[

 .)1975( ربو هب دیرگنب ،تسا هدش هتشون تسینومک نویبالقنا يهیداحتا

 دننام یسایس ياهنامزاس ياهشالت و نوسپمات رظن زا هقبط يریگلکش موهفم نیب ًالثم ]4[

 و یتابتاکم ياههورگ رد نآ يدعب رهاظم و دحتم تالایا رد »تسراف ـ نوسناج شیارگ«

 رد يریگمشچ ياهتهابش هسنارف رد »تیربرب ای مسیلایسوس« و ،»تیعقاو اب ییورایور«

 زا یکی ، کیوار جروج .دراد دوجو »صخشم ياهناکم رد يرتلورپ يهبرجت« ندرکراکشآ

 يهعلاطم رد ياهدمع مهس نوسپمات ياهراک هک تشون »تیعقاو اب ییورایور« ياضعا

 ياهراتخاس زا جراخ رد دوخ یهدنامزاس يارب نارگراک ییاناوت ــ »رگراک هقبط یشنکدوخ«

 .)Rawick, 1969( تشاد يرگراک خیرات و ون پچ تسایس رب یمهم ریثأت و ــ يداهن

 یعقاو يهقبط اب لمتحم يهقبط نایم زیامت رد ویدروب درکیور هک دنکیم لالدتسا دیعسنب ]5[

 هب داقتنا قیرط زا هک دناسرب نمدلگ نیسول »یعقاو یهاگآ« و »نکمم یهاگآ« بوچراچ هب ار

 .)Goldmann, 1980( تسا هتفای هعسوت »نابز رب ینتبم ییارگراتخاس«

 ،هقبط يواکاو ددجم يریگتهج يهرابرد شاهلاقم رد دلیفمک دیوید هک تسین یفداصت ]6[

 حرش ییایلاتیا يومسیارپا و دیعسنب ،دوو ،نوسپمات ،یشمارگ هک هقبط ياههیرظن يهرابرد

 رد تاقبط هب و دناهتخیسگ هقبط زا هنایارگلیلقت كرد زا اهنآ يهمه هک دنکیم ثحب دناهداد

 .)Camfield, 2004-2005( .دنزادرپیم یخیرات ياهلکش مکح

]7[ See Alquati (1962-1963); Alquati (1964); Alquati (1965). On 

Alquati, see Sacchetto, Armano, Wright (2013(.	 
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 https://wp.me/p9vUft-2p3 :»دقن« تیاس رد هدش هاتوک کنیل

 یشاپورف ماجنارس و يوروش عون عماوج يژولوئدیا تسکش و تسبنب ،نارحب :»دقن« حیضوت

 مسیلایسوس يهیرظن یشیدنازاب يارب ياهزیگنا و هنیمز اهنت ،متسیب يهدس نایاپ رد عماوج نیا

 و هتسجرب رایسب یعوضوم هکلب ،دوبن کیمداکآ لفاحم رد یتسیسکرام و یسکرام يهشیدنا و

 ياهنامزاس و شبنج اب یکیدزن رایسب يدنواشیوخ رد هک دوب زین يايرکفنشور لفاحم رد مهم

 یبایماک و هرابود شزیخ ياتسار رد ششوک اب ناشيرظن ياهشالت و دندوب يرگراک و یسایس

 مان اب يرکف ياهشیارگ نیا زا یکی .تشاد گنتاگنت یطابترا ،هزات شخبییاهر ياهشبنج

 هعومحم رد .تسا هتفای ترهش ،رصاعم هتسجرب زادرپهیرظن و یسایس زرابم ،يرگن وینوتنآ

 رد شیارگ نیا يداقتنا يواکاو هب »دقن« ،دوشیم زاغآ ور شیپ يهتشون راشتنا اب هک یتالاقم

 .تخادرپ دهاوخ ،یسایس يداصتقا دقن هژیوهب ،فلتخم ياهورملق
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