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زندگی،  »  «ابرجنبش»  گیری شکل:  گفتارپیش می  «زادی آزن،  نشانه را    یتوان 

نشانگر خیزشی که  شکل گرفت.    96دی  عمومی  دانست که در خیزش  ای  باروری نطفه 

یران  ا»که    این حقیقت بود  تحقیر ترس و  ها، سرخوردگی از کل نظام،نارضایتیگسترش  

دیگر انقالبی  آن  .است  1« آبستن  از  زنجیره   پس  تداوم  و  اعتصابای  با   اعتراضاتها 

قرار گرفته    «ی ناپذیرمسیر بازگشت »  تحوالت ایران درکه    روشن شد  اقتصادی و سیاسی

ی  سرکوب خونین   گرانی بنزین با آن که با  ی به بهانه   98آبان    ترگستردهخیزش    2. است

جنین    تر شدننشد، بلکه گواه بارور  گرفته منجر شکل ی نطفه   به سقط   تنهانه روبرو شد  

 اما  سراسری نشد، با آن که   1400خیزش خوزستان در   3. بوددر زهدان جامعه انقالب  

ب  گیری شکل نشانگر   )اینترسکشنال(  تقاطعی  جنبش  همپوشی  یک  آن  در  که  ود 

های اقتصادی و فقر، تبعیض اتنیکی، مشکل محیط زیستی و کمبود آب با  محرومیت 

ی در برخی شهرها  با خوزستان  «همبستگی»  امر مخالفت با استبداد گره خورد. شعار

بینی بود قابل پیش   پیش رو قرار داد:  دیگری   اندازچشم  نوینی بود که  یدیگر نیز پدیده 

هم های پراکنده و به جنبش خردهشرط عبور از    که-  «همبستگی»گفتمان  با رشد   که

 ی که برخاسته از ابرجنبش  4«. است  ابرجنبشایران در مسیر یک  »  –است    پیوستن آنها

و  خیزشهمپوشی   موردیجنبشها  مجزا،  گفتمان   فراگیر  وچندگانه    و   های  شدن 

   کند.مینوین را هموار یک انقالب زایش  ی زمینههمبستگی، 

اعتصاباتای  زنجیره   موج و  فاصله   اعتراضات  از  روز  هر  آن  ی که  بر  بروز  و  ها کم 

ژینا )مهسا( امینی در دستگیری و جان باختن  سرانجام با    شد،آن افزوده می   ی دامنه

وجود   5. انجامید  «انفجار ابرجنبش و انقالب زنانه در ایران  ی جرقه»به    1401شهریور  

 های های نوستالژیک و مردانگی اقتدارگرا در برخی از شعارها در خیزشگفتمانردپای 

 

 96دی  10پور، اخبار روز، ، مهرداد درویشایران آبستن انقالبی دیگر؟1

   ”ایران آبستن انقالب دیگر است “97مرداد  22پور، گفتگوی سایت دماوند با مهرداد درویش - 2

 98آذر  11زمانه،    پور، به نقل از تریبون، گفتگو با مهرداد درویشخیزش آبان بارور انقالب دیگری است 3

 2021ژوالی  26پور، به نقل از سایت گویا،  ، گفتگو با مهرداد درویش ایران در مسیر یک ابرجنبش است 4 

  2022  سپتامبر  22سی،  بیپور، سایت بی مهرداد درویش  ، "جرقه انفجار ابرجنبش و انقالب زنانه در ایران

http://www.iran-chabar.de/article.jsp?essayId=83864
https://www.tribunezamaneh.com/archives/164682
https://www.tribunezamaneh.com/archives/214139
https://news.gooya.com/2021/07/post-54287.php
https://www.bbc.com/persian/articles/c87k43lr7ggo
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این  ن بر  م   بینیپیشبا این همه    6. هایی را دامن زده بودنگران  پیشین، البته  عمومی

که زنان »اگر    بود  گیرد،  شکل  ایران  در  بودانقالبی  خواهد  همچون زنان  7«.ه  که  ی 

ترین چالشگر آن به اصلی  با ایستادگی  ستیز بیش از همهزن  قربانیان نظامی   تریناصلی

دختران خیابان  »کرد که  تر کسی باور می کم  96. حتی در پی خیزش دی  نیز بدل شدند

ایران در  زنانه  انقالب  نماد  ابر  8« انقالب  زندگی،    جنبشباشند.  مهر  ا  ام  زادی آزن، 

در   همگانی  انقالبی  ترین خیزشبزرگ  نصیبرا    «نخستین انقالب فمینیستی جهان»

های رقیب بسیاری ها و گفتمانبا چالشنیز  این جنبش    البته  .کرداین چهل و چند سال  

 9. در داخل و خارج از کشور روبرو است

نافی   زنانه  برخی تکیه بر همگانی بودن یا خصلت تقاطعی این جنبش را  انقالب 

نظیر برخاسته از میزان مشارکت بی   تنهانه  دانند. اما معنای انقالب زناخواندن آن می

پیش  نقش  و  جوانان(  )و  همراهند  زنان  آن  با  نیز  مردان  که  در جنبشی  آنان  قراولی 

  . مرتبط است «زادی آزن، زندگی، »پرهیز آن و شعار نیست، بلکه با رویکرد خشونت

تف  هر  از  انگیزه  10سیری مستقل  اینماهیت    ، درباره  فرجام  به   و  سختی  جنبش، 

از  ناپذیرهقف و  جنبشیدر گرماگرم    توانمی  به    پس  ز ا  روشنی   سه ماه، تصویرنزدیک 

 

جنگ خیزش  6 یا  نظام  به  تمکین  از  عبور  در  سوم  صدای  عمومی؛  درویش های  مهرداد  میهن ،  پور، 

  2019  می 27شماره

   2015می  19پور، گفتگو با مهرداد درویش  بی در ایران شکل گیرد، زنانه خواهد بوداگر انقال7

 2018فوریه  3پور، بی بی سی، ، مهرداد درویش دختران خیابان انقالب نماد انقالب زنانه در ایران 8

پاییز    30پور، آوای تبعید، شماره  ، مهرداد درویش زن، زندگی، آزادی  "ابرجنبش"جنسیت و قدرت در   9

1401 
انقالب  »سیدجواد طباطبایی در    رای نمونهدیگری نیز نگریست. ب  هایتوان از منظراین جنبش می  به 10

از انقالب  خوانمی  «انقالب در انقالب» آن را نوعی    «،ملی در انقالب اسالمی   گیرد.انتقام می  57د که 

اوبه انقالب    زعم  باشد، شورشی تحت رهبری   57اگر  بوده  ایران  از آن که درپی دموکراسی در  بیش 

زن، » دموکراتیک انقالب مشروطه بود، امروز جنبش  و    های تجددخواهانهبنیادگرایان اسالمی علیه آرمان 

ارزش   « زندگی، آزادی به نفی تمام  ایران است که  انقالب ملی  نماد یک  انبیشتر  قالب اسالمی و  های 

  است.  پرداخته  حاکمان
 

https://mihan.net/1398/03/10/1990/
https://www.facebook.com/watch/?v=366492746869891
https://www.bbc.com/persian/blog-viewpoints-42929767
http://avaetabid.com/?p=3702&fbclid=IwAR0Ll1NvKximekeDJswVTAiQe4xfUZH4-zWmW7LLGYzJMwzXH1Qs5_r3jrU
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ویژه  به .  زنی کردبرخی بیم و امیدها گمانه  ی توان درباره تنها می دست داد و  ه  آینده ب

این دوران بدل شده که در آن هیچ  ترین خصلت  موقعیت ناپایدار به پایدار  آن که گویی

برای   کافی  توان  از  دو سو  از  به عقب یک  دیگری  نیستنشینی  واداشتن  .  ند برخوردار 

نظام    و خودداری   و اعدام معترضان  تر اعتراضاتسرکوب خشن  هرچند با شدت یافتن

ق   مردمی  اعتراضات  اندازچشم،  نشینیعقب از   خانهبازگشتن  صد  که  در را    به   ندارند 

ابهام  ای  هاله رفتهاز  و    فرو  سرکوب  گسترش  از  وحشت  با  معترضان  آیا  با است. 

