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 در میان برخی از متفکران ایرانی این اندیشه ریشه دوانیده است که ث��روت نف��تی ای��ران یک��ی از عوام��ل
اصلی و شاید مهمترین عامل عقب ماندگی ایران به وی��ژه در عرص��ه سیاس��ت محس��وب می ش��ود. برخ��ی
دیگر با یاداوری اینکه از زمان به راه انداختن اولین چاه نفتی توس��ط دارس��ی م��دت زی��ادی نمی گ��ذرد ،
معتقدند مشکل استبداد شاهی ریشه ای طولنی تر در ای��ران دارد، و ان را ب��ه دسپوتیس��م ش��رقی ارج��اع
می دهند. اما اگر معتقد باشیم که در منطقه ما می توان بطور خیلی کلی از دو مدل رش��د، م��دل ترکی��ه و
مدل کشورهای خلیج فارس نام برد، چرا ایران مدل ترکیه را برگزی��د؟ آی��ا ثروت ه��ای نف��تی م��دل «خلی��ج
فارسی» را  برای ایران مناسب تر نمی کرد؟   چرا ایران  در زمان پهلوی اول،  طرفدار مدل ترکی��ه  گش��ت؟
آیا این فقط به خاطر پول اندک نفت در آن زمان بود؟  و یا وسعت و تنوع قومی-مذهبی،  رش��د ن��امتوازن
اقتصادی،... مانعی در راه  پیروی از «مدل خلیج فارسی» بود؟ و یا از همه مهم تر،  شاید به خاطر اوضاع

جهانی و  گفتمان حاکم در آن دوره زمانی، این مدل تنها گزینه محسوب می گشت؟
اگر چه رضا شاه از طرفداران پر و پا قرص اتاتورک بود، اما م��دل ایران��ی او  چن��د تم��ایز اساس��ی ب��ا م��دل
ترکیه داشت.  و یکی از آن ها اینکه، در ایران  معاصر به جز در دوره ه��ای کوت��اه، آن ه��م در ش��رایطی ک��ه
امکان مقاومت از سوی زمامداران وقت موجود نبوده است، هیچ گاه بر سنت حزب��ی تکی��ه نش��ده اس��ت.
اتاتورک اگر چه دیکتاتوری اقتدارگرا بود اما در تمام طول زمامداری خود بر حزب خلق تکی��ه نم��ود. ای��ن
حزب هر چند به تنهایی یکه دار میدان سیاسی ترکیه بود، ام��ا  در آن کش��ور ب��ه تدری��ج راه ب��رای فع��الیت
دیگر احزاب سیاسی نیز باز شد. در عوض، در ایران تاکنون از  زمان ص��دارت دو پهل��وی و دو  ول��ی فقی��ه
خبری از آزادی فعالیت سیاسی احزاب به ج�ز در دوره ه��ایی ک��ه حک��ومت قاص��ر از کن��ترل فع��الیت انه�ا
بوده ، وجود نداشته است.  بنا به گفته جهان توغال،  اتاتورک بسیار اقتدارگرا بود، اما رضا شاه ب��ه ش�یوه
مستبدانه تری عمل می کرد. آیا این نکته را می توان  فقط ب�ا عقب افت�ادگی اقتص�ادی و اجتم��اعی ای��ران
نسبت به ترکیه توضیح داد؟ آیا «دفاع» و یا «سکوت» بسیاری از روش��نفکران ایران�ی، دس�ت رض�ا ش�اه را
برای اعمال  استبداد بیشتر باز(تر) نمود؟  اگر سنت های اس��لمی در ای��ران ریش��ه دارتر از ترکی��ه بودن��د،
چرا پهلوی اول در ممنوعیت حجاب از خود جسارت بیشتری نشان داد و حج��اب را در ملء ع��ام ممن��وع
نمود؟  در حالی که  اتاتورک حجاب را در ادارات  دولتی و مراکز آموزشی ممنوع ک��رد؟ آی��ا ای��ن جس��ارت
رضا شاه فقط نوعی حماقت سیاسی بود ک��ه  آب ب��ه اس��یاب  جنب��ش رو ب��ه رش��د اس��لمی ریخ��ت؟ اگ��ر
پهلوی اول انقدر جسور ب�ود چ��را نه�اد روح�انیت را دول�تی ننم�ود و در مقاب��ل س�لطنت طلبی روح�انیون
عقب نشینی کرد؟  چرا در قانون اساسی ایران همیش��ه بن��د م��ذهب رس��می ای��ران دس��ت نخ��ورده ب��اقی

ماند؟..
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بنا به شواهد تاریخی، پهلوی اول از  مدل حکومت ترکیه  الهام فراوانی گرفت، اما  آی��ا در دهه ه�ای اخی�ر
حکومت اسلمی و انقلب ایران  بر ترکیه هم��ان ت��أثیر بس��زا را گذاش��ت؟  ت��ا چ��ه می��زان  انقلب منفع��ل
اسلمی ترکیه  تحت تأثیر انقلب ایران قرار داشت؟ و آیا همان طور که «نعمت جنگ» در ایران ب��ه قل��ع و
قمع مخالفین حکومت اسلمی و تثبیت جمهوری اسلمی کمک فراوانی نمود، نعمت کودتای نافرج��ام
اخیر ترکیه نیز آن کشور را دچار همان سرنوشت شوم ایران می کند؟ و یا جامعه سیاس��ی و م��دنی بس��یار
پیشرفته تر ترکیه و ساختارهای رش��دیافته تر و م�درن تر ان ب�ه خ�وبی از پ�س حملت ن��اجوانمردانه ح�زب

عدالت و توسعه بر می اید؟ آیا لیبرالیسم اسلمی ترکیه نفس های آخر خود را در ترکیه می کشد؟ ...
 کشورهای ترکیه، مصر ، تونس و ایران اختلفات زیادی با هم دارند، اما تشهابهات فراوانی را می توان در
تاریخ معاصر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی  آن ها یافت.  بررس��ی ای��ن تش�ابهات، و همچنی��ن تم��ایزات،
برای درک بهتر تاریخ معاصر  و تحلی�ل دقیق ت�ر س�یر ح�وادث در کش�ورمان از اهمی��ت زی�ادی برخ�وردار
است.  جهان توغال در آخرین کتاب خود که به تازگی منتشر شده است، به بررسی ظهور و سقوط م��دل
ترکیه و لیبرالیسم اسلمی در این کشور می پردازد. وی برای ایج��اد زمین��ه به��تر درک ح��وادث ترکی��ه، ب��ه
بررسی تاریخ معاصر سه کشور یاد شده، به ویژه  مصر و تونس نیز می پ��ردازد.  برگ��ردان فص��ل اول کت��اب

وی را در زیر می توانید بخوانید.  
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بحران های رژیم:بدون راه خروج (سکولر) -

نوشته: جهان توغال
برگردان: رضا جاسکی

۲۰۴۳۶تعداد کلمات:

الگوی ترکیه واکنش به چه چیزی بود؟ چرا رهبران و روشنفکران جهان و  منطقه احس  اس کردن  د ک  ه
باید از لیبرالیسم اسلمی حمایت کنند؟ مدل ترکیه داروی کدام بیماری بود، یا شاید، پادزهر کدام زهری
محسوب می گش  ت؟ ای  ن بیم  اری متش  کل از  بحران ه  ای دیکت  اتوری س  کولر و برنامه ه  ای توس  عه
نئولیبرالی (با بقایای کورپوراتیس  م، ص  نفی گرایی) ب  ود، در ح  الی ک  ه جنبش ه  ا و رژیم ه  ای اس  لمی
رادیکال سمی تهدیدامیزتر  بودند. منطقه ای که در منجلب  سوداگری مالی و ملکی و دیگ  ر س  ودهای
غیرتولیدی  فرو رفته بود دعوت به تحول عظیم مردمی می نم  ود، ه  ر چن  د ک  ه اپوزیس  یون چ  پ ک  ه

می توانست چنین مقاومتی را سازماندهی کند غایب بود.
اپوزیسیون اسلم گرا در سراسر خاورمیانه ب  ه عن  وان منتق  د سکولریس  م و کنسرواتیس  م، و همچنی  ن
چالشگر تبانی های اقتصادی و سیاسی انان ظهور کرد. اما از آنجا که فاقد اب  زار لزم  ب  رای تم  ایز م  وثر
خود  هم از سکولریسم و هم از کنسرواتیسم بود، در رکود و بحران رژیم ه  ا و جوام  ع موج  ود ت  ا ده  ه

 سهیم  می شد. سرانجام  به جای معرفی ی  ک الترن  اتیو ب  رای سیس  تم، اس  لم گرایی می بایس  تی۱۹۹۰
سازمان دهی و روحیه برای احیای ساختارهای پوسیده ارائه می داد.

رکود و بحران دائمی  تا حدی به دلیل بی نظمی سیاسی ب  ود و بس  یاری از کش  ورهای خاورمی  انه را در
برمی گرفت. ترکیب ویژه مسیرهای اجتماعی-اقتص  ادی، سیاس  ی و فرهنگ  ی ک  ه ی  ک مل  ت در پی  ش
می گیرد فقط وقتی پایدار است که بر یک بلوک قدرت  به خوبی سازمان یافته اس  توار باش  د. ی  ک بل  وک
ق درت فق ط ی ک ائتلف گ ذرا و موق تی سیاس ی  گروه ه  ا نیس ت، بلک ه «بی انگر» منافع،تم   ایلت و

  بعلوه، ی  ک بل  وک ق  درت هژمونی  ک توس  ط توان  ایی آن در١چشم اندازهای اقشارمختلف  غالب است.

١  Articulation is a contingent combination of interests and sectors that nevertheless has long-lasting effects, 

especially in the way it recasts the combined interests and sectors. For a fuller discussion, see Cedric de 

Leon, Manali Desai and Cihan T uğal, Building Blocs: How Parties Organize Society, Stanford: 
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 ٢بسیج اقشار گسترده تر فرودست برای اعمال و بازتولید حکومت و سیاست هایش تعریف می شود.
بلوک قدرت به نوبه خود توسط فعل و انفعالت بین سازمان های دولتی، جامعه سیاسی و ج  امعه م  دنی
سازماندهی می گردد. در حالی که احزاب عناصر غالبا  ضروری جامعه سیاسی هستند، ج  امعه م  دنی در
بهترین حالت به مثابه میدان ب  ازیگران و س  ازمان هایی ک  ه  چش  م اندازهای اجتم  اعی ج  امعی دارن  د،
می باشد. همان طور که ما شاهد خواهیم بود،این ها ضرورتا  احزاب سیاس ی نیس  تند. «ح  رفه ای ش دن»
(یعنی اینکه تا چه حد سیاستمداران به متخصصین مستقل تبدیل شده اند)، یک  ی از ویژگی ه  ای اص  لی
است که ظرفیت سیاسی جامعه برای بلوک ه  ای اس توار را معی ن می کن  د. همچنی  ن ح رفه ای ش دن
مستلزم توسعه برنامه ،  مرام  و چشم اندازهاست. کادرهای حرفه ای به وسیله مرزهای روشن برن  امه ای از
رقبایشان مجزا می شوند. برنامه ها تعیین می کنند کدام  اقدامات بیش از آنکه مبتن  ی ب  ر ه  وا و ه  وس

شخصی یا اخل ق باشند،  باید به اجرا درایند.
این فصل با کمک این مفاهیم، رژیم ها، جوامع و بلو ک های سیاسی در خاورمیانه را برای کش  ف پوی  ایی

پشت پرده بحران های بی پایان مورد بررسی قرار می دهد.

کورپوراتیسم سکولر
«انقلب» کمالی در ترکیه اولین تحول جمهوری خ  واهی در منطق  ه ب  ود. سکولریس  م و کورپوراتیس  م
[  رسته گرایی ، صنف باوری م.] دستور کار بسیاری از ترقی خواهان را در دهه های بعدی تعیی  ن نم  ود.
این جمهوریخواهان سکولر (و نابرادرهایشان، سلطنت در حال مدرن شدن ایران) به انحاء مختلف تحت
تاثیر کمالیسم قرار داشتند و ساختارهای سیاسی، فرهنگی و اقتصادی سرکوب کننده ای ایجاد کردند که
بیش از یک قرن به تبلور نوع جدیدی از واژگان اپوزیسیونی بر پایه انتقاد از استبداد و نظامی گری خت  م

گشت.
از نقطه نظر رژیم های سکولر، مسیر آن ها تنها راه برون رف ت از عقب مان دگی محس وب  می گش ت ک ه
توسط اسلم ایجاد (و بعدا  توسط استعمار تقویت) ش  ده ب  ود. عربس  تان س  عودی، پادش  اهی ها و دیگ  ر

Stanford University Press, 2015.

٢    Hence, the classical question ‘what is the class basis of x movement, policy, regime, etc.’should 

beappended by another question: ‘what bloc can sustain it’? Blocs, more than classes, can be taken as the 
(decentred) subjects of history. T his definition draws on, but revises, Nikos Poulantzas’s definition; see 
Fascism and Dictatorship, London: New Left Books, 1974 [1970], 72; and Classes in Contemporary 
Capitalism, London: New Left Books, 1975 [1974], 24.
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امپراطوری های منطقه (به استثنای ایران) راه متفاوتی را در پیش گرفتند. نه فق  ط سکولریس  م بلک  ه
بسیاری از جنبه های مرکزی انقلب از بال برای انان نفرت برانگی  ز ب  ود. آن ه  ا ق  درت خ  ود را ب  ر پ  ایه
ساختارهای قبیله ای موجود و همچنین تفسیری سختگیرانه از اسلم کلسیک قرار می دادند. در م  ورد
عربستان، رهبر تاریخی جناح محافظه کار منطقه، اقتدار بر اساس ثروت نفتی و به ویژه نسخه ص  وری از
اس لم (وه  ابیت) ق  رار داش  ت. درک ای  ن رژیم ه  ا در بازتولی  د ق  بیله گرایی، تبعی ت زن ان، وابس تگی
بین المللی، دینداری سطحی و ثروت غیرتولیدی، تبدیل به یک «دیگری» مطل  ق ب  رای سکولریس  ت ها

گشت و آن ها از این طریق هویت خود را بیشتر تثبیت نمودند.

سکولریسم ترکیه
برای درک واکنش محافظه کاران به نخبگان کمالیست و بعدا  چالش های کمالیست ها، لزم است که ب  ه
معنی ویژه ای که «سکولریسم» (لئیک) برای جمهوری ترکیه داشت و به بازیگرانی که این نسخه ترکیه
از سکولریسم را مورد بحث، تجدیدنظر و  سازماندهی دادن  د، ت وجه ک رد. هم جنس  ی م ذهبی یک ی از
عناصر مهم وحدت ملی را تشکیل می داد. ترک معنی «مسلمان» را نیز به خود گرف  ت: تعری  ف ض  منی

  مصطفی کمال عنوان اسلمی قاضی، جنگجوی ایم  ان را کس  ب ک  رد.٣ملت از آغاز شبه-مذهبی بود.
مسأله صرفا   داشتن کمتر یا بیشتر اسلم در زندگی اجتماعی نبود، بلکه رابطه بین دین و دولت بود.

سکولریزاسیون-به عنوان بسط کنترل دولت بر دین، به جای حذف ساده دین از زن  دگی عم  ومی -ب  ا
   به یک پروژه رسمی بدل شد. با ای  ن ح  ال، تجدی  دنظرهای۱۸۳۹اصلحات تنظیمات عثمانی از سال

 و۱۸۷۶جدی محافظه کارانه ای از این گرایش، به ویژه در دوران سلطان حمید (دوم) که بین سال های 
 اص  لیو حکومت می کرد،  وجود داشت. سکولریسم در قرن بیستم  به یک عنصر کامل  نمای  ان ۱۹۰۹

 ، قانون اساسی اولیه، جمهوری اسلم را ب  ه عن  وان دی  ن۱۹۲۴ایدئولوژی رسمی بدل گشت.  در سال 
دولتی ابقا نمود، حتی تحت عنوان خلفت، دادگاه ها، م  دارس و دیگ  ر نهاده  ای م  ذهبی ج  ارو ش  دند

 حذف شد. سکولریزاس  یون ب ه۱۹۲۸والفبای لتین وکدهای حقوقی غربی باب شدند؛ این بند در سال 
)  در س  الCHPطور رسمی به عنوان یکی از شش اصل برنامه کمالیستی حزب جمهوری خواه خل  ق (

 جای داده شد.۱۹۳۷ اعلم شد و نهایتا  در قانون اساسی در سال ۱۹۳۱
سکولریزاسیون متعاقب ترکیه را در بهترین حالت می توان مانند  مبارزه م داوم ب ا ط بیعت و گس ترش

٣  Such centrality of religion in national identity is not restricted to Islamic contexts. Varieties of Christianity 

have been central in the formation of secular nationalisms in America, Poland, etc.
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یک «اسلم رسمی» که وجه مشخصه آن استفاده عمومی از مذهب برای ارتقای انسجام مل  ی و توس  عه
سرمایه داری بود،  در نظر گرفت. این پروژه سکولریزاسیون به طور مستمر تغییر داده ش  د،   و ع  واقب
(تا حدی ناخواسته) آن نتیجه یک سری از مداخلت توسط نیروهای مختلف اجتماعی  بود.  ای ن رون د
اختلفات را ،  هم در درون بلوک قدرتی که اصلحات دوره آخر عثمانی و هم سال های اولیه جمه  وری

 ،۱۹۳۰را تشکیل می داد و نیز لیه های اجتماعی که از آن حذف شده بودند، دامن می زد. بع  د از ده  ه 
بخش های اصلی درون این بلوک-رهبری نظامی، لیه ه  ای م  درن بوروکراس  ی م  دنی، ی  ک ب  ورژوازی
صنعتی رسما محافظت شده و روشنفکران غربگرا-کم و بی  ش از خ  روج کام  ل دی  ن از ح  وزه عم  ومی

طرفداری کردند.
بخش های مادون این بلوک-عناصر محافظه کار بوروکراسی و طبقه متوسط پیش  ه ور، ب  ورژوازی بخ  ش

، تجار و افراد متشخص محلی-تمایل به حمایت از یک فضای بزرگ تر برای اسلم، البته باز هم٤صادرات
تحت کنترل [رژیمی] «سکولر» ، داشتند. آن ها گاهی از اوق  ات اقش  ار گس  ترده تر مردم  ی- ک  ارگران،
دهقانان، صنعتگران، بیکاران، کارافرینان کوچک محلی، روحانیون-را بر علیه بخش ه  ای غ  الب بس  یج

 انان می گشتند. حزب کمالیس  ت جمهوری خ  واه خل  قمی نمودند و اغلب موفق به گرفتن امتیازاتی از 
موتور (و خالق) سیاسی بخش های غالب و دول  تی ای  ن بخ  ش ب  ود، در ح  الی ک  ه لیه ه  ای  س  نتی-

توسط احزاب مختلف  ی نماین  دگی (و س  اخته)۱۹۵۰مذهبی تر  بعد از پایان حکومت تک حزبی در سال 
  و۱۹۶۰، حزب عدالت س  لیمان دمی  رل در دهه ه  ای ۱۹۵۰می شدند : حزب دموکرات عدنان در دهه 

۱۹۷۰ .
به عبارت دیگر، سکولریسم رژیم گذشته نسبت به آنچه که منتقدانش می توانند بپذیرند،  بسیار پویاتر و
انعطاف پذیرتر بود (و بسیار بیشتر با طبقات  و بلوک ها درهم تنیده و موازنه برق  رار می نم  ود ). ب  ا ای  ن
حال چنین روایت ساده ای برای حفظ و تقویت بسیج بر علیه رژی  م گذش  ته و پ  ایین کش  یدن ان، لزم

بود.

٤  Differences between the more locally and internationally oriented bourgeois fractions, however, should not 

be exaggerated. T he proto-liberal bourgeoisie also benefited hugely from import-substitution, which 

persisted even in the 1950s, though in loosened and unplanned fashion. Ayşe Buğra and Osman Savaşkan, 
New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics, Religion and Business, 
Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014.
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مسیر ترکیه به صنف باوری
انقلب  از بال مصطفی کمال اتاتورک میراثی از کورپوراتیسم اقتدارگرا  در ترکیه ب  اقی گذاش  ت، ک  ه ب  ه

 با زیگزاگ هایی لیبرالیزه گشت. مبارزه طبقاتی رد می شد و گروه های اجتم  اعی در۱۹۵۰تدریج بعد از 
دولتی که بر پایه م  وقعیت ش  غلی و اس  تخدامی  ق  رار داش  ت، به  م می پیوس  تند. اگرچ ه رژی  م مص  ر

، ک  ه بسس  ار عمیق ت  ر از٥جهت گیری کلی مشابهی داشت، اما آن کمتر دموکراتیک بود. اختلط صنفی
ترکیه بود، از طریق اتحادیه ها و سهمیه های کارگران در مجلس و سایر نهادهای انتخاب  اتی س  ازمان دهی
می گشتند. ایجاد یک سرمایه داری  صنعتی  برای جایگزینی وادرات [سیاست جایگزینی واردات از طریق
استقرار صنایع داخلی به کمک سهمیه بندی، تعرفه گمرکی، رایانه،.م]  یک  سیاست کلی  دی در ه  ر دو

کشور محسوب می گشت. تونس الگوی مشابهی از تغییرات سیاسی و اجتماعی را دنبال نمود. 
عدم توسعه بورژوازی هم پیش شرط و هم نتیجه کوپراتیسم (ص  نف باوری) ترکی  ه ب  ود. اک  ثریت ق  اطع
بورژوازی تجاری ارمنی و یونانی دوران عثمانی عمل  از طریق جنگ، تبادل جمعی ت و قتل ع ام از بی ن

  درص   د-خرده مالکان دهق  ان بودن  د ک  ه در۷۰رفته بودند. اکثریت قریب به اتفاق ترک ه   ا-بیش از 
روستاهای  تقریبا  خودکفا پراکنده بودند. این امر منجر بدان شد که بوروکراسی نظامی و غیرنظامی (که
اکنون به شکل یک حزب سازماندهی شده بودند) ،به عنوان تنها نیروه  ای م وثری ک ه ظرفی ت انج  ام
وظایف اجتماعی-مهندسی ملت جدید را داشتند،  بی رقیب گذاشته شوند. آن ها سعی نمودند  اطمینان
حاصل شود که صنایع  ایجاد شده برای جایگزینی واردات،  قبل از هر چیز در خدمت من  افع مل  ی ق  رار

 ک  ه٦دارند.  به این منظور، هم به  صنعتکاران و هم به کارگران کارخانه اشکال مختلف حم  ایت دول  تی
برای دومی ها امنیت اجتماعی، چانه زنی  جمعی، تشکیل اتحادیه و ح  ق اعتص  اب را در ب  ر می گرف  ت،

اعطا شد. 
بورژوازی تولیدی نیز توسط یارانه های فربه دولتی در مقابل رقب ای داخل ی و خ ارجی حم ایت ش دند،

. ام  ا ب  زودی٧تحمل چنین امتیازاتی به خاطر آن بود  که آن ها باعث تقویت یک بازار داخلی می گشتند
 طبقه کارگری که به طور فزاینده ای خودسازمانگر شده ب  ود تهدی  د ب  ه۱۹۶۰در اواخر دهه  

٥  Nazih N. M. Ayubi, Over-Stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East, 

London: I. B. Tauris, 1995.

٦  Ayşe Buğra, State and Business in Modern Turkey: A Comparative Study, Albany: State 

University of New York, 1994.

