
با يك تير چند نشان «  كه به نياز من به هايي است كنم از شمار متن ميبه شما اهدا جا   در ايناش را ي فارسي متني كه ترجمه
ام، بسيار »هاي انديشگي  واليتي هم« شناساندنِ : سايت ي بنياني من در اين وب  انگيزه با نه تنها كهدهد، يعني پاسخ مي» زدن 

ها و  ها، انديشه پردازد و به نام ترين مسائلي مي ترين و محوري يت را هم دارد كه در عين ايجاز، به مهمهمخوان است بلكه اين مز
ي   اين نكتهها، در كنار اين. كوشم ام و مي ها كوشيده كند كه من نيز به قدر توان و امكانم در معرفي آن تجاربي استناد مي

 Claudioكلوديو آلبرتاني : ي متن از دوستان و همراهانِ من است عاطفي و شخصي هم هست كه اين بار نيز نويسنده

Albertani . ام با او در بارسلون در گردهماييِ ليبرترهايي انجام گرفت كه سپس حاصلِ  نخستين ديدار و آشنايي
 ,Días rebeldes شان به همت يارانِ بارسلوني در كتابي به زبان اسپانيايي به نام  و تجاربها وشنودها، پژوهش گفت

Crónicas de insumisión ) منتشر شد) هاي نافرماني  گر، رويدادنگاري روزهاي شورش.  
هايش مبارزه و جنبش زاپاتيستي است و  محور فعاليت. كند هاست در مكزيك زندگي مي كلوديو آلبرتاني، ايتاليايي است اما سال

  .كند در دانشگاه خودمختار شهر مكزيكو هم تدريس مي
او در اين بررسي مفهوم . ي خودمختاري و معناي آن در جنبشِ زاپاتيستي است ام در باره ي كه از او انتخاب كرده متن

 و MAUSS» ماوس « نظر كاستورياديس با گروه پژوهشيِ  خودمختاري از ديدگاه كورنليوس كاستورياديس، بحث و تبادل
  .كاويده استاش از جنبشِ زاپاتيستي  يي شناخت تجرب ارزيابي خودش در اين زمينه را برپايه

 خواست من از طرح اين موضوع اداي سهمي به بازانديشي، ارزيابيِ دوباره و تعميقِ معناي خودمختاري، و بنابراين شكستنِ 
سرشت اين معناي ضعيف به معنايي  حصارِ تنگ و محدود كنوني آن در قاموسِ سياسيِ ماست، زيرا بر اين باورم كه تبديل

  .جوييِ كيمياگرانه است بخش يا رهايي اي بخشي از  كيمياگريِ رهايي توانمند و ريشه
  

به ويژه در . هاي متداولِ فارسي است مشكلِ نارساييِ معادل! مشكل اصلي من در اين ترجمه نيز، به روال هميشه و طبقِ معمول
خودمختاري «  در زبان فارسي تاكنون بيشتر معادلِ  كهautonomieرابطه با موضوع و مفهومِ اصلي و محوري اين متن، يعني 

  . برايش به كار رفته است» 
  .گذاري واكاوي كنيم ي اين معادل بايد كمي در باره

ي  كه دربرگيرنده) 1381مهران مهاجر و محمد نبوي، نشر آگه، در سال ( » واژگان ادبيات و گفتمانِ ادبي « در كتابِ 
ها    به ترتيب اين معادلautonomyشده از انگليسي به فارسي است، در ذيلِ مدخل  ر ترجمهكار رفته در آثا هاي به معادل

  :آمده است
  .خودساالري، خودمختاري، خودگرداني، استقالل، قائم به ذات بودن، خودآييني، خودفرماني

  :ها آورده شده  نيز اين معادلautonomousدر ذيل مدخل 
  .خودآيين، خودجوش، واگذاشته به خويش، خودساالرانه، قائم به ذاتخودي،  خودمختار، خودايستا، خودبه

  
  :يابيم هايي مي چنين معادل) 1381داريوش آشوري، نشر مركز، چاپ سوم، (» فرهنگ علوم انساني « در كتاب 

Autonomy :1- ،خودگرداني، خودمختاري-2 خودرهبري   
Autonomous :1- ،خودرهبر-2 خودگردان   
Autonomist :خواه گردانخود  

Autonomism :خواهي خودگردان  
  

« بودن و » مختار« را به » رهبري كردن « و » گرداندن« گذاري مفهوم و معناي  پيداست كه داريوش آشوري در اين معادل
 به .دانسته است» اختيار، قدرت «   اولين معادل را autorityي  زيرا او جايي ديگر در برابر كلمه. دهد ترجيح مي» اختيار

مختار بودن « و » اختيار «  ما نه با autonomyي  شناسي، در كلمه عبارت ديگر او احتماالً بر اين باور است كه از لحاظ ريشه
كدام از اين  جاست كه هيچ اما مسأله اين. سر و كار داريم» بردن، رهبري  راه« و » گرداندن « بلكه با معنايي نزديك به » 

هاي داريوش آشوري اين  گذاري سواي اين موضوع، مشكل ديگر در معادل.  همخوان و برابر نيستnomousها با معناي  معادل
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« و » خودرهبري« براي مثال او همين . برد ي خارجي به كار مي است كه يك معادل فارسي را در برابر چندين كلمه
 -selfو از سوي ديگر در برابر . ست نيز آورده اself-direction ، self-governementرا در برابر » خودگرداني

manegement گذاشته است اما همين » خودراياني « رود، او معادل  برايش به كار مي» خودگرداني «  كه معموالً معادل »
  . نيز به كار برده استautoregulationرا همچون معادلي براي » خودراياني 

تر  شناسي مانند محمد حيدري ماليري برجسته سازي، درستيِ رويكرد زبان ي واژه آفرين در عرصه در برابر اين رويكرد مشكل
گذاري را  اند، مبناي معادل كسوت اين روش بوده شناس كه پيش روي از شمار اندكي از مترجمانِ زبان شود زيرا وي به پي مي

 پس از بررسي و autonomyي  بر همين واژهبراي مثال، در برا. داند هاي زبان مبداء مي دقت و برابري در مفاهيمِ وندها و ريشه
  :رسد واكاوي به اين نتيجه مي

 و در پيوند با nomos، برگرفته از )قانون  ( nomiaي يونانيِ   در فرانسوي از كلمهnomie در انگليسي و nomyي  كلمه
nemein )  است) توزيع كردن، تخصيص دادن، ترتيب دادن، مقرر داشتن، سامان دادن.  

هاي مربوط  اي از شناخت تركيبي است از داللت بر قوانين حاكم بر موضوعي يا مجموعه » nomie يا nomyنومي « ي  كلمه
    . economy و astronomy:  براي نمونه .اي به حوزه

و ) اختر، ستاره  ( astrي هر دو جزء تركيب يعني  توانيم با ترجمه آساني مي  ما بهastronomyي  گذاري كلمه براي معادل
nomy )  را بسازيم» اخترشناسي « فهم  ي قابل واژه) شناسي.  

به » اقتصاد « ايم و از معادل كدر، ناروشن، نارسا و سترونِ  ي درستي به كار نبرده  چنين شيوهeconomyي  اما در برابر كلمه
 =ecology: بريم را برايش به كار مي » بوم« كه اخيراً معادل  ( ecoكه اگر در برابر  حال آن. ايم عنوان معادل استفاده كرده

 از آن استفاده economyسازي در برابر  توانستيم اينجا نيز براي معادل داشتيم، مي ، معادل درست و ثابتي مي)شناسي  بوم
ناخت  در اينجا نه بر شnomyي  بود زيرا واژه  نميeconomyمعادلِ درستي براي » شناسي  بوم« اما در اين صورت نيز . كنيم

  . داللت دارد بلكه بر قاعده و قانون
را » دات «  معادلِ فارسي nomyي  ي چنين واكاوي و تحليلي است كه حيدري ماليري براي دومين معناي واژه بر پايه

 اوستاييِ/ و پارسي كهنdâtik, dâdigي  ، از پارسي ميانه)قانون و داد ( dâd و dât» دات«كند با اين توضيح كه  پيشنهاد مي
dāta ي    است از ريشهdā يي مشابه در سانسكريت و چند زبانِ  و همريشه با واژه» گذاشتن، نهادن، ايجاد كردن«  به معني

  .كهن و باستانيِ ديگر
و با همين روش در برابرِ .  پيشنهاد كرده استeconomyرا به عنوان معادلِ درست و دقيقِ » داتي  بوم« ي  بر اين مبنا، او واژه

autonomy ِو براي . ي خود به كاربرده است نامه را در واژه» خودداتي «  نيز معادلautonomous و autonomy به ترتيب 
  :اين توضيحات را به انگليسي آورده است

1) Self-governing; independent; subject to its own laws only; having autonomy . 
2) Pertaining to an autonomy, or a self-governing community . 
3) Biology: Existing and functioning as an independent organism. Growing naturally or 

spontaneously, without cultivatio 
 
1) Independence or freedom, as of the will or one's actions . 
2)The condition of being autonomous; self-government or the right of self-government 

  
 به كار برده nomos سومين معادلي كه برايي جالب ديگر در واژگان حيدري ماليري اين است كه او  در ضمن يك نكته

ها حساس هستم،  اين نكته براي ذهن كسي چون من كه به رقص و پژواك معاني در زبان. است» ناموس « ي آشناي  كلمه
را » ئابور « ژار  است و فرهنگ كردي ــ فارسيِ هه» اقتصاد « ه معني ب» ئابوري « يادآورِ اين موضوع شد كه در زبان كردي، 

  ). سازدان(آوردن، مهيا ساختن   فراهم-2 آبرو، آزرم؛ )ناموس( -1: چنين معني كرده است
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كاررفته  بههاي تاكنون  و معادل» خودمختاري« تر و رساتر از  اش، بسيار دقيق ي غرابت به رغم همه» خودداتي « باري، به هر رو 

تر با  تر و دقيق هاي درست حال، من به روال هميشگيِ خود از اين نوواژه بااين. است» اتونومي « ي معاني  در فارسي دربرگيرنده
ها استفاده  اي واژه  و صرفاً براي توجه بيشتر به معناي اصلي و ريشهمان ، و با رعايت عادات ذهني»چكاني قطره« احتياط، 

  .كنم مي
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  اي است؟ ي خودمختار چه جامعه معهجا
 گرايي فرهنگي كاستورياديس، مردمان بومي و نسبيت

  
  Claudio Albertaniي كلوديو آلبرتاني  نوشته
  ي بهروز صفدري ترجمه

  http://www.behrouzsafdari.com: سايت نشاني وب
  

ها،  ونانيان قديم، عبريهاي نامبيكوارها، كنفوسيوس، وِداها، ي بيني جهان بايد چنان باشد كه جهان
  .دن نباشفاحشخداها،  با آن در تضاد  مسيحيان، بي

  »كورنليوس كاستورياديس«
  

 در . استانديشي سستمحيطي، ازخودبيگانگيِ سوداگرانه و   زيستي بالهاي ما در جهاني زندگي مي كنيم كه زير سيطره
شود، ناتواني در تصور كردنِ  راسي و نئوليبراليسم آشكارتر ميدموك ي كمونيسمِ دولتي، سوسيال گانه  كه شكست سهحال همان
 ما به انديشيدن همچنان برانگيختنِاي مانند كاستورياديس با  به همين دليل چهره. ادامه دارداي متفاوت همچنان  جامعه
جنبشِ ضد « با اعضاي بحث علنيِ او اش  نمونه.  با نظرش موافق نباشيم در موارديگاه كه گرِ راه ماست حتا آن روشن
2»ماوس «  )MAUSS( » در علوم اجتماعي  ] anti-utilitariste [باوري  فايده  . برگزار شد1994 است كه در دسامبر 1

 دهتشكيل ش Serge Latoucheتوش   و سرژ لَهAlain Caillé آلَن كَيه از جمله فرانسوي پردازانِ اين گروه از نظريه
  با پس از هفده سال بايد چرا .دانند مي» رشدزدايي «  بحران را ازرفت  برون  راهوكنند  را افشا ميادي رازآميزگريِ عقلِ اقتص