یا آن رها خواهندکرد؟    -  ولو به صورت موقت  -خیابان را    تر شدن اعتراضات،فرسایشی

 یا آن که  ت؟د جسنسرانجام به قهر متقابل توسل خواه  شدن هرچه بیشترقطبی با    که

نهایت در  مردم  از شناسایی حق  شدن   ای و سوریهجنگ داخلی    اندازچشم   خوداری 

کرد محتمل خواهد  را  شاید،  ؟  ایران  یا  رویکرد   معترضان  داری با خویشتن و  و حفظ 

اعتراضات و اعتصابات و رشد هرچه بیشتر ای  وم موجی و زنجیرهاپرهیز و تدخشونت

 ها ینی یپا  تنهانه رد؟ موقعیتی که در آن  گذار خواهیم کموقعیت انقالبی    به  همبستگی

و به    ادامه دهندهمچون گذشته  نتوانند به حاکمیت خود  نیز  ها  باالیی  بلکه  «نخواهند»

دوگانه  گیری شکل فقدان    بینجامد.ای  قدرت  این صورت  )در  این   (آلترناتیوبدیل  در 

این جنبش  ل  امتکها، چگونگی  در میان انبوه پرسش   ؟ثیری خواهد داشتأروندها چه ت

 هایپرسمان  تریناز مطرح  ،آن با خشونت و قدرت  ی و رابطه  عیاربه یک انقالب تمام

 پردازد. هایی از آن میکه این مقاله به گوشه  است امروز

، نفی آن را در برابر «خشونت مشروع»حق قانونی استفاده از    برخی با حرکت از 

 های دانند. برخی دیگر اما با تکیه بر تجربهنادرست می حاکم    ی گسیخته خشونت لجام

  پرهیز را برگفتمان خشونت  تأکیدانقالبات قهری،    نتایجبهار عربی در سوریه و لیبی و  

فراگیر شدن اعتراضات پراهمیت دانسته و   های اجتماعی و انسانی وبرای کاهش هزینه

پذیر کردن آسیب   و دادن جنبش به خشونتتحریکات برای سوق    در دام  نباید   ندابرآن

معناداری از توسل این جنبش به خشونت مشاهده نشده    ی تاکنون نمونه البته  .  افتادآن  

ها آتش زدن الستیک  همچون آصف بیات برآنند که اقداماتی نظیرگران  تحلیلبرخی    و

توان اعتراضات درجهان هم مشاهده شده و آن را نمی  ترینآمیزمسالمتدر خیابان در  
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روشن نیست با توجه به گسترش شکاف و رویارویی مردم   11خشونت خواند.   ازای  جلوه

 آمیز مسالمت تا کجا خصلت    -افزاید  خود میخشونت    ی ر دامنهکه هر روز ب  -نظام  با  

ی روبرو اندازچشمیا در صورت رواج قهر متقابل با چه    خواهد یافت   این مبارزات ادامه

 یمندرج در مقاله   برگرفتن و بسط برخی مفاهیم تئوریکبا    نوشتهاین  ؟  خواهیم شد

های در جنبش خشونت    جایگاه  و  معناآن است تا    بر   12«خشونت و قدرت»  پیشین من

 .اجتماعی و انقالب را واکاوی کند

 

 تعریف قدرت 
منظور از قدرت، امکان تأثیرگذاری، تغییر و دستیابی به هدفی معین است که گاه  

منابع و امکانات اقتصادی یا نفوذ معنوی و هنجارها و گاه بر زور و خشونت    ی بر پایه 

استوار است. در شکل آخر، قدرت با وادارکردن دیگری به انجام کاری خالف میل او از  

هر فوکو    ی به گفته اما  شود.  منجر می   «قدرت برهنه»طریق اعمال خشونت، به استقرار  

 گیرد. شود، مقاومت نیز شکل می سلطه( اعمال می   جا که قدرت )درمعنای فرادستی وآن

می گاه  بلکه  نیست،  سلطه  اعمال  معنای  به  همواره  قدرت  محصول  البته  تواند 

. با این باشدیابی به اهداف نیز  افزایی منابع و دست همکاری و دادوستد متقابل برای هم

ها بیشتر وابسته به  قدرت نوعی وابستگی است. هرچه افراد یا گروه  ی همه، بنیاد رابطه 

تر باشد، قدرت تری برخوردارند و هرچه این وابستگی کمدیگری باشند، از قدرت کم

در کاهش وابستگی و افزایش توان تغییر اوضاع   بدیلداشت. وجود    دنخواهبیشتری  

تغییر توان  افزایش  که  گونه  همان  دارد.  مهمی  بخت    ،نقش  را   بدیل  گیری شکلنیز 

 .دهدمیافزایش 

گردد. اما این الزامی قدرتی و انفعال تلقی می ای از رضایت یا بی سکوت اغلب نشانه

دهد که استراتژی همراهی نیست. در هنگام بروز تضادها، زمانی رویارویی آشکار رخ می 

 

 .، سایت زیتون1401آذر  13کنند، گفتگو با آصف بیات، چرا معترضان در ایران خیابان را رها نمی 11

در    نخستین بار  پورمهرداد درویش   ینوشته    «مو ضرورت لغو مجازات اعدا   خشونت و قدرت»مقاله   12

جامعه  مجالت » در  با نام »خشونت و قدرت«    سپس وچاپ سوئد   1387شماره یک در    «تالش نشریه »

  . منتشر شد «راه آزادی »و    «نقد»،  «سالم
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گوی نیازهای یکی از طرفین نباشد. اما تحت چه شرایطی ممکن است یا تمکین، پاسخ

قدرتی شود؟ بسیاری از مردم هنگام بی   افع و نارضایتی به رویارویی آشکار منجرتضاد من

خود را پنهان یا توجیه کنند یا از اعتراض عریان   فرودستتمایل به آن دارند تا موقعیت  

و ، زیرا از نتایج رویارویی با قدرت برهنه وحشت دارند یا آن را آزاردهنده  سرباز زنند

فرودستان تنها زمانی علیه سلطه و لگدمال شدن   ی،شرایط   چنینیابند. در  پرهزینه می 

د.  ن قدرت را داشته باش ی که امکان واقعی تغییر رابطه  خواهند کرد اعتراضمنافع خود 

ولو به صورت   -تن دادن به شرایط موجود یا کاهش سطح توقع    ،در غیر این صورت

برای پرهیز از نتایج بدتر به شمار رود. والتر کورپی،    «عقالنی »تواند رفتاری  می   -   موقت

ورزد  تأکید می   13(1987)  «قدرت در زیر سطحکوه یخ  »شناس سوئدی در مقاله  جامعه

میزان رضایت و   ی که خودداری از اعتراض و رویارویی آشکار، تمامی حقیقت را درباره

نمی بیان  مفاهیمینارضایتی  البته  نارضایتی  و  رضایت  معیار  ذهنی    کند.  و  هستند 

قدرت تا آن جایی باثبات است    ی شان وجود ندارد. اما رابطهگیری واحدی برای اندازه

که طرف فاقد قدرت، سطح توقع خود را کاهش داده و خود را با توازن قدرت موجود 

دهد. تنها زمانی که افراد در عین نارضایتی، ازمنابع قدرت نوینی برخوردار شوند تطبیق  

توانند وضع موجود را تغییر دهند. منابع قدرت شامل منابع مالی، زور و ارزشی است.  می 

سنگین   ی هزینه معمواًل  البته  خشونت  و  زور  کاربرد  که اجتماعی  آن  حال  است.  تر 

کارگیری منابع ارزشی قدرت نظیر مشروعیت، دانش، نفوذ سیاسی و معنوی و باورها به

انجامد؟ کورپی یطی تضاد منافع به رویارویی آشکار می تر است. اما در چه شراهزینهکم 

 گوید:در ادامه می 

 

فاصله احتمال سوق    ی »اگر  باشد،  زیاد  اجتماعی  فاعل  یا  و  فرد  دو  قدرت  منابع 
عدم  احتمال  حالت  دراین  است.  کم  بسیار  آشکار  رویارویی  به  منافع  تضاد  یافتن 

منابع    ی کشی بیشتر است. اما زمانی که فاصله بهره   ی گیری و تن دادن به رابطه تصمیم 
تر  طرف ضعیف  روی پیش   ی یزه یابد، هم احتمال و هم انگ قدرت هر دو طرف کاهش می 

 
13 Korpi, Walter (1987) "Maktens isberg under ytan" i Petersson Olof 
(red.) Maktbegreppet. Stockholm: Carlssons Bokförlag 
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  . ص ،  )همان منبع  «دهدرویارویی آشکار را افزایش می  خطریابد. امری که  افزایش می

97 ) 

  
اعتصاب  خیابانی،  اعتراضات  قیام هابروز  انقالب  ها،  نشانه   هاو  نارضایتی    ی تنها 