٧  Çağlar Keyder, State and Class in Turkey: A Study in Capitalist Development, London: Verso, 

1987.
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۱۹۶۵از قیمومیت دولتی نمود. حزب کارگران ترکیه پانزده کرسی را در پارلمان در س  ال رهایی خویش 
، و اعتصابات کارگران فلزکار در مقیاس بزرگ منجر ب  ه ش  کاف در اتح  ادیه م  ورد حم  ایت٨کسب نمود

ترک-ایش گشت و باعث شکل گیری کنفدراسیون مبارز اتحادیه های انقلبی کارگران،« دیس  ک»،دولت 
 رشد  می نمود، دولت از پارتیزان های ناسیونالیس  ت بش  دت۱۹۷۰شد. در حینی که قدرت چپ  دردهه 

  ،  با سه۱۹۸۰راستگرا و اسلم گرایان بر علیه انان حمایت می کرد. در نهایت،  کودتای نظامی در سال 
سال ترور دولتی همراه با اعدام، شکنجه و زندان که موجب تغییر دائمی در چشم انداز سیاسی گش  ت ،

چپ مبارز را متوقف نمود. 
رژیم قدیم ترکیه در جبهه رفاه حالت کورپوراتیسم مبتنی بر خانواده  جن  وب اروپ  ا را ب  ه خ  ود گرف  ت.
سیاست های اجتماعی بر پایه کورپوراتیسم محافظه کارانه خانوادگی بود و  فرض را ب ر ای  ن ق رار می داد

به علوه، مزای  ای٩که ذینفعان اصلی رفاه،  مردمی هستند که خانواده ها امکان مراقبت از انان را ندارند.
اجتماعی (نه فقط مراقبت های بهداشتی و حقوق بازنشتگی، بلکه حتی مناطق استراحت و باش  گاه های
اجتماعی) بر اساس بخش ها سازماندهی شده بودند. این بدان معن  ی اس  ت ک  ه کارمن  دان بخش ه  ای
دولتی و خصوصی به طور نامتناسبی در مقایسه با کارگران غیررسمی و دستفروشان، لیه هایی که بع  دا 

طی خیزش ضدسکولریستی بسیج شدند، از این مزایا بهره مند می گشتند.
 کورپوراتیسم  جمهوری خواه علیرغم یک مسیر  نهایت  ا غیرعمل  ی و ظالم  انه، از دولتگرای  ی  از ب  ال ب  ه
پایینی که منتقدان لیبرال آن عنوان می کردند، بسیار به دور بود. حزب جمهوری خواه خلق به تدریج از

 به سمت یک نسخه بیشتر مردمی و دمکراتی  ک پوپولیس  م۱۹۷۰سرمایه داری دولتی اقتدارگرا در دهه 
 دوران آن بسر امد.۱۹۸۰چپگرا رفت، اما با کودتای نظامی 

مصر و تونس
اگرچه تجربه کمالیستی در سراسر منطقه طنین انداخت اما مصر و تونس نزدیکترین پیروان آن بودن  د.
علقه صریح تر رضاشاه و همدلی او  با اصلحات کمال، با توجه به موانع وی  ژه س  اختاری (ک ه در پ  ایین
بیشتر بدان پرداخته خواهد شد) ایران را در مسیر قابل مقایسه تری با ترکیه قرار ن  داد. اگرچ  ه ،  ت  وجه

٨  Dankwart Rustow, ‘T urkish Democracy in Historical and Comparative Perspective’, in Metin Heper and 

Ahmet Evin, eds., Politics in the Third Turkish Republic, Boulder, CO: Westview, 1994, 3–12.

٩  Ayşe Bugra and Çaglar Keyder, ‘T he T urkish Welfare Regime in T ransformation’, Journal of 

European Social Policy 16:3 (2006): 211–28.
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  ب  ه خ  ود۲۰۰۰رهبران و روشنفکران این سه کشور به مدل ترکیه چنان شکل متمرکزی ک  ه در ده  ه 
گرفت، را نداشت. بنابراین  شباهت ها، تا حدی که  بین آن ها وجود داشت، را می ت  وان ب  ه روح جه  انی
زمانه و موقعیت های ساختاری این کشورها در سرمایه داری جهانی (به عنوان مثال، طلب توس  عه گرایی
ملی به عنوان راهی برای رسیدن به غرب، ابتدا توسط کمالیسم در منطقه به اج  را در ام  د، وس  پس در
جاهای دیگر تکرار ش  د ). علوه ب  ر ای  ن، زمین  ه و مت  ن ت  اریخی در ک  اربرد   درس ه  ای کمالیس  م در
کشورهای عربی مداخله نمود: دوران پساجنگ منجر  به  الگویی برای کورپوراتیسم س کولر ب  ا فح  وای

سوسیالیستی گشت.
 از بحث سرزنده و جالب توجهی بین سیاستمداران، روشنفکران و روح  انیون۱۹۳۰  و ۱۹۲۰دهه های 

مصری در مورد تثبیت نقش نهادهای اسلمی شهادت می دادند. جنجال های عم  ومی قطع  ا  ریش  ه های
بومی داشتند، اما پانایوتیس واتیکیوتیس مورخ، خاطرنشان می کند که ای  ن نهاده  ا « بخش  ا در ن  تیجه

  به جامعه اسلمی وارد شد،۱۹۲۴–۱۹۲۶شوکی که توسط حمله مصطفی اتاتورک به اسلم در ترکیه در 
 اصلح طلبان از هر رنگی(از جمله لیبرال ها و روحانیون) در تبلیغات خود١٠در مرکز توجه قرار گرفتند.»

بر علیه برخی از جنبه های قانون اسلمی از کمالیست ها  الهام گرفتند. بنیادها و موقوفات مذهبی  ک  ه
توسط قانون اسلمی و نه قانون بازار تنظیم می ش دند (وت ا ح دی مس تقل از دول ت بودن د )، در بی ن
آماج های اصلی قرار داشتند. برای بیش از یک سده اصلح طلبان تلش کرده بودند تا آن ها را مختصر و

 در١١محدود نمایند، اما اکنون «رفتار ترکیه  مدل نمونه ای برای حذف گرایان را به نمایش می گذاش  ت.»
 گش  ت. ب  ا۱۹۵۲نهایت، این فضای روشنفکری  ملهم از کمالیسم منجر به لغو اوقاف خصوصی در سال 

توجه به نفوذ  قبلی عمیق کمالیسم، جای تعجب ندارد که حتی اسلم گرای [طرفدار تغیی  ر از] ب  ال ب  ه
١٢پایینی چون انور سادات  با همه این اوصاف، عشق و تحسین خود به  مصطفی کمال را ابراز می کرد.

پادشاهی مورد حمایت  بریتانیا سرنگون شد.  جمال عب  دل ناص  ر رئیس جمه  ور (چه  ره۱۹۵۲در سال 
بزرگ ملی گرایان عرب) در سال های بعد اسلم را تح  ت کن  ترل دراورد.  ملی س  ازی ناص  ر از موقوف  ات
مذهبی یکی از  منابع استقلل مذهبی را تضعیف نمود. او همچنین الزهر، موسس  ه ای ک  ه در ابت  دا از

١٠   Panayiotis J. Vatikiotis, The History of Modern Egypt: From Muhammad Ali to Mubarak. London:

Weidenfeld and Nicolson, 1991 [1969], 305.

١١   Ibid., 309.

١٢   John Esposito and John Voll, eds, Makers of Contemporary Islam, Oxford: Oxford University Press, 

2001, 13.
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نفوذ سیاسی بی بهره نبود، را منضبط نمود. اخوان المسلمین و دیگر سازمان های اسلمی چند سال پس
 وارد تاریک ترین دهه خود گشتند: اگرچه نابود نشدند اما مجب  ور۱۹۵۲از کودتای افسران آزاد در سال 

به یک زندگی زیرزمینی بودن  د. در ح الی ک ه موقوف ات اهمی ت اجتم اعی خ ود را از دس ت دادن د و
سازمان های اسلم گرا در  استقلل سیاس  ی خ  ود گی  ر افتادن  د، الزه  ر راه می  انه را در پی  ش گرف  ت.
زیرساخت های آموزشی آن دست نخورده و قانونی باقی مانده بودند، و به ان اجازه می داد (مط  ابق  نف  وذ
اسلمی محدودی که) بر پیچ و خم و چرخش های درون  سکولریسم مص  ری داش  ت،  خ  ود را تنظی  م

کند.
. س  وار ب  ر ش  انه های ارت  ش و ب  ه١٣رژیم افسران آزاد همه احزاب سیاسی را در ماه های اول منحل کرد

موازات با مد  ایران،  رژیم  در  سال های اولیه نوسازی  به طور کامل مخ  الف ج  امعه سیاس  ی ب  ود (ب  ر
خلف ترکیه کمال که ارتش و حزب سیاسی در تحمیل نوسازی شریک بودند). اگر چه ناصر در ابتدا به

 و همچنین کند ش  دن توس  عه۱۹۶۷١٤یک قهرمان بدل شد، اما شکست استراتژی پان عربیسم در سال 
، هم  به بی اعتباری او  و هم رژیمش انجامید.  با ای  ن ح  ال، س  رکوب۱۹۷۰١٥در  پایان دوره او در سال 

مداوم تضمین می نمود که همه احزاب رقیب (ح  زب لی  برال وف  د، ح  زب محافظه ک  ار اح  رار، و دیگ  ر
احزاب) در حاشیه و بی تاثیر باقی بمانند. این ساختار سرکوبگرانه یکی از دلیلی بود که به س  ازمان های
غیرقانونی (از جمله اخوان المسلمین) اجازه می داد تا به بازیکن بزرگ ص حنه سیاس ی و ج امعه م دنی

 ب  ه ح  زب اس  لمی۱۹۸۰بدل گردند. از جمله استثنائات  حزب غیر اسلمی کارگر بود که در آخر دهه
بدل گشت: حتی بازیگران مدنی که دارای پتانسیل نیز بودند احساس نیاز به اسلم گرایی کردند. 

  ب  ود. ش  رکت و م داخله۱۹۲۰، اقتصاد مصر شبیه م دل ترکی ه در ده  ه ۱۹۵۶ و ۱۹۵۲بین سال های 
 این استراتژی پس از مل  ی ش  دن کان  ال س  وئز،١٦دولتی بیشتر به منظور افزایش انباشت خصوصی بود.

  شاهد ملی سازی  صنایع بزرگ، بانک ها،۱۹۶۱یک ثروت موروثی  دولتی بزرگی را افرید، و مصر در سال 

١٣   Tamir Moustafa, ‘Law versus the State: T he Judicialization of Politics in Egypt’, Law & Social Inquiry 

28 (2003): 888.

١٤   Manar Shorbagy, ‘T he Egyptian Movement for Change – Kefaya: Redefining Politics in Egypt’, Public 

Culture 19 (2007): 179.

١٥   John Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat: The Political Economy of Two Regimes, 

Princeton, NJ: Princeton University Press, 1983.

١٦   Alan Richards and John Waterbury, A Political Economy of the Middle East, Boulder, CO: Westview 

Press, 2007, 188.
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شرکت های بیمه، تجارت خ  ارجی، خ  دمات ش  هری، حم  ل و نق  ل دری  ایی، خط  وط ه  وایی، هتل ه  ا و
 مکانیزم برنامه ریزی اقتص  ادی را ب  ه عن  وان۱۹۵۷. رژیم در سال ١٧فروشگاه ها  در مقیاس بزرگ گشت
پیش درامد این اقدام ها تثبیت نمود.

اما جایگزینی واردات یعنی استراتژی توسعه مبرم رژیم مصر بسیار شکننده از آب درامد. مشکل مب  ادله
خارجی بسیار جدی تر از ترکیه بود زیرا صنایع مصر در مقیاس اقتصادی نبودند که  برای صادرات قاب  ل

)  آغاز شد، پس از۱۹۵۷پذیرش باشند (امکانی که ترکیه داشت). تأمین مالی اتحاد شوروی (که از سال 
برنامه  پنج ساله اول  کمک زیادی ننمود. دومین برنامه پنج ساله یک فاجعه ب  ود، و هم  ه چی  ز بع  د از

 بدتر شد.۱۹۶۷شکست نظامی سال 
در ابتدا هدف «سوسیالیسم عربی» گسترش خدمات اجتماعی و ح  تی اش  تغال ک  ل جمعی  ت و توزی  ع
منصفانه آن ها بود. بنابراین چشم انداز مصر نسبت به کورپوراتیس  م ترکی  ه بس  یار جس  ورانه تر ب  ود. ام  ا
روشن گشت که با توسعه کند،  مزایای اجتماعی فقط می توانست ب  ه کارمن  دان رس  می در بخش ه  ای

١٨دولتی و خصوصی محدود شود. کارگران غیررسمی مانند ترکیه بازندگان کورپوراتیسم بودند.

رژیم این سیاست ها را بر پایه دو قشر اجتماعی (ک  ه ب  ا ه  م ت  داخل دارن  د) ق  رار داد: طبق  ه متوس  ط
 اصلحات ارضی اشراف روستایی را تضعیف نمود، اما دول  ت زمی  ن را در١٩روستایی و کارمندان دولتی.

 این طبقه از طری  ق فرس  تادن٢٠میان ساکنین نسبتا  مرفه تر روستایی توزیع نمود تا اینکه توده دهقانان.
فرزندان خود به دانشگاه و در نتیجه  واجد شرایط شدن انها برای مش  اغلی ک  ه ب  رای فارغ التحص  یلن

 رژیم مص  ر٢١دانشگاه در دوران «سوسیالیسم» تضمین شده بودند،  مزایای بیشتری از  ناصریسم بردند.
برای جبران  محدودیت پایگاه  طبقاتی  خود تلش نمود تا یارانه  نیازهای اساسی (بیش از همه نان) را

به کل جمعیت گسترش دهد. اما، به ویژه در دوران سادات ( ی  ک افس  ر ازاد، و جانش  ین ض  د ناص  ری 
ناصر)  و بعدتر مبارک، حتی یارانه نان هم کمتر سیستماتیک گشت.  تناقض سیاس  ی در سرتاس  ر ده  ه

١٧   Ibid., 189.

١٨  Waterbury, The Egypt of Nasser and Sadat, 223.

١٩   Hazem Kandil, ‘Why Did the Egyptian Middle Class March to Tahrir Square?’, Mediterranean Politics 

17:2 (2012): 197–215.

٢٠   S. Yunis, Al-Zahf al-muqadas: Muzaharat al-tanahi wa tashkil ‘ebadet Abd al-Nasser, Cairo: 

Dar Merit, 2005, 69.

٢١   R. A. Brooks, Shaping Strategy: The Civil–Military Politics of Strategic Assessment, Princeton,

NJ: Princeton University Press, 2008, 72–3.
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کورپوراتیسم مانع از شکل گیری  بلوک هایی کامل  جدا از هم، همانند ترکیه، شد.
تونس، اگر چه کشور کوچکتر و غنی تری بود، اما مسیری شبیه مصر را دنب  ال ک  رد. همچنی ن ره  بری
تونس گونه ای از رابطه کمالیستی با اسلم ایجاد نمود.  در حالی که نهادهای س  نتی دین  ی ی  ا از بی  ن
رفتند و یا تابع گشتند (مهمتر از همه مسجد زیتونیه) ،  نهادهای رسمی جدیدی (مانند دانشکده مدرن
الهیات)  نیز به راه انداخته شدند. علوه بر این، ب  رای مش  روعیت بخش  یدن ب  ه پ  روژه ناسیونالیس  تی
تصاویر و واژگان مذهبی سخاوتمندانه به خدمت گرفته شدند. حبیب بورقیبه  رهبر بنیادگذار تونس (که

 حکومت نمود)، درست مانند کمال، قاضی شد و نام مجاه  د ک  بیر را ب  ر خ  ود۱۹۸۷ تا  ۱۹۵۶از سال 
) شد، آن ق  انون  ح  ق۱۹۵۶.  اتاتورک همچنین الهام بخش مستقیمی برای قانون خانواده (سال ٢٢نهاد

مردان و زنان در ارث را  مساوی نمود، تعدد زوجات را لغو کرد، و حداقل سن ازدواج  را به هیجده سال
افزایش داد. با این وجود، بورقیبه تصمیم به مدرنیزه کردن قانون اسلمی نمود تا اینکه آن را لغو کند، و

در واقع منتقد حمله همه جانبه اتاتورک به قانون اسلم بود. 
بر خلف بسیاری از دیگر کشورهای عربی (مانن  د جمهوری ه  ای لی  بی، ع  راق و س  وریه)، تمرکزگرای  ی

. و آن را بیشتر قابل مقایسه٢٣تونس منجر به جامعه ای کم و بیش متحد و همگن با هویت قوی ملی شد
، یک نسخه از سوسیالیسم۱۹۵۶ تونس پس از کسب استقلل از فرانسه در سال ٢٤با ترکیه و مصر نمود.

عربی را تصویب کرد.  در رابطه با سیاست رشد، ان کشور  مانند دیگر کشورهای منطقه(الجزای  ر، مص  ر،
سوریه، عراق و ایران) ،  صنعتی سازی جایگزین وادرات مبتنی بر مدل ترکیه را  گزید. اما برخلف ترکیه،
از طریق تابع نمودن بخش خصوصی،  به اقتصاد دولتی  خود  پیچشی  رادیکال و «سوسیالیس  تی» داده

) .۱۹۶۹ و ۱۹۶۲و از مدل مصر و الجزایر پیروی نمود (به ویژه بین سال های 
تونس بر خلف ترکیه و مصر،  از آغاز یک اتحادیه کارگری  مستقل داشت ک  ه یک  ی از قهرمان  ان اص  لی
جنگ استقلل تونس محسوب می گشت. فدراسیون اتحادیه های کارگری مستقل باقی ماند و ت  ا زم  انی
که کشور مسیر سوسیال-کورپوراتیسم را دنبال نمود، صاحب قدرت بود .معمول فدراسیون اتحادیه های

٢٢   Mehdi Mabrouk, ‘T unisia: T he Radicalization of Religious Policy’, in George Joffé, ed., Islamist 

Radicalization in North Africa: Politics and Process, London: Routledge, 2012, 50–2.

٢٣   Kenneth J. Perkins, A History of Modern Tunisia, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

٢٤   T his certainly had to do with the premodern balance of the administrative centre and the tribes, as much as

nineteenth-and twentieth-century political reforms. See Mounira Charrad, States and Women’s Rights: 
The Making of Postcolonial Tunisia, Algeria, and Morocco, Berkeley: University of California Press, 
2001.
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کارگری از رژیم حمایت می نمود، اما  هنگامی که منافع کارگران سازمان یافته تهدی  د می گش  ت، ق  درت
این را داشت که به مخالفت با رژیم بپردازد. یکی دیگر از تفاوت های مهم با مصر برجستگی ی  ک ح  زب

  بنیان گذاشته شد) ، ک ه س خنگوی گروه ه  ای متن  وعی مانن د۱۹۳۴سیاسی بود (دستور نو، در سال 
سرمایه داران کوچک تجاری، روشنفکران، متخصصان و اتحادیه های کارگری بود.

ایران
٢٥  توسط یک دیکتاتوری سلطنتی با ایدئولوژی سکولر  برپا نگه داشته  می ش  د.۱۹۲۰ایران بعد از دهه 

رضا شاه (بینانگذار دودمان مدرن کننده پهلوی) دست به اصلحاتی ک امل ش بیه  ترکی ه  زد. در واق  ع،
. ش  اه و همراه  انش ب ه اص لحات٢٦هم مسلکان خودش، او را با موسولینی و اتاتورک مقایسه می نمودند

،  بعد از آن دی  دار ،٢٧ علقه نشان می دادند۱۹۳۴کمال بسیار قبل از دیدار مشهور وی از ترکیه در سال 
وی گام های سکولریستی از بال به پایینی  که بیشتر شبیه ترکیه بود،  را برداشت.  روش  نفکران ایران  ی

 ،به دقت ترکیه را مطالعه نمودند. ٢٨در بعضی از مسائل مانند اصلح زبان
وسواس نسبت به لباس، که سیاست های اسلمی و سکولریستی ام  روز را نش  ان می ده  د، نی ز ت  ا ح د
زیادی از تأثیرات دو کشور در آن زمان شکل گرفت، چنانکه انتص  اب ی ک  س فیر جدی د (محم  د عل ی

فروغی) به آنکارا این امر را نشان داد:
گاهی داشت. او  وقتی که از آن مطلع گشت فروغی کامل  از اهمیت لباس در مقام  جدیدش آ
به طور اتفاقی در پاریس به سر می برد و بلفاصله با عجله ب  رای خری  د ی  ک ک  ت ش  ام، ک  ت
دنباله دار و صبحگاهی رفت.  او در ترکیه  با مصطفی کمال و عص مت پاش  ا بخ وبی معاش رت
می کرد و آن ها را اغلب می دید. اما برای مرد شهرنشینی چون فروغی، در حالی که همه دیگر

 اوریل۲۸دیپلمات ها سربرهنه بودند،  نگه داشتن کله پهلوی کار آسانی نبود، و از این رو  در 
 نامه ای سری به تیمورتاش ارسال نمود و در آن  وزیر قدرتمند دربار را ب  رای ک  ار۱۹۲۸سال 

٢٥   Fred Halliday, Iran: Dictatorship and Development, New York: Penguin, 1978.

٢٦    Matthew Elliot, ‘New Iran and the Dissolution of Party Politics under Reza Shah’, in Touraj Atabaki and 

Eric J. Zürcher, eds, Men of Order: Authoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah, 
London: I. B. Tauris, 2004, 87.

٢٧   Ibid., 68.

٢٨   John R. Perry, ‘Language Reform in T urkey and Iran’, in Atabaki and Zürcher, eds, Men of Order, 238–

59.
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 ب  ه ای  ران۱۹۳۰در جهت اتخاذ یک کله اروپ  ایی تح  ت فش  ار ق  رار داد...فروغ  ی در س  ال 
 به بهب  ود قاب  ل ت  وجه۱۹۳۲بازگشت، اما کار خود را تحمل نمود. مذاکرات دوجانبه در سال 

٢٩روابط ایران و ترکیه منجر شد.

تأثیر یک طرفه نبود. اتاتورک در طی یک مسافرت با قطار از طریق اناتولی همراه با شاه، وقتی ک  ه آن ه  ا
یک روحانی عمامه به سر دیدند  بد خلقی کرد. این نش  انه از نظ  ر بین الملل  ی خف  ت اور  عقب مان  دگی
موجب گشت که اتاتورک لباس مردانه روحانیت در مل عام را ممنوع سازد. شاه تحت تأثیر قرار گرفت و

٣٠پس از بازگشت خود، اصلحات  کله در ایران را تسریع نمود.

با این حال شاه نسبت به اتاتورک  رهبری بسیار مستبدانه تر (و کمتر متکی بر حزب) بود؛  تا ح  دی ب  ه
. همانطور که ه  م٣١خاطر  تمرکز کمتر توسعه یافته اقتصادی، سیاسی و اداری که قبل از او وجود داشت

، کمالیسم و پهلویسم (با وجود همه تشابهاتش  ان)٣٢اریک زورکر و هم ارواند ابراهیمیان متذکر گشته اند
دریک جنبه اساسی متفاوت بودند: سازماندهی جلب رضایت کمالیسم از طریق حزب سیاس  ی ب  ود ک  ه
تفاوت بسیار زیادی بین دو کشور باقی گذارد. شاه در واق  ع س  ازماندهی جل  ب رض  ایت از طری  ق چن  د
حزب، که یکی از آن ها  کامل  مطابق مدل کمالیستی بود را ازمود، اما این ازمون ها به خاطر ترس شاه از

 این تباین حتی به تشکل های متفاوت جنبش های اس  لمی آن٣٣جمهوری خواهی بسیار کوتاه مدت بود.
دو کشور نیز سرازیر شد. وسواس نسبت به قوانین لباس در هر دو کشور تا ب  ه ام  روز ث  ابت باقی مان  ده
است، اما در ی ک بافت  ار ، کس ب تواف ق در کش ور توس ط ی ک ح زب س ازماندهی می ش د (و  بیش تر
«داوطلبانه» و در نتیجه موذیانه  )  بود، در حالی که در متن دیگر ان  واع مختل  ف لب  اس توس ط دول  ت
اعمال  (و بعد از آن توسط شبه نظامیان) در دوره های مختلف تحمی  ل ش  د. ح  زب سیاس  ی همچن  ان

موثرترین ابزار برای ادغام چهره های تبعیت  داوطلبانه و اجباری باقی مانده است.
 با مشکلت متعددی مواجه گشت. شکس  ت ص  نعتی  و س  کولریزه ک  ردن کش  ور۱۹۷۰ایران در دهه 

٢٩   Houchang Chehabi, ‘Dress Codes for Men in T urkey and Iran’, in Atabaki and Zürcher, ed, Men of 

Order, 220–1.

