
 

 

  

 
 

 

 

 قدرت و خشونت
  

 
 عادل مشایخی

 

از نوع اخالقی یا –برخی این گزاره را حکمی ارزشی « گیرد.قدرت حکومت از مردم نشئت می»
« ی حقوقفلسفه»یا « اخالقی فلسفه»بر اساس مباحث  توان در موردشکنند که میتلقی می—حقوقی

گر واقعیتی چون و چرا کرد، و پذیرش یا انکار آن مبتنی بر نظام ارزشیِ شنونده است. اما این حکم بیان
تر، میکروفیزیکی است. برای درک اهمیت این حکم و پیامدهای نظری و عملی فیزیکی، یا به بیان دقیق
گریست. درواقع، بدفهمی این حکم ناشی از خلط به آن ن« میکروفیزیک قدرت»آن باید در چارچوب  

گیرد در این باب که  منشأ این است. بر اساس این خلط، بحثی در می« حق اعمال خشونت»و « قدرت»
نگ همه ج»م برای تامین امنیت و پرهیز از حق چیست: آیا از آسمان به حاکم تفویض شده است یا مرد

 اند؟هاین حق را به او واگذار کرد« علیه همه

ی میکروفیزیکی  و ، درک این گزارهو در نتیجه« خشونت»و « قدرت»برای پرهیز از خلط 
( ۱کار برد: توان بهرا به دو معنا می« قدرت»پیامدهایش، در گام نخست باید به این نکته توجه کرد که 

بریم ه این معنا به کار میرا ب« قدرت»ی ای افقی و همیارانه در یک بدن جمعی. وقتی کلمهمعنای رابطهبه
ها ها و شدتگوییم که در شماری از نسبتدرواقع، داریم از پتناسیل یا توان بدنی جمعی سخن می

ای عمودی و معنای رابطه( قدرت به۲یابد؛ می« تحقق»کند و در احوال و اعمال گوناگون پیدا می« فعلیت»
 ن. برددادن و فرمانی فرمانروایانه؛ رابطهفرمان
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این  ی این دو معنای قدرت است. درواقع،کند رابطهی مورد بحث کمک میبه درک گزارهچه آن
زم  بردن مستلدادن و فرمانی عمودیِ فرمانی پیوند این دو معناست: برقرارشدن رابطهگزاره نتیجه

کند می ه اطاعتبردن، بدنی کدادن و فرمانی عمودیِ فرمانتوان بدن جمعی است. در رابطه« تفویض»
که ا چنانکرده است. ام« تفویض»دهد نوعی از توان خود جدا شده و آن را به مرجعی که فرمان میبه

« فویضت»و  معنای دقیق کلمه قابل تملیک و تملک نیستمثابه توانِ بدن جمعی بهخواهیم دید قدرت به
 ویژههاست، بهرفتاری بزرگ حکومتدر اینجا معنای دقیقی دارد که ربطی به تملیک ندارد، و همین گ

د رت خوگیرند و در شرایطی که قدهایی که قدرت را با حق انحصاری اعمال خشونت اشتباه میحکومت
تمند ا و قدرپا سر راتکای ابزارهای سرکوبی که در اختیار دارند همچنان خود آند، بهرا کامال از دست داده

 پندارند. می

ل درک ت قابی عجیبی دارد که بر اساس پیوند این دو معنای قدررت جملهگابریل تارد در مورد قد
مرکز ثقل قدرت اطاعت »تعبیر فرانسوا زورابیشویلی، به ۱کند.است: قدرت در طرفی است که اطاعت می

« تفویض»دهد، بلکه شدن به قدرت شخص، منصب یا نهادی که فرمان می. اطاعت کردن نه تسلیم۲«است
 . قدرت به اوست

 است؛ باور «باور»دارد؟ اساس اطاعت « تملیک»رد و چه فرقی با گیچگونه انجام می« تفویض»این 
و  منابع»گوید: شود. تارد میی قدرت میی عمودی یا یکطرفهای که باعث برقراریِ رابطه«وجهه»به 