سياست به : كند  مي  كه مطرح است و مسائلياش  فعليت داشتناش دليل؟ گرفتاز اين بحث آن را از سر  گرد و غبار روفتنِ
 من در اين . خودمختاري خودداتي يا ساختنِ طرحِ نيز، وگيرد سش مي را به پر وضعِ امورِ موجود  كه جمعيمثابه فعاليتي

ايش بپردازم و ه ترين نكته كنم تا سپس به برخي از اصلي هاي فكريِ اين بحث آغاز مي  نخست با بازسازيِ خاستگاهنوشته
  .سر بگيرم را از برانگيز بحث هاي  موضوعدرپايان

 كه

  
  ي بحث پيشينه

اش در انقالبِ نافرجامِ  مشاركت:  پيموده يك به يك بپردازيماش   كه كاستورياديس در زندگيي مراحلي الزم نيست به همه
، نقد بوروكراسي سوسياليسم يا بربريتي سياسي در گروه  يونان در پايانِ جنگ جهاني دوم، تبعيد به فرانسه، مبارزه

 .ي مسائل بزرگ جهانِ كنوني داوري درباره اري از پيش پيوسته و عگريِ كاوي، پرسش ، رويكرد به روان]كشورهاي بلوك شرق [
ي خودمختاري  گسيخته وار و حتا عنان ي شيفته تنيده شده مطالبهظاهر متفرق  ي اين تجاربِ به  همه دري سرخي كه رشته

مجموعه [د  كارون.است ،ي كلمه مدارانه  فلسفي و هستي در معنايفردي و جمعي ، نه فقط در معناي سياسي بلكه همچنين
كوشم   با خودمختاري به معنا و مفهومي كه براي مردمان بومي دارد، در ارتباطي سرراست و مستقيم نيست، اما من مياو] آثار

دامنه و نشان دهم كه اين كارو اين مردمان بهند براي درك مبارزات ردسه گانه. غايت مفيد است ب از  افزون بر اين، ما نقد 
  .شناسيِ ميراث آن را مديونِ همين كاروند ايم سياست سنتي و از هستيماركسيسم، از 

اي به همين نام از   اين گروه از طريق نشريه.3شده است كم در مكزيك كمتر شناخته دست» ماوس « اما كارهاي گروه پژوهشيِ 
الهام ) 1950-1872( هاي مارسل ماوس از كار) اما نه منحصراً ( طور عمده  اي پرداخته كه به  به تدوينِ انديشه1981سال 
 ، مبارزِ سياسيِ جنبشِ Proudhonشناس و طرفدارِ سوسياليسمي از نوع پرودوني  شناس، جامعه  مارسل ماوس انسان.گيرد مي

 اي در رساله  است،ي دهش جستاري در باره معروف ي كتابِ ماوس نويسنده.  در همان زمان بود4 و منتقد بولشويسمها تعاوني
طور كه داويد  همان. است 5 پيامدهاي مهمي از لحاظ فلسفي و سياسيي هاي مبادله در جوامعِ كهن كه دربردارنده  شيوهي باره

كه تا كنون نوشته  هاي اقتصاد سياسي است ترين رد و ابطال نوشته است، اين كتاب يكي از راديكال David Graeberگرايبر 
6  .هاي انقالب روسيه است  مستدل به دامحال پاسخي معقول و  و در عينشده 

 4



مالنزي، پاپوازي و برخي از قبايلِ شمالي و شمال غربيِ ( هاي انساني در جوامعِ متفاوت  ماوس پس از واكاويِ سرشت تراكنش
يد نادرست و گو ي تاريخِ اقتصادي مي چه علمِ اقتصاد درباره رسد كه بخش بزرگي از آن ، به اين نتيجه مي)اياالت متحد آمريكا 

ها  ي اصليِ انسان  طرفداران متعصبِ رقابت آزاد، يعني اين ادعا كه محرك و انگيزهي ي مشترك ميان همه انگاره  بن.غلط است
انسان  homo oeconomicusاعتقاد به . اساس است  مادي است، يكسره بيمايملكها و   داراييحداكثرسازيِميل به 
» يابيم  خود ميپيش روي بلكه در پشت سرنه در « چنين انساني را . ر به دوران مدرنيته است ابداعي صرف و منحص اقتصادي

ها، ماركس و انگلس ــ فكر  شان ــ و همچنين منتقدانِ آن  ي اخالف چه اسميت، ريكاردو، ناسو و همه  آنبرخالف). 272. ص( 
 جبري  جايگزينيِي مبادله  و ميان اين دو شيوهگيرد ار نميقري كااليي   شيوهي داد و ستد پاياپاي پيش از  شيوهكردند، مي

  .وجود ندارد
7 ) ترين شكلِ مشترك آن بوده هاي گوناگون، رايج گذاري ، تحت نام»پوتالج « كه ( ، دهش »باستاني «  موسوم به  در جوامعِ

 دهد را تشكيل مي» اعيِ تام ي اجتم پديده «  يكشناسيِ مارسل موس ،  يا، بنا ترمتنيده درهمنظامي از روابط.در اين جوامع  
ي ما  ها چنان كه  در جامعه به معناي نوعي تجارت ميان افراد و شركت، ] رها، لوازم زندگيو هوده[ ي اموال و اجناس  مبادله

. همانجا، ص(قرار است بر» وار   تام و فراگير از نوعِ هماوردانه و مسابقهرساني  خدمات« از نظامي بلكه ، وجود نداردرايج است
ها   آيينها، وآمد مردان، زنان و كودكان، و همچنين ضيافت  كه رفتشود تر انجام مي كه در چارچوب قراردادي بسيار كلي) 153

گذارند؛ چيزها  در اختيار يكديگر ميبا رويكردي دوسويه و متقابل ها از طريقِ دهش خود را   انسان.گيرد ها را هم دربرمي و رقص
  .كنند دريافت مي يكديگردهند و از   ميبه يكديگر» نزاكت « و » حرمت «  زيرا كنند  با هم مبادله ميرا

 كواكيوتل كه ، براي مثال براي بوميان پوچ و مهمل استها  از نظر آنمعناي زندگي در انباشتن ثروت استتصور كه اين 
kwakiutl  ناممكنيِ اين امر كه انگيزه  به گفته.شان از انباشتن ثروت تخريبِ آن است كه تنها هدف ها  ي كاستورياديس اثبات

يكي از « ويژه جوامعِ باستاني، فرافكني شود،   به جوامع ديگر، به]عطف به ماسبق [نگرانه  پسداري مايه سرهاي اقتصاديِ و مقوله
 كند  كسي كه در بازار خريد و فروش مي در رفتارِ .8»شناسيِ معاصر است هاي انسان هاي برخي از جريان ترين اداي سهم اصلي

» عقالنيت  « دهد  ها با ولخرجي به باد مي ها و مهماني دهد يا در جشن اش را به ديگران مي رفتار كسي كه دارايي نسبت به
  .بيشتري نيست

گرانه   جداشده و تماميتي ستمداري، اقتصاد با تبديل شدن به بعدي يابيِ شكل ـ كاال، يعني همراه با سرمايه اما همراه با تعميم
 برنارد ي زنبورانِ افسانهكند كه   مارسل ماوس خاطرنشان مي.كند ي خود تبديل مي جامعه را به معناي اخص ملكه به مستعمره

و از همان ) 271. همانجا،ص( است » حيوانِ اقتصادي « ي نماديني از زايشِ انسانِ مدرن همچون   نشانه)1705( مندويل 
 ي  وظيفه پس از آن،.گيرد شده قوام مي  پنداشتهي جهانييها مثابه ارزش  فردي بهمنفعت و سوداست كه مفاهيمِ هنگام 

بازخواني ) استفاده  و سوء( نگري  ي تاريخي بشريت را با پس  اين بوده كه با استفاده از اين مفاهيم تمامي توسعهاقتصاددانان
  .كنند

ي تكاملِ  ي عقالنيت ادعاييِ موجود در هر تحولِ اجتماعي و نيز ايده كنند تا اسطوره  كمك ميبنابراين ماوس و شاگردانش به ما
بر سرش ها  ها و هم ماركسيست  هم ليبرالكه(  را ،ها ي مكان ها و همه  زمان  به عنوان امري صادق و معتبر در همه، بشرجبري

آليستي از   يا ايدهلوحانه ساده] conception [رداشت يا بِگرتشي  از سوي ديگر، ماوس درك و ب.مردود بشماريم) نظر اند  هم
به اين معني كه اگر از سويي . كند ي آن را خاطرنشان مي  ندارد و گاهي خصلت دورگه يا بدويدهش در جوامع نخستي

 . هم وجود ندارد محورانه عتهاي صرفاً منف شده در جوامع كهن كامالً آزادانه و رايگان نيست از سوي ديگر مبادله خدمات ارائه
  . است9 رخدادپذيرها وراي كنشِ  تداوم بخشيدن به روابط شخصي در زمان و قوام دادن به آني دهش سرشت ويژه

 (   آروينيشِهنگام درگذشت، نشان داده كه نپاه شناس درخشاني كه بسيار پيش ، انسان )1977-1934( تر ير كالس پي
:  از جوامعِ بي دولت به سوي جوامعِ با دولت  نيستروندي ناگزيرگرِ    نشان]observation empirique [ )مشاهدات تجربي

شدگي، ريسك قدرتي جداشته از  آوردن به ريسك تقسيم روي از بدويي  ي امتناعِ جامعه دهنده  نشانتن در شده نگاشتهقانونِ « 
به ) و نيز با ماركسيسم ( گرا  شناسيِ تكامل ستر در تقابل با انسان كال10». ديگر تابع جامعه نباشدجامعه است، يعني قدرتي كه

هاي واقعي و عمليِ قدرت  دهيِ سياسي ــ يعني از اُرگان پردازد كه بنابر آن جوامعِ نخستي از سازمان داوري مي افشاي اين پيش
  .اند بهره بوده ــ و نيز از ساختارهاي اقتصادي كارا بي
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، با صراحت اعالم 11اقتصاد جوامع بدوي. عصر حجر، عصرِ وفورچاپِ فرانسوي كتابِ مارشال سالينز،  بر اي كالستر در مقدمه
» وفور «  نخستينيان در  بدويان يانويسد كه آميز مي اي تحريك او به شيوه. داري است كند كه كميابي محصولِ سرمايه مي

چيدنِ گياهان و [گيري، برچيني،  هاي خانگي، ماهي عاليت، شاملِ فكردند زيرا به ياري چند ساعت كارِ روازنه زندگي مي
كنند و به  بايد پذيرفت كه اين مردمان بيش از اين توليد نمي. ساختند و ابزارسازي نيازهايشان را برآورده مي] ها  رستني

  :نويسد كالستر مي. ن كنند چنيندارند رو كه ميل توانند بلكه از آن رو كه نمي پردازند، نه از آن انباشتنِ اضافه محصول نمي
ي نظر و قضاوتي ارزشي  كننده بدوي جوامعي بدون دولت اند، در واقع پنهان جوامعِ نفسه درست، كه قضاوت عيني، و فياين «

در حقيقت نظرِ نهفته در اين . كند مثابه علمي دقيق را مخدوش مي شناسيِ سياسي به  امكانِ ساختنِ يك انسانابتدااست كه از 
براي ( ي ديگري  كه براي هر جامعه ها، همچنان  اند به نام دولت كه براي آنمحرومين است كه جوامع بدوي از چيزي حكم ا

ي   متمدن نيستند، در تجربهواقعي و جوامعي كامالً . اندناقص ي جوامعچنينبنابراين . الزم و ضروري است) ي ما  مثال جامعه
 اين  .اين كمبود اند كمبود دولت، و همواره با تالشي بيهوده در صدد جبرانِ عني يبرند، چه بسا دردناك كمبود به سر مي

اش اين  گران بيان شده و خالصه  يا كارهاي پژوهشهاي مسافران رويدادنگاريوبيش مبهم در  كم  به صورتيچيزي است كه
در عمق چنين رويكردي . اي است هي بدون دولت ناممكن است؛ دولت سرنوشت محتوم هر جامع انديشيدن به جامعه: است
  12». قوي استمدارانه نهفته كه اغلب ناخودآگاهانه و به همين دليل هم بسيار اي قوم رگه