٣٠   Ibid., 221–2.

٣١   Atabaki and Zürcher, eds, Men of Order, 9–11.

٣٢    Eric J. Zürcher, ‘Institution Building in the Kemalist Republic: T he Role of the People’s Party’, in 

Atabaki and Zürcher, eds, Men of Order, 98–112; Ervand Abrahamian, Iran between Two 
Revolutions, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982, 148–9.

٣٣   Abrahamian, Iran between Two Revolutions, 138–9.
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طیف وسیعی از چهره های بانفوذ سکولر ، بیش از همه محمد رضا پهلوی (پسر رضا ش  اه ک  ه در س  ال
 این شکست ها با گشایش های  بی نتیجه سیاسی  که ب  ه٣٤ جانشین او گشت) را بی اعتبار ساخت.۱۹۴۱

 در این میان، حتی برخ  ی از روش  نفکران، دانش  جویان و٣٥طور بین المللی تحمیل شد، هم راستا گشت.
بخش های طبقه متوسط سکولر  نیز کامل از شیوه زندگی سکولر-مدرن ناراضی بودند و به مذهب ب  ه

۱۹۷۰عنوان یک پاسخ روی اوردند-گرایشی که در طی چند دهه در حال ساخته شدن بود اما در دهه 
تشدید گشت.

  اما نقط  ه٣٦اگر چه اکثر روحانیون، مخالف دیکتاتوری مدرن کننده در طی اولین دهه وجودش نبودند،
 نیز این چنین باقی ماند. نقطه عط  ف۱۹۷۹برجسته رهبری  مقاومت  اسلمی روحانیت شد و تا انقلب 

  بود ، زمانی که شاه به «انقلب س  فید» ،ک  ه ب  ه دنب  ال ص  نعتی ک  ردن کش  ور و تض  عیف۱۹۶۰دهه 
اختیارات زمینداران، تجار و روحانیت بود، دست زد. روحانیت غیرحاکم بسیج بر علیه انقلب دودلن  ه
شاه از بال را  رهبری کرد، و در برابر اقدام های رژیم برای تقسیم زمین (از جمله آن هایی که متعل  ق ب  ه
بنیادهای مذهبی بودند)، حق اعطای رأی ب  ه زن  ان و براب  ری در ازدواج و دادن اج  ازه ب  ه اقلیت ه  ای
مذهبی برای باز کردن دفاتر مرکزی مقاومت نمود. خمینی ، یک روحانی تک  رو در طی این مخالفت، در

سراسر کشور مشهور گشت.
رژیم قدیم ایران  اولین دهه های رژیم ترکیه را به عنوان یک مدل برگزید، ام  ا گ  اهی اوق  ات در م  داخله
زندگی روزمره جسارت بیشتری از خود نشان داد (برای مثال، ممنوعیت همه جانبه حجاب که به هم  ه
مکان های عمومی بسط یافت و  چندین سال  طول کشید، در عوض ممنوعیت حجاب در ترکیه  محدود
به ادارات رسمی و مراکز آموزشی بود). این جسارت ظاهری به اپوزیسیون اسلمی آن ی  ک برت  ری داد.
علوه بر این، سلطنت در ایران استبدادی تر گشت در حالی که در ترکی  ه ت  ا ح دی دم  وکراتیک تر ش  د.

)  مق  اومت نمودن  د و  در۱۹۶۰ و ۱۹۳۰شبکه های روحانیت و بازار به طور متناوب (در طی دهه ه  ای 

٣٤   John Foran, Fragile Resistance: Social Transformation in Iran from 1500 to the Revolution, 

Boulder, CO: Westview Press, 1993.

٣٥   See Said A. Arjomand, The Turban for the Crown: The Islamic Revolution in Iran, Oxford: Oxford

University Press, 1988; Michael M. J. Fischer, Iran: From Religious Dispute to Revolution, 

Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980; and Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian 
Revolution, New Brunswick, NJ: Rutgers University Press, 1989.

٣٦   Anthony Gill and Arang Keshavarzian, ‘State Building and Religious Resources: An Institutional T heory 

of Church–State Relations in Iran and Mexico’, Politics and Society 27:3 (1999): 442–5.
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 ) ، و از این رو هسته جامعه مدنی را۱۹۵۰ و اوایل دهه ۱۹۲۰بینابین با دولت مذاکره کردند (در  دهه  
  بر۱۹۵۳تشکیل دادند. با این حال، هیچ گروه سیاسی مستقل و قوی وجود نداشت، زیرا بعد ازکودتای 

علیه دولت ملی انتخابی محمد مصدق اکثر احزاب عمده ممنوع بودند. اپوزیسیون سیاسی عمدتا مخفی
و محدود باقی ماند.

درست مانند دیگر سیاست ها،  مسیر بسط سلطنت  متوجه مدل های ترکیه و مصر بود  ت  ا اینک  ه مس  یر
کشورهای خلیج فارس دنبال شود، هر چند که ثروت فراوان نف  تی م  دل خلی  ج ف  ارس ب  رای ای  ران را

  از بوروکراس  ی  دول  تی ب  ه۱۹۴۰ ت  ا۱۹۲۰ممکن می ساخت. برنامه های حم  ایت اجتم  اعی  از ده  ه 
کارگران صنعتی گسترش یافت. گسترش بعدی به دنبال شکست، از همه مهمتر در طی  تصدی مصدق،

  نتیجه کلی ساختاری شبیه ترکیه و مصر (و همچنی  ن سیس  تم های رف  اهی٣٧با شوک هایی همراه شد.
 ،  کارمن  دان رس  می را۱۹۶۰امریکای لتین بود): هم توسعه و هم رفاه به وی  ژه پ  س از انقلب س  فید 

بیش از کارمندان غیررسمی (و مناطق شهری را بیش از مناطق روستایی) بهره مند ساخت . ن  تیجه آن
نوعی از کورپوراتیسم انحصاری بود که بخش های بزرگ  ی از ج  امعه را در خ  ارج از بخش ه  ای رس  می
تولیدی و حفاظتی رها نمود. از این رو،  [وسعت] بلوک اقشار حاکم  نازل بود  و بلوک قدرت در مقایس  ه

با همتایان سکولر خود در ترکیه، مصر و تونس بیان ضعیف تری در سطح جامعه می یافت.  

لغو نئولیبرالی کورپوراتیسم
تا آنجا که به جمهوری های سکولر مربوط  می شود ،  تجربیات ترکیه و مصر اغازگر روند  نئولیبرال سازی
بودند، اما الجزایر و تونس بلفاصله تقلید  نموده و ترکیه دیرتر به نئولیبرالیسم  گذار نمود. تحرکات اولیه

 در تعمی  ق۲۰۰۰نئولی  برالی ترکی  ه ش  دیدتر از تحرک  ات مص  ر ب  ود و دو کش  ور دوب  اره در ده  ه  
نئولیبرال سازی  همگرا گشتند. عراق و سوریه در لیبرالیزه کردن اقتصادهایشان کمتر اقدام نمودند. در
یمن، برخی از علیم نئولیبرال سازی وجود داشت، ب  ا ای  ن ح  ال در ی  ک کش  ور بس  یار فقی  ر و از نظ  ر
جغرافیایی بسیار خشک، این نشانه ها خیلی راه به جایی نبردند. تجربه الجزایر بلفاص  له بخ  اطر جن  گ
داخلی ناتمام باقی ماند. ترکیه، مصر و تونس به جمهوری ه ای عم ده نئولیبرال س ازی در منطق ه ب دل

گشتند.

٣٧   Kevan Harris, ‘A Martyrs’ Welfare State and Its Contradictions: Regime Resilience and Limits through the 

Lens of Social Policy in Iran’, in Steven Heydemann and Reinoud Leenders, eds, Middle East 
Authoritarianisms: Governance, Contestation, and Regime Resilience in Syria and Iran, 
Stanford, CA: Stanford University Press, 2013, 61–80.
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ترکیه
 ب  ه اج  را گذاش  تند ک  ه توس  ط۱۹۸۰در ترکیه حکومت نظامی اص  لحات نئولی  برالی  را در س  پتامبر 

  ژانویه همان سال پیشنهاد شده بودند. همچنی  ن  نئولیبرال س  ازی  پاس  خی  ب  ه۲۴سیاستگذاران در 
تهدید کارگران سازمان یافته و چ  پ  ب  ود. آن ی  ک راه عمل  ی ب  رای مق  ابله  ب  ا مش  کلت ب  ودجه   ک  ه
استراتژی های جانشینی واردات  ایج  اد نم  وده بودن  د، محس  وب می گش  ت. رش  د ترکی  ه در دهه ه  ای
گذشته- به خاطر آنکه صنایع حفاظت شده نیاز به ماشین الت گران قیمت و تکنولوژی بال داش  تند (و
می بایستی از خارج وارد می شدند) -تنها از طریق یارانه  و قرض های گسترده خارجی  امکان پ  ذیر ب  ود.

این مشکلت، اتکای بیش از حد بر جریان ارز خ  ارجی را  می پروران  د.  در منطق  ه، دیگ  ر مدرن س  ازان 
. ٣٨طرفدار جانشینی واردات  نیز ار همین مشکل رنج می بردند

،  در عین آنکه   بیانات مستقل اسلمی را سرکوب کرد، حوزه ت  أثیر اس  لم را ب  ه خ  اطر۱۹۸۰ کودتای 
مبارزه با چپ گسترش داد.  در واقع ، ژنرال ها رژیم جدید در ایران را یکی از بزرگ  ترین دش  منان ترکی  ه
اعلم نمودند. در پی انحلل همه احزاب و سازمان های مدنی موجود توسط نظامیان، یک حزب مرک  ز-
راستگرا (حزب وطن یا اناپ که توسط اوزال ره  بری می گش  ت)، پروس  ه نئولیبرال س  ازی را ب  ه عه  ده
گرفت. بازرگانان، تجار متدین و یک طبقه متخصص جدید سکولر که در بخش خصوص  ی تمرک  ز ی  افته
بودند، هسته اصلی حزب را تشکیل می دادند. به نظر می رسید که جناح مادون  بل  وک  ق  درت کن  ترل را
بدست می گرفت، اما  در عمل اتمام این انتقال در محدوده رژیم ق  دیمی ( در ن  تیجه حف  ظ و حراس  ت

بلوک موجود قدرت) ممکن نبود.  
بسرعت ترکیه به یک کشور صادرکننده کال، با کالهای تولیدی که بخش بزرگی از استراتژی صادرات را
تشکیل می داد، بدل گشت .  بوغرا و ساواشکان متذکر می شوند: «سهم کل صادرات در تولی  د ناخ  الص

 درص  د رس  ید و همچن  ان در ح  ال۱۰٫۵ ب  ه ۲۰۰۰ درصد بود در سال ۳٫۱ ،  ۱۹۸۰ملی  که در سال 
 درصد صادرات، کالهای تولیدی بود. در تناقض با نس  خه اقتص  اد۹۰، ۲۰۱۲ در سال ٣٩افزایش است»

ازاد، دولت نقش بسیار فعالی در تشویق ب  ورژوازی ص  ادرات گرا از طری  ق ی  ارانه و اعتب  ارات ترجیح  ی
٤٠داشت.

٣٨ Richards and Waterbury, A Political Economy of the Middle East.

٣٩  Ayşe Buğra and Osman Savaşkan, New Capitalism in Turkey: The Relationship between Politics,

Religion and Business, Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2014.

٤٠   Ziya Öniş, ‘Anatomy of Unorthodox Liberalism: T he Political Economy of T urkey in the 1980s’, in 
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جامعه بر اساس خطوط طبقاتی تقسیم شده باقی ماند. شکایت بر علیه نئولیبرال سازی اکثرا  ب  ه ش  کل
)، شاخه ای از حزب جمهوری خواه خلق بی  ان می ش  د.SHPحمایت از حزب سوسیال دموکرات مردم (

 ب  ود؛ در غی  اب ی  ک چ پ۱۹۷۰اما، این حزب نسخه ضعیف تری از حزب جمهوری خواه خلق در ده  ه 
سوسیالیست و کمونیست قوی (که رهبران و اعضای آن ها اعدام، زندانی و یا تبعی  د دس  ته جمعی ش  ده
بودند) حزب سوسیال دمکرات مردم،  عاری از فشار  س  نگین  برجن  اح چپ  ش ب  ود.  از ای  ن رو، ح  زب
سوسیال دمکرات مردم  به دنبال  احزاب  نمونه راه سوم در غرب مانند حزب کارگر در بریتانیا به ج  ای
مخالفت با نئولیبرال سازی ، وعده ملیم کردن  و تعدیل آن را داد. با این حال، عمل کرد دولتی و محلی
و شهری حزب مردم بسیار مللت انگیز بود. فرورفت ه در فس  اد، ح تی نتوانس ت ب ه ان دازه گزینه ه ای
اروپایی و امریکای لتین دستاوردی داشته باشد، و بطور موثری راه یک سوسیال لیبرالیس  م اس  تاندارد
(سکولر)  در ترکیه را بست. این امر همراه ب  ا عوام  ل دیگ  ر ب  ه تدری  ج سوس  یال لیبرال ه  ا، سوس  یال
بک  راه سوم  را ب  ه س  مت دمکرات های غالب، مارکسیست های لیبرال و دیگر طرفداران سیاست های سب

سرمایه گذاری بر آنچه که مانند نسخه اسلمی بلریسم درک می شد، سوق داد.

مصر
سادات و مبارک، دو رئیس جمهور پس از ناصر نئولیبرال سازی را ب  ا دوزه  ای ن  اجوری از همک  اری ب  ا

 ترکی  ه ب  ود ( یعن  ی۱۹۸۰اسلمیست ها ترکیب نمودند. اگر چه این امر به موازات  الگوی دوران  پس از 
جذب اسلم گرایان برای تسکین پریشانی از دست نئولیبرالیسم)  اما در میان این دو،  مصر استبدادی تر
بود. در هر صورت فرصت های واقعی در آن حدی که وجود داشت به اسلمیست ها اعط  ا ش  دند. ب  رای
سادات اتحادش با فعالن اسلمی آن چنان اهمیت داشت که چرخش وی به مذهب پایه مشروعیت بین

 محسوب می گشت. ناصر هم  اسلم را برای جلب حم  ایت  گس  ترش داد، ام  ا۱۹۸۱ و ۱۹۷۰سال های 
 سخاوتمندانه به واژگان اس  لمی ب  رای۱۹۷۳سادات آن را بسیار سیستماتیک نمود. او   در طی جنگ 

کمک به بسیج مردم مصر متوسل شد. درست پس از جنگ، وی معروف به «رئیس جمه  ور م  ومن» ی  ا
 مطبوعات طرفدار دولت سرگرم بحث در مورد تأکید بی تردید بر م  الکیت و٤١«الرئیس المومن»  گشت.

Metin Heper, ed., Strong State and Economic Interest Groups: The Post-1980 Turkish 

Experience, Berlin: De Gruyter, 1991, 27–41; and Öniş, ‘T urgut Özal and His Economic Legacy: T urkish

Neoliberalism in Critical Perspective’, Middle Eastern Studies 40:4 (2007): 113–34.

٤١   Hesham al-Awadi, In Pursuit of Legitimacy: The Muslim Brothers and Mubarak, 1982–2000, 

London: I. B. Tauris, 2005, 37
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ابتکار فردی در یک اقتصاد اسلمی بودند. شرکت های سرمایه گذاری و بانک های اسلمی تحت حم  ایت
  تص  ریح ش  ده ب  ود ک  ه اس  لم نق  ش۱۹۷۱رژیم گسترش یافتند. علوه بر این، در قانون اساسی سال 

  بر شریعت به عنوان۱۹۸۰، و در متمم تاریخی  قانون اساسی در سال ٤٢اساسی در قانون گذاری داشت
منبع اصلی قانون گذاری تأکید شد.  به کار گرفتن اسلم  لزوما  به بلوک استواری از  نیروهای همسو ب  ا
رژیم به شکل هژمونیک بدل نگشت، اما  آن قطعا  به گسترش دینداری در سراسر مصر به شکل پراکنده

کمک نمود. از قضا،  در سال بعد سادات توسط اسلم گرایان  ترور شد.
مبارک  کشش مذهبی سادات برای یک رئیس جمهور مؤمن را نداشت. اما او نیز به دنبال همک  اری ب  ا
فعالین مسلمان از طریق انتخابات و مکانیزم های دیگر بود، هر چند که وی کنترل فع  الیت م  ذهبی در
دانشگاه ها را  افزایش داد.  همچنین او  تلش نمود تا مشروعیت مذهبی رژیم را ب  ا اس  تفاده از الزه  ر
گسترش دهد، اما اقدام های وی در این حوزه ممکن است بخشا مشروعیت این نهاد را به خاطر تق  ویت

 ٤٣اعتبار اسلمی رژیم خدشه دار نموده باشد.
دخالت آمریکا در همکاری اسلمی رژیم م  دت ها موض  وع گم  انه زنی ب  وده اس  ت. م  دارکی ک  ه اخی  را 
ویکی لیکس در دسترس قرار داده است نشان می دهند که هن  ری کس  ینجر اخوان المس  لمین را مانن  د
«چماق» سادات بر علیه چپگرایان درک می نمود. بنا بر این اسناد، رژیم از اسلم گرایان هم از نظر مالی
و هم سازمانی حمایت می نمود. مهمتر از ان، رژیم به منظ  ور مق  ابله ب  ا مارکسیس  ت ها و ناصریس  ت ها،

 (در نه  ایت س  ازمانی ک  ه٤٤دانشگاه ها را با  اعضای اخوان المسلمین و دیگر اسلم گرایان پ  ر می نم  ود.
خاستگاهی دانشگاهی داشت سادات را ترور کرد). به احتمال قریب به یقین آمریکا با این تلش ها ب  رای

ایجاد یک اسلم رسمی در مقابل چپگرایان همراه  بود (و احتمال فعالنه در آن مشارکت داشت).
اسلم گرایان ترکیه و مصر با وجود داشتن فرصت های قابل مقایسه، استراتژی های متفاوتی داشتند. این
تباین نشان می دهد که ما باید در تحلیل خود در نظر داشته باشیم که ب  ه خ  اطر س  اختارهای سیاس  ی
جامعه چگونه فرصت های مشابه سیاسی گاهی اوقات منجر ب ه نتای  ج متض  ادی می گردن  د.  در زی ر در

بخش مربوط به اپوزیسیون اسلم گرا  این مسأله بررسی خواهد شد.
استراتژی اسلمی نمودن از بال به پایین با سیاست های لیبرال سازی اقتصادی در هم تنیده شده بودند.

 بود. این اصلحات در نیم  ه۱۹۹۰ تا ۱۹۷۰مصر ماوای خصوصی سازی و مقررات زدایی گسترده از دهه 

٤٢   Ibid., 37, 41.

٤٣   See al-Awadi, In Pursuit of Legitimacy, chapter 3.

٤٤   ‘al-Ikhwan: ʿasa al-Sadat li darb al-Nasseriyyin’, almasryalyoum.com, 7 April 2013.
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 با خود  رشد پایدار و همچنین کاهش دستمزدها و افزایش بیکاری و فق  ر را ب  ه هم  راه۱۹۸۰اول دهه 
 کاهش یارانه نان، شکر- بنا بر فشار صندوق بین المللی پول- منجر به شورش و مرگ هفتاد و٤٥داشت. 

 شد. صندوق بین المللی پول به سرعت وام بزرگی به مص  ر داد و یارانه ه  ا احی  ا۱۹۷۷هفت نفر در سال 
٤٦گشتند. پس از ان، یارانه ها به تدریج و به شکل مخفیانه حذف شدند.

با خوش اقبالی رژیم افزایش قیمت نفت به معنای افزایش وجوه ارسالی از خلیج فارس و در آمد بیش  تر از
 قیمت نفت دوباره کاهش یافت و اسلم گرایان ه  دف های۱۹۸۰شبه جزیره سینا بود. وقتی که در دهه 

گردشگردی را مورد حمله قرار دادند، دوباره، هم در آمد نفت و هم گردشگردی کاهش یافت. مص  ر ب  ه
یکی از بدهکارترین کشورهای دنیا بدل گشت. حکومت تلش نمود تا برای تأمین مالی بدهی ها، قیم  ت

 ٤٧ارز را بال برد، استراتژی که باعث دلسردی از صادرات شد و شکاف تجاری را جدی تر نمود.
در نتیجه سیاست های لیبرال سازی («دوازه باز») سادات، کاهش اعتبارات دولتی به کشاورزان و  تغذیه

، تحولتی که قابل مقایسه ب ا آنچ ه ک ه ترکی ه از ده  ه٤٨روستایی، فقر در مناطق روستایی افزایش یافت
 هر چند که٤٩ به بعد از سر گذراند، بودند. مخالفت سیاسی با این اصلحات روستایی ضعیف بود.۱۹۸۰

اگر از نگاه امروز به گذشته بنگریم به نظر می رسد  که نئولیبرال سازی سادات  ( و حتی اولین سال های
زمامداری مبارک)  با وجود همه اعتراض  اتی ک  ه تولی  د نمودن  د، دودلن  ه ب  وده اس  ت. مقررات زدای  ی،

٥٠خصوصی سازی و تأکید بر گذار از صنعت به امور خدماتی و مالی غیرقاطعانه بود.

رژیم  یک قرداد از نظر اقتصادی  ارتدوکس  صندوق بین المللی پول را همراه با بخشش ق  روض نظ  امی
)۱۹۹۰–۱۹۹۱در ازای انضباط مالی  (و  نیز به عنوان پاداش اطاعت سیاسی در جنگ خلیج ف  ارس در 

٤٥   Eberhard Kienle, ‘More T han a Response to Islamism: T he Political Deliberalization of Egypt in the 

1990s’, Middle East Journal 52 (1998): 219–35.

٤٦   John W. Salevurakis and S. Mohamed Abdel-Haleim, ‘Bread Subsidies in Egypt: Choosing Social Stability

or Fiscal Responsibility’, Review of Radical Political Economics 40:1 (2008): 35–49.

٤٧  Richards and Waterbury, A Political Economy of the Middle East, 222–4, 249. 

٤٨   Ray Bush,. ‘Politics, Power and Poverty: Twenty Years of Agricultural Reform and Market Liberalisation 

in Egypt’, Third World Quarterly 28:8 (2007): 1603–5.

٤٩   Ibid., 1606–8.

٥٠   See Relli Shechter, ‘T he Cultural Economy of Development in Egypt: Economic Nationalism, Hidden

Economy and the Emergence of Mass Consumer Society during Sadat’s Infitah’, Middle Eastern Studies 
44:4 (2008): 571–83; and Dona J. Stewart, ‘Changing Cairo: T he Political Economy of Urban Form’, 
International Journal of Urban and Regional Research 23:1 (1999): 142.
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به کار بست . کاهش هزینه های دولتی ذخایر بین المللی آن افزایش داد و کسری بودجه آن را  به سطح
اولیه کاهش داد. کاهش قیمت نفت و در نتیجه آن ورشکستگی دولت و توافق ب  ا ص  ندوق بین الملل  ی

 اما، بیشترین رشد اقتصادی مص ر ن تیجه س رمایه گذاری های٥١پول  به  خصوصی سازی کامل ختم شد.
دولتی (مانند پروژه های ابیاری) بود و نه صادرات. در واقع، ادغام با اقتصاد جه  انی عمل  ک  اهش ی  افته

٥٢بود.