از  رفا یکیصلکه بقدرت،  ها یا مجراهای قدرت را نباید با یکدیگر خلط کرد. مثال انتخابات نه منبعکانال
ه ای برتری کنهکنیم؟ مسئله این است. ما او را به دلیل گومجراهای آن است. چرا یک نفر را انتخاب می

 3«.کنیمب می، انتخادارد ای وجهه که باور داریم گِردِ او تأللوایم، به دلیل گونهباور داریم در او بازشناخته
ض های دیگرِ تفویترین مجرای آن؛ شیوهشدهت است و نه تضمیناما انتخابات نه یگانه مجرای قدر

ها این ....  وقدرت نیز وجود دارد: انتصاب سلطنتی، فروش مناصب، پیروزی در جنگ، به ارث بردن مقام 
اه یک به یک مرجع )خواه یک شخص، و خو« باور»مجراهایی هستند که در بسترشان قدرت  از طریق 

چه تارد ی مرجع است، و آن«وجهه»جا باور همیشه باور به شود. در اینمیمنصب یا نهاد( تفویض 
تغییر  د، باها همیشه قائم به باورناند. پس وجهههای ایجاد وجههنامد تکنیکمجراهای تفویض قدرت می

 وجه جوابهای قدیمیِ تولید وجهه دیگر به هیچرود و تکنیکهای باور وجهه از دست میجهت جریان
اش قدرت» ،ودستگاهگوییم فالن فرد، منصب یا دمهایی است که اصطالحا میدهند. در چنین وضعیتنمی

 «. را از دست داده است



 

 

3 

-و. در میکرهای باور و میلها یا موجبرد: جریانکار میبه« میل»را در کنار « باور»تارد تقریبا همیشه 
در اینجا چگونه به کار « باور»و « میل»مفاهیم  4«.اندها اساس هر جامعهباورها و میل»شناسی تارد، جامعه

مایه حال 5ت.بتوان یاف« مایهحال»اسپینوزا و مفهوم  اخالقاند؟ کلید پاسخ به این پرسش را  شاید در رفته
یش و ی افزامایه امری غیر شخصی و پیشافردی است: تجربهرا نباید با عاطفه و احساس خلط کرد. حال

هایی ناخودآگاه تجربه که در قالب شدت 6ی قدرتدر مناسبات افقی و دوسویه کاهش توان عمل
 معی وهایی هستند که با تکوین بدن جها نه احساسات و عواطف فردی، بلکه شدتمایهشوند؛ حالمی

ها نیز به بودن این شدت روند، ناخودآگاهاش از میان میشدنآیند و با پراکندههایش به وجود مینسبت
ها وقوف نآبه « ضمیر آگاه»اصطالح یا به« آگاهی»که کند بدون اینشان میین معناست که بدن تجربها

دآگاه ت ناخو، دقیقا به سرش«تواند کرددانیم بدن چه میما نمی»گوید داشته باشد. اسپینوزا وقتی می
به  واطف،عف احساسات و کند ولی ما، برخالکند که بدن در این مناسبات تجربه میهایی اشاره میشدت

قم رتواند کرد چه را بدن میاند و آنهایی که پتناسیل یا نیروی محرک عملها وقوف نداریم؛ شدتآن
ی هها به منزلمایهعنوان فرد یا بدن منفرد و منزوی وجود ندارد؛ حالزنند.  تکرار و تأکید: چیزی بهمی

دن شوند؛ هر بتجربه می --بندی ماشینین یا آن  سرهمای–های ناخودآگاه همواره در بدنی جمعی شدت
اری که های اثرپذیری/اثرگذها یا فرمولمتناظر است با الگویی از شدت« ورزماشین میل»جمعی یا 

 دهد. را تشکیل می« ناخودآگاه ماشینی»ناخودآگاهِ بدن جمعی یا 

گذاری سرمایه»سپینوزاییِ سازوکارهای ی شرح امننزلهتوان بهاسپینوزا را می اخالقدفتر سوم کتاب 
ی میل و های اجتماعی خواند. شاید با این خوانش بتوان  به درکی از رابطهروی عناصر ماشین« لیبیدویی