اين باور كه . توان همين را گفت دارانه نيز مي سرمايهپيشامثابه جوامعي   بهدارانه سرمايهغير ماركسيستيِ جوامعِ ي تعريف در باره
باورِ غلطي  ناپذيرِ بشريت اند، نه فقط در مورد جوامع بدوي بلكه در مورد جوامع غربي نيز، اي اجتنابه دولت و سرمايه سرنوشت

شده را نه فقط در تئوري   تأسيسهاي جا و اكنون، از اين گزينه برخورداريم كه مناسبات سوداگرانه و قدرت ي ما، اين همه. است
ترين شكلِ توتاليتاريسمِ اقتصادي تا  يافته كنيم توسعه  كه در آن زندگي مياي جامعه. و نظر بلكه در پراتيك و عمل نپذيريم

طور طبيعي و در سرشت خود  ، زيرا روح و جانِ انساني بهيكسره منقاد و مطيع نيستيمكنون است، اما حتا در اين شرايط نيز ما 
  .دهد تن نمي  گرانه  سلطهبه روابطمستقل است و 

 .زند هاي خودمختاريِ راديكال نيز جوانه مي رويد طرح اي كه دولت و سرمايه مي ه از همان ريشهدهد ك كاستورياديس نشان مي
 و برگزاري جشن و مهماني تا به امروز هم در مناطق réciprocitéدوسويگي هاي برجامانده از  بايد اضافه كنيم كه نشانه
انسانِ نتوانسته ) homo oeconmicusو اكونوميكوس، اوم (انسان اقتصادييا، به عبارت ديگر، . پرشماري حفظ شده است

و راهبردهاي مقاومتي او را، اسراف ضداقتصادي و استعداد و  ) homo ludensنس  اومو لودسرشت،  يا بازي (بازيگوش
اي   نشريه انترناسيونالِ لتريست گي دوبور و دوستانش در 1954 در ژوئن سال .اش براي جشن و ضيافت را ببلعد آمادگي

 دهشي از نوع غيرهماوردانه ي  گونه باستاني و جشني   هديه« . كردند  كه آن را به رايگان توزيع ميپوتالچمنتشر كردند به نام 
بازي مواجه  ودل  با چيزها و بازشناختنِ خويش در اسراف و دسترابطهخوانندگان را با چالشِ قطعِ اش  ها از طريق  آنكه
چيز براي همگان،  همه، يا شورش زاپاتيستي و شعارش 68براي مثال جنبش مه (  گسست گهاي بزر لحظه 13».كردند مي
شود و با پوتالچِ جوامعِ   پول بيرون كشيده ميي  سلطه از زيراي هستند كه هنوز گوياي زمانِ بازيگوشانه  )چيز براي ما هيچ

  .14پيكري مانند مكزيكو كهن خويشاوندي دارد، حتا در شهرِ غول
 موضوعِ دهش بااهميت است افشاي اقتصاد سياسي همچون چه عالوه بر ازسرگيريِ طه با كارِ گروه ماوس، به نظر من آندر راب

، رقابت آزاد، رفاه، نيازها،  و هماوردي  مسابقهبازار،: هاي خاص خودمانترااست، ديني با كشيشان و » ي كنوني  دينِ زمانه« 
خورد كه به نظر من گئورگ زيمل و كارل پوالني در   در اين كار به چشم ميويسندگانتأثير بسياري از ن. 15كميابي، و غيره

ي  ها پيش از مارسل ماوس، اولين كسي بود كه در جستار مهمي درباره ، مدت1907 گئورگ زيمل در .تر اند ها برجسته ميان آن
 ستيزِ تراژيك ميان فرد و جامعه در زندگي بزرگ گرِ  اين تحليل.16 پرداختدوسويهرايگاني به مسائل مربوط به دهش و روابط 

وند را همچون عامل مركزي در فرار» ي اخالقيِ بشريت  حافظه« ي خودش  ويژه در شهر، رايگاني يا به گفته دوران مدرن، به
  .داند شدن مي اجتماعي

 و  در قالبِ شيء از رايگانيشكلي است،ه ي دارايي ميان انسان دهش، گذشته از اين كه، همراه با دزدي، نخستين شكلِ مبادله
اي   اين نه يك شيئ بلكه رابطه.هم هست درونيِ هركس در قبال ديگري ها و آمادگيِ  ميان آنرفتارهاي دوسويهبياني از 

شدن  وسوي روابط اجتماعي تنظيم داري، وقتي سمت  در سرمايه.رود اش فراتر مي  ماديِ سازنده اجتماعي است كه از عوامل
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« و  » كنند  كسب مي خودخاصِكاالها زندگيِ « گرانه است،  ي كميت، خودخواهيِ اقتصادي و دقت محاسبه ودكارانه بر پايهخ
  .همه حتا تحت اين پوشش نيز رايگاني دوام آورده است ، اما بااين»شود   به روابط ميان اشياء تبديل ميروابط انساني

اي از ميراث انتقادي ماركسيسم را نگاه داريم   بخش عمدهكند تا ، به ما كمك مي17ونيِ بزرگدگرگويژه كتابِ  كاروند پوالني، به
 پوالني نيز همانند مارسل .18 عاملِ اقتصادي در تاريخِ انسانيگزاف ازارزيابيِ : اش رها شويم وپاگيرترين جنبه و از زير بارِ دست

 نبوده است؛ در گذشته، بازارها، پول و تجارت در جوامع گوناگون ماوس بر اين نظر است كه انسان همواره حيواني اقتصادي
 رخ  تنها از قرن نوزدهم به بعد اين پديده.وجود داشته اما اقتصاد از اهميت نامتناسبي كه امروزه دارد برخوردار نبوده است

 با قواعد و 19پاي سخت يك سيستم اقتصاديِ  ، يعني گذار بهبازار اقتصاد بازار به همراه با همزمان با گذار از اقتصادي ،دهد مي
  . صرفاً معطوف به بازارگيريِ جهت

دهش و  شود و همچون قدرتي جداشده با بلعيدنِ آيينِ اخالقيِ  خودمختار يا خوددات مي جامعهدر برابرِ گاه اقتصاد آن
زندگي به تبعيت و انقياد سپس . يابد ر مي، استقرا شود يافته مي ، در جوامع اروپاييي جوامع پيشين، حتا دوسويگي كه در همه

ي شوم خود را بر تماميِ  اندك سايه گري است كه اندك آيد كه حاصلِ آن گرايشي منحرف و كژديسانه به سلطه سرمايه در مي
نه تنها در قلمروهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي، بلكه همچنين در ندي است كه واين فرار. جهانِ كنوني افكنده است

فراروندي كه با خشونتي سهمگين امروزه از حد و حدود خود نيز .  يابد هاي قومي، فرهنگي و وجودي نيز گسترش مي عرصه
  .گري بكشاند تواند كلِ بشريت را به خودويران فراگذشته و مي

  
  بحث
نجام گرفته كه در همسايگي و ايي   كه تدوينِ نظريِ گروه ماوس در محيط فكرياند گوياي اين موضوع يادشده هاي ي نكته همه

شان به   وجود داشته و اعضاي گروه مديون بودنمتقابل ها همدليِ  ميانِ آن. بوده است محيط فكري كاستورياديسنزديكي با
 نقد راديكال از رشد اقتصادي يا از ايمان  بر سر موضوع تنها.20اند رك و راست پذيرفته را سوسياليسم يا بربريتگذارِ  بنيان

نهاد   در متنِ مشهوري از كاستورياديس كه بعدها در كتابِ.21پايانِ صنعت بزرگ نيست  بيي توسعهقريباً مذهبي به ضرورت ت
يابي و مناسبات  سازمان« ي بورژوايي  هاي جامعه  ماركس، مقولهمدعايخوانيم كه اگر، بنا بر  مي  بازنشر يافت،خيالينِ جامعه
هاي  نطفه ، پس» ميمون است ي كالبد كالبدشناسيِ انسان آشكاركننده« دهند، اگر  وضيح ميرا ت» ي جوامع  توليديِ همه

  بازگشتبه اقتصاد سياسيِ سنتّي بلكهبازگشت   نوعياين امر نه فقط. هستدارانه هم در هر كجا و هر زماني  ي سرمايه سلطه
كند  گيري مي آميز چنين نتيجه اي كنايه  به گونهياديس كاستور.22شود هم موجب مي  راگراييِ علمي ي هگلي و عقل به فلسفه
كه   حيوان بمانيم، حال آن همچنان با همان ماشود  ميباعث» بر روي پاهايش « ي ازنو قراردادنِ ديالكتيك هگلي  كه ايده
  .23 سرش را ببريم اين است كه چگونهموضوع
ي  هايش در باره ويژه در يادداشت د ماركس در اواخر عمرش، بهخو. آميز است  مبالغهها كمي  جويي  برخي از اين عيبالبته

 با .24 را هرگز به پايان نرساندسرمايهدر ضمن شايد به همين دليل او كتاب . هاي پيشينِ خود فاصله گرفت روسيه، از برداشت
. كسيسمِ ارتدوكس و مكتبي است افراطي از مارتر از دفاعِ ثمربخشهاي كاستورياديس  گويي وجود اين، به نظرِ من اين مبالغه
هاي  فقط انحطاط» ماركسيسم « كه او از  بر اين گيرد مبني سعيد از كاستورياديس مي براي مثال، عيبي كه دانيل بن

  .25ربطي است اش را فهميده است، حرف بي بوروكراتيك
ي  گري در جامعه استثمار و سلطهكاستورياديس از ماركسيسم آمده بود و اهميت آن را براي آشكاركردنِ سازوكارهاي 

 كوك،  كارل كُرش، آنتون پانه، از جملههاي انتقادي  با ماركسيستسوسياليسم يا بربريتي  نشريه. كاپيتاليستي قبول داشت
اش به فرانسه مشاهدات آنته سيليگا،  گويد كه پيش از آمدن كاستورياديس خودش به روشني مي. رايا دونايفسكايا، ارتباط داشت

او با چنين . 26ي كشور شوروي مطالعه كرده است بوريس سوارين، ويكتور سرژ، آلكساندر بارمين و خود تروتسكي را در باره
  .كند اش، تسويه حساب مي ماركسيسمي، و نه فقط با كاريكاتورِ استاليني

كه اين امر را  آن پردازد، بي لوگ ميبه ديا) نبود » ماركسيست « يعني همان كسي كه ( كاستورياديس مستقيماً با خود ماركس 
بخش انديشيده و نشان داده است چه  اي آزادي در موردش منكر شود كه او نخستين كسي بوده كه به تاريخ بر مبناي پروژه

تاريخ اي از   نظريه كه بر اين مبناحال، كاستورياديس اين امر را با اين. ي زندگي وجود دارد ي عميقي ميان توليد و بقيه رابطه
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او با دفاع از خواست رهاييِ انساني و . كشيد به پرسش مي ، ساخته شودي كردنِ تكنيكاقنوماندازه و  ي دترمينيسمِ بي برپايه
ماركسيسمِ انتقادي پرداخت، هرچند خودش موضوع را » دروني « اش، به نقد  ضرورت تغييرِ انقالبي در سرتاسر زندگي

  .ديد چنين نمي اين
سو، كاستورياديس، و  در يك. پليه، فرانسه مون: مكان. 1994 دسامبر 9: تاريخ. رسيم ي مورد نظرمان مي يب به مباحثهبه اين ترت

مناسبت اين مباحثه . آلَن كَيه، سرژ التوش، ژاك دوِيت، و شانتال مووف: ، از جمله»ماوس « در سوي ديگر اعضاي اصليِ 
سياست، فلسفه، : تري روي ميز جلسه قرار گرفته است هاي مهم فرهنگي، اما موضوعگراييِ  ي نسبيت وشنودي است در باره گفت

 خرابحالِ دنيا : كنندگان بر سر يك موضوع تشخيص مشتركي دارند ي شركت  همه.اي خودمختار دموكراسي و ساختنِ جامعه
اي  ي اصليِ عده كه در آن مشغلهاي است  اين چه جامعه: يك پرسش هم براي همه مطرح است. است و بايد ازنو ساخته شود