منابع قدرت فرودستان با حاکمان است. هنگامی   ی نیست، بلکه نشانگر کاهش فاصله 

فاصله جنبه  ی که  بیشتر  اعتراضات  دارد،  وجود  دو  این  قدرت  منابع  بین   یزیادی 

گیرد. حال آن به خود می   -  شرایطمنظور جلوگیری از بدترشدن  به  -  دفاعی  مطالباتی

توقع و   منابع قدرت بین دو سو، طرف فرودست با افزایش سطح  ی که با کاهش فاصله

گیرد تا موقعیت  طرف فرادست در پیش می با  تر در چالش  خواست خود، رفتاری تعرضی

های طرف خود را بهبود بخشد. اگر طرف فرادست یا قدرت حاکم با تن دادن به خواست

فرودست، به تجدیدنظردر روابط قدرت روی آورد، بخت توافق و سازش میان این دو 

پافشاری   یافت.  خواهد  موقعیت  افزایش  پیشین  بر حفظ  رویارویی   ،امافرادست  تنها 

گیری  کاری عریان تضادها، خطر به رویرویا  رساند. باناپذیر می شتیآ  ی شکار را به مرحلهآ

قدرت حفظ  برای  فرادستان  توسط  می   سلطه  و  خشونت  به شدت  که  هرچند  گیرد، 

شود. ناکامی استفاده از خشونت برای مهار شان منجر می کاهش مشروعیت اجتماعی

معطوف به چالش قدرت حاکمان فرادست را تقویت خواهد   ی تنها اراده  ، فرودستان اما

 کرد.

 

 قدرت با خشونت یرابطه
است برای آسیب  تعریف خشونت همچون شکلی از اعمال قدرت، عملی    تریندر کلی

رساندن به دیگری. با این همه بین خشونت دفاعی و ویرانگر تفاوت چشمگیری وجود  

سازد. همچنین، برداشت از جایگاه قدرت دارد که مشروعیت کاربرد آنها را متفاوت می 

قدرت »ولتر    ی پردازان یکسان نیست. به گفته نظریه  ی آن با خشونت نزد همه  ی و رابطه
یا به    «که دیگران را وادار کنم آن گونه که من میل دارم عمل کننداینعبارت است از  

سی.  . از نظر  «خود را در برابر ایستادگی دیگران مستقر سازم  ی اراده»زبان ماکس وبر  
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 یقدرت سیاسی از لوله »است و نزد مائو    «باالترین نوع قدرت، خشونت»رایت میلز  
 . «آیدتفنگ بیرون می 

در   آرنت  خوانشهانا  چنین  رابطهنقد  از  کتاب   ی هایی  در  خشونت  و  قدرت 

خشونت و فرمان   ی پایهدهد که نه بر دست می ه تصویر دیگری از قدرت ب  14«خشونت»

پایه بر  بلکه  نهادن،   رو اینازمشترک مردم استوار است. هم    یاراده  ی راندن و گردن 

خشن گرچه  را  جبار  کم   ترینحکومت  می   شکلاقتدارترین  اما  آرنت  حاکمیت  داند. 

 گوید:می 

صورت افراطی قدرت این است که همه در مقابل یکی قرار بگیرند، شکل افراطی »
خشونت آن است که یکی در برابر همه بایستد. حالت اخیر هرگز بدون کمک و آالت و 

الواقع جزیی از ماهیت حکومت است ولی پذیرد... قدرت یا اقتدار فی ادوات صورت نمی
ابزاری است و مانند هر وسیلهخشون دیگر   ی ت چنین نیست. خشونت دارای ماهیت 

تعقیب می  غایتی که  از طریق  و  نیاز دارد که هدایت شود  توجیه گرددبدین   « کند، 
 (. 69ص   ن منبع)هما

به خود شخص مربوط نیست،    زور مستقیماً  فآرنت بر آن است که قدرت برخال

سازد، استوار که اتحاد و اتفاق عمل آنها را ممکن می ها  فضایی بین انسان   ی بلکه برپایه 

شوند،  است. در واقع آنجایی که افراد با هدف معینی گرد آمده و با یکدیگر متحد می 

برای عمل، بلکه   تنهانه قدرت یا اقتدار، ناظر است بر توانایی آدمی  »یابد.  قدرت معنا می 
بل نیست،  فرد  خاصیت  هرگز  قدرت  عمل.  اقتدار  میبرای  تعلق  گروه  به    « گیردکه 

 جا(.  )همان

اگر خشونت نه به مشروعیت، بلکه به توجیه نیازمند است، اقتدار نه به توجیه بلکه  

تیک آن از طریق گردهمایی اولیه، اتفاق، و دموکرابه مشروعیت نیازمند است و شکل  

ت مردم  عمل  می أاتحاد  قدرت    نزد  ،رواینازگردد.  مین  آرنت،  اقتداردر    - هانا   معنای 

مطلق یابد دیگری وجود    ی دیگرند و آنجا که یکی سلطه کبا خشونت ضد ی  -مشروع  

البته نه شکل ناب   تنهایی  بهیک  هیچو مرجعیت و نه خشونت    اقتدارنخواهد داشت. 
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ندار بر سیطره   هرچندد.  نوجود  جباریت  بر  مبتنی  از    ی نظام  اکثریت  ترس  و  اقلیت 

هرحال بر گروهی هاما هر حکومت متکی بر خشونت، ب   ،ست خشونت اقلیت حاکم استوار ا

پایه که  است  متکی  مردمان  می  آنقدرت    ی از  تشکیل  دیگر را  سوی  از  دهند. 

کم در برابر تهدیدهای موجود ناگزیر از توسل به نیز دست   اقتدارهای متکی بر  حکومت 

فرعی  - خشونت   صورت  به  در  -   هرچند  آرنت  می   هستند.  مرجعیت    وید:گتعریف 

بی   ی خصیصه » شناسایی  مرجعیت  بچونبارز  آن  که   ی وسیلههوچرای  است  کسانی 
 جا(. ن)هما «را گردن نهندرود آنانتظار می 

یا مرجعیت ممکن است ماحصل صالحیت علمی و دانش و تبحر تخصصی    اقتدار

آنها قدرت  و  اشخاص  عقاید،  به  باور  محصول  یا  باشد،  فرهنگ  ،شخص  سنن،   و   یا 

سوی دوجانبه است. یک   ی اتوریته یک رابطه  ی اخالقیات رایج باشد. در هر حال، رابطه

، روی دیگر آن میل به هدایت آن میل به فرمان راندن و به تبعیت درآوردن دیگران است

شود تا با اتکا به مرجع  ها حکومت می شدن یا زیر فرمان آمدن کسانی است که بر آن

به اتکای خشونت بلکه به یمن    تنهانهها  به منافع خود دست یابند. بدین ترتیب حکومت 

 هستند.   اقتدار و مرجعیت سرپا

های توتالیتر اقتدار کاریزماتیک اماقتدار سنتی و در نظ  های سلطنتی مطلقهدر نظام 

تیک، اقتدار دموکراهای  د اما مبنای نظام نرومی  بنیان مشروعیت و مرجعیت به شمار

است. تفکیک اشکال    محاسبه، حق گزینش و جابجایی استوار  ی عقالنی است که برپایه

 اما   ، های سیاسی همواره ساده نیستگوناگون قدرت و نقش خشونت در آن در اقتدار

  آرنت   ی ویژه آن که به گفته تر است. به قدرت و خشونت با انقالب پیچیده   ی تعیین رابطه 

ممکن نیست کسی به تاریخ و سیاست بیندیشد و از نقشی عظیم که خشونت همیشه »
 جا(.)همان «خبر بمانددر کار بشر ایفا کرده است بی 
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 قدرت انقالبی و قدرت برهنه 
گیرند. راسل  قدرت انقالبی و قدرت برهنه رویاروی هم قرار می  ها معمواًلدر انقالب

 نویسد: می 15«قدرت»در کتاب 

به  » بزرگی که  بر گروه  باشد  انقالبی قدرتی است که متکی  از قدرت  منظور من 
عقیده یا برنامه یا احساس خاصی متحد شده باشند. مانند جنبش پروتستانی    ی واسطه

یا کمونیستی یا مبارزه برای استقالل ملی. منظورم از قدرت برهنه قدرتی است که از 
ترس فقط وادار به   ی شود و مردم را به واسطهی ناشی می یهاطلبی افراد یا گروهقدرت