ها مایههایی که اسپینوزا در این فصل، از حالشناسیِ گابریل تارد رسید. در تعریفجامعه-باور در میکرو
دانیم، که میاست. چنان« اندوه»و « شادی»ها، جز مایهی حالثابت همه یمولفه« باور»کند، عرضه می

کردن در یک بدن جمعی است که همچون شدتی ناخودآگاه تجربه در اینجا افزایش توان عمل« شادی»
کردن را تجربه نیز شدت ناخودآگاهی است که بدن در قالب آن کاهش توان عمل« اندوه»شود؛ و می
ناخودآگاه به « باورِ »کند، هایی که اسپینوزا پس از شادی و اندوه تعریف میمایهثابت حال یکند. مولفهمی

 کردنافزایش توان عمل« عشق»کردن است. مثال های توان عملها و کاهشها یا افزایششدت« علت»
و نفرت علت این افزایش است؛ « ابژه»که فالن است همراه با تصور یک علت خارجی یا باور به این

« ابژه»که فالن کردن همراه با تصور یک علت خارجی یا باور به اینچیزی نیست مگر کاهش توان عمل
اند. چرا؟ چون در هر گرانههای واکنشمایهعلت این کاهش است. عشق و نفرت به این معنا هردو حال
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های  مقوم آن است، بتجمعی و نس کردن که درواقع، ناشی از بدندو مرد افزایش و کاهش توان عمل
گونه از نسبت داده شده است: به یک شخص، منصب، یا نهاد. بدن جمعی این« ابژه»ناخودآگاهانه به یک 

های جمعی بندیسرهم کند:  پتناسیلمی« تفویض»شود؛ به این شیوه قدرت خود را توان خود جدا می
ای از این تحلیل اسپینوزایی را شود. نمونهیم« گذاریسرمایه»های اجتماعی گونه روی عناصر ماشیناین
مثابه فرایندی جمعی و توان دید: مارکس در فصل پنجم، نخست فرایند کار را بهی مارکس میسرمایهدر 
کند، فرایندی که در آن نیروی کارِ بدن جمعی چیزی بیش از حاصل جمع نیروی کار یارانه تحلیل میهم

، این فرایند تحت «نظام بازنمایی»یا « ماشین اجتماعی»عنوان یک ری بهداافراد است. در نظام سرمایه
است: باور ناخودآگاه « تفویض»ای گیرد: دوام این نظام مستلزم گونهافزایی قرار میی فرایند ارزشسیطره

ی یارانههایی که در مناسبات همداری شدتدر نظام سرمایه«. افزاارزش-خود»مثابه فرایندی به« سرمایه»به 
شوند )نیروهای کار( های ماشینی در فضاهای متمرکز یا منتشرِ کار تولید میبندیهای جمعی یا سرهمبدن

شوند. دولت نیز سنخی دیگر ایِ سرمایه در قالب ارزشی در گردش و خودافزا بازنمایی میدر رژیم نشانه
ی منزلهی جامعه را بهجمعیِ برسازندههای های بدنای است که شدتاز ماشین اجتماعی یا رژیم نشانه

 کند. بازنمایی می«( دو سر حاکمیت)»حقوق و وظایف در نظامی با دو سرِ به هم پیوسته 

بندی است؛ توانِ ترکیبی از معنای نخست همیشه پتانسیل جمعیِ یک سرهمخالصه کنیم: قدرت به
آیند؛ ها به وجود میکردن آنعمل-اد و باهمهای جمعی الف( با  گرد هم آمدن افر ها. این پتانسیلبدن

یا نیروهای محرکی عمل « های واقعیامکان»مثابه هایی هستند که بهب( سطوحی مجازی متشکل از شدت
( در قالب 3آورند؛ یک گروه به حرکت در می  7ای غیرارگانیککنند که افراد را به مثابه اعضا یا انداممی

که دیدیم، قدرت به این معنا ارتباط نوردند. چنانرا در می« بدن جامعه»  های مجازی،امواج یا جریان
ی بدن جمعی در سطح میکروفیزیکی منزلهدارد. مناسبات میان اعضای یک گروه به« میل»نزدیکی با 