. شود وشنود آغاز مي اي از آلن كَيه گفت  نامهبا قرائت.  است خرفتي وماني يگران زندهي د اندوزي است در حالي كه مشغله ثروت
ي  خوددات خودمختاري ياي ي زايشِ مفروضِ دموكراسي، فلسفه و پروژه موضوعِ مورد اختالف نظرات كاستورياديس در باره

]autonomie[27 دگرداتي ناخودمختاري يا: حساسِ ديگري نكته.  در يونانِ باستان است]  hétéronomie،  قطب مقابل يا 
اهميتي نيستند و با معناي مبارزات اجتماعي  هاي كم ها نكته  اين.است» باستاني « در جوامعِ موسوم به ] مخالف خودمختاري

گراييِ هويتي  ي تجمع ها بيرون از دايره ي فرهنگ همه« : نويسد كاستورياديس مي. ارندجا و اكنون ارتباط مستقيم د در اين
 ها لِ بزرگ روييده بر اين ميدانِ جنگ خونين، وجود داشته كه در آناند، اما فقط دو فرهنگ، همچون دو گُ آفريدهآثاري باشكوه 

  »28.ييونان باستان و اروپاي غرب: ساز آفريده شده است چيزي سرنوشت
طور خاص   تاريخِ انساني، يكي بههاي در ميان آفرينش« : كند كاستورياديس در متن ديگري اين موضوع را چنين تصريح مي

ي  آفرينشِ ايده. دهد تا خود را به پرسش بكشد ي مورد نظر اجازه مي  كه به جامعهآفرينشي: منحصر به فرد و تكينه است
يي كه هيچ حد و مرزي  گري  پرسش،29ديشانه به خويش، انتقاد و انتقاد از خود بازان، بازگشت]خودمختاري[خودداتي 

دانيم كه نخستين شكلِ  مي[...]. پس چنين آفرينشي همزمان آفرينشِ دموكراسي و فلسفه هم هست . پذيرد شناسد و نمي نمي
هايي ديگر  بدانيم كه اين آفرينش با ويژگيدانيم يا بايد  اين آفرينش همان است كه در يونان قديم سربرآورده، و اين را هم مي
ي بورژوايي كه خواستارِ ]ها همداره[ها  از قرن يازدهم به بعد در اروپاي غربي همراه با آفرينشِ نخستين كمون

 ،]"اصالحات ديني"، دگرديسي[  رفورم  دورانِ با،]نوزايي[ رنسانس با بودند، سپس autogouvernementشان  خودزمامداري
هاي آن يكي از  كه از نظرِ كاستورياديس به رغمِ شكست{ ، با جنبشِ كارگري 19 و 18هاي قرنِ  نگري، با انقالببا روش

خواهانه از  هاي رهايي در دوران اخير با ديگر جنبش و} سازيِ جامعه تا كنون بوده است  ها به منظور انساني اعجازآميزترين اقدام
  .30»سر گرفته شده است

امر . شود  و سياست قائل ميگذاريِ ثمربخشي ميان امرِ سياسي اي آن كه منظورش را بهتر توضيح دهد تفاوتكاستورياديس بر
 به  چونهايي جمعي كه گيري قدرت ــ به معناي تصميم. اي معين مربوط است سياسي چيزي است كه به قدرت در جامعه

كه  اين، همچنان. ــ هميشه وجود داشته و وجود خواهد داشت گيرند  خصلتي اجباري مييابند  ضمانت اجرايي مينحوي از انحا
و اصلِ مسأله همين (  اما .كالستر در مورد جوامع بدوي نشان داده ،  بدان معنا نيست كه پس بايد دولت وجود داشته باشد

دستاورد .  را نداردتوان و خواست چنين كاري. كند گري نمي به نظر كاستورياديس اين شكل از قدرت سنتّي خودپرسش )است 
 در اين معنا، سياست فقط .كند گري مي گري و خودپرسش  ابداعِ سياست همچون فعاليتي است كه پرسشهماناجهانِ يوناني 

ي نهادهايش بحث كند و امكانِ تغييرشان را  شود كه جمعي تصميم بگيرد به صورت باز و علني درباره هنگامي زاده مي
  .31بپذيرد

اين هر دو . ه اندگويد كه هم دموكراسي و هم فلسفه در يونان باستان بدين گونه زاده شد ي مطلب مي  ادامهي ما در نويسنده
] خودمختاري[ي خودداتي  شان با پروژه شوند و در پيوند تنگاتنگ  پديدار مي32هاي تخيلِ اجتماعيِ نهاده همچون پرسمان
 هم دموكراسي و هم .33 جهان و جامعه مستقرِنهاد: آورند، يعني برميشان سر هايي در پيوند عميق با موضوع همچون بازپرسي

يابي بر آن، پيش  فلسفه توأم با كنجكاويِ بزرگي در قبال جهان و در قبالِ ميل به شناختن و فهميدنِ آن، و نه فقط سلطه
ترين قهرمانِ  داشتني د و دوستگوي هاي ديگر با تحقير و نفرت سخن نمي شناسِ بزرگ، از فرهنگ هردوت، آن تاريخ. روند مي

، شهرِ يوناني، و  »polisپوليس  « توان  را ميي اوجِ اين جنبش  نقطه. نه آشيلِ يوناني بلكه هكتورِ تروايي باشدتواند ميايلياد 
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34 مان و نه  زنه پيش از آن«  كه مركزِ آفرينشي بوده كه دانست) ي پنجم پيش از ميالد  سده( ي پريكلس  ويژه آتن در زمانه به
  .35»پس از آن زمان تا كنون همتا نداشته است 

36   سياسيِقدرت، همچون هر  )پوليس ( يونانيشهرِ « :  بخوانيمي اين موضوع جالب است نظرِ نيچه را در باره
اش  انهورز ي بطئيِ خشونت غريزه ؛كرد برخورد مي  رشد فرهنگبدگماني به و ] انحصارگرايي[با طردگرايي اي،  دهنده سازمان

در فرهنگنه تاريخ و نه فراشدي خواست   نمي)پوليس (  شهر. داد ت در قبالِ آن نشان نميتقريباً چيزي جز ناراحتي و ممانع
درست . داشت ساخت و در سطحي واحد نگه مي مؤظف مي ها را ي نسل  بايد همهاش گزاري قانون  آموزش مقررشده در:بپذيرد
[...] . بود كه فرهنگ توسعه يافت) پوليس(شهر  پس به رغمِ .اش خواسته بود  دولت آرمانيون هم برايافالط چيزي كه  همان

 وحدتي  بينانه در باره فريبي است خوش چشم] مديحه[زيرا اين : ي پريكلس در مقام پاسخ برآمد نامه نبايد با استناد به مدح
) پوليس ( شهر ميان  ادعاييضروريِ

 

  .37»و فرهنگ آتني

دهد كه  ، توضيح ميمحوري گيري از ديدگاه مبتذلِ اروپا او، با فاصله. لوحي نبود آوري كنيم كه كاستورياديس آدم سادهبايد ياد
ر و نيست، بلكه دو» هاي تربيتيِ هايدگر  افسانه« سازد عقل نيست، اندازه و ميزان نيست، هارموني يا  چه يونان را مي آن

 نيز مانند نيچه ــ كه طرز كاستورياديس. انجامند گري است كه به فاجعه و تخريب مي دي تعاندازگي و دادگري، بي ي بي چرخه
 ــ فرهنگ يونان را همچون كند  و نقل قول نميبرد  نمي ِ خود به يونان را بسيار به او مديون است هرچند از او چندان نام نگرش

ي بردگي نيز  او از مسأله.  استنبود ـ نا و معنايي ـ نا ي فهمد، به اين معنا كه  اين فرهنگ زير سيطره فرهنگي تراژيك مي
 او ابايي از پذيرفتن اين موضوع ندارد كه بردگي .كننده نيست دهد كامالً قانع  نيست، هرچند توضيحي كه در اين باره ميغافل

ي  بايد با چنين مالكي در باره است اين نيست، و ن خاصِ فرهنگ يونانيچه آنشنيع و نابرازنده است، اما بر اين نظر است كه 
؛ در مورد خاصِ ه انددارانه بود ي آفريقايي، برده  بخشِ بزرگي از جوامعِ باستاني نيز، براي مثال جامعه.38اين فرهنگ قضاوت كرد

  . تنها كسي بود كه در صدد توجيه آن برآمد يونان، ارسطو
، ]عدم وجود [ي نابودن   مسألهگرفتنِ  در برعهده آن استتوانمنديِبنيادينِ يونان درست همين ي  از نظر كاستورياديس تجربه

گري مداوم در  ي يونان براي پرسش»شناسانه  هستي« عبارتي آمادگيِ  نامد؛ اين توانايي به كه كاستورياديس آن را مغاك نيز مي
ي   درست به اندازهمغاك روياروشدن با ي  و اراده تصميم« كند كه   او تكرار مي.هاست حل وجوي راه  و جستاين مسألهي  باره

 را تضمين چيز پيشاپيش ارزشِ كردار و حقيقت انديشه و گفتار ي كه هيچدر جهان. بازشناختن و پذيرفتنِ آن اساسي است
 پاسخي است به ]  يونانيدليلِعقل و [  خرد يونانيبنابراين» 39. هست و انديشيدن و گفتنكردن  بسي چيزها برايكند، نمي
] شدني حادث[، آفرينشي تاريخي و رخدادپذير  نيستي طبيعت  دموكراسي دادهوضعيت بشر؛]  دردليل و  عقلعدمِ [مِ خرد عد

  خودشدموكراسي:  شده استكوبيده درهمآري، چنان شكننده كه سرانجام  .40است و به همين دليل بختكي و شكننده است
  .تواند از خود دفاع كند نمي

اي  هيچ چيزِ مقدرشده  «:دهد ، كاستورياديس با لحني پر آب و تاب چنين پاسخ مي» يونان ؟  درچرا«  كه در برابرِ اين پرسش
  دموكراسي بخشي ازوانگهي. جا انجام نگيرد يا در جايي ديگري انجام گيرد توانست در آن دموكراسي مي: در اين امر نبوده است

اين كه . اما در نيمه راه باقي مانده است. ي عمل پوشيده است مان دوره ــ جامهدر جاهاي ديگر نيز، ــ  مانند هند، چين، در ه
توانم  دانم و نمي چه داليلي باعث شده چنين گسستي در نزد مردماني ايجاد شود و نزد مردماني ديگر ايجاد نشود، من نمي

    41» . به آخر مسيرش را رفته است بوده كه دموكراسي تقريباً تادانم كه چرا فقط در يونان اما مي. چيزي بگويم
ي  اگر نويسنده. گيرد آلن كَيه با درايت خاصي همان استداللِ كاستورياديس عليه ماركس را عليه خود كاستورياديس به كار مي

با س داري غربي فروكاسته است، پس آيا خود كاستوريادي  برخاسته از تاريخ اخيرِ سرمايهشمايي تاريخِ جهاني را به سرمايه
ها يا   آيا او نپاهشمحوري و حتا اروپامحوري نيفتاده است؟ ي دموكراسي همچون آفرينشي يوناني ـ غربي به دامِ يونان ارائه

اند مانع از پيدايشِ قدرت جداشده و  هاي دموكراتيك جوامع باستاني را، كه توانسته ي ويژگي ير كالستر در باره مشاهدات پي
رشِ جامعه به طبقات42 اجتماعيِ متخاصم شوند، ناديده نگرفته است؟ب  

 يا فرهنگ غربي، حتا در بهترين اين نظر نيستم كه فرهنگ يونان،من بر « : گويد كاستورديايس در دفاع از ديدگاه خود مي
ني چيزي آغاز گويم كه در اين دو جا زما من فقط مي. شان، الگويي براي باقيِ بشريت يا براي خود ما در آينده باشند حالت

از نظرِ  ».به پرسش كشيدنِ خويش: ترين صورت بيانِ آن اين است سادهچيز چه بوده است؟  آن. شده، چيزي جوانه زده است 43
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تواند مطرح شود و نه، براي مثال،  كاستورياديس پرسشِ آلن كَيه خود پرسشي اروپامحورانه است، پرسشي است كه در اروپا مي
  .محور داند يا اسالم محور مي اهللا خميني بپرسد خود را ايران كند از آيت كس خطور نمي ذهن هيچدر تهران، جايي كه به 