برخی از دلیل شکست این تلش نئولیبرالی برای رشد در رابطه با بحران مالی اسیا، ادام  ه حملت ب  ه
، برن  امه۱۹۹۰گردشگران، بهره وری پایین نیروی کار، و  س  رمایه داری رف  اقتی ب  ود. در ابت  دای ده  ه 

خصوصی سازی به سرعت به اجرا درامد، اگ  ر چ  ه ب  ه زودی از س  رعت آن کاس  ته ش  د. در ه  ر ح  ال،
حرمان  خود رژیم رسیدند . نیروی نظامی شورش اس  لمی (و٥٣بسیاری از شرکت های خصوصی شده به مب

 حل کرد. اما تا آن زم  ان  دیگ  ر اس  یب های زی  ادی وارد۱۹۹۰حمله به گردشگران) را در اواسط دهه 
شده بودند. ماهیت صراحتا  آشکار رفاقت بازی رژی  م نی  ز نئولیبرال س  ازی رانامش  روع تر نم  ود، و حف ظ

چنین شرایطی بیش از پیش سخت تر شد.
خلصه، لغو  س  کولر کورپوراتیس  م مص  ری همچن  ان ام  ری از ب  ال ب  ه پ  ایین ب  اقی مان  د. در مقاب  ل،
نئولیرال سازی  ترکیه تنها از طریق  اسلمی گرایی از  پایین به بال به ایدئولوژی هژمونی  ک ب  دل گش  ت.
اسلمی سازی مخلوط سادات و مبارک از بال و کنترل اس  لم گرایان، آزم  ایش نئولیبرال س  ازی اس  لمی

کامل را برای دهه ها به تعویق انداخت.

تونس
در تونس همچون مصر و ترکیه (و برخلف ایران نفت خیز) صنتعتی شدن به کمک استراتژی جانش  ینی
واردات به  موازنه غیرقابل حل بحران ه  ای پرداخ  تی خت  م ش  د و منج  ر  ب  ه تغیی  ر ب  ه س  مت رش  د

 آغاز شد، اما در طی ده  ه۱۹۶۰صادرات گرایی (و بازار-محوری)   گشت. تحول مسلما  در انتهای دهه 
  در م ورد۱۹۶۹ این تغییر وقتی که حبیب ب ورقیبه ره  بر بنیانگ ذار در س  ال  ٥٤ سرعت گرفت.۱۹۸۰

٥١   S. Suleiman, Al-Nizam al-qawi wa al-dawla al-da’ifa: Edaret al-azma al-maliya wa al-taghir al-

siyasi fi’ahd Mubarak, Cairo: Dar Merit, 2005, 9, 54.

٥٢   Richards and Waterbury, A Political Economy of the Middle East, 250.

٥٣   Ibid., 251. 

٥٤   Alan Richards, John Waterbury, Melanie Cammett, and Ishac Diwan, A Political Economy of the 
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عناصر چپگرایانه تر رژیم  برای جذب مجدد سرمایه داران و زمین  داران کوچ  ک چرخ  ش نم  ود، آش  کار
گشت. پس از آن وزن دولت در برنامه ریزی دولتی و تشویق  رشد اقتصادی به طرز قابل توجهی کاهش

 ب  ه سیاس  ت اسلمی س  ازی از ب  ال ب  ه پ  ایین روی اورد.۱۹۷۰ همچنی  ن رژی  م در ده  ه ٥٥ی  افت.
 را برای  خدمت در مقابله با چپ  تش  کیل٥٦قابل توجه ترین نکته اینکه بورقیبه  انجمن حفاظت از قرآن

 . این سازمان به جای آنکه صرفا  سیاست های رژیم را به پوشش اسلمی ملب  س نمای  د، ک  ه ش  اید٥٧داد
هدف بورقیبه بود،  چشم انداز جسورانه ای نیز داشت: آن ادعا می نمود که خواهان ایجاد ی  ک  ج  امعه و

دولت اسلمی با سبک کار پایین به بال و از طریق تغییر فرد فرد جامعه بود.
روگردانی دولت تونس از تأمین احتیاجات،  درست مانند مص  ر منج  ر ب  ه ناارامی ه  ای اجتم  اعی ش  د.

 ،۱۹۷۷اتحادیه به  رسمیت شناخته شده  سندیکای عمومی کارگران  برانگیخته از شورش نان در سال 
۱۹۸۰درست در همان سال شورش نان در مصر، دعوت به یک اعتصاب عم  ومی نم  ود. در ط  ی ده  ه 

روابط سندیکای عمومی کارگران  با رژیم  مملو از تنش باقی ماند، و رژیم سرکوب بیشتری را نسبت ب  ه
اتحادیه روا داشت، هر چند که دومی قادر به حفظ گونه ای از استقلل بود-فضای مانوری که وابسته به

٥٨منطقه و بخش کارگری بود.

مانند بسیاری از کشورها در سراسر جهان،  نئولیبرال سازی  بیشتر  به عنوان دارو برای همه کاستی های
۱۹۸۴اولیه اصلحات نئولیبرالی در نظر گرفته می شد. هنگامی که  قطع رایانه مصرف کنندگان در سال 

به شورش انجامید (دوباره با حمایت سندیکای عمومی کارگران)، رژیمی ک  ه بی  ش از پی  ش نئولی  برال
می گشت تصمیم به باز کردن در کشور  به روی صندوق بین المللی پول نمود. صندوق بین المللی پول با
تحمیل  یک توافق سختگیرانه به عنوان شرط خود، ت  ونس را در مس  یری ق  رار داد  ک  ه آن کش  ور ب  ه
ارتدکس ترین کشور نئولیبرال جهان عرب بدل شد.  نتیجه آن رشد پایدار در سال های بع  دتر هم  راه ب  ا

Middle East, 3rd edn, Boulder, CO: Westview Press, 2013, 25–9.

٥٥  Ibid., 195–6. 

٥٦    Similar to the disagreements regarding regime-Islamist relations in Egypt, the import of such active 

support or involvement of the T unisian state in fostering the Islamic movement in the 1960s is a matter of 
unresolved dispute. Mehdi Mabrouk, 2012. ‘T unisia: T he Radicalization of Religious Policy’, in George 
Joffé, ed., Islamist Radicalization in North Africa: Politics and Process, London: Routledge, 2012, 
54

٥٧   François Burgat and William Dowell, The Islamic Movement in North Africa, 2nd edn, Austin: 

University of Texas Press, 1997, 184.

٥٨   Chris Toensing, ‘T unisian Labor Leaders Reflect upon Revolt’, Middle East Report 41:258 (Spring 

2011): 30.
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افزایش صادرات و واردات بدون گمرکی بود. با وج  ود م  ذاکرات ک  ارگران ب  ا رژی  م ب  رای اهس  ته کردن
٥٩سرعت بیکاری تا حد ممکن،  میزان بیکاری  یک معضل باقی ماند.

بحران اقتدارگرایان نئولیبرال
نیولیبرال سازی که با درجات و انواع  مختلفی از اقتدارگرایی «سکولر» همراه ب  ود، در ای  ن س  ه کش  ور

 با مشکلت هرچه بیشتری رو در رو قرار گرفت. احزاب مرک  ز تح  ت۲۰۰۰ و ۱۹۹۰اصلی، در دهه های 
  (البت  ه۱۹۹۰نظارت صندوق بین المللی پول با  چند دستگی و بی عرضگی اقتصاد ترکیه را در طی دهه 

هنوز از روی بیقاعدگی «لیبرال سازی») سوء مدیریت نمودند، سوءمدیریتی که در نهایت هنگامی که کل
 ریشه های بح  ران مرب  وط٦٠ انجامید.۲۰۰۱کشور یک شبه بسیار فقیرتر گشت، به بحران مالی در سال 

 بیش از پیش به مارپی  چ ب  دهی ، اس  تقراض دول  ت و س  پس۱۹۹۰به  سیاست مالی بود: رشد در دهه 
٦١سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در اوراق قرضه و بهادار  خطرناک و پر ریسک  وابسته بود.

همان طور که جیمی پک اشاره می کند، در دوران ما شکست اقتصاد بازار آزاد از طریق اقتصاد بازار آزاد
 کمال درویش، یکی از چهره های سطح بال بانک جهانی، ب  ا عجل  ه ف  را خوان  ده ش  د. او٦٢حل می شود.

طرحی برای اقدامات تهاجمی مقررات زدایی و خصوصی سازی ارائه نمود که گریب  انگیر ترکی  ه  در ده  ه
بعدی گشت. پیوندهای از قبل تنگاتنگ (و تبعیت) از  مؤسسات اجماع واشینگتنی [تواف  ق واش  ینگتن
پیمانی برای ازادسازی بازارها، خصوصی کردن شرکت های دولتی و ک  اهش نظ  ارت دول  تی ب  ه منظ  ور
افزایش سرمایه گذاری های خارجی است. م  ]، مانند ص ندوق بین الملل ی پ ول و بان ک جه انی تش دید

 آنگاه سؤال این بود که آیا چنین سیاست هایی می توانست در زیر استبداد سکولر (اسلمی ش  ده)٦٣شد.
به ناارامی های توده ای  بدل شود. دسته ای از رهبران، روشنفکران، کارافرینان و کنشکران به آن ج  واب

٥٩   Richards et al., A Political Economy of the Middle East, 3rd edn, 240–2.

٦٠   See Çağlar Keyder, ‘T he T urkish Bell Jar ’, New Left Review 2:28 (July/August 2004): 65–84.

٦١   Buğra and Savaşkan, New Capitalism in Turkey; Ziya Öiş, ‘Beyond the 2001 Financial Crisis: T he 

Political Economy of the New Phase of NeoLiberal Restructuring in T urkey’, Review ofInternational 
Political Economy 16:3 (2009): 409–32.

٦٢   See Neil Brenner, Jamie Peck and Nik T heodore, ‘Variegated Neoliberalization: Geographies, Modalities, 

Pathways’, Global Networks 10:2 (2010): 209–10.

٦٣   T he AKP government, self-confident due to the credibility it gained as a result of its pursuit of free market

policies, loosened its ties with the IMF in the 2010s.
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قاطع «نه!» را دادند. مداخلت صندوق بین المللی پول/بانک جهانی در ترکیه نسبت ب  ه ت  ونس و مص  ر
نتایج بسیار متفاوتی  داشت.

در مصر، تغییر قاطعانه نئولیبرالی در ابتدای اولین دهه سده حاضر پدید امد. طبقه تجار که که در ی  ک
 ،۲۰۰۴ بعد از س  ال ٦٤موقعیت فرودست  در بلوک قدرت باقی مانده بودند، دست بال را به دست اوردند.

 علوه ب  ر ای  ن،٦٥حتی در کابینه هم تجار تفوق داشتند، یعنی اوج نئولیبرالیزه ش  دن دس  تگاه دول  تی.
دولت  با از دست دادن استقلل نسبی، به تدریج توسط این طبقه غارت گشت. دولت-زدایی اقتصاد ب  ه
جای آنکه فساد را حل و فصل نماید، آن طوری که محافل اصلی و غالب غربی انتظار داشتند، ب  ه فس  اد

بیشتر منجر شد.
مصر و ترکیه، با وجود تفاوت های بسیار، تشابهات معینی را  در فرایندهای بازاری خود نشان دادن  د. در
هر دو کشورصنعتی شدن در ده های آخر کاهش یافته بود. گردشگری، امور م  الیه و عم  ران (البت  ه ب  ا
برخی تولیدات کارخانه ای مثل  در بخش نساجی که در ترکیه و مصر بسیار اهمیت داشت، در حاش  یه )
موتور رشد گشتند. غلبه گردشگردی، عمران و امور  مالیه  م  انع بزرگ  ی در ص  نعتی ش  دن ی  ا توس  عه

 بود، و بشدت با  نئولیبرال سازی  بالی تکنیکی در هن  د٦٦تکنیکی،  با وجود تداوم رشد  در هر دو مورد
تضاد کامل داشت. 

 دیگر یک صادر کننده نفت نبود و در آمد کانال سوئز پ  س از بح  ران جه  انی  س  ال۲۰۰۷مصر در سال 
 کاهش یافت. اگر چه هیچکدام از این ها مصر را در یک بحران مرگبار اقتصادی فرو ن  برد، ام  ا آن۲۰۰۸

 تشدید گشت، آماده نمود. بخش های زیر و فصل۲۰۱۱زمینه را برای بی نظمی اقتصادی که بعد از سال 
بعدی کتاب به تجزیه و تحلیل اینکه چرا  با وجود این بحران ها، ی ک بل وک هژمونی ک اس لمی مش ابه

ترکیه نمی توانست ظهور کند (و سکولریسم فاسد نئولیبرالی را جارو کند) می پردازد. 
عمل  تونس تنها کشوری در خاورمیانه بود که  به نظر می رسید در آن نئولیبرال سازی سکولریس  تی ب  ه

٦٤   While Kandil provides one of the best accounts of this process, his insistence on calling the Egyptian 

bourgeoisie (including the richest families of the country) a ‘middle class’ sector takes away from the 
analysis. A critical distinction between the bourgeoisie and the new petty bourgeoisie deals with the nalytical
problems this institutionalist baggage (which takes the ruling class as the upper class) creates. Furthermore, 
the dominant class has to be differentiated from the ruling class.

٦٥   See T imothy Mitchell, Rule of Experts: Egypt, Techno-Politics, Modernity, Berkeley: University 

of California Press, 2002.

٦٦   T homas Richter and Christian Steiner, ‘Politics, Economics and Tourism Development in Egypt: Insights 

into the Sectoral T ransformations of a Neo-patrimonial Rentier State’, Third World Quarterly 29:5 
(2008): 955.
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، هم  راه ب  ا٦٧روانی پیش می رفت. تنها هزینه آشکار سیاس  ت های دیکتاتورمنش  انه و پارتی ب  ازی ش  دید
مشکل بیکاری مزمن  بود که مشخصه  انواع دیگر نئولیبرال سازی در منطق ه نی ز محس وب می گش ت.

  جانشین ب  ورقیبه، ره  بر بنیان گ  ذار (و۱۹۸۷بن علی، ژنرالی که  از طریق یک کودتای نظامی در سال 
بیمار) گشت، ترکیب و آرایش غیرنظامی رژیم را مختصر نمود و دستگاه امنیتی را تقویت ک  رد. ب  ا ای  ن
حال، این امر مانع  رژیم از مباهات در مورد رشد مداوم، و از همه مهم  تر، ب  ر پ  ایه اس  تراتژی ص  ادرات
پایدار (که شامل مقدار قابل توجهی از محصولت صنعتی صادراتی می شد)  نگشت. از این بابت، ت  ونس

منحصربفرد بود و موفقیت آن فقط با ترکیه قابل مقایسه بود.
تونس، با توجه به روند نسبتا  موفقیت امیز نئولیبرال سازی، به عنوان گل س ر س بد ص ندوق بین الملل ی
پول و بانک جهانی در نظ  ر گرفت  ه می ش  د. س  ازمان های بین الملل  ی ب  ه  مش  کلت  اس  تبدادگرایی و
پارتی بازی اشاره می کردند، اما این مشکلت فقط  پانوشت بی اهمیتی در یک ارزیابی به طور کلی مثبت
٦٨بود، و کمتر از پارتی بازی و «فساد» در هر جای دیگر، به شمول ایتالیا و یونان، جدی گرفت  ه می ش  د.

تونس برای پیشرفت  ظاهری خود  در رقابت بین المللی، کاهش فقر، ترقی زنان، مدیریت م  الی، توس  عه
انسانی و رشد اقتصادی مورد ستایش و استقبال قرار گرفت.

تنها پس از انقلب بود که تحلیل گ  ران ش  روع ب  ه کش  ف هزینه ه  ای اجتم  اعی رژی  م بن عل  ی، مانن  د
محرومیت تجار سنتی و ظهور  طبقات متوسط به نفع همدمان بن علی  نمودند. همچنین  تحلیلگ  ران
شروع به  توجه بیشتر به مشکلت بیکاری، نابرابری های  منطقه ای و فقر  نیز کردند. مشکل این اس  ت

 وقتی  این نقاط ضعف ب ه س  رعت پ  س از  واقع  ه٦٩که اغلب این ها، توضیحات بعد از بحران رژیم است.
 را می ت  وان ب  ه آن ه  ا۲۰۱۰–۲۰۱۱کشف می شوند،  آدم را به شک می اندازد که چه مق  دار از ش  ورش 

نسبت داد. ما احتمال  بعد از پشت سر گذاشتن این گرمای لحظه ای، ارزیابی متوازن تری نسبت به رون  د
نئولیبرال سازی تحت حکومت بن علی خواهیم داشت.  

٦٧  Stephen King, Liberalization against Democracy, Bloomington: Indiana University Press, 2003.

٦٨   Emma C. Murphy, ‘Under the Emperor ’s Neoliberal Clothes! Why the International Financial Institutions 

Got It Wrong in T unisia’, in Nouri Gana, ed., The Making of the Tunisian Revolution: Contexts, 
Architects, Prospects, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2013, 37–41, 45.

٦٩   See Murphy, ‘Under the Emperor ’s Neoliberal Clothes!’, for a rare self-criticism of a past favourable 

assessment.
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چالش انقلب ایران: کورپوراتیسم انقلبی
 ایران که در گذشته، در یک مسیر قابل مقایسه ای ب  ود، نهایت  ا  راه خ  ود ب رای خ روج از کورپوراتیس  م
سکولر را ایجاد کرد. به جای آنکه ب  ه س  ادگی آن را از طری  ق ب  ازارگرایی اوراق کن  د، کورپوراتیس  م را
انقلبی و اسلمی نمود. انقلب یک واکنش غیرلیبرالی به توسعه راکد ملی و بی ع  دالتی، سکولریس  م و
اقتدارگرایی آن بود. با توجه به  خود این اصالت، ایران به  نیروی رقیبی در کل منطقه  (همانقدر  ب  رای
رژیم های پوسیده که برای نخبگان انها ) بدل گشت. به عبارت دیگر، ان  واع نئولیبرال س  ازی  س  کولر  و

  و پ  س از آن در خاورمی  انه ش  کوفا ش  دند،  فق ط واکنش  ی  ب  ه شکس  ت۱۹۸۰اسلمی ک  ه در ده  ه 
کورپوراتیسم سکولر نبودند، بلکه همچنین انقلب ایران نیز بودند. 

  پویایی های بدیعی نه فقط در ای  ران بلک  ه در ک  ل منطق  ه مرس  وم۱۹۷۹بنابراین انقلب اسلمی سال 
نمود. آن، در اساس فراتر از گذاشتن  اسلم در مرکز سیاست، جامعه و اقتصاد رفت. آن به فقرا، طبق  ات
کارگر، طبقات متوسط به اشکالی متناقض ورزم جویانه ای قدرت  بخش  ید. پی  ام مبهوت کنن  ده آن چن  ان
منطقه را تکان داد که هنوز خاورمیانه  بهبودی کامل خود را باز نیافته است. ح  تی می ت  وان اس  تدلل
کرد که انقلب اسلمی ، به عنوان تهدی  دی ک  ه نخبگ  ان منطق  ه مجب  ور بودن  د  ب  ه آن پاس  خ تقریب  ا
هماهنگی دهند، کمک به ساختن «خاورمیانه» نمود (که در اصل ساختار و مقوله ای برای جن  گ س  رد

بود) .

پویایی سیاسی انقلب
چه کسی سبب وقوع انقلب اسلمی شد؟ کدام یک از  بازیگران سیاسی نقش مهم  ی را در بن  ای رژی  م
اسلمی ایفا کردند؟ در طی انقلب اسلمی، و قبل از ان، هیچ سازمان سیاسی موثری (به شکل اح  زاب

 احزاب سیاسی و مذهبی(یا بیش  تر، جناح ه  ا)٧٠یا سازمان های سیاسی-اجتماعی دیگر) وجود نداشت.
  حزب رسمی انقلب (حزب جمهوری٧١دایر بودند، اما ریشه قوی و گسترده ای در میان مردم نداشتند.

٧٠   I reserve the term  sociopolitical organization  for groupings that have broad (shared and contested)

political, social and economic visions, but are not as institutionalized as parties.

٧١   One of the most prominent of these, the Freedom Movement of Iran, for instance, was not even 

comparable to the T urkish National Salvation Party/Welfare Party or the Egyptian Muslim Brotherhood in 
terms of the scope and depth of its organization.
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 س  ازمان های سیاس  ی٧٢ تاس  یس ش  د.۱۹۷۹اسلمی) قبل از انقلب وج  ود نداش  ت، بلک  ه  در س  ال 
 ، اما به٧٣اجتماعی  سکولر و  اسلمی مانند فدائیان خلق و مجاهدین خلق در سرنگونی شاه فعال بودند

٧٤اندازه کافی قوی نبودند تا بتوانند از دستاوردهای مردمی انقلب در مقابل روحانیون محافظت کنند.

بنابراین حلقه ضعیف جامعه سیاسی ایران تش کیل ره بری از طری  ق اح زاب و  س  ازمان ها ی سیاس ی
، روحانیت اک  ثر س  ازمان های سیاس  ی را  ابت  دا از۱۹۸۳  و  ۱۹۷۹اجتماعی بوده است. بین سال های 

قانونی بودن و سپس از موجودیت محروم نمود. واکنش خشونت امیز سازمان های سیاسی اجتماعی ب  ه
این امر  فضای سرکوب  کشور را در  وحشت فرو برد و به رژیم جدید بهانه داد تا سرکوب را افزایش دهد
، و در نهایت،  تقریبا  به نابودی سازمان ها و هودارانشان  منجر شد. رژیم اسلمی  پس از سرکوب احزاب

، موجب بوجود آمدن شبه اح  زاب(و ن  ه اح  زاب اش  کار) در۱۹۸۳غیررسمی اسلمی و سکولر در سال 
اشکال رادیکال،  میانه رو عملگرا، محافظه کار و (بعدا) لیبرال های اسلمی ک  ه در س  ازمان های دول  تی،
پارلمان و جامعه مدنی (مانند بنیاد های وقفی) تحت جناح ه  ای مختل   ف(بدون برن  امه و س  ازمان های
صریح ) بودند، گشت. علی قیصری و ولی نصر تأکید دارند که چگونه این جناح ها با بازیگران سیاسی به

معنای معمول تفاوت دارند:
...جناح ها فقط به شکل غیررسمی وجود دارند. هیچ س  ازمان واقع  ی، منش  ور، ق  وانین و ی  ا
پلت فرم های تعیین عضویت وجود ندارند؛ جنبش ه  ای مردم  ی و س  اختارهای حزب  ی وج  ود
ندارند. جناح ها به عنوان حلقه های غیررسمی در میان نخبگان انقلبی، با مرزهای بد تعری  ف
شده و اغلب در حال تغییر، عمل می کنند. این جناح ها ساختارهای بدوی ح زب هس  تند، ب  ه

٧٥ویژه که آن ها مستقیما  نتایج انتخاباتی را شکل می دهند.

این جناح ها، یک جامعه سیاسی- هر چند که قوی، مستقل و حرفه ای نیس  تند- را ش  کل داده ان  د. در
نتیجه آن ها در جامعه مدنی  تا آن حدی که اسلم گرایان ترکیه نفوذ کرده اند، نفوذ نکرده اند. نکت  ه ای  ن

٧٢   Bahman Baktiari, Parliamentary Politics in Revolutionary Iran: The Institutionalization of 

Factional Politics, Gainesville: University Press of Florida, 1996, 55.

٧٣   Nikki R. Keddie, Modern Iran: Roots and Results of Revolution, New Haven, CT: Yale University 

Press, 2006 [2003], 238; Charles Kurzman, The Unthinkable Revolution in Iran, Cambridge, MA: 
Harvard University Press, 2004, 146–7.

٧٤   Ervand Abrahamian, The Iranian Mojahedin, New Haven, CT: Yale University Press, 1989.

٧٥   Ali Gheissari and Vali Nasr, Democracy in Iran: History and the Quest for Liberty, Oxford: 

Oxford University Press, 2006, 101.
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نیست که در ایران جامعه سیاسی وجود نداشت، بلکه این است که جامعه سیاس  ی در س  اختاری قاب  ل
مقایسه با ترکیه سازمان دهی نگشته ب  ود. ای  ن جناح ه  ا ط  وری س  ازماندهی ش  ده بودن  د ک  ه بتوانن  د

 اما برای  تشکیل پیوندهای پایدار با و برای بس  یج٧٦بخش های متفاوت دستگاه دولتی را اشغال نمایند؛
جامعه سازمان دهی نشده اند. حتی در طی انقلب، سازمان ها و احزاب سیاسی و اجتم  اعی خیل  ی دی  ر

 چنین٧٧ تحت کنترل روحانیت و دانشجویان روحانی بود.۱۹۷۸مداخله کردند و  اکثر بسیج های سال  
عاملی مرزهای بین دولت، جامعه سیاسی و جامعه مدنی را مبهم نمود.