قدرتی را که بر اساس سنت یا رضایت استوار نباشد،  تسلیم کند، نه همکاری فعاالنه...  
 (34ص  ) .«نامممن قدرتی برهنه می 

ها است قدرت توده  ی یک انقالب قبل از هرچیز نمایش گسترده  ی وجه مشخصه

برهنه اکثریت جامعه را در مقابل قدرت  که دهد. حال آناقلیت حاکم قرار می  ی که 

آید. ها برمی ونت درصدد قلع و قمع قدرت تودهبا استفاده از خش  اقلیت حاکم معمواًل

شود اغلب نه مصاف خشونت آن با قدرت حاکم، بلکه آنچه سبب پیروزی انقالب می

باشد خشونت   با قدرت برهنه و خشونت حاکمان است. اگر قرار  انقالب  تقابل قدرت 

تعیین  به  نقش  بودن  مجهز  با  حاکم  اقلیت  باشد،  داشته  مصاف  این  در  کننده 

ادوات جنگی، ارتش و نیروهای انتظامی و کارآزموده، شانس بیشتری    ترینرفتهپیش 

بیشتر با کوکتل  نیز  که حتی در هنگام قیام    - برای غلبه بر قهر و خشونت دفاعی مردم  

خواهد داشت. اما آنچه اغلب  -سبک مجهز هستندههای سبک و نیم مولوتوف و سالح 

ها و برتری چشمگیر قدرت همبسته و قدرتی آنشود، بی موجب شکست حاکمان می

 سازد.  اثر میهای حاکمان را نیز بیانقالب است. قدرتی که حتی سالح  ی گسترده

میحکومت  خود  خشونت  میزان  بر  وقتی  استبدادی  و های  اقتدار  که  افزایند 

 یابند. اما چیرگی حکومت اقلیت و غلبه خود را در معرض از دست رفتن می   ی اتوریته

. ال نرودؤبه زیر سآن    ی بر قدرت مردم تا جایی قابل دوام است که قدرت و اتوریته

ها اطاعت شود، ترس و احترام گذشته از بین نرفته باشد، سنت تبعیت و یعنی از فرمان
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تسلیم پابرجا باقی مانده باشد، دیسیلپین و نظم برقرار باشد و نهادهای جامعه به کار 

های خود را ارتش و پلیس و دیگر نیروهای انتظامی سالح   نهمچنی  خود ادامه دهند.

 های دولت حاضر و قادر به کار باشند. علیه مردم به کار گیرند و دستگاه 

حاکم را به زیر   اقتداراما قدرت انقالبی با پیشروی خود، بیش از پیش اتوریته و   

داری ل، تردید و خود، در صفوف خود حاکمان نیز تزلز قتدارکشند. با فروپاشی اال می ؤس

های حکومت )نیروهای سرکوب، کارمندان، از سرکوب و حتی پیوستن بخشی از دستگاه 

  تنها نه شود.  کند. در چنین شرایطی همه چیز واژگون میو...( به صفوف انقالب رشد می

دست مردم بیافتد. راز  ه تواند بشدنی نیستند بلکه قدرت نیز می ها دیگر سرکوبخیزش

در همین نکته نهفته    ها چه از نوع کالسیک و چه از نوع نوین آن معمواًلانقالب  پیروزی 

 است. 

ن معنا نیست که قدرت انقالبی همواره عاری از هر نوع خشونتی است یا  دااین ب

انقالب اما  ندارد  به آن  نیازی  روانی، بخت  هرگز  و  پیروزی سیاسی  به یمن  بیشتر  ها 

حاکمیت میبرچیدن  را  به  یابند.ها  انقالباین  در  عنصر  ویژه  که  نوین  های 

های خورد. حال آن که در انقالبپرهیزی در آن پررنگ است، بیشتر به چشم می خشونت

کالسیک که در آن قهر ستایش شده و به بخشی از گفتمان انقالبی بدل شده بودند 

 تولید استبداد چشمگیرتر بوده است.  بازخطر 

تیک این نه خشونت  دموکراهای  ولت است، اما در نظام قهر در انحصار د  گرچه عموماً

جامعه   ی در ادارهرا  سی است که نقش اصلی  دموکرابلکه مشروعیت و اقتدار عقالنی و  

مسیری   به  اجتماعی  تضادهای  دادن  سوق  می  آمیزمسالمتو  که کند ایفا  آن  حال   .

های ارتش و دستگاه ترین حامیان خود را در میان  های دیکتاتوری همیشه قوی نظام 

امنیتی و سرکوبگر جستجو می  ایجاد رعب و پلیسی و  با خشونت و  کنند و حاکمان 

می  ازاینوحشت  وادارند.  تمکین  به  را  مردم  نمی کوشند  هرگز  دست  رو  آن  از  توانند 

 نویسد: در توضیح این مکانیسم می   16«نقد و تحلیل جباریت»د. مانس اشپربر در  نبردار

کند. عنصر وحشت  ، قدرت به کمک رعب و وحشت حکومت می در حکومت جبار»
ماند که شود. ولی زمانی کارآیی آن محفوظ می می  -الاقل در آغاز کار  -موجب توفیق
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شت متوسل شود، حتشدید شود. چنین است که اگر قدرتی به عامل خوف و و  دائماً
 (. 115)ص  «رود.گاه نباید ازآن دست بردارد، وگرنه خود از بین می دیگر هیچ

بین رفتن    کارگیری خشونت یا با ازدر نظام استبدادی، حکومت با خودداری از به

تیک بر خشونت استوار دموکراگراید. حال آن که اگر بنیاد اقتدار  توانایی آن به زوال می 

ن آرسد. توجیهی که نظام استبدادی برای توسل به خشونت از  شود، مرگ آن فرامی

تمامی جامعه به خیر و شر و ضرورت پیروزی اولی بر دومی است    گیرد، تقسیمبهره می 

شناسد. حال آن و کشتار و نابودی فیزیکی را راه محو باطل و ایجاد امنیت و ثبات می 

مین  أ زاد و تآتیک از مشارکت و دخالت فعال مردم، ایجاد فضای باز و  دموکراکه اقتدار  

انسان برابری  خالقیت شرایط  گسترش  برای  سود هاها  مشروعیت  کسب  و  انسانی  ی 

خالصهمی  جنبش  ی جوید.  در  خشونت  کاربرد  و  نقش  که  آن  اقتدارهای کالم  و  ها 

فرعی است، بلکه نوع آن نیز خشونت دفاعی است که از خشونت    تنهانهتیک  دموکرا

 های مبتنی بر جباریت متفاوت است. ویرانگر نظام

 

  خشونت دفاعی و خشونت ویرانگر
های ها در جنبش برای توجیه برخی خشونت   «خشونت مشروع»استفاده از مفهوم  

و پذیرفتنی باشد. با  پرهیز شاید به لحاظ حقوقی قابل استناد  و خشونت  آمیزمسالمت

جامعه لحاظ  به  مفهوم  این  از  استفاده  در  همه  قوانین  این  کرد.  دقت  باید  شناختی 

عموماًبین  را  از خشونت  استفاده  مشروعیت  دولت  المللی  انحصار  می در  قرار  دهد،  ها 

بین موازین  نیز در  علیه جباریت  مردم  قیام  بشر هرچند که حتی حق  المللی حقوق 

ا شده  واژهپذیرفته  جامعه  ی ست.  لحاظ  به  نیز  و مشروعیت  نسبی  مفهومی  شناختی 

نمونه هرجنبش مسلحانه  برای  برای یک طرف تواند دستمی ای  سوبژکتیو است.  کم 

از   و   «مشروعیت»نزاع  را خرابکار  آن  دیگری  که  آن  باشد، حال  برخوردار  )پذیرش( 

ربرد قهر دربسیاری از دهند کاهای علوم سیاسی نشان می بخواند. بررسی   «تروریست»

ها، اغلب از مشروعیت  ها یا با پیروزی آنبا گسترش این جنبش   ، بخشهای رهاییجنبش 

 . اندبوده  «سودمند»کم در رسیدن به اهداف خود شده یا دست  باالتری برخوردار 
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که   حالی  درجهانقالبدر  از  مستقل  قهری  خطر   ی های  معموال  آنها،  مشروعیت 

دربر داشتهباز را  استبداد  )تجربهتولید  کامبوج  انقالب  ی اند  کوبا،  های چین، شوروی، 

ها انقالبپرهیز )نظیر هند تحت رهبری گاندی( یا  کالسیک خشونت  های انقالب  ،و...(

جنبش  خشونت  های و  و   پرهیزنوین  عربی  کشورهای  از  برخی  و  التین  آمریکای  در 

با این همه، تفکیک مفهوم خشونت  سی منجر شده دموکرابیش به  ویقایی، کمآفر اند. 