مطرح ) روند  هر سه صفت همچون مترادف به كار مي( اي يا سنتّي   قبيلهسپس نظرات مربوط به جوامعِ موسوم به باستاني، 
اي  ؛ مقولهگيرد فاصله نمي» جوامعِ باستاني « ي   مقولهازث كنندگان در بح يك از شركت بايد خاطرنشان كنم كه هيچ. شود مي

ها  ي اين شيوه  گنجاندنِ همه.گيرد شدت متفاوتي از زندگي را دربرمي هاي به برانگيز است زيرا شيوه كه به نظر من بسيار پرسش
  .»داري پيشاسرمايه«مثابه جوامعي  داري به قدر خودسرانه است كه تعريف كردنِ جوامعِ غيرسرمايه همان در يك تعريف واحد
 يا اي خودمختار اي، جامعه ي قبيله ، يعنيِ جامعهگويد  از آن مي كالستركه، »عليه دولت  « يجامعه: گويد كاستورياديس مي

و در متني ديگر در .  داردراسخ ايماني يگاه استعاليي يا الهوتيِ هنجار به جاتواند باشد زيرا  نيست و نميautonomeخوددات 
انند بشوند؛ اين جوامع تو شوند و نمي گويد كه در چنين جوامعي نهادها به پرسش گرفته نمي توضيح بيشتر اين موضوع مي

 آبا و اجدادي، با موجوديت و ي با حكمت كس.خواهند بدانند دانند و نمي اند اما چيزي در اين باره نمي  را آفريدهنهادهاي خود
خداي آيا قانون درست و عادالنه است؟ آيا خدايي هست؟ آيا « : تواند بپرسد كسي نمي. كند ي يهوه مقابله و مخالفت نمي اراده

ورياديس اين كاست. شود اعتبار دانسته مي اند پيشاپيش بي هرگونه انتقاد از قوانيني كه پيشينيان به جامعه داده» خوبي است؟
و . نامد  گرفتنِ هنجار مي شدگي هنجار و ناممكنيِ به پرسش  ، تحميلhétéronomieي،  دگردات غيرخودمختاري ياحالت را

گريِ جمعي نيز وجود ندارد و  وجود داشته باشد، خودـ نهادسازي صريح و خودپرسش] غيرخودمختاري[جايي كه دگرداتي 
آيا اين «  اين حرف در هر لحظه است كه  امكانِ گفتنهمانا] خودمختاري[خودداتي .  گفتتوان از دموكراسي سخن نهايتاً نمي

  .44، استِ قانون ، و نيز، در صورت لزوم، امكانِ تغيير دادن»قانون درست و عادالنه است؟ 

نامم، از جمله  مي] hyper-relativiste[گر  كنيد كه من آن را اَبرنسبيت شما از سويي از موضعي دفاع مي« : گويد آلَن كَيه مي
نظر  ، و از اين نقطهكنند ي راديكال عمل مي  برمبناي تخيلِ نهادسازانهسانيخودسريِ هم ي جوامع با گوييد همه كه مي هنگامي

لي شمو حال از جهان اما درعين .ها ارزشي همسان دارند ي آن مراتب يا پايگاني برايشان قائل شد، و بنابراين همه توان سلسله نمي
]universalisme [فرهنگي ميانِ همه ، چرا كه تقريباً بيكنيد بسيار راديكالي دفاع مي عدي جوامع و قيد و شرط از ارزشي با ب 

  ». گوييد سخن مي ،گري يعني ارزشِ خودپرسش، ها در فراسوي آن
فته، ي بيش از هرجاي ديگر گسترش ياشمول ي جهان  در غرب بوده كه ايده اين درست است كهگرچه: گويد توش نيز مي هرژ لَس
گرا و  شمول ي فلسفي در ابعادي جهان هاي مهمي از مباحثه  در جوامع كهن و باستاني نيز، از جمله در چين و در هند، دورهاما

  .45گيري وجود داشته است  فاصلهعملِنيز 
توانست بسيار  دهند، و چه حيف، زيرا بحث مي ي شرق را توضيح نمي نه كاستورياديس و نه اعضاي گروه ماوس، نظرشان در باره

شوراهاي  «  سن، نشان داده كه در هند، در چين، و در ژاپنِ عهد باستان فيلسوف و اقتصاددانِ بنگالي، آمارتيا. تر شود روشن
 چنداني با ي ، و فرق و فاصلهگري  اجراي خودپرسش مشخصاً به منظورِاند  بوده  كه فضاهايي عموميوجود داشته » بودايي 
  46.اند ي آگوراي يوناني نداشته روحيه

 
  ها پرسش

. گشوده مانده استهاي پرشماري در اين بحث همچنان  نظرم، اما پرسش طور كلي هم هاي گروه ماوس به انديشي من با نكته
هاي  اروپامحوري حال حاضر ئولوژيِ اروپايي نيست؛ در دانيم كه اروپامحوري الزاماً يك ايده  اروپامحوري چيست؟ ميبراي مثال،

تواند مفيد   به نظرم نقلِ تعريف سمير امين از اين پديده مي.شود ي التين، در آفريقا و جاهاي ديگر توليد ميبسياري در آمريكا
وريِ مح بنابراين نوعي قوم. ها نسبت به ديگران نيست  غربيهاي ها، خطاها و ناداني داوري جمعِ پيش اروپامحوري حاصل« : باشد

 فراتر ي زمين تاكنون از آن هيچ مردمي از اهالي سيارهبراستي هايي محدود نيست كه  پاافتاده و صرفاً گواه افق عادي و پيش
رود و در  ن نوزايي و رنسانس فراتر نميهايش از دورا  ريشه مدرن است كه47ويژه مشخصاً و بهاي  اروپامحوري پديده. دشنرفته با

ئولوژيِ جهانِ كاپيتاليستيِ مدرن را تشكيل  ن معنا، اروپامحوري بعدي از فرهنگ و ايدهبدي. افته استاشاعه يي نوزدهم  سده
48    ».دهد مي
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 چند ماه پيش پرداختند، شورشي كه كنندگان در اين بحث اندكي به تفسيرِ شورشِ بوميان مكزيك مي شد اگر شركت جالب مي
 گرچه كاستورياديس درست پيش .ي از همدلي در سراسرِ جهان به راه انداخته بود و موجاي انفجاري پديدار شده به گونهاز آن 

 در جهانِ  كهبخشد  را وحدت مي اشكالِ پرشماري از مقاومت اين شورش« ( اش نظرهاي مهمي در اين باره اعالم كرد   از مرگ
 اما در جريان اين بحث نه او و نه اعضاي ، )49»دهد رخ ميهايي از كشاكشِ ماهويِ جوامعِ تاريخي و مدرن   همچون بخشغرب

  .اي در اين رويداد بود سابقه در حالي كه چيزِ بي. اي به اين رويداد نكردند گروه ماوس اشاره
وانهادنِ ماركسيسم ـ لنينيسم، اضطرارِ بازسازيِ ( شان  هاي اصلي ايدهبوميانِ زاپاتيست نه تنها تاريخِ مكزيك را تغيير دادند بلكه 

سرعت  به) و جشن » دهش « ي نويني از درك همبستگي بر مبناي   در فراسوي احزاب، نقد زندگيِ روزمره و شيوهسياست
  .تبديل به ميراث بشريت شد

ي  شود كه وفورشان پديده  با كمبود همان كاالهاي فقيري تعيين مييافتگيِ مناطقِ پيراموني توسعه ها فهميدند كه كم آن
بوميان زاپاتيست، توأمان . شهرهايِ امپراتوري را به آلودگي، مسموميت و خفگي دچار كرده است كالن» رفاه « موسوم به  

كمانِ انسانيِ بزرگي در  پرداختند تا رنگين» الكهكشاني  بين« هاي  دهيِ مالقات ورانه و طنز، به سازمان ي بينش  روحيهمسلّح به
هاي پرشماري را  ها اضطرارِ آزادسازيِ نيروهاي خالقِ جهان ام نهادن در اين راه، آن با گ.تقابل با افقِ مسدود نئوليبرال بسازند

  50...ي كنوني خفته است، آشكار ساختند ي جامعه كه در دل و اندرونه
 به خاك 1994 در اول ژانويه كرده بود نقد  آن رايي كه كاستورياديس چندين دهه گرايي سوم ها گذشته،  آن جهان از اين
 موجودي فرودست و محتاج و يا، برعكس، چشمِرا يا به » ديگري« ي نگرشي است كه  گرايي شيوه سوم جهان.  شدسپرده

 در قطب مقابل چنين نگرشي، ماياهاي .گيرد  همچون مخاطب در نظر نمي راكند، اما هرگز او  اشراقي نگاه ميهمچون پيامبري
ي طردشدگان در سراسر جهان تأكيد ورزيدند و بدين طريق  سرنوشت همهشورشي بر ارتباط متقابل ميانِ سرنوشت خودشان با 

 .ي نويني از درك عملِ سياسي گشودند درها را به سوي شيوه

 دالر به عنوان كمك نمادين براي 500مبلغ ) EZLN (بخش ملي   ارتش زاپاتيستيِ رهايي1996 سال حواليبه ياد دارم كه 
ي خود   از همبستگيِ ما قدرداني  و به نوبهها زاپاتيست: پيام روشن بود.  رومئو در ايتاليا فرستادي آلفا كارگران اعتصابيِ كارخانه
. 51 را بشنويمهايشان هاي ما را بشنوند و حرف كردند، اما پيش از هر چيز خواهانِ آن بودند كه حرف با ما اعالم همبستگي مي

 دهيِ سياسي ـ نظامي از نوعِ گسستن از سازمان: وبي انجام دادندها به خ  است كه آنمضاعفيموضوعِ مهمِ ديگر، گسست 
  52.شان]ها ها، همدارگان ، كمونيته[محلي ، و گسستن از رسومِ جوامعِ گواريستي چه

ها براي  ها و قائل نشدنِ اين ويژگي به برخي از فرهنگ» بخش  آزادي« هاي  انتسابِ ويژگي. به بحث يادشده برگرديم
 افزون بر اين، به نظر من هم اعضاي گروه ماوس و هم كاستورياديس به دامِ همان . اشتباه وخيمي استهاي ديگر فرهنگ
يك فرهنگ : كدام متوجه اين امر ساده نيستند كه انگار هيچ. اند گمان  اند به آن بد مدعيافتند كه يي مي گراييِ فرهنگي نسبيت

هيچ « : نويسد طور كه لوئيس ويلورو مي  همان.هاي ديگر در ارتباط است گها نيست و همواره با فرهن گاه بري از كشمكش هيچ
 كه مابازاء يا  نيست باورهاي قرارداديي  تكراركنندهي  انديشههيچ . »اي بدون امكانِ دگرانديشي وجود ندارد  شده اخالقِ وضع

 ها ئال  هر فرهنگي ميانِ ايده در.مستقرهاي  ئولوژي اي گسسته از ايده  انديشه يعني:اش را نداشته باشد ي مقابل سويه
  .53برقرار استهاي روز به روز تكرارشده تنشي دائم  نيافته و ارزش ي تحقق  فرافكندهي]ها آرمان[

نيست كه خود به خود در انزواي كامل به ] كمونيته، جماعتي[ دهد كه هيچ همدارگاني  لوئيس ويلورو كمي بعد توضيح مي
ي چشمِ ديگران نساخته  در آينه ديدنِ خود با  تصويري آرماني ازخويشيي نيست كه ي تاريخي معهوجود آمده باشد، هيچ جا

 بلكه تصويري باشد كه از خود اش هاي متمايزكننده  ويژگيسواركردنِ قطعات ونه نوعي يك مردم » هويت «  اگر .باشد
كنند از  هاي فرهنگي مطرح مي گرايي عموالً نسبيتيي كه م]ها ، پادداتantinomiesتنافرها، [ آمدها  سازد، پس خالف مي