این روش های ویژه تأثیر متقابل جامعه سیاسی و دولت و جامعه مدنی  منجر به ایجاد یک بل  وک ک  امل 
اصیل قدرت شد. در تمایز با مورد مصر، بلوک قدرت ایران گوشت دارتر بود؛ آن همچنین، به طور نس  بی،
بیشتر بر بسیج اقشار فرودست متکی بود. اما، در تمایز با مورد ترکیه، بلوک قدرت هم فرار و هم ض  عیف

، روح  انیون۱۹۸۰بود، و خطوط میان بخش های مسلط و فرودست آن کامل  مبهم بودند. در پایان دهه 
محافظه کار و بازرگانان نقش غالب ، و روحانیون رادیکال و اقشارمذهبی متوس ط (ش  هری)  بخش ه  ای
زیردست  بل  وک  بودن  د (ه  ر چن  د ک  ه آن ه  ا  در آغ  از ده  ه  نف  وذ بیش  تری داش  تند). این  بخش ه  ا
خرده پرولتاریا را برای پروژه های خود بسیج کردند، اما پرولتاریا و طبق  ات متوس  ط س  کولر ب  ه تدری  ج
کناره گرفتند (و سرکوب گشتند). طبقات بالی رژیم قدیمی (زمینداران و بورژوازی) قاطعانه از بل  وک

 به طور بنیادی تغییر نمودند.۱۹۹۰قدرت حذف شدند. این موازنه ها در دهه 

تغییرات در زندگی مذهبی
 ساختار پراکنده جامعه سیاسی (و نوسانات ناشی از بلوک ق  درت) ب  رای آنچ  ه ک  ه جمه  وری اس  لمی
می توانست انجام دهد، محدودیت ایجاد نمود. پس از انقلب تحولت زندگی روزمره تا حد زیادی وابسته
به  سازمان های دولتی و شبه نظامی بود و نه احزاب سیاسی. دولت تفکیک جنس  یتی و ک  دهای لب  اس
(حجاب و لباس تیره رنگ برای زنان) را تحمیل نمود، و هر از چندگاهی موسیقی را ممنوع ک  رد. رژی  م
همچنین روابط دختران و پس  ران را مح  دود نم  ود. غ  دا خ  وردن در ط  ی م  اه رمض  ان در ط  ول روز
غیرقانونی گشت. این مقررات نه فقط توسط پلیس رسمی، بلکه از طریق سازمان های غیرنظ  امی چ  ون

بسیج اعمال می شدند.

٧٦   Baktiari, Parliamentary Politics in Revolutionary Iran.

٧٧   See Kurzman, Unthinkable Revolution, chapter 2.
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در ایران  شاه، اگر چه مکان های عمومی همیشه در روی کاغ  ذ ب  رای زن  ان ب  از بودن  د، ام  ا ای  ن آزادی
 جمهوری اسلمی وعده پایان سلطه٧٨در واقع در شمال سکولر، ثروتمند و غرب زده تهران وجود داشت.

شهری بر حاشیه و نیز تفکیک فضای شهری بر اساس جنسیت را داد (مساوات طلبی طبق اتی ب ا ع دم
 برای تقریبا  یک دهه، این امر به شکل کنترل جنسیتی س  فت و س  خت٧٩برابری جنسیتی همراه شد).

در مرکز شهر  توسط گروه های شبه نظ  امی ک  ه اعضایش  ان از جوان  ان ده  اتی و زاغه نش  ینان تش  کیل
می شدند، متبلور گشت.

همچنین روندهای مخالف آن نیز وجود داشتند. رژیم با بدتر شدن ش  رایط اقتص  ادی  در پای  ان جن  گ
ایران و عراق به زنان اجازه دسترسی به فضاهای عمومی را داد. از قضا از طریق باز شدن شهر ب  ه روی
همه کسانی که باحجاب بودند، رژیم در مقایسه با دوران شاه زنان بیشتری را از مناطق زاغه نشین وارد

  اما  این تحولت  محدود بودند،  و   اگر چ  ه انه  ا ب  ا ت  وجه ب  ه س  اختار٨٠زندگی شهری عمومی نمود.
جامعه سیاسی و دولت  تحمل شدند، ولی  به عنوان عناصر اصلی پروژه خودی اتخاذ نگشتند.

در مجموع، معنویت انقلب که برخی (از جمله میشل فوکو) بدان امیدوار بودن  د ت  ا در اث  ر آن س  اختار
تمرکز قدرت کمتر شود، در واقع به اقتدارگرایی بیشتر ختم شد. اما دلی  ل آن  را ن  ه فق  ط در معن  ویت و
تعصب مذهبی ، بلکه  در اشکال سیاسی که از طریق آن  معن  ویت و تعص  ب م  ذهبی تجرب  ه و تحمی  ل
می گشتند، نیز  باید جستجو نمود. اسلم گرایی مبتنی بر دولت و پارلمان در ایران در می  ان بس  یاری از
روشنفکران این امید را زنده نگه داشت که اگر  مذهب گرایی از طریق احزاب دموکراتیک و جامعه مدنی
اعمال شوند به نتایج کامل  متفاوتی خواهند رسید. این تقابل ضمنی یا صریح ب  ا ای  ران، یک  ی از اج  زای

فکری الگوی ترکیه و نسخه آن از اسلم است.

سرهم بندی اقتصاد اسلمی
در اولین دهه انقلب، جامعه سیاسی اسلمی ایران در راستای مح  ور پش  تیبانی از دو نی  روی طبق  اتی
مختلف تقسیم شد: بخش های طبقه متوسط بازار در مقاب  ل خرده پرولتاری  ا. مغ  ازه داران و ص  نعتگران

٧٨   Masserat Amir-Ebrahimi, ‘Conquering Enclosed Public Spaces’, Cities 23 (2006): 455–61.

٧٩   For the incredibly contradictory, sometimes liberating, aspects and outcomes of segregation policies, see 

Nazanin Shahrokni, ‘T he Mother ’s Paradise: Women-Only Parks and the Dynamics of State Power in the 
Islamic Republic of Iran’, Journal of Middle East Women’s Studies (forthcoming).

٨٠   Amir-Ebrahimi, ‘Conquering Enclosed Public Spaces’.
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 بخش ه  ای٨١کوچک (از این پس «تجار کوچک»)  نیروهای طبقاتی اص  لی در س  رنگونی ش  اه بودن  د.
خرده پرولتاریا در بهترین حالت طبقه دوم را تشکیل می دادند.

کارگران و متحدان آن ها در طی انقلب بسیاری از شرکت ها را اشغال نمودند. دولت نوخاس  ته اس  لمی
خواسته یا ناخواسته اشغال را از طریق اعلم اینکه صنایع بزرگ و تج  ارت مل  ی و بانک ه  ا ج  زء  بخ  ش

 قانون اساسی در هم ان زم ان اعلم نم  ود ک ه ب ه۴۴دولتی هستند، تائید و به رسمیت شناخت. ماده 
موازات بخش دولتی  یک بخش تعاونی مبتنی بر اصول اسلمی وجود خواهد داشت. بخ  ش خصوص  ی

فقط بخش مکمل این دو بخش محسوب می گشت.
، ش  به ح  زب رادیک  ال  طرف  دار  خرده پرولتاری  ا ش  امل بنی ص  در (اولی  ن رئی  س۱۹۸۰در اوای  ل ده  ه 

جمهور)،شورای انقلب، سپاه پاسداران، کمیته انقلب، اک ثریت اعض ای دو  مجل  س  نماین دگان اول و
چند روحانی برجسته می گشت. این حزب پیشنهاد ملی کردن کامل، اصلحات ارضی، مالیات تص  اعدی
و برابری را نمود. حزب محافظه کار، طرفدار تجار کوچک (مرکب از اکثریت روحانیون و شورای نگهبان)

، محافظه کاران (که به جناح غالب بلوک ق  درت تب  دیل۱۹۸۰مخالف این اقدام ها بودند. در انتهای دهه 
 ٨٢شده بودند) اکثر اقدامات رادیکال را مسدود نمودند.

 ب  ا وج  ود ابهام  ات و٨٣در سالیان اول انقلب، اق  دامات پوپولیس  تی دل فرودس  تان را ب  ه دس  ت اورد.
اختلفات در جامعه سیاسی در مورد «کاپیتالیسم» به طور کلی، با این حال سرمایه بزرگ غی  ر اس  لمی

 برای نمونه، به منظور کمک به فرودستان در دسترس  ی ب  ه مس  کن،  قیم  ت املک و٨٤تعریف می شد.
 منجمد شد. ۱۹۸۲ و ۱۹۸۰مستغلت بین سال های 

۱۹۸۰اقدامات مترقی اولیه انقلب منجر به بهبود توزیع در آمد شد، ام  ا ای  ن بهب  ودی در اواس  ط ده  ه 

٨١   Misagh Parsa, Social Origins of the Iranian Revolution, New Brunswick, NJ: Rutgers University 

Press, 1989, 91–5, 105–25.

٨٢   See Mehrdad Valibeigi, ‘Islamic Economics and Economic Policy Formation in Post-Revolutionary Iran: A

Critique’, Journal of Economic Issues 27:3 (1993): 793–812. Some commentators have questioned the 
radical faction’s commitment to radicalism. Khomeini’s exact role in these factional battles is also open to 
more than one interpretation (e.g., see Kevan Harris, ‘T he Rise of T he Subcontractor State: Politics of 
Pseudo-Privatization in the Islamic Republic of Iran’, International Journal of Middle East Studies 
45:1 [2013]: 50).

٨٣   Elizabeth Sanasarian, ‘Ayatollah Khomeini and the Institutionalization of Charismatic Rule in Iran, 1979–

1989’, Journal of Developing Societies 11 (1995): 189–205.

٨٤   Farhad Nomani and Sohrab Behdad, Class and Labor in Iran: Did the Revolution Matter? 

Syracuse, NY: Syracuse University Press, 2006, 2–3, 38.
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 تأثیر خالص اولین دهه انقلب  گس  ترش تولی  د خرده ک  الیی هم  راه ب  ا تث  بیت اخلق٨٥کاهش یافت.
س  رزنش «س  رمایه داران» و «امپریالیس  ت ها» ب  ه خ  اطر مش کلت اجتم  اعی ب  ود. ب ه عب  ارت دیگ  ر،
سرمایه داری در مقیاس کوچک و عمدتا تجاری پیروزمند اصلی انقلب در حوزه اقتصاد بود. همچنین از
آنجا که کنترل دستگاه دولتی شانس بیشتری برای انباشت سرمایه ایجاد کرد، تحول تدریجی این تج  ار

کوچک به سرمایه داران کامل به صورت یک امکان باقی ماند. 
طی این فرایند، محافظه کاران با شبکه های درون بازار ب ه تعام ل پرداختن  د، ام ا جن اح رادیک ال فاق  د
پشتوانه مشابهی در جامعه مدنی بود، چرا که شوراهای کارگری در ابتدای انقلب به ارگان ه  ای دول  تی

،و خرده پرولتاریا  خود- سازمانده نبود. در نه  ایت، س  ازمان های سیاس  ی اجتم  اعی (ب  ه٨٦تقلیل یافتند
شمول سارمان های اسلمی) که می توانستند از اقدامات رادیک ال پش تیبانی کنن د، در چه ار س ال اول

 ، طوری که «بلوک بودن» جن  اح رادیک  ال مح  دود ش  د. فش  ار اولی  ه٨٧انقلب وحشیانه سرکوب شدند
، و همچنین٨٨ وابسته به فشارهای اجتماعی از پایین، و   تجربیات جنگ۱۹۸۰ملی سازی در اوایل دهه 

متکی بر سازماندهی جناح رادیکال در بلوک قدرت بود.  حذف ای  ن فش  ارهای اجتم  اعی و سیاس  ی (و
پایان جنگ با عراق) در نهایت منجر به یک دهه لیبرال تر در اقتصاد گشت.

کورپوراتیسم انقلبی
از یک طرف،٨٩جنگ های نوسان دار سیاسی یاد شده به دو شقه شدن سیستم رفاه و پیشرفت منجر شد.

رژیم اسلمی نه فقط سیاست های کورپراتیستی شاه را حفظ ، بلکه افزای  ش داد: طبق  ه ک  ارگر و طبق  ه
متوسط جدید از طریق صنعتی شدن و مزایای رفاهی ویژه هر بخش حمایت می شدند. از ط  رف دیگ  ر ،
رژیم یک بخش سومی ایجاد کرد که هدف آن به ویژه استخدام نمودن و از نظر نظامی ق  درت دادن ب  ه
تهیدستان بود (ابراهامیان آن را «دولت رفاه ش  هدا» می نام  د). مجم  وعه ای از بنیاده  ا و س  ازمان های

نظامی منبع معیشت فقرا و نردبان ترقی آن ها گشتند.

٨٥   Sohrab Behdad, ‘Winners and Losers of the Iranian Revolution: A Study in Income Distribution’, 

International Journal of Middle Eastern Studies 21:3 (1989): 327–58.

٨٦   Nomani and Behdad, Class and Labor in Iran, 206.

٨٧   Abrahamian, Iranian Mojahedin.

٨٨   Kevan Harris, ‘Martyrs’ Welfare State’, 49–50.

٨٩   Harris, ‘T he Rise of the Subcontractor State’.



39   )سکولر(بدون راه خروج :بحران های رژیم

برخی از نهادهای رفاه جمه  وری اس  لمی ریش ه در بس یج انقلب داش  تند. فع  الین طرف  دار خمین ی
شبکه های کمک رسانی را در بازار با استفاده از زبان انقلبی سازماندهی کردند. هدف انهانه فقط کم  ک
مالی به تهیدستان بلکه ارتقا آن ها به طور نمادین بود. کلمه مستضعفان توسط چپگرایان اسلمی، تحت
تأثیر فرانتس فانون و دیگر مارکسیست ها،  در طی ده های قبل تر برای به تصویر کش  یدن خرده پرولتاری  ا
به عنوان ناجی آخر دوران مدرن، نونوار گشت. این زاوی  ه نم  ادین توس  ط فع  الین و روح  انیونی چ  ون
کروبی در طی انقلب مطرح شد و در بازار محب  وبیت ی  افت. همچنی  ن  او و دیگ  ران ای  ن ش  بکه های
نوظهور را تحت یک چتر سازمانی درست چند هفته قبل از سقوط شاه قرار داده و سازمان کمک رسانی

.  کروب  ی بع  دها ب  ه یک  ی از چهره ه  ای٩٠عمده جمهوری، کمیته امداد خمینی را به اوج خود رساندند
کلیدی، ابتدا در جناح پایین دست بلوک قدرت، و سپس در جنبش لیبرال اسلمی گشت.

بنیادها که کنترل تکه خوبی از اقتصاد ایران را در دست داشتند، در می  ان بحث برانگیزتری  ن نهاده  ای
جمهوری اسلمی قرار دارند. بنا بر عقیده منتقدین شان، آن ها گره های مرکزی فساد در ج  امعه ای  ران و
مانع اصلی در راه اصلحات بازار محسوب می شوند. بنیادها به منظور کمک به فق  را و ریش  ه کن ک  ردن
فقر برپا شدند. بسیاری از اموال انان، اموال مصادره شده خانواده شاه و دیگر نخبگان داخلی و خ  ارجی
بود. از آنجا که هدف انان خدمت به مستضعفان بود،  از برنامه ریزی و مقررات تنظیمی سخت مرکزی، و
همچنین از قوانین بازار مصون بودند. آن ها  به خود،  و به روی کاغذ، به مستضعفان پاسخگو بودند . در
عمل تجار طرفدار رژیم و روحانیون کنترل این سازمان های خودمختار را در اختیار داشتند و آن ها را با
کارگران طرفدار رژیم پر کرده بودند. در تئوری، بنیادها سازمان های غیرانتفاعی بودند که در هر چیزی
از نساجی تا شرکت های فلزکاری سرمایه گذاری می نمودند و س  ود کس  ب می کردن  د (طرف  داران آن ه  ا
می توانستند بگویند که مازاد سود انان نه سود بلکه خود-توانمن  دی مستض  عفان ب  ود). در ح  الی ک  ه
منتقدان طرفدار بازار آزاد داخلی و خارجی تمرکز خود را ب  ر ناکارام  دی بنیاده  ا ق  رار داده و خواه  ان
خصوصی سازی آن ها بودند، منتقدین چپ تأکید داشتند که این نهادها برابری اجتماعی را به حم  ایت و
تولید کارگران، تجار و روحانیون   متعصب  طرفدار رژیم (که از یک زاویه بیشتر تحلیلی ،  می ت  وان آن را
به عنوان شکل گیری بلوک محافظه کارتوصیف نمود )  تغییر شکل دادند. در هر صورت، این سازمان های
غیربازاری و غیردولتی ثروت را بازتوزیع و فقر را کاهش دادند-البته بیشتر در می  ان حامی  ان رژی  م ت  ا

اینکه در میان یک جمعیت گسترده تر. بزرگترین بنیاد در ایران بنیاد مستضعفان و جانبازان است.
 بر خلف نهادهای به ارث رسیده از رژیم سابق، این نهادهای جدید طبقات و بخش ها را می  ان بر می زد،

٩٠   Harris, Martyrs’ Welfare State, 175–7.
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هر چند که آن ها عمدتا کسانی را که از سوی رژیم کورپراتیستی [سابق] ح  ذف ش  ده بودن  د،  در خ  ود
جای می دادند. این دو مجموعه از رژیم های رفاه (یکی به ارث رسیده از شاه و دیگ  ری زاده انقلب)  ب  ا
هم ترکیب نگشتند. نهادهای انقلبی نه فقط  به خزانه دولت بلکه نیز ب  ه کمک ه  ای م  الی ش  هروندان
براساس سنت اسلمی بخشش وابسته بودند (در بسیاری از موارد، حتی وابسته به شهروندانی بودند که

  ب  ه علوه ای  ن نهاده  ا توس  ط کادره  ای انقلب  ی (ک  ه لباس ه  ای انقلب  ی٩١از رژیم نفرت داشتند ).
می پوشیدند و از ش  عارهای انقلب  ی اس  تفاده می کردن  د) اداره می ش  دند و از ک  ادر ح  رفه ای اجتن  اب
می ورزیدند. آن ها به جای ارزیابی های استاندارد و تکنیکی برای تعیین اینکه چه کسی کم  ک دری  افت
کرده از ارزیابی های بافتاری استفاده می نمودند، و پول نقد و کوپن به ش  دت ب  ر سیس  تم های توزی  ع از
طریق کارت هوشمند و کامپیوتر می چربید. همچنین ای  ن نهاده  ای کمک رس  انی  ص  دها ه  زار نف  ر از
٩٢داوطلب  ان را بس  یج می نمودن  د و ش  ور و ش  وق را ب  ر عمل ک  رد بوروکراتی  ک ترجی  ح می دادن  د.

دریافت کنندگان کمک ها اغلب فرهن  گ انقلب ی ای ن نهاده  ا را تقلی د می کردن  د، ه  ر چن د  برخ ی از
مطالعات نشان می دهند که بعضی از بخش های تهیدست از آن ه  ا اجتن  اب می ورزیدن  د.  رژی  م بع  د از

 قادر شد که احتمال  به خاطر این نهادها  (و همچنی  ن رش  د پای  دار)۱۹۸۰جنگ ایران و عراق در دهه 
فقر مطلق را به طرز قابل توجهی کاهش دهد.

جنگ ایران و عراق نقطه مرکزی برای تحکیم کورپوراتیسم بود. جنگ اگر چه ویرانگر بود اما به تث  بیت
کورپوراتیس  م کم  ک نم  ود و منتق  دین محافظه ک  ار آن را از معرک  ه ب  ه در ک  رد. همچنی  ن ظه  ور
«کورپوراتیسم جنگی» اجازه داد تا رژیم شبکه های سنتی افقی علما و بازار را در هم شکند و آن ها را به
طور قطعی با دولت کورپراتیستی ادغام کن د، ی ک «م وفقیت» م درن ک ه در دوران ش اه قاب ل تص ور

از این رو حتی اگر این دو قشر از انقلب بهره مند گشتند، دستاوردهای انان هرگز ب  دون کن  ترل٩٣نبود.
نبود، و در نهایت قدرتشان وابسته به دولت بود.

همان قدر که  خط مشی های کمک رسانی و باز تولید گفتمان انقلبی انها در میان نخبگان و مردم مه  م
بودند، همان قدر نیز نفوذ  سیاسی و اقتصادی سازمان های امداد بر عاملین خرده پرولتاریا مهم بود. این

٩١   Ibid., 70–2.

٩٢   Kevan Harris, ‘T he Martyrs’ Welfare State: Politics of Social Policy in the Islamic Republic of Iran’, 

Ph.D. diss. (Johns Hopkins University, 2012), 185.

٩٣   Ibid.; Arang Keshavarzian, Bazaar and State in Iran: Politics of the Tehran Marketplace, 

Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
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سازمان ها به محل اصلی تحرک به  سوی بال و ادعای سیاسی این «طبقه» که اصل  طبقه نیس  ت، ب  دل
شدند. خرده پرولتاریاکه فقط تا حدی قابل مقایسه با دهقانان هجدم برومر مارکس هس  تند، وابس  ته ب  ه
گسترش یک  بخش سوم (به جای  فقط بوروکراسی دولتی، درست مانند فرانسه قرن نوزده) می باشند.
جمهوری اسلمی از نظر شعاری و در حرف به مقدار زیادی در توانمندسازی ستمدیدگان سرمایه گذاری
نمود، در واقع به آن ها قدرت می دهد، اما فقط ار طری  ق وابس ته نم  ودن آن ه  ا ب ه ی ک دس  تگاه ب  زرگ
غیرمتمرکز. این غیر-طبقه قادر به سازماندهی خود نشده است، و تاکنون سازمان بال-پایینی آن توسط

رژیم انقلبی به یک منبع اصلی رضایت و توافق فعال از پایین به بال بدل گشته است.

ظهور اپوزیسیون اسلم گرا
اپوزیسیون  اسلم گرا  در بقیه منطقه در طی چند دهه از طریق اصطکاک ها،  درگیری ها و گ  اهی اوق  ات
تعهدات به رژیم های حاکم به مرحله بلوغ رسید. انقلب ایران اعتماد به نف  س اپوزیس  یون اس  لم گرا را

  ، اسلم گرا یان٩٤افزایش داد و  استقلل آن از جناح های محافظه کار رژیم های سکولر  را تشویق نمود.
با وجود  تفاوت بسیار با یکدیگر، در سراسر منطقه خود را ه  م از جمهوری خواه  ان س  کولر و الترن  اتیو
نوپای لیبرال متمایز ساختند. آن ها  معتقد بودند که دولت اسلمی و اقتصاد اسلمی تمام مشکلت  زاده
جمهوری خواهان و لیبرال ها را درمان خواهد کرد. اما، اینکه یک اقتصاد اسلمی  چیست (و از چه نظ  ر
با کورپوراتیس  م و نئولیبرالیس  م تف  اوت دارد) بس  یار ض  عیف فرم  وله می ش  د. اینک  ه دول  ت اس  لمی
دربردارنده چه چیزی بود نیز کامل  روشن نبود. در نهایت، و شاید ناخواسته، سهم اپوزیسیون اس  لم گرا
در بقیه منطقه (خارج از ایران) ایجاد سازمان های توده ای بود که به ج  امعه سیاس  ی اج  ازه می داد  ت  ا

دولت های موجود را به شهروندانش پیوند دهد.
شبح انقلب ایران، و نه آرایش دقیق سیاسی و اقتصادی رژیم اسلمی واقع  ی،  س  رتاپای اپوزیس  یون را

 یک خبرنگ  ار از روزن  امه نیم  ه٩٥فرم می داد. اسلم گرایان مجبور بودند بر له یا علیه آن موضع بگیرند.