یابی ست.  افراد را در این سطح، نه هویتای اشتدادی و مقدم بر روابط مبتنی بر همرسانیِ معناهارابطه
 یخورده، بلکه تجربهیابیِ شکستای برای ترمیم هویتپنداری با یک دال اعظم، یا فانتزیذاتهمو 

پیوندد؛ افرادی که با پیوستن به گروه و مشارکت در عمل جمعی، های مشترک به هم میشدت ناخودآگاه
برد و به مثابه توان یشان فراتر مها را از فردیتآیند که آنهایی به ارتعاش در میناخودآگاه با شدت

توان گفت افراد با پیوستن توانستند. میتر نمیکند که پیشها را به کارهایی توانا میعمل/نیروی تولید آن
های گیرند که مانند یک موج کوانتومی امکانبه گروه تحت تاثیر ناخودآگاهی استعالیی قرار می
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شان های نهادیرکت افراد را از مقتضیاتِ جایگاهکند که مواضع و اندازه حای را القا میسابقهبی
 برد. ی میل و باور(  فراتر میشدههای تثبیت)حالت

های جمعی و رویدادِ پیوستن افراد به ، انواع و اقسام بدنتوده و قدرتالیاس کانتی در شاهکارش، 
کند. کانتی تحلیل خود را با اشاره تحلیلی می 9ها«جرگه»و  8ها«توده»ها را در قالب دو سنخ کلی این بدن
از هیچ چیز »های نهادی که کند: افراد اتمیزه شده در قالب نقشهای اجتماعیِ فردیت آغاز میبه قالب

از این ترس از تماس خالص « فرد»فقط در توده است که  ۱0با یکدیگر ترس ندارند.« بیش از تماس
ای در کار نیست. با  توده« تخلیه»است؛ پیش از  ۱۱«تخلیه»دهد ه رخ میترین اتفاقی که در تودشود. مهممی

شان ای که تمام کسانی که به توده تعلق دارند، از تمایزهایشود: لحظهتخلیه است که توده  آفریده می
چیز در بدنی واحد شود که گویی همهناگهان چنان می ۱۲کنند.شوند و احساس برابری میخالص می

ها کانتی بعد از تحلیل برخی از انواع توده در فصل اول، در فصل دوم به تحلیل جرگه ۱3گذرد.می
پردازد. در جرگه، هرچند مانند توده احساس برابری و یگانگی هست، اما در آن انسان هرگز چنان می

و در جرگه نیز یگانگی و وحدت وجود دارد اما هرگونه تفاوت مح  ۱4کند که در توده.خود را گم نمی
شوند تا نسبت محضی شکل بگیرد که مقوّم جرگه است. کانتی کوچک مینهایت شود: تمایزها بینمی

ی دیگری دارد که دهد، اما او گزارهای توالی تاریخی قرار میها را در گونهها و تودهبرخی از انواع جرگه
، او «توده ناخودآگاه است»بون، کند: در تقابل با حکم معروف لوگرایانه را تعدیل میاین دیدگاه تکامل

وقتی از  ۱6«.است ۱5ناخودآگاه توده»کند: کند که کل روانکاوی را زیر و زبر میای را صورتبندی میگزاره
ها گوییم درواقع فقط به وجهی از هستی اجتماعی آنهای اجتماعی فردیت سخن میافراد منزوی در قالب

. اما هستی اجتماعی وجهی ناخودآگاهانه نیز دارد: هر فرد، شانی هستیآگاهانه کنیم، وجهاشاره می
بندی ای است و هم عضوی از یک یا چند سرهمبندی تودهناخودآگاه هم عضوی از یک یا چند سرهم

ای. ناخودآگاه متعلق به فرد نیست. ناخودآگاه در ما نیست، ما در ناخودآگاهیم. هستی اجتماعی در جرگه
ای است. کانتی بر این اساس، اسکیزوفرن ای و تودههای جرگهناخودآگاه«  در-هستن»ترین سطح، عمیق