روشن  تصویر  شاید  ویرانگر  خشونت  از  رابطهدفاعی  پیچیدگی  از  و جنبش   ی تری  ها 

 دست دهد. ه ها با گفتمان مسالمت و قهر بانقالب

 پرخاشگری و خشونت اگر خصلتی دفاعی داشته باشد، یعنی واکنشی دفاعی باشد 

در برابر تهدیدات پیرامون بر شرایط هستی فرد و جمع، امری است طبیعی که اریک  

در   انسان»فروم  ویرانسازی  به   17« آناتومی  آن  خوشاز  پرخاشگری  نام عنوان  خیم 

روحیهمی  چنین  انسانای  برد.  و  جانوران  تمامی  با در  تقابل  در  که  دارد  وجود  ها 

به خطر اندازد به پرخاشگری و خشونت دفاعی  ها را  تهدیداتی که زیست و حیات آن

می  اما متوسل  باشند(.  خیالی  تهدیدات  این  است  ممکن  مواردی  در  )هرچند  شوند 

کنترل    ی خشونت و پرخاشگری اگر خصلت تهاجمی و سادیستی داشته باشد که برپایه

م مین برتری استوار است، پرخاشگری بدخیأآوردن دیگران و ت  و آزار و تحت اراده در

می  پرخانامیده  و درصدد ششود.  گرفته  ریشه  زندگی  از شور  دفاعی  و خشونت  گری 

است آن  از  کهپاسداری  حالی  در  ویران  .  و  سادیستی  درساز  خشونت  شور   ریشه 

آوردن آن است.  که درصدد نابودی حیات و تحت سلطه در  دارد  طلبیو آزار  دوستیمرگ

طه و لمین سأها است، دومی ابزار تنسانمین آزادی اأ اگر خشونت دفاعی ابزاری برای ت

سالمت    ی شناسی وجود اولی نشانه جویی و کنترل دیگری است. به لحاظ روانبرتری 

 روی و خوی سادیستی دارد.فرد و جامعه است، حال آن که وجود دومی نشان از کج

انقالب می این که یک  باشد،  تصور  بری  از هر گونه خشونت دفاعی  تواند یکسره 

به  آن که  ل آن به ضیافت شام یا انکار حق دفاع از جان خویش است. از آن بدتر  تقلی

 

  1391پرخاشجویی و ویران سازی، اریک فروم، ترجمه احمد صبوری، شال  آناتومی ویرانسازی انسان،   17

 انتشارات آشیان( 
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مقابله با خشونت، ضرورت هرنوع تحول ساختاری و انقالب را همواره نفی کردن،   ی بهانه 

 .های اجتماعی و سیاسی منجر گرددتواند به عقیم کردن جنبشگاه می 

توسل ناگزیر به زور و خشونت دفاعی نباید به معنای مطلوب دانستن یا ستایش آن 

تروتسکی در    حال،بااینو تبلیغ و تبدیل خشونت به بخشی از گفتمان رهایی بدل شود.  

گونه  جا شمرده و هیچه را ناب  «رعایت اخالقی»چنین    18«اخالق آنها و اخالق ما»کتاب  

 ست که ا  برآنو بدین ترتیب  شناسد  به رسمیت نمی دوگانگی بین هدف و وسیله را  
می » هدف  فقط  را  کند وسیله  توجیه  می «.تواند  او  طبیعتاً»گوید:  .  جنبش    هدف  از 

شود میای  گردند. هدف فعلی وسیلهتابع هدف می   شود. وسایل ذاتاًتاریخی ناشی می
 (.  52جا، ص )همان «برای اهداف بعدی 

سادگی هدف و وسیله به   ی ست. چنین برداشتی از رابطهتابع هدف نی  اما وسیله ذاتاً

ها و ترورها در شوروی و چین و کامبوج  اعدام  تریننام عدالت انقالبی به توجیه گستردهبه

تواند دوگانگی و تضاد بین هدف و وسیله ممکن است بلکه می   تنهانه منجر شد.  ..  و.

هدف البته بر آن درک   ی دیگری بینجامد. توجیه وسیله به واسطه   ی یکی به استحاله 

می ای  عامیانه  یسوعیون  که  است  می»  موختند:آاستوار  خود  خودی  به  تواند وسیله 
شود. از هدف منتج می   اخالقی این وسیله  یتتفاوت باشد. ولی حقانیت یا محکومبی 

هاری که کودکی    تیراندازی به خودی خود نه خوب است و نه بد. تیراندازی به سگ  مثالً
 « را مورد حمله قرار داده، فضیلتی است، تیراندازی به منظور قتل ویا تجاوز، جنایت

 جا( )همان

فرانتس فانون بر  سودمندی هم قابل درنگ است.    ی مشروعیت خشونت از دریچه 

ناپذیر و مرز استعمارگران، گریزن بود که خشونت استعمارشدگان در برابر خشونت بی آ

سروش دباغ نیز در پاسخ به این پرسش که آیا خشونت معترضان به  .  ستایش است قابل 

 گوید: تواند از نظر اخالقی موجه باشد می یک وضعیت استبدادی می

 

 4135، لئون تروتسکی، انتشارات طلعیه، اخالق آنها و اخالق ما 18

 

https://www.marxists.org/farsi/archive/trotsky/works/1938/akhlagh.htm
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چه بیشترین سودمندی را آن"شمرد که  گرا این قاعده را معتبر می اخالقِ نتیجه »
امری اخالقی است؛ بنابراین اگر خشونت معترضان در یک    "به بیشترین افراد برساند

توان گفت  زمانی سبب شود بیشترین افراد از زیر یوغ خشونت رهانیده شوند، می   ی بازه 
حتی اگر باور داشته باشیم که خشونت از هر حیث    که خشونت آنها اخالقی بوده است.

غیراخالقی است، بازهم در یک اعتراض مدنی علیه یک حاکمیت استبدادی که بیشترین  

 19« سود به بیشترین افراد برسد خشونت جمعی از حیث اخالقی موجه است.

ترتیب،   اخالبدین  بر  کوتاهقاو  بودن خشونت  جنبش ی  در  بر مدت  غلبه  برای  ها 

  کند. می  تأکیدهای قدرت خشونت درازمدت نظام 

دانند که حتی  اما بسیاری همچون گاندی و لوترکینگ خشونت را از مصادیق شر می

همچنین، بسیاری به تجربیات تاریخی اشاره    باید از آن پرهیز شود.  به قصد امر خیر نیز

ها، خطر ها و انقالبکنند که نشانگر آن است که تبلیغ و ستایش خشونت در جنبش می 

  . را افزایش داده است - ی در صورت پیروز-تولید استبدادی نوین باز

 

 شود؟آیا انقالب همیشه به خشونت ختم می
  فرجام   های اخیردر سال های قرن بیستم و  پیامدهای استبدادی بسیاری از انقالب

انقالب و نقش خشونت در آن منجر شده    ی بهار عربی، به بازاندیشی درباره های  خیزش

قابل  غیر  احکام  انقالب،  مخالفان  و  موافقان  در دوسوی  و جزماست.  ای  اندیشانهشک 

ها و ب با تکیه بر پیامدهای استبدادی بیشتر انقالباند. مخالفان انقال آرایی کردهصف

گویند سخن می   «انقالب  ی اسطوره»آمیز آنها از پایان عصر  های ویرانگر و خشونتجلوه

های ضد آرمانی که فردریک جیمسون از آن سخن گفته بود را یکی از دالیل و نگرانی 

دانند. در مقابل، بسیاری از هواداران تئوری روی برگرداندن بیشتر مردم از انقالب می 

برای ویرانی نظم کهن، بلکه برای دگرگون ساختن خود    تنهانهانقالب از ضرورت آن  

فرعی  گران  انقالب را  آن  در  نقش خشونت  و  گفته  دانستن  نخوانمیسخن  یکی  و  د 

دانند. ازنظر آنان برانگیز میهای توتالیتر را مسئله های نظامخشونت انقالبی با خشونت 

 

 1401آذر  6سروش دباغ ، گفتگو با خشونتِ اخالقی و اخالقِ خشونت سایت زیتون  19

https://www.zeitoons.com/107431
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های تواند به نظام این نه نفس خشونت، بلکه هدف و ایدئولوژی حاکم بر آن است که می

همانی بین خشونت و انقالب وجود دارد؟  ستی اینراهآیا ب اما  توتالیتر نوین منجر شود.  