٩٤   Yet, as we will later see, Islamism’s initial and harsh criticisms of the conservative regional bloc were 

quickly watered down, as a result of which it became less and less distinguishable from Sunni conservatism 
during the Arab Spring

٩٥   For instance, see Abdelkader Zghal, ‘T he New Strategy of the Movement of the Islamic Way’, for early 

attempts by T unisian Islamists to prove to the world that they were different from the Iranian ones. Zghal, 
‘T he New Strategy of the Movement of the Islamic Way: Manipulation or Expression of Political Culture?’,
in I. Williams Zartman, ed., Tunisia: The Political Economy of Reform, Boulder, CO: Lynne Rienner 
Publishers, 1991.
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رسمی حزب عدالت و توسعه  ضمن رجوع به گذشته، در باره آن روزهای انقلبی تأمل نم  وده و ب  ه ی  اد
می اورد که چگونه اسلمی سازی از بال به خاطر این شبح از خود راضی سردرگم گشته بود:

 ]  یک قدم واقعی برای تنظیم زن  دگی م  ذهبی برداش  ت.۱۹۸۰ سپتامبر ۱۲[دسته کودتاگر 
آن بازسازی و مداخله بر اساس دین [مدرن شده] را پ  ذیرفت. ام  ا م  داخلت تنظیم کنن  ده و

 خ  ود را ن  ه از  برن  امه۱۹۹۰ و ۱۹۸۰محدودکننده موجب ناامیدی شد. نسل مسلمان ده  ه 
آموزشی [دسته کودتاچی ] بلکه از رویدادی ک  ه م  وجب تحری  ک ش  دیدترین هیجان ه  ای آن

٩٦روزها (انقلب ایران)، و از  ایدئولوژیش تغذیه فکری می نمود.

محمد متینر یکی از فعالن برجسته ترکیه،  رژیم ایران را به خاطر بازتولید شور انقلبی ،ده سال پ  س از
 ستایش کرد. در کتاب خود در مورد ایران، متینر ت  وجه را ب  ه نح  وه۱۹۸۹انقلب در دیدارش در سال 

بسیج فرودستان به مناسبت گرامیداشت شهدای انقلب جلب می کند:
من  به ظاهر  افرادی که در گورستان شهدا جمع شدند توجه نمودم؛ آن ها همه به نظ  ر فقی  ر
می رسیدند. می توان  فقر انان را  از طریق رفتارشان نیز تش  خیص داد. آن ه  ا [مستض  عفانی]
هستند که خمینی همیشه با دقت بر انها تأکید می نمود. یعنی، آن ها ص  احبان اص  لی انقلب

 ٩٧هستند.
اما چرا این مردم چنان مشتاقانه به نفع رژیم بسیج می شدند؟ نویسنده در سراسر کتاب تمرکز خود را بر
وفاداری به شخص خمینی (و البته خود اسلم) قرار می دهد، اما  او در یک صفحه  یک دلیل نه  ادی را

مطرح می کند. هتل محل اقامت نویسنده متعلق به بنیاد مستضعفان بود:
این هتل قبل  متعلق به یکی از مردان شاه بود. آن پس از انقلب بع  د از ف  رار ص  احبانش  ب  ه
بنیاد منتقل شد. همه در آمد هتل ب ه بنی  اد می رس  د و از آنج  ا ب  ه محرومی  ن و فق  را توزی  ع
می گ  ردد. ب  دون ش  ک محرومی  ن و فق  را فرزن  دان خ  ود انقلب هس  تند...انقلب اس  لمی

٩٨ایران ...مسئولیت حفاظت...و احترام به فرزندان خود را به عهده گرفته است.

، گیریش  یم۱۹۸۰کلمات مشابه ستایش امیزی صفحات پرنفوذترین مجله روشنفکری اس  لمی در ده  ه 
، یکی از اعضای سازمان۲۰۱۳[ابتکار]، که متینر یکی از همکاران منظم آن بود، را  پر می کرد. در سال 

٩٦   Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak, 6 October 2014.

٩٧   Mehmet Metiner, Şafak’ta 10 Gün: İran Notları, Istanbul: Birim, 1989, 24 (emphasis mine).

٩٨   Ibid., 55.
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الجهاد مصر دیدگاه مشابهی را بیان نمود، اما در مورد ماهیت سکتاریستی رژیم ای  ران نی  ز هش  دار داد:
،  همه ما از انقلب ایران الهام گرفته و خمینی را تحسین می کردیم؛ ما هنوز ه  م۱۹۸۰«در اوایل دهه 

حکومت اسلمی ایران را بسیار ارج می گذاریم. اما ما متفاوت هستیم و ما نمی خواهیم که که آن ها بر ما
 حتی اسلم گرایان (سنی) طرفدار  انقلب نگران نفوذ شیعه بودند. متینر که سال ها از٩٩حکومت کنند.»

وقت خود را صرف مبارزه با این نگرانی نمود نیز اذعان می کرد که ب  ه دلی  ل جایگ  اه خ  اص روح  انیت
١٠٠شیعه و فقه در ایران، صادرات مستقیم رژیم به ترکیه سؤال مطرحی نبود.

کامل  واضح و مسلم است ،انقلب ایران از آنجا ک  ه نش  ان داد ک  ه می ت  وان ورق را ب  ر علی  ه س  کولرها
برگرداند، امید و قدرت را به ارمغان اورد. اما آن همچنی  ن اس  لم گرایان را  تش ویق نم ود ک ه خ  ارج از
چارچوب فکر کرده و در نتیجه توانایی خود را برای اشکال جدید ائتلف افزایش دهند. به عنوان مث  ال،

 اسلم گرایان در تونس تأکی د بیش تری ب ر براب ری و موض وعات مش ابه چپ گرای انه۱۹۷۹بعد از سال 
نمودند، چیزی که به آن ها  اجازه بسیج در حوزه های جدیدی را  داد (مانند جنبش ه  ای دانش  جویی و

 انقلب ایران از جمله عوامل کلیدی بود که توجه اسلم گرایان تونس را از مسائل اخلقی و١٠١کارگری).
١٠٢فردی به سوی موضوعات عدالت اجتماعی و  مبارزه با امپریالیسم هدایت نمود.

ترکیه
۱۹۷۰ظهور اسلم گرایی در ترکیه هر دو  کمالیسم و کنسرواتیسم را به چالش کشانید. در اوای  ل ده  ه 

سیاست های اسلمی مأمن کارافرینان کوچک شهرستانی بود که بر علیه سیاست های ص  نعتی دول  تی،
افزایش نزاع طلبی کارگران و سرعت غربزدگی  بودند.  فقدان واکنش از سوی سازمان های اقتص  ادی  و
احزاب  تثبیت شده به نیازهای شرکت های کوچک  در اقتصاد صنعتی  مبتنی بر ج  ایگزینی  واردات،  ب  ه

 نجم الدین اربکان، رهبر سابق اتحادیه اتاق ه  ای بازرگ  انی ترکی  ه ح  زب۱۹۷۰آن منجر شد که  در سال 

٩٩   Reported in Shibley Telhami, ‘Arab Perspectives on Iran’s Role in a Changing Middle East’, Wilson 

Center. Available wilsoncenter.org/.

١٠٠   Metiner, Şafak’ta 10 Gün, 109–10.

١٠١     Christopher Alexander, ‘Opportunities, Organizations, and Ideas: Islamists and Workers in T unisia and 

Algeria’, International Journal of Middle East Studies 32 (2000): 465–90; Elbaki Hermassi, ‘T he 

Islamicist Movement and November 7’, in Zartman, ed., Tunisia: The Political Economy of Reform, 
194.

١٠٢   Murphy, ‘Under the Emperor ’s Neoliberal Clothes!’, 64, 71.



44دریچه ها شماره چهارده      

نظم مل  ی را بنی  اد گذاش  ت. ح  زب نظ  م مل  ی علوه ب  ر دف  اع از من  افع اقتص  ادی تج  ار و بازرگان  ان
شهرستانی ، از نظر احساسات مذهبی انان و تنفرشان از فرهنگ مص  رفی غرب  ی نی  ز ج  ذاب ب  ود. ای  ن
موضع از پشتیبانی کشاورزان روستایی و صنعتگران  نیز برخوردار شد،  انها مجذوب برنامه اربکان شدند
تا برنامه ناقص توسعه اقتصادی  مبتنی بر شرکت  های خصوصی و همگانی ک  ه توس  ط دول  ت تنظی  م و
محافظت می گشت: وعده اربکان در مورد «بخش یک سومی همگانی» به نظر می رسید ک  ه  م  انعی در

، برخ  ی از روش  نفکران و۱۹۷۰برابر قدرت در حال رش  د  کس  ب و ک  ار ب  زرگ  باش  د.  در ط  ی ده  ه 
انجمن های مذهبی پشتیبانی خود از طیف مرکز-راست را  به سمت این حزب تغییر دادن  د. دو نی  روی
محرکه در پشت این تغییر قرار داشت: برخی از انجمن های  وفادار مذهبی طیف مرکز-راس  ت را خیل  ی
سکولر و مدرن تلقی کردند، در حالی که در انتهای دیگر این طیف، بسیاری از روش  نفکران، ناش  ران و
روحانیون (همراه با دانشجویانشان) خواهان یک خط اسلمی مستقل از دول  ت بودن  د. ش  عار آن ه  ا در

مقابل شرق کمونیست و یک دولت متحد غرب، «نه شرقی نه غربی» بود.
 تحت عنوان حزب نجات ملی ب  دون تقریب  ا۱۹۷۲ حزب نظم ملی بسته شد، اما در سال ۱۹۷۱در سال 

۱۹۷۰هیچ تغییری دوباره بنیاد نهاده شد.  قابل توجه ترین دس  تاورد ح زب نج ات مل ی در ط ی ده ه 
افزایش آزادی عمل برای مدرسه های امام-خطیب بود که فارغ التحصیلن آن منبع  فع  الن و ره  بران
اصلی جنبش اسلمی در دهه های بعدی شدند.  این م  دارس ب  ه ط  ور رس  می قص  د آم  وزش واعظ  ان
(خطیبان) و امامان آینده را داشتند.  از آنجا  که ب رای دانش  جویان امک  ان رع ایت احک  ام اس  لمی در
مدارس وجود نداشت،  خانواده های مذهبی که  لزوما  خواهان آن نبودند که کودکانشان واع  ظ ی  ا ام  ام
گردند  نیز برای ثبت نام بی سوی انها جلب شدند. با گذشت زم  ان ای  ن نس  ل از فارغ التحص  یلن ام  ام
خطیب موقعیت های مهم دولتی و همگانی را اشغال نمودند، و یک طبقه متوسط جدید مذهبی که قادر
به رقابت با روشنفکران سکولر در عرصه های اقتصادی، فرهنگی و سیاس  ی ب  ود را تش  کیل دادن  د. در
کشوری که قبل  روشنفکران آن برابر با چپ  فرض می شدند، ظهور چنین روشنفکران   اشکارا مسلمان،

یک عنصر مهم در بنای اسلم گرایی به مثابه  یک الترناتیو هژمونیکی بود.
 چالش از  طرف جناح چپ را درهم شکست و همچنین قدم های نخستین را ب  رای۱۹۸۰کودتای سال 

علنی شدن کنترل شده گروه های  مذهبی برداشت.  مطالع  ات اس  لمی  ب  ه عن  وان بخش  ی از برن  امه
تحصیلی ملی بنیاد نهاده شد. همچنین  برای برخی از انجمن های مذهبی نیمه مخف  ی امک  ان حض  ور
فزاینده در مجامع عمومی فراهم گشت. به ویژه مجامع «پسا صوفی» گولن و س  لیمان چی (ک  ه در انه  ا
اصول  اسلم عرفانی صوفی با یک اشتیاق سیستماتیک به علوم طبیعی، ناسیونالیسم ترکی و ت  ا ح  دی
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 در ق  انون١٠٣درکی عقلنی از متون مقدس ترکیب می ش  دند)  در ای  ن محی  ط بس  ط و توس  عه یافتن  د.
١٠٤، تعریف «ترک»   شامل رجوع بی سابقه ای  به اسلم گشت.۱۹۸۲اساسی سال 

این امتیازها را می توان به مثابه تلش برای مهار و خن  ثی ک  ردن گیرای  ی انقلب ای  ران و اس  لم گرایی
اجتماعی رادیکال از طریق «سیاست جذب» در نظر گرفت. سوی دیگر این فرایند  خنثی کردن بس  یج
عمومی  نیروهای بالقوه انقلبی بود. این «انقلب-ترمیم» بلوک قدرت را (به طور موقت) دست نخورده
باقی گذاشت در حالی که بخش های مردمی نیز نیمه راض  ی بودن  د. رژی  م ترکی  ه در ط  ی دیکت  اتوری

 گام هایی به سوی پیاده کردن برخی از خواسته های اسلم گرایان برداشت در عین۱۹۸۰–۱۹۸۳نظامی 
آنکه پتانسیل های شورشی آن ها را خنثی می نمود.

با این حال، با وجود ان که این تغییرات برای تحکیم (و نه تضعیف) سکولریزاسیون انجام می شد، آن ه  ا
راه را برای جنگ بیشتر باز نمودند، چرا که وزن حامیان مذهبی در سراسر کش  ور افزای  ش ی  افت. اگ  ر
چه این رفرم ها برای جماعت های مذهبی پساصوفی در نظر گرفته شده بودند، اما  اح  زاب و حلقه ه  ای

 درص  د در س  ال۱۶  ب  ه ۱۹۸۷ درص  د در س  ال ۸اسلمی  پیروزمندان  ناخواسته بودند. آرا  اسلمی از 
 از مرز بیست درصد گذر ک  رد (در ح  الی ک  ه۱۹۹۵ و ۱۹۹۴ افزایش یافت و سپس در سال های ۱۹۹۱

  درصد گیر کردند ).۲۰همه احزاب دیگر به تدریج  زیر 

چشم انداز ترکیه برای اقتصاد اسلمی و  رادیکال زدایی آن
 اح  زاب دوب  اره۱۹۸۳ بستند. هنگامی که در س  ال ۱۹۸۰نیروهای نظامی حزب نجات ملی را در سال 

اجازه سازمان دهی یافتند، حزب رفاه اربک ان ب ا باده ای انقلب ی ک ه از س وی ای ران می وزی د در ه  م
امیختند. در آن زمان دیگرحزب اسلم گرا یک پلت فرم ضدلیبرال،و  عدالت اجتماعی-محور داشت. این
بسیج مذهبی همچنین یک دیدگاه  بازار باهمستانی (کمونی) ، به موازات نظر کارل پولنی، اما با ترکیب
ناپایداری از  بازار آزاد و عناصر  توسعه گرایی ملی را پرورش داد. برنامه حزب رفاه موض  وعات متناقض  ی
را درهم امیخت. حزب صدای منافع یک طبقه اقتصادی متدین  در ح ال گس ترش ب ود ک ه بیش تر  ب ا
بورژوازی نئولیبرالی وفق داشت تا بورژوازی محافظت شده دولتی (ه  ر چن د ک ه در ط  ی چن  د س ال ،
بیش از پیش روشن گشت  که این فراکسیون  طبقاتی جدید  ظاهرا  مستقل مانن  د رقیب  ش ، ب  ورژوازی

١٠٣   Ruşen Çakkk ;r, Ayet ve slogan: Türkiye’ de İslami oluşumlar, İstanbul: Metis Yayınları, 1990.

١٠٤   Taha Parla, Türkiye’nin Siyasal Rejimi, Istanbul: İletişim, 1995.
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ریشه دار سکولر، خواهان حفاظت دولتی ب ود ). صنعتی س ازی «س نگین» (عظی  م، و غیرقابل انعط  اف
تحت رهبری دولت) از برنامه حذف شد تا در عوض بر قدرت تحرک بازار تأکید شود.  از این رو، حزب به
طور اشکاری دارای برخی از گرایشات نئولیبرالی بود. با این وجود،  برنامه  نقش مرکزی به جماعت های

   از نظر حزب،  با توجه ب  ه چنی  ن١٠٥جمعگرای اخلقی به  عنوان تنظیم کننده بازار نیز اختصاص داد. 
کنترل اخلقی، حتی در شرکت های خصوصی نیز هیچ استثماری به وجود نمی امد. 

از این رو  حزب (روزنامه ، نظریه پردازان و سیاستمداران ان)، با استناد ب  ه برخ  ی از سوسیالیس  ت های
غیرمارکسیست  مانند رابرت اوون (یکی از الهام بخشان اصلی پولنی)، ادعای «ضد سرمایه داری» ب  ودن
می نمود. اوونیسم سوسیالیستی  در ردای اسلمی  به ترکیه وارد شد. کتاب های راهنمای حزب  ی وع  ده
دستمزد معیشتی و اتحادیه ب  رای هم  ه ک  ارگران را می دادن  د؛ تظ  اهرات حزب  ی ب  ا ش  عارهای «پای  ان
استثمار» اراسته می گشتند. این گفتمان ضد و نقیض که در پذیرش ب  ازار آزاد هم  راه ب  ا سوسیالیس  م

همبستانی  جلوه می یافت، منجر به حمایت کثیری از  فرودستان شهری گشت.

در ترکیه ، همانند سرتاسر خاورمیانه، روشنفکران اسلمی ای  ن دوره مف  اهیم مرب  وط ب  ه ش  هر  ای  ده ال 
اسلمی را توسعه دادند- آن در مرکزش ی  ک مس  جد، کم  ی دورت  ر  توس  ط ب  ازار، مدرس  ه ها و مراک  ز

 این امر ابعاد مکانی اقتصاد اسلمی را تش  کیل می داد. تواض  ع معم  اری و١٠٦فرهنگی، احاطه می گشت.
هماهنگی با طبیعت ویژگی های شهر را تعریف می کرد؛ توسعه می بایست به بافت تاریخی ش  هر اح  ترام
می گذاشت. ساختمان ها، فروتنی در مقابل خدا را  بازتاب می دادند. گسترش ساختمان های بلن  د  بای  د

١٠٧ممنوع  می شد.

 هم وحشت و هم خش نودی سرش اری در ش هر۱۹۹۴پیروزی اردوغان در انتخابات شهرداری در سال 
بوجود اورد و این انتظار وجود داشت که چنین شهر اسلمی خیالی به ط  ور گس  ترده ایج  اد ش  ود. در
واقع،  روشنفکران اسلمی در مورد طرح های توسعه شهری، و بی  ش از هم  ه در نگرشش  ان ب  ه تص  رف
اماکن و املک اختلف داشتند. برخی از  اشغالگران مذهبی  به مثابه عاملین عذاب نخبگان بی خ  دای

١٠٥   Necmettin Erbakan, Adil Ekonomik Düzen, Ankara, 1991.

١٠٦    T he discussions of urban Islamism in this chapter and the next integrate a few paragraphs from T uğal, ‘T

he Greening of Istanbul’, New Left Review 2:51 (May/June 2008): 64–80.

١٠٧    For the best exemplars, see Mustafa Armağan, Şehir, ey Şehir, Istanbul: Şule Yayınları, 1997; T urgut 

Cansever, Kubbeyi Yere Koymamak, Istanbul: T imas Yayınları, 1997; and Rasim Özdenören, Kent 

İlişkileri, Istanbul: Iz Yayıncılık, 1998.
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 دیگران بیشتر مردد بودند، زمانی مشارکت خلقانه انه  ا ب  ه خ  اطر منظ  ره١٠٨شهری تجلیل می کردند. 
شهر را تشویق می کردند، زمانی دیگر آن ها را به خاطر غارت تاریخ و طبیعت  س  رزنش می نمودن  د.  ام  ا
جناح بانفوذی در رهبری حزب رفاه ،  از دور خارج کردن  مقامات سکولریس  تی را مانن  د راه  ی ب  رای
ادغام  موفقیت امیزتر استانبول در اقتصاد جهانی و بهره برداری بیشتر از تاریخ غنی عثمانی برای جل  ب

 ١٠٩توریست های بیشتر ، در نظر می گرفتند.

ناگهان حزب رفاه به تقاطع همه این جریانات بدل شد، و اقداماتش به همه آن ه  ا پاس  خ  داد. در زم  ان 
شهردار اردوغان، مقامات شهری اسنانبول منابع را باز توزیع نمودند، کنترل بر مصرف مش روبات الکل ی
را تش  دید کردن  د، نماده  ای م  ذهبی را در مراک  ز فض  اهای عم  ومی ق  رار دادن  د و نمازخ  انه  را در

اما با وجود آنکه  اردوغان در سخنرانی های انتخاباتی ق  ول١١٠ساختمان های شهرداری  مرسوم نمودند. 
برداشتن ساختمان های بلند از شهر را داد، دستگاه مدیریت او کامل  طرفدار  بخش م  الی بودن  د و ای  ن

ساختمان های تولیدکننده پول دست نخورده باقی ماندند.
 ب  ه۱۹۹۵حزب از مزایای مدیریت کارآمد  شهری خود کمال استفاده را برد و از انتخابات مل  ی  س  ال  

بعد به عنوان حزب  پیشرو کشور ظاهر شد. حکومت ائتلفی  تحت ره  بری ح  زب رف  اه افزای  ش زی  اد
دستمزد را اجرا نمودند و آغاز به محدود کردن سود بانک ه  ا کردن  د. ح  زب رف  اه در ش  هرداری ها ب  ه
سازماندهی مراسم برای تبلیغ همدردی با اهداف اسلمی خویش پرداخت.  اربکان در ابتدا، توجه خ  ود

  ام  ا،١١١را معطوف به «دموکراسی جهانی» بر اساس همکاری ملل مسلمان تحت ره  بری ترکی  ه ک  رد.
بزودی تحت فشارنخبگان نظامی ترکیه، حتی یک توافقنامه تاریخی همکاری با اسرائیل را امضا نمود.

 از جمله گسترش جا برای مراس  م در زن  دگی۱۹۹۰ و ۱۹۸۰دیگر موضوعات  مذهبی داغ در دهه های 
روزمره در محلت فقیرنشین بود؛  ناشرین، کانال های  رادیو و تلویزیون، روزنامه ه  ا و مجلت  اس  لمی
رشد کردند؛ مدرسه ها  و خوابگاه هی مذهبی  افزایش بیشتری یافتند؛ تع  داد مس  اجد و م  دارس قرآن  ی
زیاد شدند؛ و مبارزه عمومی در میان گروه های اسلمی  برای تعریف درست اسلم و عمل به آن  بی  ش

١٠٨   For this populist line, see İdris Özyol, Lanetli Sınıf, Istanbul: Birey Yayıncılık, 1999.

١٠٩    T hese views were voiced in Mustafa Kutlu, Şehir Mektupları, Istanbul: Dergah Yayınları, 1995; and  

İhsan Sezal, Şehirleşme, Istanbul: Aǧaç Yayınevı, 1992.