شود، بلكه تصويري است كه  اي نيست كه منتقل مي هويت ميراث ساده« : افزايد ويلورو در متن ديگري مي. 54رود ميان مي
ند و عوض ك آفريند، و بنابراين بسته به اوضاع و احوال تاريخي تغيير مي شود، تصويري كه هر مردمي از خودش مي ساخته مي

شود مردمان در پوست خود فروخَزَند، اما  هويت باعث مي] rigidification[ساختنِ  پاي  سخت انجماد يا»55.شود مي
هاي  يكي از جنبه«  نه خاصِ جوامعِ بومي بلكه  هويتسازيِ پاي دهد، اين سخت طور كه رافائل ميراندا به خوبي نشان مي همان

  56.»استي مدرنيته   كژپويهمنحرف و
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  هستند.پارچه نيست سنگي يك چون تختههاي مدرن،  حتا توتاليتاريسم ،اي آيا نيازي هست تكرار كنيم كه هيچ جامعه
ه شامل يكي از تندترين انتقادهاي تا اي ك ي رساله ، نويسنده)1729-1644( ي معروف   خداناباور، مثل ژان مليهروحانيوني

كه اخيراً درگذشت و من يادش را گرامي ( برانداز، مثلِ ساموئل روئيز  يي بنيانها ، كشيش57 استكنون به عمل آمده از دين
 بومياني هم هستند كه احكامِ پيشينيان را دنبال .شدنِ زنان دارِ آزاد ستيز و مسلماناني طرف  صهيونيستهاي خاخام ،)دارم  مي
  . است1993 در دسامبرِ EZLNي  ، مصوبه»زنان قانون « ) شمارِ ديگر  ي بي ها از ميانِ نمونه( اش  كنند، نمونه نمي

داند،  گري مي  ناتوان از ديدنِ امكانِ خودپرسش راجوامع سنّتيي تخيلِ  ي استداللِ آشكارا غلطي كه قوه توانيم برپايه ما نمي
بربريت يا گذارِ  انهاي بني دستي ها و خام دستي دانيل بالنشار با انديشيدن به چيره. ها قائل نشويم چنين امكاني براي آن

 به حال از گشوده شدن كند كه محتواي ليبرتري راديكالي دارد اما در عين اي اشاره مي  به وجود تناقض در انديشهسوسياليسم
  .58زند ي بيگانه در عمل سر باز مي روي انديشه

نام » ژئوپوليتيك دانش « ها   از اين داميكي. ها دوري جوييم كند تا از بسياري از دام با وجود اين، كاستورياديس به ما كمك مي
 ي آغازش نقدي مغتنم و مفيد از اروپامحوري است اما سرانجام به دفاع از امتيازِ مفروضِ دارد، و جرياني است كه هر چند نقطه

ديشيدن در هاي الكاندون با ان در صورتي كه بر خالف اين نظر كه انديشيدن در جنگل .59آورد رو مي» از جنوب « انديشيدن 
درست ) ها  و نه تنها زاپاتيست( هاي بوميِ آمريكاي التيني   همسان نيست، حسنِ جنبشMar del Plata  مار دل پالتا

فرمانده . خواند ي ما را به پاسخ فرامي هايي مطرح كرده اند كه همه شان بيرون آمده و پرسش  اعتقاديي النههمين است كه از  
شما در «  : در مناطقِ زاپاتيستي برگزار شد، به ما گفت1996الكهكشاني كه در  ِ بين ناشدنيِ مالقات موشآنا ماريا در روزهاي فرا

  .»پشت سرِ ما، خود ما هستيد
 هميشگيِ  ما را از توهمِسوسياليسم يا بربريتگذارِ  بنيان. انديشيم گونه مي انديشيم، مهم اين است چه مهم نيست در كجا مي

 بر اين نظر Georges Lapierreير  پي به عنوان مثال، ژرژ له. دارد برحذر مي »وحشي خوب « ي همچون يك ديدنِ فرد بوم
، » تجاري در حاشيه مانده است فعاليت« اند كه در آن  اي از زندگي را حفظ كرده هاي بوميِ مكزيك شيوه است كه همدارگان

اما . هاي شاخصِ آنان بوده است  اسپانيايي تا كنون تجارت يكي از جنبهي ماقبل دار است چراكه از دوره حرفي كه براستي خنده
خودمختار خواهد بود « يك جامعه : يابد مي» تعريفي درست از خودمختاريِ اجتماعي « ها  اعتنا به اين موضوع در آن ير بي پي له

  .60»گيرد در حاشيه باقي بماند  هنگامي كه تأثيري كه از يك شكلِ اجتماعيِ ديگر مي
قرار  را  در سرتاسر تاريخانگيز در جوامعِ استوار بر سنّت و وحي هاي دهشت  كراهتتواند در مقابله با اين نظر، كاستورياديس مي

آيد به  ي غربي در صدد تصاحبِ آن برمي طالي روحِ همدارگاني از آن دم كه انديشه« نويسد  ير مي پي  از سوي ديگر، له.61دهد
او همچنين از برتريِ زبانِ بوميِ توخوالبال . »شود ي مبتذل تبديل مسيمtojolabalزيرا در  كند هاي غربي دفاع مي  بر زبان 

 اين موضوع را چنين توضيح Lenkersdorfي نظرات لنكرسدورف  ير در ادامه پي  له.وجود ندارد» اُبژه « اين زبانِ بومي مفهومِ 
 اين همان برداشت .62»تواند وجود داشته باشد ها چيز ديگري نمي  ميان سوژه] تعامل[جز تراكنش ]در اين جا [ « : دهد مي

رفته نه در يونانِ قديم بلكه در  اين بار رمزِ خودمختاريِ ازدست: تر است  كاستورياديس منتها با بياني بسيار ناشيانهاشتباه
  .هاي جنوب شرقيِ مكزيك نهفته است كوهستان

دين، تبعيض جنسي، اقتدارگرايي، ( گرانه  هاي ستم  جنبه بهاين مسأله فقط. پيچيده استغايت  ي سنّت به البته مسأله
. گيرد گيري مقاومت را هم دربرمي ي شكل  ي ويژه شود بلكه، در مورد مردمانِ بومي، عرصه مربوط نمي)، و غيره 63گرايي كاسيك

اين كتاب تاريخِ « : اندازد ي زاپاتا مي اش درباره شده  مرجعن وماك در آغازِ كتابِي معروف جو ع ما را به ياد جملهاين موضو
  .64» انقالب كردند خواستند عوض شوند و به همين دليل دهقاناني است كه نمي

 .اند تر از ديگران تر و نه سطحي بوميان مكزيك نه بهتر و نه بدتر، نه عميق« گويد  گونه كه آرماندو بارترا به درستي مي همان 
مانند .  اندي تفاوت  در عرصهها برابرهاي ما آن. انگيز هم نيستند سرشت يا نفرت اي نيك نين عاملِ پيوند ما به گذشتهها همچ آن

ي خاصي از   بلكه شيوهبوميان نه نوعي ماندگاري. ناپذير اند بيني شونده و پيش ها نيز عوض گاه هزاره، آن چيز در اين چرخش همه
  65».تغيير اند

همدارگان بايد دوباره ابداع . كند جويي كمك نمي  رهايي امرِكردنِ همدارگانِ سنتي به روشن است كه آرمانياز سوي ديگر، 
. گويند مثابه مردم سخن مي  خود بوميان از ضرورت ازنوساختنِ خود به.شود، بايد گشوده، متحرك، پويا و در جنبشِ دائم باشد
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هاي مرتبط با  طلبي توانند به ميزاني كه در معرضِ قدرت ها نيز مي انكند كه همدارگ ويلورو به درستي خاطرنشان مي
ها  در ميانِ آن] كمونيته[كند مفهومِ همدارگان  او يادآوري مي. هستند فاسد و تباه شوند] ملي [ساختارهاي دولت مركزي 
 اين امرِ مهمي است و بديهي  .ورده است دوام آبخشد  معنا ميشان ِ محلي  اشتراكي كه به آداب و رسومهمچون آرماني از زندگيِ

 .66نيست» ئال آرمان و ايده« است كه اين ماندگاري و دوام در بعضي جاها بيشتر از جاهاي ديگر است و اين فقط يك 

ها در عمل محافظ  اي را در اختيار ندارند، اما آن اسطوره» همدارگانِ واقعي « هرچند درست است كه مردمانِ بومي كليد يك 
يونانيان « ها را به نحوي به   آنو همين. رويد ها مي يم در آنهاي خودمختاري و دموكراسيِ مستق اند كه جوانه فضاهايي عمومي

هاي  اي شاملِ جنبه  به مجموعه»مندي ه   همدارcommunalité « كموناليتهدر ايالت اواخاكا،. ي ما تبديل كرده است زمانه »
وفاق در ) 2مثابه سرزمين؛  مثابه مامِ حيات و نيز به زمين به) 1: ها را يادآوري كنيم دارد آنشود كه جا  گوناگون گفته مي

كارِ ) 4 اختيارات در مقامِ متصدي؛ مثابه اجراي خدمت رايگان به) 3ها؛  گيري هاي محلي براي تصميم گردهمايي و مجلس
   communal.[67[اي  مثابه بيانِ دهشِ همداره ها و مراسم به اجراي آيين) 5مثابه عملِ بازآفريني؛  جمعي به

جا انتخاب شده زيرا متضمنِ ستايشِ غيرانتقادي از  مناسب و به» مندي  همداره communalité «  كموناليتهبه نظر من ترمِ
ر پيوند اي د  ديرينه سوسياليستي و ليبرتري با سنّتيك شكلِ اجتماعي نيست، بلكه راهي است شاملِ مجموعه رويكردهايي كه

 Beat« كروث، شاعر بزرگ  كنت رِ.68اند كه توسط بسياري كسان، ازجمله ريكاردو فلورس ماگون، به روشني بيان شده است

Generation «به يادمان مي  غرب « شده، در ميان مردمانِ  شده و سركوب ، حتا فراموش»كموناليستي « آورد كه يك سنّت «
 هم بر آن تأكيد Pierre Kropotkine ير كروپوتكين  و پيElisée Reclus  ه روكلوموضوعي كه اليز. نيز وجود دارد

  .69اند ورزيده
تالقي و اي داشته باشيم،   اي در سطحِ سياره توانيم براي رسيدن به تغييري راديكال و ريشه ها مي تنها اميدي كه ما انسان

 رويِ اند كه خود را الگويي براي پي ميان مكزيك نيز بارها گفته بو.هاي ديگر است ها و بسياري سنت  سنّتميانِ اين آشناييِ
اين شكل . ممكن است] communautaire[اين شكل از دموكراسي فقط در دلِ يك زندگيِ همدارگانه « : دانند ديگران نمي

سازد، اما گمان  ميسر مييي را  سياسي اش توفيقِ چنين دموكراسي يابيِ اجتماعي كند زيرا سازمان در همدارگانِ بومي عمل مي
تري،  هاي ديگر، براي مثال چارچوبِ شهري، و يا به سطوحِ گسترده كنم چنين شكلي قابل انتقال و تعميم به چارچوب نمي

چه قابل انتقال و تعميم است، و بايد مورد استناد قرار گيرد، كنترلِ قدرت و اقتدار   در عوض آن.مانند ملي و فدرالي، باشد
  70.» است]le collectif[ توسط جمع

ي ما آگاهيِ بسيار حاد و  شان در قبالِ مسائلِ محوري و كانونيِ زمانه ي مهمِ ديگر اين است كه بوميان بنا به رسم و عادت جنبه
ي مبتني بر همبستگي در  ي همبسته با طبيعت و رابطه دهند، مسائلي چون منابعِ طبيعي، رابطه حساسي از خود نشان مي

مادر اي غيرتجاري با زمين، به مثابه  هطي راب هوا، آب، دار و درخت، زمين، برپايه: حفاظت از منابعِ طبيعي. همدارگانپيوند با 
  .71ي مشترك ميانِ آدميان و از خاللِ رابطه ]مامِ زمين  [ زمين

هر . چاله در خود دارد ي دامنوع» خودمختار « ي  ي جامعه  در باره كنم كه پرسش بندي، من فكر مي در پايان و به عنوان جمع
باوريِ مبتذل گامي به  ، نسبت به ذات»گري كند  هنگامي خودمختار است كه خودپرسش جامعه« چند پاسخِ كاستورياديس، 