بندی ای سرهمای )گونهدارد: او عضو و اندامی از یک بدنِ توده« ایرفتار توده»داند که را کسی می
 ها از این رهگذرمثال»کند. های محض را تجربه میماشینی( است و در معرض تاثیرات سایر اعضا شدت

ها نجوا شنود که پشهها را درون جسم خود دارد. دیگری میی آدمگوید که همهبسیار است. زنی می
شنود که تمامی بشریت به نجوا مشغول شنود و دیگری میدختر را می 7۲9000کنند. مردی صدای می

تنها بیمارگون نیستند، بلکه کنند که نه هایی اشاره میدلوز و گواتری با اتکا به این مفاهیم، به نمونه« است.
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معروف فروید. هر یک از این دو برای گریز « بیمار»مرد، دو اند. مثال هانس کوچولو یا گرگبخشسالمتی
شوند و در این ای میهایی جرگهبندیخود، ناخودآگاه وارد سرهم« اقتصاد سیاسی محلی»از تنگاهای 

هایی متفاوتی از رقراری روابط دیگرگونه با جهان، شکلکنند که بهایی را تجربه میها شدتبندیسرهم
« کاویشقاق»چه دلوز و گواتری در آن«. شدن-گرگ»، «شدن-اسب»کند: را ممکن می« جهان-در-هستن«

با روانکاو روی تخت روانکاوی، بلکه در فرایندی جمعی و از طریق  نه در رابطه« درمان»نامند، می
 شود. میسر میهای جدید بندیآزمودن سرهم

ای سخن گفت. این بدان معناست ای و تودههای جرگهبندیبنابراین، شاید بتوان از دو سنخ از سرهم
ی یافتن امواج میل و باور و وقوع رویداد نتیجهنیستند. جریان« انقالبی»ها ها و تودهی جرگهکه همه

های انقالبی نیز خطرات ها و تودهجرگه هایی از سنخ خاص است.  اما حتاها یا تودهگیری جرگهشکل
ناخودآگاه این  های مقوّمترین شدتهای پارانوییدند. مهمها تودهترین تودهخاص خود را دارند. خطرناک

های توان ای نفرت و مشتقات آن، از جمله ترس و شور انتقام است: کاهشهای تودهبندیسرهم
طور های فاشیستی همانشود. این تودهاین کاهش تصور می« علت»کردن همراه با باور به عاملی که عمل

نشان داده است، در جوامعی امکان  های توتالیتاریسمسرچشمهاش، که هانا آرنت در سومین جلد کتاب
های اجتماعِی فردیت چندان پیش می رود که دیگر هیچ جهان ظهور دارند که اتمیزاسیون افراد در قالب

شود و باور به گسسته می« جهان»ا وجود ندارد، یا به تعبیر دلوز پیوند اعضای جامعه با همشترکی میان آن
جابرکنده، -متشکل از  افرادی که خود را رهاشده، از بندد ؛ جوامعیجهان به کلی رخت برمی

ها و ترس اند.های فاشیستیهای جنبشترین طعمهای آسانیابند. افراد چنین جامعهوپناه و تنها میپشتبی
، «دشمن»از یک تهدید فراگیر، از یک « همگانی»در یک ترس  گسستههای کثیر افرادِ از همنگرانی

ی جهانی یهود، سیل مهاجران، فراماسونری جهانی ... . البته شوند: هجوم مسلمانان، توطئهمی« طنینهم»
از « دشمن»ه نیز هست: بهشتی که ی بهشتی از دست رفته و در عین حال در رابستهاین ترس همگانی هم

گذارد دوباره این بهشت گمشده را تحقق بخشیم: کشور ما، نژاد ما، دزدیده است و اکنون هم نمی« ما»
ی پیشرفت و تکامل است، برترین نژاد، ملت یا کشور دنیا؛ اما دشمنان چشمِ دیدن قوم ما اسوه

شدن در رهبر و شدن در توده، با ذوبکنند، پس با ذوبخواهند ما را نابود های ما را ندارند و میپیشرفت
توان خالصه کرد: گونه میای فاشیستی را اینهای تودهپیشوا، متحد شویم و بنیادشان را براندازیم. مؤلفه