اگر نمی  و  آیا  دستنه،  هدف  با  خشونت  گفتمان  ناهمخوانی  از  نظام توان  به  یابی 

 تیک سخن گفت؟  دموکرا

آمیز نیستند بلکه اغلب خشونت   دهند که آنها ذاتاًها نشان می بررسی تاریخ انقالب

آمیز شروع شده و ست به صورت مسالمت ها نخشوند. بسیاری از انقالبم می أبا آن تو

از آن   ی متقابلاند که با توسل به خشونت، استفادههای جبار بوده این حکومت  معمواًل

ای گر، جلوهها برعلیه مردم انقالباند. خشونت حکومترا بر مردم انقالبگر تحمیل کرده

حفظ اقتدار است.    ساز به قصد انقیاد و کنترل مردم واز پرخاشگری سادیستی و ویران

ها تهدیدی است واقعی بر شرایط زیست و حیات مردم انقالبگر که نه  گونه خشونت این

پا خاسته و گاه  به   حاکم  درصدد اعمال خشونت بلکه در پی نفی اقتدار و زور و ستم

، به واکنش دفاعی روی آورده هاحکومت برای دفاع از قدرت خویش در مقابل خشونت  

تواند به  . به فراموشی سپردن این تفاوت، میاندرفتهرا به کار گ  خیمو خشونت خوش

و  خلع انقالبی  قدرت  ویراندموکراسالح  و  سادیستی  بقای خشونت  و  )غیر  تیک  ساز 

 دفاعی( منجر شود. 

سازی انقالب و همسان  20« از روسو تا لنین»وف ایتالیایی در  سلکولتی، فی لوچیو  

محوری انقالب همانا   ی خواند. به باور او نکته مارکس می   ی خشونت را تحریف اندیشه

ها دارد و جایگزینی مثابه قدرتی که کارکردی جدا و در تقابل با توده ویرانی نظم کهنه به

 به آتش کشیدنمعنای  . ویرانی نظم کهنه نه به استجدیدی از قدرت به جای آن    ی گونه 

این پیشامدها ممکن است   ی چند همهی سنگربندی است، هرامعنوزارت کشور و نه به 

چه یک انقالب باید بدان بپردازد، جان کالم انقالب نیست. آن  ی رخ دهد. اما این همه

توده از قدرت جدا می ویران کردن آن سدی است که  را  بر  ها  بیشتر  لنین  اما  سازد. 

 «یخمامای تار»داشت که ضرورت قهر همچون    تأکیدهای مارکس  هایی از اندیشهجنبه 

آن حال  است.  کرده  توجیه  اندیشهرا  در  صرفاً  ی که  نه  انقالب  عملی   مارکس، 

 
20 Lucio Colletti:From Rousseau to Lenin; studies in ideology and society: 
New York, Monthly Review Press,1973 

https://ketabkoo.com/book/author/lucio-colletti
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کنندگان  میز برای تصرف قدرت، بلکه طریقی است برای دگرگونی خود انقالبآخشونت

از   آنان  تبدیل  به طبقه ای  طبقه »و  از «برای خود  ای در خود  را این. هم  انقالب  او  رو 

حاکم به    بخشیدن به جدایی دولت از مردم و تبدیل آن ازهمچون روشی برای پایان  

 (.  220ص جا همانتابع مردم ضروری خوانده است )

 آمیز الزاماًتر است. انقالب خشونت در این خوانش، نقش خشونت در انقالب فرعی 

و   دتواند نظم کهنه را ویران کنشود، اما یک انقالب می به انهدام نظم کهنه منجر نمی 

مر آنقدرت  بی  سازد  مستقر  را  خشونت دم  هم  که  باشد.  اندیشه  روایناز آمیز   یدر 

انقالب  امکان  از  او  و  نرفته  شمار  به  همسان  مفاهیمی  انقالب  و  خشونت  مارکس 

می   آمیزمسالمت سخن  هلند  و  انگلیس  آمریکا،  نظیر  کشورهایی  حتی    اوگوید.  در 

گناه آن  »میز روبرو شود  آالب خشونتبا یک انق  اگر تحول در انگلستان احتمااًل  گویدمی 
 )همان جا(. «کارگر نیز مقصر است ی تنها به گردن طبقات حاکم نیست، بلکه طبقه 

های ها و نظامدهند پیامد کاربرد خشونت در انقالبهای تاریخی نشان می بررسی 

گاه    -سیاسی آن،  از  برخاسته  لطماتی  باعث  اجتماعی  و شچنان  بازسازی  امر  که  ده 

بیش از همه به   آمیزمسالمتاند. حال آن که تحول  نوسازی را با مشکل روبرو ساخته 

با دموکراسود   است.  اجتماع  بازسازی  و  تجربهاینسی  انقالب   ی همه  قرن اغلب  های 

ها است. این تجربیات در حالی که  رنگ خشونت در آنحضور پر  ی دهنده بیستم نشان 

معمواًل انقالب  هواداران  با    ستایش  نزد  انقالب  پنداشتن  و همسان  به   را  نآخشونت 

اعتمادی نسبت به انقالب گریز و بیبه  مخالفان خشونت، منجر    بین، در    دنبال داشته

ند اهای قهری برآنبر پیامدهای استبدادی اغلب انقالب  تأکیدرا شده است. گروه دوم با  

های انقالب» قرار دارد.  سی در تقابل با انقالب و خشونت  دموکرادست یابی به آزادی و  

خشونتجنبش   و  «مخملین و  ساختارشکن  نوین  البته  های  حاضر  قرن  پرهیز 

سته  برج   پژوهشگراناز  رخی  ب  که  های دیگری را نیز پیش رو قرار داده استاندازچشم

های کالسیک قهری )که ا تکیه بر پایان عصر انقالبب  21دان   همچون جانانقالب ها  

 
21 Dunn, John, 2017, “Modern Revolutions and Beyond: An Interview 

with John Dunn,” Contention: The Multidisciplinary Journal of Social 

Protest, Vol. 5, No 2. 
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تری برای تحوالت تند ی آن بود( آن را الگوی مناسب آخرین نمونهایران    57انقالب  

 .داننداجتماعی می 

همچون   نیز  گرز  ،گرامشیبسیاری  انقالب  دارندورفرالف    و  آندره  نقد  های در 

اساسی هر انقالب را    یمسئله»ویژه خوانش لنینی از انقالب که  و به  آمیزکالسیک قهر

سیاسی قدرت  دولتی»و    «تصرف  ماشین  شکستن  به  می   «درهم  باور  انقالب »داند 

رد    «گرمعجزه لحظه  کنندمی را  نه همچون  انقالب  به  بلکه   ی و  سیاسی  قدرت   فتح 

شود.  فتح می   مدنی  ی دولت سیاسی توسط جامعه  که در آننگرند  می   فرایندی   مثابهبه

و   «انقالب مولکولی »  های ساختارشکن و توسط جنبش   کسب هژمونی  بر  رواینازهم  

   .ی استوار استپرهیزخشونتاستراتژی  کنند که برمی  ای تأکیدزنجیره 

استبداد نوینی  جایگزینی  تواند خطر  ، می یانقالبهر نوع  در  که  تضادمندی    ی هسته

نیان خود بدل سازد، در احتمال گذار را در برداشته و فرزندان انقالب را به نخستین قربا 

 نهفته است.  بالفعل به خشونت ویرانگر  بالقوه از خشونت دفاعی

 

 دوگانگی انقالب 
 یکی را در خود جمع دارد که اگر انکشاف ای عناصر دوگانه ناگزیر بهانقالب همواره 

دیگرمی  انکشاف  بینجامد  آزادی  به  میتواند  نوین  ی  استبدادی  به  شودتواند  .  منجر 

می  روی  زمانی  درنوردانقالب  را  جامعه  سراپای  بحران  که  همه  هدیدهد  درهای   ی و 

بسته   استاصالحات  ادامهشده  در  حاکم  طبقات  ناتوانی  که  بحرانی  به    ی .  حکومت 