هاي داراي گوشت و پوست و استخوان  گيرند، اين افراد و جمع چيز را به پرسش نمي پيش است، اما روشن است كه جوامع هيچ
جا  هايي در همه رو چنين افراد و جمع رسيده وجود ندارد و از همين  كمال ي به جامعه. كنند داف معيني مبارزه مياند كه براي اه

  .ها وجود دارند ي زمان و همه
ها آثاري  ي فرهنگ همه. ها متفاوت اند آن. سان نيستند؛ نه خوب اند، نه بد اند، نه فراتر و نه فروتر اند ارز و هم ها هم فرهنگ

توان كرد كه  نمياگر، از سويي انكار . هايي دارند مندي گرانه و نيز تناقض هايي ستم ها جنبه ي فرهنگ اند؛ همه وهمند آفريدهشك
 رمزِ ي دارندهوي ديگر بايد گفت كه هيچ فرهنگي ها عدمِ وفاق بيش از جاهاي ديگر شكفته است، از س در برخي از آن
  .وجود نداردل كه چنين رمزي نيست، از جمله به اين دليخودمختاري 

. گراييِ فرهنگي بگذاريم توانيم آن را در تقابل با نسبيت يي وجود دارد كه ما مي گراييِ غيراستعماري شمول بختانه جهان خوش
ا، ه ي ميهن ها، همه ي دين ها، همه ي فرهنگ ها در همه ي دگرانديش  همهي گونه وطن گرايي همانا برادريِ جهان لشمو اين جهان

، فارغ از اين گاه كه اشخاص آورد، آن هاي مردمي سربرمي  است كه در شورش»مطلقي «  همدارگانِ .هاست ئولوژي ي ايده همه 72
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است »  اروس اثرِ«  اين همان .كنند اي متحد و هماهنگ عمل مي گسلند و به شيوه مي زنجيرهاشان را كه از كجا آمده باشند،
  .73هاي حاكم ناكارا شوند و فردگراييِ اقتصادي فروريزد گشايد تا ارزش يت اصيلِ همگان مي در به رويِ فَورانِ فردكه

  گويد و نيز حق با اوست وقتي مي. داري نسنجيم خواهد فرهنگ يوناني را با مالك برده حق با كاستورياديس است وقتي از ما مي
. كاهد گراييِ اسالمي فرومي هاي عربي يا ايراني را به بنياد گكند وقتي فرهن اما وي اشتباه مي .74ماندگاريِ هويت مرگ است

  .كند ي او را ثابت مي هاي اخير در آفريقاي شمالي و خاورميانه خالف گفته شورش
ديگري يا  «  آنبومياننه، . رويم دهد به سوي خودمختاري پيش  امكان مي ما به تصديق يا نفيِ هويت نيست كهايننه، 

توانيم رؤياهاي خودمان را در آن  اي هستند كه ما مي د كه الزم باشد ما طرد يا تمجيدش كنيم، بلكه آينهيي نيستن»غيرخودي
  .نظاره كنيم

ميل و آرزويم اين است كه ديگري آزاد باشد، زيرا آزاديِ من از « : نويسد  از باكونين مياي جمله نقل به معناي كاستورياديس با
 " در مرارتمند فضيلت"  يك جزيشود و من به تنهايي در بهترين حالت چيز يگري آغاز ميشود كه آزاديِ د جا آغاز مي آن

  75».توانم باشم نمي
  

هاي اجتماعي، ليبرتر  او با جنبش. است) UACM( استاد علوم اجتماعي در دانشگاه خودمختارِ شهر مكزيكو : كلوديو آلبرتاني
ي  جامعه« الملليِ   در سمينار بين اوي كنفرانسي است كه شده ازتدويني ب متنِ حاضر، نسخه. و زاپاتيستي در پيوند است

  . كرد ارائه 2011 ژانويه 27، در »اي كورنليوس كاستورياديس گربودگي، رويكردي به آثارِ نهادينهينيكِ دنهادگذار و كل
   Annick Stevensآنيك استوِنس : ترجمه از اسپانيايي به فرانسوي

  بهروز صفدري: فارسيترجمه از فرانسوي به 
 

  : از حروف اولِ نامِ اين جنبش درست شده استMAUSSنوشت، يعني  ي اختصاري يا كوته اين كلمه - 1
Mouvement  Anti-Utilitariste  dans  les  Sciences  Socialesاين نام با نامِ مارسل ماوس يا موس   و جالب اين كه Marcel 

Maussشود سان تلفظ مي ها و مواضعِ نظري اين گروه است، يك شناسي در فرانسه، كه مرجعِ اصلي پژوهش گذار انسان  بنيان .
در ترجمه فارسي براي آسان .  بارها تكرار شدهMaussو نامِ شخصِ ) نام اين گروه پژوهشي  ( MAUSSي  در اين متن كلمه

  .»ماوس« گذارم،  هي بين گيومه ميگا كردن اين تمايز نام گروه را
  :وگوها در نشاني زير در دسترس است متن اين گفت - 2

. : Débat avec le MAUSS. Démocratie et relativisme, Cornelius Castoriadis
110rticlea?php.spip/spip/fr.magmaweb.www://http  

  
  www.revuedumauss.org: توان به اين نشاني رجوع كرد مي - 3
 

4- Marcel Mauss, « Fascisme et  bolchevisme . Réflexions sur la violence » (1923), « Appréciation sociologique 

du bolchevisme » (1924) et « Socialisme et bolchevisme » (1925), dans Marcel  Fournier  (éditeur),  Mauss.  
Écrits politiques, Paris, Seuil, 1997, pp. 509-31, 537-66 et 699-721.   
5 - Marcel Mauss, Essai sur le don. Forme et raison de  l’échange  dans  les  sociétés  archaïques. Première  

publication  dans  l’Année  sociologique, seconde série, 1923-1924. Repris dans M. Mauss, Sociologie  et  

anthropologie,  PUF Quadrige,  1950.  Les  pages  seront  citées d’après la 8e édition, de 1983. 
6 - David   Graeber,    « Give  it  away  ، » http://www.freewords.org/graeber.html 

نامِ مراسمي است كه طيِ آن ميزبان ثروت و »  پوتالچ potlach«  در سواحلِ غربي اياالت متحد آمريكا، ينوكچ در زبانِ - 7
  .152. ، صي دهش جستاري دربارهمارسل موس، . دهد اش به ميهمانان نشان مي ي خود را با اهداي دارايي و تملك رتبه

8 -Cornelius Castoriadis, L’institution imaginaire de la société, Paris, Seuil, 1975, p. 36. 
اين . را به كاربرد) محمد حيدري ماليري ( » آمرسان « يا ) داريوش آشوري ( » رخدادپذير« توان   ميcontingent براي - 9

 .تر است اما بسيار ناآشنا معادل پيشنهادي دوم دقيق
10   - Pierre Clastres, La société contre l’État, Paris, Éditions de Minuit, 1974, p. 159. 

http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article110
http://www.magmaweb.fr/spip/spip.php?article110
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11 - Marshall Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance. Économie des sociétés primitives, NRF Gallimard, 1976 
(Traduction française de Stone Age Economics, 1972.) 

  : آمده است » اقتصاد بدوي « ن ير كالستر جداگانه نيز در اين كتاب با عنوا ي پي مقدمه اين - 12
Recherches d’anthropologie politique, Paris, Seuil, 1980, pp. 127-145, sous le titre 

« L’économie primitive  ».  
  :منبع اسپانيايي آن در متن حاضر اين است

 Pierre Clastres, La economía de la abundanciaen la sociedad indivisa, Ediciones reconstruir 

México, 1987, p. 165. 
13-Mario Lippolis, préface à Potlatch. Bollettino dell’Internazionale Lettrista, 1954-57, Nautilus,Turin, 1999, p. 

1. 
 .جا  همان- 14
 از انتشاراتL’économie dévoilé. Du budget familial aux contraintes planétaires.  برگرفته از كتابي با عنوانِ - 15

Autrement ،1995، پاريس . 
16 - La parure et autres essais,  traduction et présentation de Michel Collomb, PhilippeMarty et Florence Vinas, 
Paris, Maison des Sciences de l’Homme, 1998, p. 53-63. 
 

 La grandeي فرانسوي آن در نشر گاليمار با عنوان  ترجمه. نتشر شد به انگليسي م1944 اين كتاب نخست در - 17

transformation  توسط نشر دگرگوني بزرگي فارسي آن نيز به قلم محمد مالجو اخيراً با عنوان  ترجمه.  چاپ شد1983 در ،
 .شيرازه، منتشر شده است

  .2007، سال كاال چيز ـ ي همه با كارل پوالني، عليه جامعه: 9 ، شماره Maussي   نشريه- 18
  . ، مركب از سخت و پسوند پاي از فعلِ پاييدنrigideهاي پيشنهادي حيدري ماليري در برابر   از واژه- 19

20 - Revue du MAUSS, N° 34 : Que faire, que penser de Marx aujourd’hui ? Second semestre 2009. Voir en 
particulier la présentation (pp. 5-25) ; Alain Caillé, « Une ego-histoire marxiste » (pp. 22-26) ; Serge Latouche, « La 
décroissance comme projet politique de la gauche » (pp. 38-45) et Nicolas Poirier, « Espace public et émancipation 
chez Castoriadis » (pp. 274- 290) 
 

 برگرفته از  »Reflexiones sobre el desarrollo y la racionalidad« «  يادشده در اينجا با عنوان  مرجعِ اسپانياييِ- 21
كه در واقع ) Kairós, Barcelona, 1980نشرِ ( » ي توسعه  اسطوره« يا » El mito del desarrollo« اي است با عنوان  مجموعه
منتشر شده 1986 در Seuilكه توسط نشرِ » توسعه و عقالنيت « نِ ي اسپانيايي متني است از كاستورياديس با عنوا ترجمه
  .است

 )1857( » مدخلي بر نقد اقتصاد سياسي« كارل ماركس، .  نك- 22
 )چاپ فرانسوي. (80. ، صنهاد خيالينِ جامعه كاستورياديس، - 23
پذيرد كه روسيه بتواند همان  س در آن نميكه مارك) Vera Zasoulitch ) 1881اش به وِرا زاسوليچ  ويژه به نامه به.  نك- 24

  .راهي را كه اروپاي غربي پيموده است دنبال كند
: ي اسپانيايي اين متن نسخه. »هاي كاستورياديس  سياست« سعيد،   دانيل بن- 25

www.rebelion.org/noticia.php?id=54345 
چاپ فرانسوي،  (  La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe كاستورياديس، جلد چهارم كتابِ - 26

 انتشاراتSeuil1996سال . 97. ، ص(.  
دگرپايندگي، قيام به غير، « هاي  و كتابِ واژگان ادبيات معادل» دگرساالري«  براي اين كلمه داريوش آشوري معادل - 27

 .اند را  ضبط كرده» نامي ناهم
 .18.  بحث با گروه ماوس، همان مرجع، ص- 28
29 - critique et autocritiqueدر » نقد و بحران« ي  به مقاله. نك. هاي حيدري ماليري گري، بنابر معادل ، يا پرژن و خودپرژن

  .سايت همين وب
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  .119. ، صLa montée de l’insignfiance، » معنايي برآمد بي«  كاستورياديس، - 30
 .33. ص. جا همان.  بحث با گروه ماوس- 31
32 - imaginaire social institué . جا تكرار  آورده بودم در اين» به سوي رمانتيسمي انقالبي « ي  زيرنويسي را كه در مقاله

 يلتحل « يشِشناسانِ گرا  هس، كه خود از جامعهي متن و به قلم رمين در اinstituant و institué يها به نظرم كلمه: كنم مي
 يم، مفاهين خاص ايها  به داللتترشان، ي معمولي است، عالوه بر معناanalyse institutionnelle » ينهاد كاو « يا » ينهاد
 ي،به طور خالصه، رنه لورو با اتكا به سه بعد منطقِ هگل.  استي متكيز رنه لورو نيا ياديس، كاستوريوس نمونه در آثار كورنليبرا
 ، instituantشده، مستقر؛   نهادهي،گرفته، هنجار  وجه شكلinstitué:  نهاد سه  لحظه قائل استيا institution مفهومِ  يبرا

.  دو وجهين سنتزِ ايا به عنوان نهاد، همنهاده institution مستقر و د هنجار و نهايِ نفي  همچون لحظهگذار، يه پاي،برنهنده، بان
  .كشدها را بر دوش   معادلين بارِ اتواند ي ميسخت  نهادن و مشتقات آن بهيِفعل فارس

33 - C. Castoriadis, Ce qui fait la Grèce. 1. D’Homère à Héraclite. Séminaires 1982-1983. La création humaine 
II, p. 274. 