شدن طنین( هم۲های اساسی پتاسیل ناخودآگاه مثابه شدت( حقارت، ترس، نفرت و شور انتقام به۱
اساس که ذاتی پلید دارد و شر « دشمن»راکنده در ترس از تهدیدی همگانی، یک های پها و نفرتترس
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( محوشدن در توده از طریق ذوب در رهبر و پیشوایی که ضامن پیروزی و بازیافتن بهشت 3مطلق است، 
« برتری»یا « امتیازات»، «زندگی»گمشده است: فقط این شخص، این منصب یا این نهاد قادر به حفاظت از 

را تامین « حاکمیت توتالیتر»ی اجتماعیِ ناخودآگاهی است که شرایط حدوث و بقای . این زمینهماست
 کند. می

ی توده»چه های جنبش فاشیستی را با بررسی آناش،  مولفهکانتی در بخشی از فصل اول کتاب
بخش آغاز هویت یا افت ارزش مراجع« گردانیروی»ای کند. ماجرا با گونهنامند تحلیل میمی« تورم
سان  ل خود یکانسان خود را با واحد پو»یکی از این مراجع است. به تعبیر کانتی، « پول ملی»شود. می
دهد و هر لحظه جز آن پول استحکام و مرز خود را از دست می»با تورم افسار گسیخته،   ۱7«.سازدمی

ساخته است، در حکم خوارشدن انخوارشدن پول ملی برای کسی که خود را با آن همس ۱8«.است که بود
شترکی ادی مآمیزد که در غیر این صورت، منافع مهایی را در هم میخود اوست. تورمی اینچنین، انسان

را  دارد. و همهیندارند. تورم افسارگسیخته و سقوط آزاد ارزش پول تمایز اعضای جامعه  را از میان برم
راجع ماشی از بنابر تحلیل کانتی، این خفت و ذلت ن«. م داردی تورم ناکند که تودهای حل میتوده»در 

یز نتوده »که بر دیگری افکنده شود. نشدنی است، مگر اینبخش، از جمله پول ملی، امری فراموشهویت
 او را گردد که بتوانددر چنین حالتی توده دنبال چیزی می«. بردکاهش ارزش خود را از یاد نمی

ها آلمان ۱9.«گونه به خواری بنگرد که به خود نگریسته استقی کند و در آن همانتر از خود تلارزشبی
روپا و تحت ، با اتکا به سنت دیرپای یهودستیزی در ا۱9۲0ی ی دههدر مواجهه با تورم افسار گسیخته

رزش افت و ا «وجهه» و فرورریختن« تورم»تاثیر القائات هیتلر این آماج تحقیر را در یهودیان یافتند. اما 
 انجامد.  نمی« ی تورمتوده»شده همیشه و ضرورتا به تکوین « تفویض»مرجعی که توان به آن 

خواند. می« ی معکوستوده»ای است که او آن را کند تودههایی که کانتی تحلیل مییکی از انواع توده
در عنوان « قدرت»ی ع کلمهبرد. درواقکار میگونه که کانتی بهاست آن« قدرت»اساس این تحلیل، مفهوم 

هر »بردن، اشاره دارد. دادن و فرمانی عمودیِ فرمانکتاب کانتی به قدرت در معنای دوم، یعنی رابطه
کند ... خار ی فرمان را مجبور به اجرا میکنندهقدرتی عبارت است از مهمیزی و خاری. مهمیز، دریافت

ود برند، حتا با وجهایی که زیاد فرمان میسوی دیگر، انسان از ۲0«ماند.کند میکه فرمان را اجرا میدر آن
-مراتبِ قدرتهایی که در سلسلهاعتقادی که بنیاد اطاعت است، وجودشان پر از این خارهاست، مگر آن

شان ها فرمان دهند و به این شیوه خارهایی را که در جانتوانند به آناطاعت زیردستانی دارند که می
ن انتقال دهند. اما کسانی که چنین زیردستانی ندارند یا، به سبب قرارگرفتن در معرض خلیده به دیگرا
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ی نافرمان از این باشند، فقط با پیوستن به  یک تودهخواهند داشته های جدیدِ میل و باور، نمیجریان
صورت همیشه طغیان از جانب کسانی »گر است. ای طغیانی معکوس تودهخارها خالصی یابند: توده