بارز آن است. انقالب   ی عت از حاکمان جلوهگذشته و عدم تمایل مردم به اطال ی شیوه 

علیه ستمگران است.    دیده برهای ستم همگانی انبوه توده   خیزش ناگهانی، شجاعانه و

دهد.  خیزشی که دگرگونی رادیکال، ساختاری و سریع وضع موجود را هدف قرار می 

متمادی  در  «طغیانی »چنین   سالیان  طی  که  است  بندهایی  آن  شکستن  صدد 

های گوناگون را به بار آورده است. انقالب ابزاری است برای پایان ها و ستم محرومیت 

 یجامعه  نشانگر  تنهانه بخشیدن و رفع کمبودها و ایجاد تعادل در جامعه. طغیان مردم  

راهزدهبحران بلکه  و  ،  زندگی  به  بخشیدن  معنا  طریق  از  آن  پایان  قدرت حل  بازیابی 

 است.  و انفجار شور زندگی  خویش
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تر است و حکومت تعادل اجتماعی گسترده در جوامعی که ستم و سرکوب و عدم

از   نشانی  نمی ه ب  نشینی عقب هیچ  اجتماعیدهد  دست  به می  انفجار  به  تواند  سادگی 

امیال    سویهدوخشونت   نامعقول  منجر گردد و در کنار شور زندگی گاه شاهد رهایی 

ای  های تودهتواند خیزشحتی می گاه  کور و ناخودگاه شویم که    شده به صورتسرکوب

از این حقیقت  ای  ایران نمونه  57گرا بدل سازد. انقالب  را به آلت دست طبقات واپس

 نویسد:گرامشی می  روایناز تلخ است. هم 

ارزش هارا بیاعتنایی نشان دادن و یا بدتر، آنهای خودجوش بی نسبت به نهضت»
ها دادن امتناع کردن و خودداری از گنجاندن نی از سیری آگاهانه به آنشمردن، یع

آن  مقام  عرصهرفعت  در  می   ی ها  نتایج سیاسی،  و  وخیم  بسیار  عوارض  اغلب  تواند 
همیشه   طبقات فرودست را تقریباً  ی های خوانگیختهبار آورد. چه، جنبش اندوهناکی به 

 22. (131ص )  .«کندجنبش راست ارتجاعی... همراهی می 

که  دهد بی آنهررو انقالب در گام نخست رهایی از موانع جاری را هدف قرار می به

آن از پیش روشن باشد. شاید انقالب را بتوان به نوعی جراحی جامعه تشبیه   ی نتیجه 

تواند به بهبود وضع بیمار بینجامد و کرد که اگر با مهارت و آگاهی صورت بپذیرید، می 

 رعقالنی باشد، ممکن است به وخامت بیشتر منجر گردد. اگر ناشیانه وغی

 ی جهش و تعییر بنیادی و کیفی ساختارهای پوسیده  وری،آرو که نوانقالب ازآن

خیم و بالنده است.  دهد، آفریننده، سرشار از شور زندگی، خوشحاکم را هدف قرار می 

بر    در عین حال پرخاشگری و انقالبی )دفاعی( که گاه  تآ خشونت  شود، حمیل می ن 

سازی را بالقوه در بر داشته باشد. البته ویرانی برای ساختن و برای  تواند خطر ویرانمی 

بخش زائدی از   جدا کردندفاع از هستی و حیات هرچند ناخوشایند باشد، همچون  

برای زند بیمار  ب  اشنگاه داشتن و معالجه  هبدن  اما فروم  درستی هگاه ضروری است. 

شور ویرانگری و مرگ دوستی    و  تبدیل پرخاشگری دفاعی به سادیسمنسبت به خطر  

سازی آناتومی ویران»دهد. او در  تواند در پی داشته باشد، هشدار میکه انقالب نیز می

 نویسد:می  23«انسان
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با  » انقالبی راستین همانند هرگونه پرخاشجویی که  این واقعیت که پرخاشجویی 
شود، از لحاظ زیستی منطقی دی یا منزلت خود ایجاد می دفاع از زندگی، آزا  ی انگیزه 

است و بخشی از کارکرد انسانی معمول است، نباید کسی را بفریبد تا فراموش کند که  
نابودی زندگی همیشه نابودی است، حتی هنگامی که از لحاظ زیستی موجه باشد....  

دفاعی، کامل  طور  به  پرخاشجویی  بدانیم  که  است  با  مهم  آسان  ویرانسازی   چه 
)غیردفاعی( و آرزوی سادیستی برای بازگرداندن وضعیت اداره کردن دیگران به جای 

ی انقالبی تباه  رپرخاشگ  آن هنگام،  آمیزد. اگر چنین روی دهد، دراداره شدن، درهم می 
)ص   .«شود و گرایش به تجدید اوضاعی خواهد داشت که در پی امحایش بوده استمی 

309 ) 

های خواستآروزها و  شود که شهروندان  های استبدادی، هراس باعث می در نظام

پس رانده یا پنهان کنند. حال آن که در دوران برآمد   «ناخودآگاه»خود را به ضمیر  

می جنبش  فرو  ترس  اقتدار  که  انقالب  و  اجتماعی  انگیزه های  در پاشد،  نهفته  های 

شود، امری که انرژی شگرفی تولید  ناخوداگاه به حرکت درآمده و به نمایش گذاشته می

دی و برابری و عدالت  ندگی، همبستگی، میل به آزاندوستی، آفریشجاعت، نوع   د.کنمی 

های مثبت امیال و انرژی آزاده جمله جلوهمعطوف به رهایی از اقتدار حاکم از ی و اراده

و   ی شده  از سرکوب  برخاسته  انقالب است. در عین حال خشم  فرایند  ناخودآگاه در 

 هایویژه در گروهدوستی و ویرانگری بهتواند به تقویت شور انتقام، مرگ تحقیر و ستم می 

ساز بدل  دفاعی را به پرخاشگری ویران  حتی خشونت به حاشیه رانده شده منجر شود و  

شور زندگی و   یاها همزمان در خود شور سازندگی و ویرانگری  د. بسیاری از انقالبکن

به همراه دار انقالب    بیشترد. گرچه  نمرگ را  شکفته شور زندگی و آفرینش در روند 

باره  ی فزونی و حتی غلبه یابد. در ایندوستند شور مرگ توا، اما تحت شرایطی می شودمی 

 نویسد:می 24« بحران روانکاوی »فروم در 

گیرند.  اکثریت مردم شور مرگ ندارند اما در موقع بحرانی تحت نفوذ آن قرار می»
ی قرار گیرند. البته هدف  یهاثیر و نفوذ شعارها و ایدئولوژی أمردم ممکن است تحت ت
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اند. شوریدگان مرگ به نام گر شده عقالیی جلوه   ویرانگری پنهان گشته وواقعی یعنی  
زادی آگویند. اما گاهی نیز دستاویزشان آینده،  افتخار، نظم، دارایی و گذشته سخن می 

 (. 264)همان جا ص   .«و عدالت است

های برآمده از انقالب که  ساز در حکومت هایی از چیرگی شور مرگ و ویراننمونه 

ایران و  57طلبی، مرگ و نیستی آفریدند را هم در انقالب آزادی و عدالت و حقبه نام 

توان دید. هیتلر در آلمان، موسولینی در هم در انقالب روسیه، چین وکامبوج و... می 

اندونزی و...نمونه نام ایتالیا، فرانکو در اسپانیا، سوکارنو در  های دیگری هستند که به 

 ذشته، جنایت آفریدند. نظم، افتخار و پاسداری گ

دوستی در مردم قربانی آن جویی، روح ویرانگری و مرگچگونه میل به انتقام   اما

جویانه، واکنشی خودانگیخته نیست،  سازی انتقامافزاید: ویرانیابد؟ فروم می گسترش می 

با آن همانند   را  بر شخص و گروهی که خود  بلکه رنج شدید و غیر موجه است که 

کند:  دو جهت با پرخاشجویی دفاعی معمولی فرق می   حمیل شده باشد و ازدانند، تمی 

دفاع در برابر خطری    روایناز دهد و  پس از آن که آسیب واقع شده است، روی می  (1)

ناپذیر است  انگیز و سیری رحمانه، شهوت بسیار شدیدتر و اغلب بی   (2) تهدیدگر نیست  

 .شودنامیده می  عطش انتقام  رواینازو هم 

کینهانتقام   شجویی،  و  نظامقتوزی  که  شدیدی  رنج  اثر  بر  خود  گرچه  های اوت 

و از   «طبیعی»اند، شکل گرفته و بدین معنا امری  استبدادی و جبار بر مردم وارد آورده

نشانه خردمندانه و انسانی بودن آن   مادی برخوردار است، لیکن این امر الزاماً  ی زمینه 