حيدري ماليري براي اين فعل . هاي درستي به فارسي نداريم  هنوز معادلexclure و ديگر مشتقات فعلِ exclusive براي - 34
  .كند را پيشنهاد مي» مند  سكالننده و سكالن « exclusive براي و» سكالندن « معادل 

 .286.ص. جا  همان- 35
ترجمه » شهر دولت« يا » شهرـ دولت « هاي اروپايي در دوران معاصر به   ، پوليس، در زبانπόλις ، polisي يونانيِ   كلمه- 36

در اين ) شهر  ( civitasي التينيِ   ، از ريشهcity يا citéي اول،  مهاگر كل . Cité- État, Stadtstaat, city-state, stato-città: شده
 و جدل  گذاري هميشه بحث در اين معادل» دولت « ي دوم يعني  اند، در عوض كلمه ي تركيبي را تقريباً همگان پذيرفته واژه

 Mogensوگنس هرمان هانسن گر دانماركي م هاي جامع در اين زمينه را پژوهش يكي از آخرين پژوهش. برانگيخته است

Herman Hansenمعادل »پوليس « و » دولت « ي  ها ميان مفهومِ مدرنِ كلمه ها و تفاوت ي شباهت   انجام داده و با برپايه ، »
بسيار كدر، نارسا و » دولت « ي  ها اين است كه خود كلمه زبان ي ما فارسي اما مسأله. داند را در مجموع درست مي» شهر دولت

كه در متن اصلي نيز از  ام، به ويژه آن به كار نبرده» شهر دولت«  معادلِ polisرو در متن حاضر من براي  از همين. امفهوم استن
  .در اين باره باز هم جداگانه خواهم نوشت. استفاده نشده است» دولت « ي  كلمه

ي فارسي اين كتاب هم چقدر اسفناك   كنم كه  ترجمهآيا نيازي هست يادآوري( . 474بند . انساني، زيادي انساني نيچه، - 37
هاي نيچه  ي نشر جامي در ايران ذبحِ رسمي متن هاي ديگرم گفته بودم گويا وظيفه طور كه در نوشته و افتضاح است؟ همان

  .)ي جناب دكتر سعيد فيروزآبادي از اين اثر است است، گواه ديگر اين امر ترجمه
 .47.  بحث با گروه ماوس، ص- 38
 283. جا، ص ، همانسازد چه يونان را مي آن - 39
 .134. ، صقلمروهاي انسان كاستورياديس، - 40
 .277. جا، ص سازد، همان چه يونان را مي  آن- 41
 .20. ص.جا  بحث با ماوس، همان- 42
 .32-31. ص. جا  همان- 43
 و 44. ص. 1 جلد آفرينشِ انساني. 1987-1986سوژه و حقيقت در جهانِ اجتماعي ـ تاريخي، سمينارها،  كاستورياديس، - 44

 .76 و 58-57. ، صبحث با ماوسو نيز در . 52-53
 .43 و 36.  بحث با ماوس، ص- 45

46- Amartya Sen, The idea of justice, Allen Lane (Penguin Books), Londres, 2009, p. 331 ; et, The Argumentative  
Indian.  Writings  on  Indian culture, history and identity, Penguin Books,Londres, 2006, pp. 15, 81, 182. 
 

« حيدري ماليري، برايش معادلِ . دربخوري نداريم  هم معادلِ فارسيِ مناسب و بهspécifiquement و spécifique براي - 47
  .»مندانه مدرن  اي آبيزه پديده« : دشود عبارت را اين گونه هم ترجمه كر پس مي. را پيشنهاد كرده است» آبيزه 

 .9. ص» .ئولوژي نقد يك ايده. اروپامحوري«  به نقل از چاپِ اسپانياييِ كتابِ سمير امين - 48
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ي

ي دانشگاهيِ ايتسو، واقع در گوادلخارا در  وشنود ميان كاستورياديس و جامعه ، گفت»هايي به مكزيك پايانِ قرن  نگاه « - 49
 http://www.magma-net.com.ar/Textos.htm: مكزيك

  :اند هايي به زبان ايتاليايي بسط داده ري در متن يه  اين موضوع را كلوديو آلبرتاني و پائولو راني- 50
Claudio  Albertani,  Paolo  Ranieri,  « Fuori campo. Dove si narra di giganti, di predoni e di bambini ribelli » en 

: AAVV, Semillita del Sol . La  scuola  nel  Chiapas  ribelle,  La  Piccola Editrice, Brescia, 1998, 

www.ecn.org/brescia/consolato/semillita/Librosemillita.htm 
  :ي كلوديو آلبرتاني به همراه دو نفر ديگر  اين نيز موضوع متن ديگري به ايتاليايي است نوشته- 51

Claudio Albertani, Massimo Boldrini, Paolo Ranieri, E vennero como il vento… Immagini e parole dal Chiapas 

in Rivolta, Roberto Massari Editore, Roma, 1997, p. 145. 
يس، ، پارSeuilفرمانده ماركوس، نشرِ   و معاونYvon Le Botي ايون لو بو  ، نوشته»رؤياي زاپاتيستي «  از كتابي به نام - 52

1997.  
  ,Luis  Villoro,  Estado   plural,  pluralidad   de culturas, Paidós/UNAM  : از كتابي به زبان اسپانيايي- 53

México, 1998, p. 148. 
 .150. جا، ص  همان- 54
، »اخالق و سياست « ي  شان در باره فرمانده ماركوس به دن لوئيس ويلورو در آغاز مكاتبات ي معاون  برگرفته از اولين نامه- 55

 . 2011 فوريه 15به تاريخِ 
56 - Rafael Miranda : كورنليوس كاستورياديس« ي دكترا به زبان اسپانيايي با عنوان  رساله مفهوم دگربودگي نزد«.  
57 - Jean Meslier ، » يتبشر« : ي معروف از اوست  اين جمله.  نوشته است1720 و 1710هاي  را بين سال» رساله عليه دين 

  . » شده باشديخته به دار آويش كشين آخريها زاده با روده  شاهينبخت خواهد بود كه آخر  خوشيروز
58 - Daniel Blanchard :  اليسم يا بربريتي   به نشريه1957در  او به نمايندگي از سوي اين 1959سپس در . پيوندد  ميسوس

نشينند كه حاصلِ آن انتشار متن معروفي است با عنوان  ، به مذاكره ميستانترناسيونال سيتواسيونينشريه و گي دوبور از سوي 
شماري به مثابه شاعر و پژوهنده فعاليت داشته  هاي بي دانيل بالنشار در زمينه. »ي انقالبي مقدماتي براي تعريف وحدت برنامه« 

هايي بر مبناي آثار  بحران كلمات، يادداشت« جا از كتابي است به زبان اسپانيايي با عنوان  قول يادشده در اين نقل. است
  .»بحرانِ كلمات « اي است از اصلِ فرانسوي كتابي با عنوان  كه در واقع ترجمه» كورنليوس كاستورياديس و گي دوبور 

  : مرجع يادشده به زبان اسپانيايي اين است- 59
Teorías sin disciplina (latino- americanismo, poscolonialidad y globalización en debate), Edición de Santiago 

Castro-Gómez y Eduardo Mendieta, Miguel Ángel Porrúa, México, 1998, http://www.ensayistas.org/ 

critica/teoria/castro/ 
ي  ده و عميقي در عرصههاي ارزن ها در مكزيك است و پژوهش ير يكي از مدافعانِ آگاه و فعالِ جنبش زاپاتيست پي  ژرژ له- 60

اختالف نظرِ دوست ما كلوديو با او بر سر اين موضوع به معناي انكار نزديكي و . تاريخ و باورهاي بوميان مكزيك انجام داده است
 در 2008قول در اين جا نيز متني اسپانيايي است كه در مارس  به هرحال مرجع نقل. ها در مكزيك نيست ي مشترك آن مبارزه
  :ون چاپ شده و به اين نشاني نيز در دسترس استبارسل

http://www.sindominio.net/etceter a/ REVISTAS/NUMERO_43/numero_43.html 
 .ي دانشگاهي رافائل ميراندا  در همان رساله- 61
 لنكرسدورف به و كتابِ كارلوس). L’insomniaque،2001چاپ فرانسوي ، نشرِ ( » ي عقل  اسطوره« ير  پي  كتابِ ژرژ له- 62

  : زبان اسپانيايي
Carlos Lenkersdorf, Los hombres verdaderos. Voces y testimonios  tojolabales,  Siglo  XXI  Editores, México, 
1996 .  

 
63 - cacique :ناميد» آقاباالسري « يا » پيشواگري « توان  كاسيكيسم را مي. در زبان اسپانيايي نام رئيس قبيله و عشيره است .

ي اول،  االتحصيالنِ رتبه بد نيست اشاره كنم كه در فرانسه، به فارغ. براي آشنايي بيشتر با اين مفهوم، اصل كلمه را نگاه داشتم
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هاي ديگر  كه در نوشته( ، همان مدرسه عاليِ معروف در پاريس، »اكول نورمال سوپريور« در » ها  شاگرد اولي« يا به اصطالح 

  !دهند را مي» كاسيك « همين لقبِ ) ام هاش گفت درباره
 ,John Womack, Zapata y la revolution mexicana, siglo, XXI, 1978:  مرجع اسپانيايي- 64

65 -Armando Bartra, La utopía posible. México en vilo : de la crisis del autoritarismo a la crisis de la 

democracia   (2000-2008),   Itaca/La   Jornada Ediciones, México, 2011, p. 49. 
66 - L. Villoro, La comunidad, Editorial Planeta, México, 2001, pp. 32-33. 
67 -Floriberto   Díaz   Gómez,  « Comunidad  y comunalidad », 

 http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Comunidad. % 20y % 200 comunalidad.pdf 
68-Carlos  Beas Torres  y  Manuel  Ballesteros ,Magonismo y movimiento indígena, Ediciones Yope Power, 

México, 2010 (première édition, 1986) 

 
69 - Kenneth Rexroth, Communalism, bopsecrets.org/rexroth/communalism.htm 

 . »رؤياي زاپاتيستي « كوس در كتابِ فرمانده مار هاي معاون  از گفته- 70
71 - Quim Sirera, « La cuestión india », Revista Etcetera, op. cit. p. 10. 

 در ارتباط با شورشِ گوانگجو Choi Jungwoonوون  اي چوي جونگ شناسِ كُره را جامعه» همدارگانِ مطلق «  مفهومِ - 72
Gwangju ه است در كرُه، به كار برد1980 در سال:  

The Kwangju People’s    Uprising :    Formation    of   «  the   Absolute Community », www.ekoreajournal. 
net/upload/ pdf/PDF39212  

طلب در  هاي خودمختاري بازبينيِ جنبش«  با عنوان George Katsiaficasي   ارجاع در متن اصلي به متني است نوشته- 73
  :  كه در كتابي با مشخصات زير نقل شده است»آسياي غربي

Claudio Albertani, Massimo Modonesi, Guiomar Rovira (coordinadores), La autonomía posible. 
Reinvención de la política y emancipación, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, México, 
2009, pp. 349-81. 

  
، به Noël Blandine، ، نشرِ »دار و مباحثه ميانِ كورنليوس كاستورياديس، اوكتاويو پاز، ژرژ سمپرَن و كارلوس بارالدي « - 74

  .، ميراندا تر ذكر شده نقل از منبعِ پيش
 137. ص. جا ، هماننهاد خيالين جامعهكاستورياديس، . ك- 75