١١٠   Menderes Çınar, ‘T urkey’s T ransformation under the AKP Rule’, Muslim World 96:3 (2006): 469–86.

١١١   Elizabeth Özdalga, ‘Necmettin Erbakan: Democracy for the Sake of Power ’, in Metin Heper and Sabri 

Sayarı, eds, Political Leaders and Democracy in Turkey, NewYork: Lexington Books, 2002.
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از پیش  گشت. در امتداد حمله اسلمی به سکولریسم،  ترکیه شاهد حملت اسلمیست ها ب  ه عقای  د و
رسوم بسیاری که سابق بر آن  تصور می رفت اسلمی باشند بود (بر سر قبر رفتن،  ذکر ص  وفی و ح  تی
نماز جمعه در یک جمهوری سکولر).   گروه های پساص  وفی (مانن  د انجم ن گ  ولن) در ح  الی  ک ه در
برخی از روندها شرکت نمودند، اما آن ها به مبارزه بر علیه رسوم و اعمال سنتی صوفی ها نپیوستند (ه  ر

چند که خود  بسیاری از  این مراسم، از جمله ذکر را رها کرده بودند).
رهبر حزب، اربکان، نیز اغلب در مورد نیاز به گشودن مدرسه های امام-خطیب بیشتری صحبت می کرد
و میزبانی یک شام  به عنوان نخست وزیر را به عهده داشت که در آن از ش  یخ های مع  روف ص  وفی نی  ز
دعوت به عمل آورده بود.  چنی  ن تجمع  ی ب  رای اولی  ن ب  ار در تاری  خ جمه  وری ص  ورت می گرف  ت و
تندروهای سکولر آن را به عنوان به رسمیت شناختن رس می دس تورات دین ی  ک ه بع د از اص لحات
کمالیستی ممنوع شده بودند، تلقی نمودند. هیچکدام از این اعمال و روندها از دید  بلوک قدرت قدیمی

، ارتش وارد ک  ارزار ش  د و از دول ت خواس ت ک ه مدرس ه های۱۹۹۷پوشیده نمی ماند.   در فوریه سال 
امام-خطیب را محدود نماید، آموزش اجباری سکولریستی را از پن  ج ب ه هش ت س ال افزای  ش ده  د و
دستورات دینی را کنترل کند. حزب رفاه  آن قدر اختلف داشت که نتوانس  ت مق  اومت کن  د و دول  ت

 ،را آغاز نمودن  د۱۹۸۰استعفا داد. ژنرال ها دور دیگری از سرکوب و شکنجه، اگر چه نه در مقیاس دهه 
که اوج آن بستن حزب رفاه بود. در این مرحله ارتش نیز  پاکسازی کامل صفوف خ  ود از  اس  لم گرایان

را به عهده گرفت.
اسلم گرایان بلفاصله ی ک ح  زب دیگ  ر را تاس یس کردن  د. ح زب فض یلت خ  ود را از ش  عارهای ض  د
سرمایه داری در برنامه حزب رفاه خلص نمود. این  نشانه آشکاری بود از اینکه جناح  نئولی  برال ح  زب
منحل شده رفاه دست بال را در حزب کس  ب می نم  ود.  همچنی  ن جن  اح طرف  دار غ  رب  نی  ز اکن  ون
می توانست به برخی از حمایت ها از طرف اتحادیه اروپا امیدوار شود. اتحادیه اروپا  به طور فعالی تروی  ج

۱۹۹۹حقوق بشر در ترکیه را آغاز نموده بود، و  کشور مق  ام کاندی د الح  اق ب ه اتح ادیه را در دس  امبر 
بدست اورد. اسلم گرایان انتقاد خود از مقامات را رقیق نمودند، اما مبادرت به نامزدی یک زن باحج  اب
در انتخابان پارلمان نمودند. ممنوعیت پوشش در بناهای دولتی یکی از  ارکان اصلی  سکولریسم ترکیه
بود، و حتی حزب رفاه هرگز جرأت نکرد که چنین قدم بزرگی را به هنگام قدرت بردارد. در ای  ن هنگ  ام
نظریه پردازان حزب، پوشش را به عنوان یک موضوع حقوق بشری، و نه یک تعهد م  ذهبی، و در انتظ  ار
اینکه اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی انان دخالت کند، بازسازی کردند . در کوتاه مدت این تاکتی  ک

 مروی کواکچی، نماینده حجابدار، از ادای سوگند باز ماند.۱۹۹۹نتیجه عکس داد: در سال 



49   )سکولر(بدون راه خروج :بحران های رژیم

این آزمایش اولیه در اسلم( نئو)لیبرالی  فقط  یک خطای ظاهری  کوتاه مدت بود. در واقع آن اولین گام
در جهت اس تراتژی انعطاف پ  ذیر جدی د اس لمی ک ردن ب ود: ب ازیگران م ؤمن ب ه ازم ایش  مرزه ای
سکولریسم ترکیه،  به طور ت  دریجی و از طری  ق آزم  ون و خط  ا  پرداختن  د، ت  ا اینک  ه ب  رای س  رنگونی
سکولریسم در ی ک ض  ربت تلش نماین  د. ده  ه بع  دی ش  هادت از ب ه حاش  یه ران  دن ت  دریجی تم  ام
استراتژی های دیگر توسط  این راهبرد جدید اسلمی کردن می دهد- تغییری که ب  ا ت  وجه ب  ه س  اختار

سیاسی ترکیه  اسلمی ممکن بود.
، رویارویی نمایشی با مقامات سکولر بیش از پیش به حاشیه ران ده  ش د، رون دی۱۹۹۰در انتهای دهه 

که توسط حوادث  پسا-کودتا مهیا شد. برخی از اس  لم گرایان تظاهرات ه  ایی را ب  ه منظ  ور ب  ه چ  الش
کشیدن اقدام های ارتش  بر علیه آموزش و پوشش سازماندهی نمودن  د. معه  ذا، ره  بران ح  زب رف  اه و
حزب فضیلت  به طور موثری رادیک  ال ترین اف  راد و س  ازمان جوان  ان را کن ترل نمودن  د. رادیکال ه  ای
اسلم گرایی که توانستند از کنترل ان  ان بگریزن  د، در نه  ایت ب  ه حاش  یه ران  ده ش  دند. رادیکال ه  ا ن  ه
می توانستند در غیاب قدرت  سیاسی  بسیج خیابانی  را ادامه دهند و نه قادر ب  ه ایج  اد س  ازمان ها و ی  ا
احزاب جدید بودند که چنین  قدرت نفوذی داشته باشند. رادیکال های سرخورده و ناامید ت  وبه ک  رده و
به دنبال  تغییر اسلمی از درون سیستم افتادند. بسیاری از انان در دهه های بع  د ب  ه ح زب پیوس  تند.

 بدل گشتند.۲۰۰۰حتی برخی از رادیکال های سرخورده به بوروکرات های بلندپایه در دهه 
تف  اوت قاب  ل ت  وجه نس  بت ب  ه مص  ر در ای  ن بره  ه ، فع  ل و انفع  ال بی  ن رادیکال س   ازی-سرکوب-
رادیکال زدایی-دوباره رادیکال سازی  (که  بسیاری در هر دو مورد وج  ود داش تند ) ب  ود. اس  لم گرایان
ترکیه که فاقد هرگونه الترناتیوی بودند، نهاد م   ذهبی-سیاسی  (مانن  د ی  ک ح  زب م  وثر رادیک  ال، ی  ا
سازمان های سیاسی و اجتماعی موثر )  را برای مراجعه  سازماندهی کردند .  جامعه سیاسی اسلمی در
ترکیه متحد گشته بود (یعنی اینکه یک حزب اس  لم گرای ق  انونی  ب  ه تدری  ج انحص  ار ق  درت سیاس  ی
مذهبی را در دست گرفت). جماعت های صوفی متعددی وجود داشتند، اما آن ها تأثیر خود را از طری  ق
همکاری با مرکز-چپ، مرکز-راست، و احزاب اسلمی، به جای ایجاد یک حزب جداگانه خودی نه  ادینه

کردند؛ و (بر خلف مصر) تنها یک حزب عمده اسلمی در ترکیه وجود داشت.

مصر
اسلم گرایی مصری نیز از باور به تمایز اقتصاد اسلمی به یک موضع رادیکال زدایی شده و حتی بتدری  ج
بازار محور  نمو کرد. این تغییر قلبی در رابطه با اقتصاد، به طور نامتناسبی با تحول اسلم گرایان مصری
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از مبارزه برای یک خلفت اسلمی تا به یک جنبش متمرکز برای قانون  اسلمی، ازدواج ک  رد.  ب  ا ای  ن
حال، ثابت شد که جاده اسلم لیبرالی  بسیار دشوارتر از ترکیه بود، و لیبرالیسم سیاسی و فرهنگ  ی نی  ز
کمتر توسعه یافته بود. اسلم گرایی مصری در یک نکته از نوع ترکی آن متمایز می شد و آن تقوای نسبتا 
سفت و سخت تر و نیز تمرکز شدیدتر آن بر اجرای قانون اسلمی بود. از این رو، آن به یک «قانون طلب»
[طرفدار شریعت]  بدل گشت، در این کتاب قانون طلب  نه به  معنی اول  ویت  بیش  تر ب  رای موج  ودیت

قانونی تا  غیرقانونی،    بلکه به مثابه یک پشتیبان ثابت قدم  برای قانون اسلمی می باشد.
ظهور تدریجی یک اسلم  قانون-محور و  عفت و تقوا-محور در  مص  ر، ب  دون  هی  چ ج  دایی واض  ح از
گذشته کورپوراتیستی خویش، بشدت با چرخش بیشتر  لی  برالی  و ب  ازار آزادی  اس  لم در ترکی  ه تض  اد
داشت. ردپای  ریشه های این اختلف را می توان تا حدی به سازمان  دین در این دو مورد دنب  ال نم  ود.
در تمایز با ترکیه، دادگاه ها و  محققین الزهر (به عنوان متخصصین قانون اسلمی) نیز برای محو زمینه

  معه  ذا،١١٢اسلم رادیکال و محدود کردن تأثیر آن،  خود اسلمی کردن در مصر را به جلو سوق دادن  د.
اخوان المسلمین گره مرکزی در جامعه اسلم سیاسی مصر بود، هر چند که آن عرصه مذهبی را با دیگ  ر
مخالفین مهم (مانند جماعت اسلمی، گروه های صوفی و واعظان و سازمان های مختلف که مع  روف ب ه

سلفی  بودند، و رهبری سیاسی و معنوی اخوان المسلمین را رد می کردند) تقسیم می نمود.
این تفاوت تنها در ناتوانی اخوان المسلمین برای به انحصار در آوردن حوزه اسلمی نبود، بلک  ه گرای  ش

 اخوان المسلمین در سال١١٣تشکیلتی آن منجر به سازمان  کامل  متفاوتی از دین  نسبت به ترکیه گشت.
 ل  توسط حسن البنا بنیاد نهاده شد و در اولین دهه ها یک جنبش اجتم  اعی سیاس  ی ب  ود ک  ه۱۹۲۸

خود را حول  باشگاه های ورزشی، م دارس  ش بانه، ت  أمین رف  اه و فع  الیت ضداس  تعماری س  ازماندهی
 رهبران بنیانگذار اخوان المسلمین گرایش ضد نهادگرایی داشتند: آن ها نمی خواستند که به١١٤می نمود.

عنوان یک انجمن، باشگاه، یا هر چیز «رسمی»  استقرار یابن د، بلک ه بیش تر خ ود را در درج ه اول ب ه

١١٢   See, e.g., Samia Mehrez, ‘Take T hem Out of the Ball Game: Egypt’s Cultural Players in Crisis’, Middle 

East Report 31:219 (Summer 2001): 11–12.

١١٣   Most of the following six paragraphs are taken from Cihan T uğal, ‘Religious Politics, Hegemony, and the 

Market Economy: Parties in the Making of T urkey’s Liberal–Conservative Bloc and Egypt’s Diffuse 

Islamization’ in Cedric De Leon, Manali Desai, and Cihan T uğal, eds, Building Blocs: How Parties 
Organize Society, Stanford, CA: Stanford University Press, 2015.

١١٤    Brynjar Lia, The Society of the Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass 

Movement 1928–1942, Reading, UK: Ithaca Press, 1998; Richard P. Mitchell, The Society of the 
Muslim Brothers, London: Oxford University Press, 1969.
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برای آنکه این موضوع ک امل  روش ن ش  ود، اخوان المس لمین١١٥عنوان  «یک اندیشه» معرفی می کردند.
هرگز بر علیه تشکیلت نبود (در واقع، از همان سال های اول به بعد،  یک ساختار پیچی  ده س  ازمانی ب  ه
نام «تندهیم» [احتمال منظور نویسنده التهذیب است. م] داشت)، اما آن نسبت به نهادینه شدن ق  انونی
و رسمی (و در نتیجه، از ایجاد یک حزب رسمی سیاسی)  در نقطه کامل  مقابل نسبت ب  ه اس  لم گرایان

نهادینه شده ترکیه،  مشکوک باقی ماند. 
، در این دو متن کامل ۱۹۷۰چشم اندازهای اقتصادی اسلم گرایان، با وجود گرایش به همگرایی در دهه 

، چیزی که١١٦متفاوت بود. فراکسیون های اولیه اخوان المسلمین سوسیالیسم اسلمی را تبلیغ می کردند
هرگز موضع آشکار در میان اسلم گرایان ترکی ه نب  ود. درک سوسیالیس  تی ان، متناس ب ب ا روح زم  انه،
عمدتا مبتنی بر دولت بود. اعضای اخوان المسلمین  بع  د از تعقی ب قانونی ش  ان توس ط ناص  ر در ده  ه

، از کشور گریختند و به فعالیت های اقتصادی پرداختند ک  ه در مص  ر پ  س از «انفت  اح» س  ادات۱۹۶۰
،۱۹۷۰) ادامه یافت. بع  د از ده  ه ۱۹۷۳( «دروازه باز»  یا سیاست های مقررات زدایی در تجارت پس از 

شغل افرینی در بخش خصوصی و گسترش شدید تجارت خارجی این دسته از اعضای اخوان المسلمین را
 پول ه  ای مه  اجرین ک  ه از کش  ورهای خلی  ج ف  ارس وارد١١٧بهره مند نمود. بسیاری ثروتمند گش  تند.

می شدند در خارج از کنترل دولتی قرار داشتند و در بانک ه  ای  اس  لمی س  رمایه گذاری می ش  دند؛ در
 تأمین مالی اقتصادی از نظر اسلمی مشروع شناخته شد. تجارت با غرب ی  ا در۱۹۸۰ و ۱۹۷۰دهه های 

. متعاقبا، اخوان المسلمین ش  روع ب  ه تغیی  ر١١٨بازار سیاه نیز از طریق احکام دینی مشروع تلقی می شد
جهت در طرفداری از دستورکار اقتصاد مختلط نموده  و   سرس  پردگی  خ  ویش ب  ه «سوسیالیس  م»  را

ترک گفتند.
 ، اخوان المسلمین از  سرنگونی خش  ونت امیز حک  ومت توس  ط پیش  تاز انقلب  ی حم  ایت۱۹۶۰در دهه 

می کرد. هم افزایش استبداد رژیم و  هم رادیکالیسم گروه، اخوان المس  لمین را ایزول  ه نم  وده و آن را از
 تا۱۹۷۰فعالیت در  جامعه مدنی در طی این دهه باز داشت. اما خصوصی سازی و مقررات زدایی از دهه 

١١٥   Olivier Carré, Les Frères Musulmans Egypte et Syrie, 1928–1982, Paris: Gallimard/Julliard, 1983, 

12.

١١٦   Salwa Ismail, ‘Confronting the Other: Identity, Culture, Politics, and Conservative Islamism in Egypt’, 

International Journal of Middle East Studies 30 (1998): 207.

١١٧   See Davut Ates, ‘Economic Liberalization and Changes in Fundamentalism: T he Case of Egypt’, Middle 

East Policy 12 (2005): 133–44.

١١٨   Ismail, ‘Confronting the Other ’, 213–14.
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 علوه ب  ر ای  ن، در  ط  ول ده  ه١١٩ ، موضع اخوان المسلمین در امور سیاسی را  نیز  تعدیل نمود.۱۹۹۰
 به اسلم گرایان اجاره داده شد تا در بدنه دانش  جویان (در دانش  گاه های س  کولر و همچنی  ن در۱۹۷۰

الزهر) به سازمان دهی بپردازند؛  نفوذ عمومی الزه  ر تق  ویت ش  د، زی  را س  ادات قص  د داش  ت ه  م از
 این اس  تراتژی نف  وذ الزه  ر را افرای  ش١٢٠اسلم گرایان و هم اسلمیست ها بر علیه چپ استفاده نماید.

داده و اهمیت تحقیقات حقوقی اسلمی بیشتر شد.
اخوان المسلمین  تلش کرد  به رژیم کمک نموده و  از حض  ور دانش  جویان در تظ  اهرات، اعتص  ابات و
خرابکاری ها جلوگیری نماید،  اما از آنجا که آن مانند یک حزب سیاسی سازمان نیافته بود نمی توانس  ت

 این امر تفاوت مهمی با حزب اس لمی ترکی ه١٢١دانشجویان  [طرفدار خود] را به طور کامل کنترل کند.
 اعمال می نمود-یک تفاوت اساسی۱۹۸۰داشت که کنترل قابل توجهی بر دانشجویان مسلمان در دهه 

۱۹۷۰بین جوامع  اسلمی سیاسی  دو ملت . با این حال،   انحصار سادات  در ق درت در انته ای ده ه  
 و اعط  ای آزادی نس  بی توس ط رژی  م،۱۹۸۱به قطع این همکاری انجامید. پس از ترور سادات در سال 

اخوان المسلمین شرکت در انتخابات شهرداری ها، انجمن ها و پارلمان را آغ  از نم  ود. ای  ن مش  ارکت ب  ه
اخوان المسلمین  بازی  کردن  بر اساس قوانین بازی را آموخت. آیا این زمینه را برای استفاده از الگوی

ترکیه در مصر ایجاد نمود؟
اخوان المسلمین در این دهه مانند قبل، هدف خود و هدف دولت را افزایش تق  وای شخص  ی-از جمل  ه

.  همانن  د ترکی  ه از ده  ه١٢٢تشدید عبادت، کردار خوب و به طور کلی رفتار بر اساس اس  لم -ق  رار داد
، احزاب اسلمی مصری با مارک های مختلف ، بر  نظافت، عب  ادت درس  ت و اخلق۱۹۹۰ تا دهه ۱۹۷۰

، و همچنین نظارت محلت، خیابان ها و ارائه١٢٣اسلمی از طریق روزنامه ها، مجلت، کتاب  و کنفرانس ها

١١٩   See Barbara Zollner, ‘Prison Talk: T he Muslim Brotherhood’s Internal Struggle during Gamal Abdel 

Nasser ’s Persecution, 1954 to 1971’, International Journal of Middle East Studies 39 (2007): 411–
33, for the political roots of this moderation in a split within the Muslim Brotherhood in the 1960s.

١٢٠   Malika Zeghal ‘Religion and Politics in Egypt: T he Ulema of Al-Azhar, Radical Islam, and the State 

(1952–94)’, International Journal of Middle East Studies 31 (1999): 371–99.

١٢١   Raymond W. Baker, ‘Afraid for Islam: Egypt’s Muslim Centrists between Pharaohs and Fundamentalists’, 

Daedalus 120 (1991): 41–68.

١٢٢   Mohammed Zahid and Michael Medley. ‘Muslim Brotherhood in Egypt and Sudan’, Review of African 

Political Economy 33 (2006): 693–708.

١٢٣    Salwa Ismail, ‘Confronting the Other: Identity, Culture, Politics, and Conservative Islamism in Egypt’, 

International Journal of Middle East Studies 30 (1998): 211–12.
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، گروه ه  ای۱۹۷۰ بع  د از ده  ه ١٢٤خدمات شهری ارزان و پوشش کم هزینه اس  لمی ، تأکی  د داش  تند.
 با وجود  تشابه در مفاهیم روزمره اس  لمی ١٢٥اسلمی در دانشگاه ها تفکیک جنسیتی را نهادینه کردند.

 کردن به شکلی  ابتدایی ، فعالین مصری تمرکز بیشتری بر اجرای قوانین اسلمی نسبت به همتایان ترک
خود داشتند. این تمایز به طور سطحی می تواند  فقط منعکس کننده تفاوت های زمینه ای آن ها ب  ه نظ  ر
رسد (رژیم مصر نسخه منحصربفردی را به رسمیت می شناسد، در حالی ک  ه دول  ت ترکی  ه ای  ن چنی  ن
نمی کند). اما ای  ن واگرای ی منعکس کنن ده ی ک اس  تراتژی م  ذهبی،  ت  ا ح دی  ب ه خ  اطر تف  اوت در

سازمان های جامعه سیاسی   نیز می باشد.
، ق  انون۱۹۸۰جنبش اسلم گرایی در مصر همیشه در ارتباط با قوانین اسلمی بود. اما در ابتدای ده  ه 

اسلمی برای اخوان المسلمین اولویت بیشتری یافت. از همین رو، اخوان المسلمین ، به ویژه پس از آنکه
 اعلم کرد که قانون اسلمی منبع اصلی قانونگذاری است،   لحن اشتی جویانه ای۱۹۸۰دولت در ماه مه 

 ١٢٦به خود گرفت. بعد از ان اخوان المسلمین موضع خصمانه خود را کاهش داد.
میراث های نهادی  مسئولیت یک جامعه سیاسی اسلمی با ساختار کامل   متفاوتی نسبت به ترکیه را ب  ر

 ادام  ه ی  افت. عم  ر۱۹۸۰عهده داشتند. موضع ضد-حزبی اخوان المسلمین همچن  ان ت  ا اوای  ل ده  ه 
، منتقد ثابت پلورالیسم سیاسی و حزب ی ب ودن و۱۹۸۰ و ۱۹۷۰تیلمسانی، رهبر تشکیلت در دهه های 

«حزبیت» باقی ماند. او معتقد بود،  سازمان هایی مانند اخوان المسلمین می توانس  تند از من  افع مل  ت و
امت  دفاع کنند، اما احزاب پلت فرم های خود را بر اساس هوی و هوس شخصی و موقعیت های سیاس  ی
تغییر می دادند. او همچنان دیدگاه های البنا را در م  ورد ای  ن مس  أله تک  رار می نم  ود: اح  زاب ب  ر پ  ایه

بر اساس چنین منطقی، وق  تی١٢٧اختلفات بودند و در نتیجه در  جامعه اسلمی تفرقه ایجاد می کردند.
که سادات به اخوان المسلمین شانس تبدیل شدن به یک پلت فرم سیاسی قانونی را داد (او به هیچ  وجه

  در برخ  ی۱۹۸۳قصد اجازه به حزب را نداشت )، سازمان آن را رد کرد. با این حال، تیلمسانی در سال 

١٢٤    Salwa Ismail, Political Life in Cairo’s New Quarters: Encountering the Everyday State, 

Minneapolis: University of Minnesota Press, 2006; Gilles Kepel, ‘Islamists versus the State in Egypt and 
Algeria’, Daedalus 124 (1995): 113.

١٢٥   Salwa Ismail, ‘Religious “Orthodoxy” as Public Morality: T he State, Islamism and Cultural Politics in 

Egypt’, Critique: Critical Middle Eastern Studies 8 (1999): 25–47; Maha Abdel Rahman, ‘T he 

Politics of “UnCivil” Society in Egypt’, Review of African Political Economy 29 (2002): 21–36.

١٢٦   Denis J. Sullivan and Sana Adeb-Kotob, Islam in Contemporary Egypt: Civil Society vs. the State,

Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 1999, 57.

١٢٧   Al-Awadi, In Pursuit of Legitimacy, 39.
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از افکار خود تجدیدنظر نمود. او تصمیم گرفت که سازمان از طریق ائتلف با احزاب قانونی در انتخابات
 (هنگامی که سازمان فقط نامزدهای فردی را ب  ه می  دان۱۹۷۰  او این گزینه را در دهه ١٢٨شرکت کند.

می فرستاد) رد نمود.
در مجموع، در سال های اولیه رژیم مبارک، جامعه سیاسی اسلمی چیزهای درهم برهمی از گزینه ه  ای
سیاسی، مذهبی و اقتصادی را در مقابل سکولریسم نئولیبرالی قرار داد.  چنین ملغمه  ای نمی توانس  ت
نه به یک بلوک سیاسی جدید و نه به یک تغییرات سیستماتیک در بلوک های موجود ختم شود.  فص  ل
بعدی  چگونگی  تأثیرات غرب و ترکیه در تغییر  چشم اندازها، و همچنین  پویایی بومی  مقررات زدای  ی را

دنبال خواهد نمود. 

تونس
 ب  ه النهض  ه تغیی  ر۱۹۸۰(اما ن  امش در اواخ  ر ده  ه ۱۹۷۰النهضه، حزب عمده اسلمی تونس در دهه 

یافت)، وقتی که گروهی از فعالن تصمیم به جدا شدن از یک سازمان اسلمی جاافتاده گرفتند، تشکیل
شد.  انجمن حفاظت از قرآن  تحول در سطح فردی را موعظه می کرد، و معتقد ب  ود ک  ه چنی  ن ام  ری
به موقع خود منجر به یک دولت اس  لمی تر خواه  د ش  د.  اس  لم گرایان ت  ونس ت  ا ح  دودی تحت ت  اثیر

١٢٩سیاسی شدن دیگر جاها، به این نتیجه رسیدند که تغییر تدریجی فرهنگی راه به جایی نخواه  د ب  رد.