اندیشد، و مرگ آخرین چیزی است که انسان آزاده بدان می »گوید  ینوزا می نیست. اسپ 
اما برای آن که بتوان مردم انقالبگر را به   .«خرد او در تعمق در حیات است نه در مرگ

ترس، خشم، مرگ روانی چون  هیجانات  و  احساسات  برانگیختن  به  واداشت،  دوستی 

فرمان  ویرانگری،  اننفرت،  و  ایمان  و...برداری،  علت    تقام  روحیاتی  چنین  است.  نیاز 

آفرینی و ویرانگری نیستند لیکن شرط تحقق آن ت، جنگ، مرگنوجودی رواج خشو

است    که آنچه به خودی خود بد  مدعی شد  هستند. اگر بتوان در همراهی با اسپینوزا

باید برای از میان برداشتن رنج و محرومیت تالش کرد تا پس  نه لذت، که رنج است،  

 دوستی را کاهش و شور زندگی را گسترش داد. توان با محو آن شور مرگ ب
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دست آوردن امنیت، ه ب  آن یعنی  ر پید  «زادی آزن، زندگی،  »  جنبش   همان امری که

امنیت به  »  که درآنای  عدالت و آزادی است. یعنی انقالبی همگانی برای ایجاد جامعه
، عدالت  باشد  مادی برای زندگی آبرومندانهی  مفهوم مورد تهدید قرار نگرفن شرایط اساس

به این معنا که هیچ کس نتواند هدف مقاصد دیگری واقع شود، و آزادی به این معنا 

  25«که هرکس بتواند در جامعه عنصر فعال و مسئول باشد

های ساز انقالب بخواهد بر جنبه دگرگون فریننده و  آمعقول،    ی بنابراین اگر جنبه

گیری که جز لذت د، باید روح انتقامبطلبانه آن غلبه یا انهدامسازی  ویراننامتعقل، کور و  

از نابودی دیگری نفعی برای جامعه دربر ندارد، به نفع روح تربیتی و آموزشی آن مهار 

فراهم   را  امکانی  مقابل خشونت حاکم، چنین  مردم در  قدرت  ایجاد  با  انقالب  گردد. 

با وجودمی  غالباًهای  انقالب  ،این  سازد.  بیستم  ایدئولوژی   قرن  به  روند خود  هایی در 

تدریج به اند که روح شقاوت و ویرانگری را  گرفته مجهز بوده یا تحت رهبری آن قرار  

ماندگی،  عقب اند. تمایلی که در جوامعی که با  بودهگسترش داده یا از ابتدا مشوق آن  

تواند  هستند، به سادگی می رو  روبهطوالنی استبداد و رنج و ستمگری شدید    ی تاریخچه

 فراگیر شود.  

کشیدن  چالش    به   با در آغاز    گانکنند گرچه انقالب  کالسیکهای  در بیشتر انقالب

تیکی آفریدند، اما برای چیرگی بر گذشته، گاه به رهبران و دموکراحاکم فضای    قتدارا

دور  هچندصدایی، برابر و ب د که امکان تنفس در فضای آزاد،  نردبهای نوینی پناه  قتدارا

از اقتدارگرایی را دشوار ساخته است. این در حالی است که در جریان انقالب ضربات 

شود. در نیرومندی بر اقتدار فرادستان در خانواده، اجتماع، محیط کار و خیابان وارد می

ایدئولوژی  میان  می این  تقسیم  شر  و  خیر  به  را  جهان  که  ذهنی هایی  توجیه  کنند، 

 دهند.  دست می ه مناسبی برای توسل به خشونت و شقاوت به قصد پیروزی بر دشمن ب

ها با قاطعیتی که در خود دارند، با نوید حتمی پیروزی، با حقیقت محضی  ایدئولوژی 

، «حق و باطل»ناپذیری خود در جدال  شان نماد آن است، و آشتی «مدینه فاضله»که  

کنند. ایمان، یگانگی، خودسپاری و اعتقاد کامل کاذب در مردم ایجاد میگاهی  آتوهم و  

 

 56، نشر نی، ص 1362دل آدمی و گرایش به خیر و شر، اریک فروم، ترجمه گیتی خوشدل، تهران 25



 پور مهرداد درویش 22 

را  مبارزاتی  شور  پیروزی  به  امید  رهبری،  به  اعتماد  و  ایدئولوژی  مطلق  حقانیت  به 

می  میگسترش  فکری  امنیت  و  انقالببخشد  مردم  و آفریند.  فرهنگی  میراث  که  گر 

قرن میعادات  یدک  را  پیروزی  ها  تضمین  برای  است  ممکن  ایدئولوکشند  ها ژی به 

گونه به  و  همزمان  شوند.  )پارادکسای  متوسل  از یکناسازه  رهایی  شرایط  انقالب  ال( 

 کند. و باور به خویشن و آزادی را فراهم می   های کهنهاقتدار

سو باور به قدرت خود،  ها که از یکانقالب  و تکامل  تکوین  فراینداین دوگانگی در   

تواند به تقویت  کند و از سوی دیگر می فراگیر می های نوین و نافرمانی مدنی را  خالقیت

  .یابدیکسویه می  اغلب فرجامینوینی منجر شود،    ی اقتدارگرای هاو تحکیم ایدئولوژی 

شکل   اقتدار سیاسی  تیک منجر شود. از سوی دیگردموکراتواند به نظامی  از یک سو می

خالقیت  محو  به  اگر  انقالب  از  برآمده  یا  مست گرفته  قدرت  و  حذف  ها  و  مردم  قل 

تولید استبداد بازمنجر شود، جز    «خبرگان»امور به    ی همه  یچندگانگی و سپردن اداره

را دربر نخواهد داشت. توسل به خشونت جزیی از منطق جنبش و رهبران توتالیتری  

سره محو شود. است که همه چیز را به خیر و شر تقسیم کرده که بنا بر آن شر باید یک

. اما رخ داده است  «یگانگی و وحدت»  ها به نام ایجادبسیاری از انقالب  که درای  تجربه

نیست. به میزانی که سطح فرهنگ و آگاهی و قدرت شهروندان یزناپذیر  رگچنین روندی  

خواهی و برابری گرا گسترش یابد، گرایش آفرینندگی، میل به آزادی،  تکثر  ی و اندیشه

یابی  دست یابد و بخت  گسترش بیشتری می نیز  ضد تبعیض و ضد اقتدارگرایی    ی اندیشه

نخبگان  »یابد. پرسش این جا است که روشنفکران و  افزایش می  تیکدموکراای  به جامعه

آیا بخشی از   ؟یابندانقالب می  ی خود را در کنار کدام بخش از عناصر دوگانه   «سیاسی

)نجات امت، ملت، طبقه( و بازآفرینی ایدئولوژی   نان همچنان با ادعای رسالت مسیحاییآ

گام  پی راستای    در نوین  استبدادی  گسترش    ؟دارندبرمی ریزی  با  که  آن  گاهی آیا 

سی به پشت  دموکراخواهی و  برابری ستیزی و  تبعیض گرایی و  تکثربر    تأکیدانتقادی،  

   ؟سر گذاشتن گذشته یاری خواهند رساند

های سیاسی میزان مطلوبیت گفتمان  ی جامعه همواره برپایه در  دینامیسم تحول  

جنبش    کننده است. تعیینوسوی آن  سمت گیرد و رفتار حاکمان در تعیین  شکل نمی 

پرهیز خشونترغم گفتمان  علی ممکن است    وامادر صورت تد  نیز  زن، زندگی، آزادی 

ستایش و تبلیغ قهر همچون   این ربطی به.  حاکم بر آن به خشونت )دفاعی( کشیده شود
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برای  این جنبش  ترین بخت  مهم   های کالسیک ندارد. امری کهبخشی از گفتمان انقالب

را تضعیف جامعه    ی از خطر جنگ داخلی و ازهم پاشیدن شیرازهجلوگیری    ،فراگیر شدن

سرکوب  می  برای  را  حکومت  دست  و  می خشنکند  بازتر  آن  بر   تأکیدکند.  تر 

ی شرو ،تیکدموکراو رویکردی  گرامراقبتپرهیزی همچون بخشی از عقالنیت خشونت

بر دورنگری است. گرچه مخاطرات    هزینه و  برای کاستن از کاربرد خشونت و متکی 

در جامعه  متقابلخشونت  ی شدن بیشتر و اشاعهقطبی گسترش خشونت دولتی، خطر 

میرا   هر چه افزایش  دفاعی  به خشونتی  این جنبش  اگر  این صورت حتی  در  دهد. 
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