سبب خارهایی که در دل گران بهاند. همواره، طغیانروایی دیگران بودهگیرد که یک چند زیر فرمانمی
ی اما چه تضمینی وجود دارد که توده ۲۱«کنند.که بشورند دیرزمانی درنگ میشورند. پیش از آندارند می

دیل نشود؟ سرنخ پاسخ به این ای فاشیستی تبی معکوس نباشد و سرانجام به تودهانقالبی فقط توده
های بندیترین نکته در پیروزی واقعی هر انقالبی باشد، در سرهمای کلیدی و شاید کلیدیپرسش که نکته

ی افراد ای گروه کوچکی است که در آن همهبندیِ جرگهکه اشاره شد، سرهمای است. چنانجرگه
دارد، اما با وجود ها را از میان برمیبرد و فاصلهمی ها را از بینکشیای خطبندیِ جرگهبرابرند. سرهم

برابری، سنخی از تفاوت همچنان پابرجاست. در جرگه، رهبریْ ثابت و متصلب نیست و براساس 
ای تولید بندی جرگهشود. هدف اصلی سرهماش به نحوی موقتی تعیین میوضعیت و مقتضیات

 و شعارهایی است که انکشاف/اجرای ۲۲«هاواژه-گذر»، و «مفاهیم مشترک»های جدید یا ی نسبتهمیارانه
کنند. به ای تفویض نمیشان را به هیچ ابژههای غیر فاشیست پتانسیل جمعیهای جدیدند. جرگهنسبت
توانند چون موتورهایی مانند و میپیوندند اما پس از پراکندگی موقتیِ توده همچنان پابرجا میمی توده

دادن و ی معکوسِ محضی که فقط دنبال وارونه کردن روابط فرماناه بیندازند.  تودهدوباره توده را ر
« ایگروه انقالبیون حرفه»افتد که در مقام می« ای بلورینتوده» بردن است در بهترین حالت دنبال فرمان

های ندیباند. در غیاب سرهمکنند و درواقع گروه حاکمان بعدیهای جنبش را تعیین میاستراتژی
ای ی معکوس  گزینهاند، تودهگیری حاکمیت توتالیتر پس از انقالبترین پادزهر شکلای که مهمجرگه

ای ندارد، مگر این که یا پراکنده شود یا با توسل به کینه و دادن به رهبری گروه انقالبیون حرفهجز تن
ب مترقی دارد و نه به پیروزی نفرت و خشونت و شور ویرانگری بر پا بماند که نه ربطی به انقال

ها در تاریخ با اقدامات قهرآمیز و کنند انقالبانجامد. هواداران خشمگین خشونت را که خیال میمی
آرنت در باب خشونت  اند، باید به کتاب هاناخشونتِ به اصطالح انقالبی و کشتار به پیروزی رسیده

 نویسد: ارجاع داد، جایی که می

گیرد، حکومت همیشه دارای برتری مطلق نت در برابر خشونت قرار میدر مصافی که خشو
کوشند خیزش انقالبی را به های توتالیتر همواره میاز این روست که حکومتاست ]هم

یابد که تبدیل کنند[، ولی این برتری تا هنگامی دوام می« مصاف خشونت در برابر خشونت»
ها اطاعت شود و ارتش یا ماند، یعنی از فرماننخورده و سالم بساختار قدرت حکومت دست

های خود را به کار ببرند، وقتی دیگر چنین نبود، اوضاع دگرگون پلیس حاضر باشند سالح
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نهد، وسایل اعمال خشونت به کار ها را دیگر کسی گردن نمیجا که فرمانشود. ... آنمی
ی میان فرمان و اطاعت ند رابطهکی اطاعت را تعیین میچه سرنوشت مسئلهآیند، و آننمی

  ۲3ی کسانی است که در آن عقیده شریکند.نیست، بلکه عامل عقیده است، و البته عده
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