آن ها  تحت تأثیر به ویژه تماس خود با اخوان المسلمین (که از آن ها نه فقط مدل سازمانی، بلکه یک راه
 در تمایز١٣٠و روش اسلمی  در مورد سیاست های جاری و جامعه اموختند)، وارد صحنه سیاسی شدند.

۱۹۸۰با سه نمونه دیگر مورد بررسی در اینجا، اسلم گرایان تونسی مواضع سیاسی پیچی  ده ای ت  ا ده  ه 
 متمرکز بر جلوگیری از تصاحب کشور توسط چپگرایان بودند و کمتر۱۹۷۰نداشتند. حتی تا اواخر دهه 

١٣١علقه ای به مخالفت با رژیم حاکم به نسبت همتایان خود داشتند.

١٢٨   See Al-Awadi, In Pursuit of Legitimacy, chapter 3.

١٢٩   Alexander, ‘Islamists and Workers in T unisia and Algeria’.

١٣٠    For one of the biographical accounts regarding how this contact took place among the top leaders, see 

François Burgat and and William Dowell, The Islamic Movement in North Africa, 2nd edn, Austin: 
University of Texas Press, 1997, 185.

١٣١   T he almost obsessive anti-socialism of the movement comes forth much more clearly in the French 

version of Burgat’s interview with Enneifer, one of the founders and primary leaders (François Burgat, 
L’Islamisme au Maghreb: La voix du sud, Paris: Karthala, 1988, 208–9). For more on the regime-al-
Nahda cooperation against Marxism at the end of the 1970s and the early 1980s, as well as the fluctuating 
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جنبش اسلم گرایان تونس تصمیم به شرکت در سیستم گرفتند. یک دلیل آن تشویق از سوی رژیم ب  ود
که همچون همسایگان خود یک محاسبه را انجام می داد: حمایت از اس  لم گرایان ب ه خ  اطر مب  ارزه ب ا

۳۰ درص  د در سراس  ر کش  ور، ام  ا ۱۵ (حدود ۱۹۸۹چپگرایان. ولی، نمایش انتخاباتی النهضه در سال 
درصد در مراکز شهری) به سرکوب آن  توسط مقامات ختم شد.  سازمان در پاسخ ، دعوت به قیام  نمود

 اگ ر آن ب  ه م  وفقیت می انجامی د،  ای ن مراح ل١٣٢و نیز متهم به یک کودتای برنامه ریزی شده گش ت.
می توانست تونس را مانند الجزایر در مسیر یک جنگ خونین داخلی قرار دهد. اما، نظامی  ان تونس  ی در
مقایسه با ارتش الجزایر بسیار موثرتر عمل کردند (یک شاخص خوب و ایجادکنن  ده ی  ک دول  ت از نظ  ر

جغرافیایی یکپارچه). شورش سرکوب شد و (ظاهرا) حزب درهم شکست.
بر اساس محاسبه استاندارد از شرایط  پسا-سرکوب  این نتیجه گرفته شد که حزب از صحنه خارج شده
بود. نه فقط رهبران آن تبعید یا زندانی شده بودند بلکه به آن اجازه داده نشد که خ  ود را س  ازمان دهی

 کنترل برخ  ی از نهاده  ای۱۹۸۰کند و یا به طور زیرزمینی فعالیت نماید. در حالی که  در انتهای دهه 
کلیدی ( مانند ش  وراهای دانش  جویان در برنامه ه  ای علم  ی) را در دس  ت داش  ت. آن در نه  ایت ای  ن

١٣٣مؤسسات را به سلفی ها باخت.

در غیاب یک رقیب جدی، حداقل معمول  چنین گفته می شود، سازمان های سلفی ها در سرتاس  ر ت  ونس
در دو دهه بعدی شکوفا گشتند. سلفی های تونس قبل تر از ان با گام برداشتن در پشت رقب  ای خ  ود در
منطقه، به خوبی سازمان یافتند. درست مانند رژی  م مب  ارک در مص  ر، برخ  ی از ای  ن س  ازمان ها رواب  ط
مشکوکی با دولت داشتند. در حالی که به طور نظری از دخالت های سیاسی پرهیز می کردند،  ب  ه نظ  ر
می رسید که در برخی از انان نفوذی های رژیم وجود داشتند به گونه ای که  آن ها  بتوانند ب  رای مب  ارزه

١٣٤علیه النهضه خدمت کنند.

مواضع اقتصادی اسلم گرایان تونس بسیار کمتر از مواضع اسلم گرایان ترکیه و مصر روشن ب  ود. راش  د

repression and persecution faced by the Islamists, with 1981 as the apex, see Burgat L’Islamisme au 
Maghreb, 214–16, 218–20.

١٣٢   Burgat and Dowell, Islamic Movement in North Africa.

١٣٣   Mehdi Mabrouk, ‘T unisia: T he Radicalization of Religious Policy’, in George Joffé, ed., Islamist 

Radicalization in North Africa: Politics and Process, London: Routledge, 2012, 61. T his account is 
questionable because al-Nahda emerged as the most organized force immediately after the ouster of Ben Ali.
It must therefore have kept some of its organization intact underground.

١٣٤   See Mabrouk, ‘T unisia: T he Radicalization of Religious Policy’, 63, on the ‘scientific’ Salafis, though his 

comments need to be taken with a grain of salt due to his partisanship on behalf of al-Nahda and against 
other Islamist groups
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الغنوشی، رهبر معنوی النهضه، مصرانه تأکید بر عدالت اجتماعی می نمود، و از نظربرخی  این موضع وی
را در اردوگاه اسلم گرایان متمایل به چپ قرار می داد، در حالی که او هرگز از نظر اجتم  اعی ب  ه ان  دازه
شریعتی و یا اوایل  سید قطب رادیکال نبود. به علوه، النهضه تأکید کمی بر عدالت اجتماعی و مس  ائل

 و حتی در طی شورش  نان که کش  ور را در ش  وک ف  رو ب  رد، داش  ت.۱۹۷۰مربوط به کارگران در دهه 
  شعارهای طرفداری از کارگران را به دقت داد، زمانی که فرصت چنین کاری۱۹۸۰حزب فقط در دهه 

: از نظر ایدئولوژیک تعهد به  این مسائل ممکن است در مصر، ترکیه و ایران نقش کم  تری را١٣٥پیش امد
بازی کند. النهضه یک خط استوار در مورد مسائل  تنظیم ساختاری و تشکیل اتحادیه ها را بس ط ن  داد.
آن در مورد این موضوعات بر اساس برداشت خود از اینکه چقدر جنبش ک ارگری (و ب الخص مش ارکت
النهضه در اتحادیه های رسمی) می توانست به ثبات گسترش سازمان آن کمک کند و اس  تبداد رژی  م را

محدود نماید،  شک و تردید داشت.
همچنین غنوشی و دیگران فاقد واژگان اسلمی بودند که بتوانند ب  ه ص  حبت در م  ورد مس  ائلی چ  ون
استثمار ، فقر و کارگران قب  ل از انقلب ای  ران، ک  ه از ش  عارهای آن ب  ه ط  ور قاب  ل ت  وجهی اموختن  د،

  ایج  اد ک  رده۱۹۵۰  در مقابل، اسلم گرایی مصر  زبان خاص خود در این زمینه را در دهه ١٣٦بپردازند.
بود. مرکزیت ایران و  اسلم  از نظر اجتماعی رادیکال آن در تعمیق سیاسی کردن دی  ن در سراس  ر ی  ک
منطقه بزرگ تر ، بیشتر نشان می دهد که چرا نخبگان جهانی به شدت نیازمن  د پی  دا ک  ردن ی  ک م  دل

«اصیل» که جوابگوی درخواست های آن باشد، بودند. 
غنوشی درست مانند دیگر اسلم گرایان سرمایه داری و سوسیالیسم را به شدت مورد انتقاد ق  رار داد. ب  ا
این حال حتی در نوش  ته های ای  ن متفک  ر عم  ده تونس  ی، لیبرالیس  م، فای  ده باوری (یوتیلیتاریانیس  م)،
فردگرایی، ماتریالیسم و سرمایه داری از یکدیگر متمایز نمی شدند (استفاده مبه  م از مف  اهیم   در می  ان
دیگر اسلم گرایان نیز غیرمعمول نیست). غنوشی به طور بی ربطی همه آن ها را به خاطر آنکه آن ه  ا ب  ه
توانگران آزادی استثمار تهیدستان را می دهند مورد انتقاد قرار داد-اساسا، ی  ک نس  خه مبت  ذل از نق  د

 غنوشی با ا نعک  اس دیگ  ر فرمولس  یون های اس  لمی،   در ی  ک١٣٧مارکسیستی نسبت به سرمایه داری.
 تأکید کرد که دارایی متعلق به خداست: انباشت آن فقط تا زمانی مجاز اس  ت۱۹۸۰سخنرانی در سال 

١٣٥   Alexander, ‘Islamists and Workers in T unisia and Algeria’, 470–6.

١٣٦   Ibid., 472.

١٣٧   Azzam S. Tamimi, Rachid Ghannouchi: A Democrat within Islamism, New York: Oxford University 

Press, 2001, 103, 144.
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 همچن  ان ب  ه ای  ده رف  اه۱۹۹۰ غنوشی تا اواخ  ر ده  ه ١٣٨که آن در خدمت دین و جامعه مومنان باشد.
اجتماعی متعهد باقی ماند، و استدلل می نمود که با کاهش سیستم های رف  اهی، کش  ورهای غرب  ی ب  ه

١٣٩«بربریت» فرو خواهند رفت.

به طور خلصه، اسلم گرایی تونس ی  ی ک گزین ه ح تی مبهم ت ری را ب رای نظ م موج ود ارائه می داد.
همان طور که در فصل های آینده اشاره خواهد شد، آن تا حدی به خاطر یک سنت تفکر در حال توس  عه،

برای چنین ضعفی ساخته شده بود.

صحنه آماده برای لیبرالیسم اسلمی
در گذار به قرن بیست ویکم، مراکز جهانی قدرت و نفوذ به دنبال دارویی برای تقویت پشتیبانان تضعیف
شده سکولر خود در منطقه بودند. قرص نئولیبرالی مؤثر نبود و باعث عوارض بسیاری گشت. آن ها نیاز
به چیزی قوی تر داشتند – و آن ها همچنین محتاج به پیدا کردن یک پادزهر برای آنچه که تصور می ش  د
خطرناک ترین سم باشد، تهدید اسلمی بودند. اسلم نئولیبرالی به آن ها ه  م دارو و ه  م پ  ادزهر را ارائه

داد.
جستجو برای الترناتیوها هم پویایی محلی و هم جهانی داشت. تلش مدرن سازی سکولریس  تی، اول در
اشکال کورپوراتیستی و سپس نئولیبرالی اش، نمی توانست هیچی  ک از وع  ده های مرک  زی آن (توس  عه،
استقلل، ازادی ) را عملی سازد. آن خود را با تزریق دین  داری ب ه رگ ه  ایش آم  اده م رگ نم  ود. تنه  ا
اپوزیسیون بازمانده توده ای، اسلم گرایان، عاری از محتوی واقعی بودند، ه  ر چن  د ک  ه آن س  ازمان ها و
بلوک هایی را (به طور نابرابر در سراسر منطقه) توسعه دادند که می توانس  تند چرخ ه  ای شکس  ته نظ  م
اجتماعی  را گریس مالی کنند. ترکی ب متن  اقض مب  ارزه، برخ ورد، رق ابت و تعه د بی  ن اس لم گرایی و
نئولیبرالیسم سکولر منجر به جذب گردنکشی اسلمی به نظم موجود منطقه شد (هر چند بعدها معلوم
شد  که آن ماده منفجره است). در دو فصل بعدی بحث خواهد شد که چگونه حاص  ل ازدواج اس  لم از
یک طرف و لیبرالیسم سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر «مدل ترکیه» را ایجاد کرد. این مدل در ح  الی
که  توسعه از نوع ویژه ای را تقویت نمود، استبداد و نابرابری را دائمی نمود. صدور آن به بقیه خاورمیانه
می تواند به عواقب بیشتری منجر گردد که نه مورد نظر طرف  داران آن در می  ان نخبگ  ان جه  انی و ن  ه

١٣٨   Ibid., 52–3.

١٣٩   Ibid., 146.
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کنشگران خانگی  آن است. 

 «بحران های رژیم» ، فصل اول کتاب  « سقوط مدل ترکیه،  چگ  ونه به  ار عرب  ی لیبرالیس  م اس  لمی را
۲۰۱۶ساقط کرد»،   انتشارات ورسو، سال 

نوام چامسکی، زبانشناس بزرگ آمریکایی در آخرین اثر خود که چند ماه پیش انتشار یافت،  از جمله ب��ه
بررسی یک پرسش ظاهرا  ساده، اما در واقع بسیار پیچیده که قرن ها اندیشه انس��انی را ب��ه خ��ود مش��غول
کرده اما اندیشمندان بزرگ جهان همچنان در پاسخ به آن توافق ندارند ، یعنی زبان می پردازد. او  در پی
پاس��خ ب��ه پرس��ش هایی چ��ون زب��ان انس��انی چیس��ت؟ مح��دودیت های درک انس��ان، البت��ه اگ��ر چنی��ن
مح��دودیت هایی وج��ود داش��ته باش��ند،  و در نه��ایت خی��ر عم��ومی ک��ه م��ا در پ��ی آن هس��تیم چیس��ت؟
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برمی اید. این کتاب در چهار فصل، آخرین نظرات چامسکی را در بیش از نی��م ق��رن گذش��ته جمع بن��دی
می کند. در زیر،  فصل اول این کتاب را می توانید بخوانید. اما پیش از آن توضیح چند نکته لزم است.

در سده های نوزده و بیست با  غلب��ه مکت��ب روانشناس�ی رفت�ارگرا در عل�م، رفت�ار کلم��ی ج�ایگزین زب�ان
گشت. بر اساس این نظری��ه زب�ان ن��تیجه فراین��دی پیچی��ده و  ب��ر پ��ایه  تجرب��ه و خط�ا آم��وخته می ش��ود.

  این اندیشه را به چالش کشید. اگرچ��ه  نظ��رات وی  در۱۹۵۰چامسکی از جمله کسانی بود که در دهه 
طی نیم قرن گذشته شاهد تغییرات زیادی بوده ام��ا هس��ته مرک��زی آن،  رابط��ه ذه��ن و مغ��ز و ق��وه زب��ان
انسانی، همچنان دست نخورده باقی است،  است.  وی معتقد است که انسان در ح��دود ص��دهزار س��ال
پیش در اثر یک جهش ژنتیکی از موهبتی برخوردار گشت که به او قدرتی بی انتها با اس��تفاده از اب��زاری
متناهی را بخشید. از نظر او  برخلف عقیده رفتارگرایان کلمی، کودک در بدو تولد هیچ محرک خارجی

به هنگام فراگیری زبان مادری خود ندارد بلکه بر اساس قاعده وبنیاد زبان را فرا می گیرد. 
دکارت  چند سده قبل دوالیسم ذهن و تن را طرح نمود. چامسکی به ن��وعی از مس��أله دوگ��انگی ذه��ن و
مغز بدون اعتقاد به متافیزیکی بودن آن طرفداری می کند. ذهن طرحی ژنیتکی است که در مفز ب��ر اث��ر
مکانیسم های پیچیده مغزی عینیت می یابد.  قوه زبان همچون دیگ��ر قوه ه��ای ب��دن انس��ان مانن��د ق��وه
بینایی و شنوایی عمل می نماید. از این رو چامسکی از یک ارگان جدید در بدن به ن�ام ارگ�ان ذهن��ی ن�ام
می ب��رد ه��ر چن��د ک��ه او تأکی��د می کن��د از واژه ارگ��ان ب��ه ص��ورت آزاد اس��تفاده ک��رده اس��ت. تجرب��ه در
شکل گیری دانش زبان انسان نمی تواند نقش مولد را بازی کند بلکه آن نقشی محرک دارد. تجربه ب��اعث

می شود آنچه که به صورت بالقوه وجود دار،د به شکل معینی و به صورت زبان خاصی ظاهر شود. 
 چامسکی  با بررسی مشکلی  که از آن به عنوان مشکل  «نارسایی مح��رک»  ن��ام می ب��رد  ب��ه ای��ن ن��تیجه
می رسد که بایستی انسان از موهبتی ژنیتکی برای زبان برخوردار باشد. او  ضمن نقل قولی از گ��الیله در
مورد اینکه چگونه می توان از طریق زبان با استفاده از تعداد محدودی از حروف الفب��ا عمیق تری��ن افک��ار
خود را به دیگران منتقل نمود، دوباره از جمله معروف هومبولت ی��اد می کن��د  ک��ه زب��ان فراین��د اس��تفاده
بی انتها از ابزاری متناهی است و از این رو وظیفه زبان شناس نه تمرکز بر این مجموعه نامتناهی جمله ها
بلکه نظامی اس��ت ک��ه چنی��ن امک��انی را ف��رام می س��ازد. زبانشناس��ی بررس��ی س�اختار زب�ان و نی��ز نح�وه
فراگیری آن است.  چامسکی بر پ�ایه نامتن��اهی ب�ودن جملت و نامح�دودیت ط�ول ی��ک جمل��ه در زب�ان
طبیعی به این نتیجه می رسد که  گرامر جهانش��مول ی��ا دس��تور همگ��انی ک��ه در انس��ان کدگ��ذاری ش��ده
است، از یک رویه درونی بازگشتی پیروی می کند. همچنین با بررسی بعضی از قواعد جمله بندی ک��ه در
همه زبان های طبیعی وجود دارند عنوان می کند که انس�ان ن��ه از اس��انترین الگ��وریتم ب�رای پ��ردازش در
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مغز، یعنی ترتیب خطی بلکه سلسله مراتبی استفاده می کند. از ای��ن رو و ب��ه دلی��ل عدی��ده دیگ��ر ک��ه او
بدان می پردازد،  بدون وجود دانش عام زبانی در انس��ان ی��ا گرام��ر جهانش���مول/دستور همگ��انی، هی��چ

انسان معمولی  نخواهد توانست زبان مادری خود را بیاموزد.
چامسکی  از این گفته ارسطو یاد می کند که زبان صدا و صوت معنی دار است. او ضمن توجه به اش��کال
مختلف زبان مثل  زبان محاوره و اشاره که در آنها از اندام های مختلفی استفاده می شود، در اولی زب��ان و
گوش و در دومی دست و چشم،  به این نتیجه می رسد که زبان محاوره معنی باصداس��ت. او فرات��ر از آن،
این عقیده را  که بنا بر آن  انسان یک موجود اجتماعی است و زبان برای ارتباط ب��ا دیگ��ران ایج��اد ش��ده
است، را به چالش می کشد.  از نظر وی زبان ابزار تفکر است. انسان ب��ه ن��درت از برون��ی ک��ردن آن ب��رای

ارتباط با دیگران استفاده می کند و اغلب اوقات انسان در یک گفتگوی درونی بسر می برد. 
در نهایت بایستی به نکته ای دیگر نیز اشاره نمود و آن اصطلح زبان درونی است.  زبان درونی  فراین��دی
است که در ذهن و مغز انسان در جریان است و زبان به عنوان مجموعه ای از گفتارها زبان برونی است. 
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زبان چیست؟ -

نوشته: نوام چامسکی
برگردان: رضا جاسکی

۹۵۶۲تعداد کلمات:

سئوال کلی که من می خواهم در این کتاب به آن بپردازم ی ک س ؤال که ن اس ت: م ا چ ه موج  وداتی
هستیم؟ من انقدر فریفته نیستم که فکر کنم می توانم پاسخ رضایت بخشی به این سئوال ده  م، ام  ا ب  ه
نظر   معقول می رسد که حداقل در برخی از حوزه ها، به ویژه با توجه به ماهیت شناختی ما، بینش ه  ای
قدری جالب و مهم و قدری جدید وجود دارند، و بایستی بتوان برخی از موانعی که سد تحقیقات بیشتر
هستند، از جمله برخی از دکترین هایی که دارای پایه و اساس بسیار متزلزل تری نسبت ب  ه آنچ  ه اغل  ب

تصور می شود هستند اما به طور گسترده ای پذیرفته شده اند، را  زدود. 
م ن س ه س ؤال وی  ژه ک ه بس یار مبه م هس تند را م ورد ملحظ ه ق رار خ  واهم داد: زب ان چیس ت؟
محدودیت های فهم انسان (اگر وجود داشته باشند) چیست؟ و خیر عمومی که ما برای آن تلش کنی  م
چیست؟  من با سؤال اول شروع خواهم کرد و کوشش خواهم نمود که نشان دهم چگونه آنچ  ه ک  ه در
نگاه اول سؤالی  بسیار محدود و فنی به نظر می رسد، اگر به دقت دنبال شود می توان  د ب  ه نتای  ج دور از
دسترسی منتج شود که در خود قابل توجه هستند و به شدت با اعتقاد رایج -که اغلب به عنوان اص  ول
بنیادی در رشته های مربوطه  محسوب می شوند: علوم ش  ناختی در ی  ک مفه  وم گس  ترده، ب  ه ش  مول

زبان شناسی، و فلسفه زبان و ذهن -  تفاوت دارند.
در طی این نوشته، من در مورد آنچه که به نظر من بدیهیات مجازی، اما از نوع غیرعادی هستند،  بحث
خواهم نمود. آن ها بطور عمومی رد شده اند. این حداقل برای من یک معض ل اس ت. و ش اید ش ما نی  ز

برای حل آن علقه مند شوید. 
 سال مورد مطالعه قرار گرفته شده اما  هیچ جواب  روش  نی۲۵۰۰اما در مورد زبان، اینکه آن  در حدود 

برای پرسش، زبان چیست وجود ندارد. من بعدا  برخی از پیشنهادهای عمده را ذک  ر خ  واهم نم  ود. م  ا
می توانیم بپرسیم که پر کردن این شکاف چقدر مهم است .برای مطالعه هر جنبه ای از زب  ان بای  د ای  ن
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پاسخ روشن باشد. فقط در صورتی که پاسخی برای این سؤال وجود داشته باشد، حداقل ض  منی، آنگ  اه
می توان به بررسی  سؤالت جدی در مورد زبان، از جمله فراگیری و استفاده، منشا، تغییر زبان، تن  وع و
خواص مشترک، زبان در جامعه، مکانیزم هایی که سیستم را پیاده می کنند، هم خود سیستم شناختی و
هم استفاده های مختلف آن که متمایز اما مربوط به هم هستند، پرداخت. هیچ زیست شناسی نمی توان  د
علت توسعه و یا تحول مثل  چشم را طرح نماید، بدون آنکه به ما  به طور مشخص بگوید چشم چیس  ت،
همان بدیهیات در  تحقیقات زبان نیز صدق می کند. یا باید بکند. قابل توجه اینکه،به طور کلی س  ؤالت

بدین شکل در نظر گرفته نشده اند، موضوعی که من بدان دوباره رجوع خواهم کرد.
اما دلیل بسیار اساسی تری برای تعیین روشن زبان چیست وجود دارند، دلیلی ک  ه مرب  وط ب  ه س  ؤال
اینکه ما چه موجوداتی هستیم، می باشند. داروین اولین کسی نبود که نتیجه گرفت «حیوانات ب  دوی تر
از انسان،  تنها در قدرت  تقریبا  نامتناهی  او در مرتبط ک  ردن متن  وع ترین ص  داها و ای  ده ها ب  ا یک  دیگر

  «تقریبا نامتناهی»  یک عبارت سنتی است که امروز  ب  ه مث  ابه واقع  ا نامتن  اهی تفس  یر١تفاوت دارند»
می شود. اما داروین اولین کسی بود که این مفهوم سنتی را در چارچوب علت اولیه تکامل انس  ان بی  ان

کرده است. 
نسخه معاصر آن توسط یکی از دانشمندان پیشرو تکامل انسان، ایان تاترس  ال، ارائه ش  ده اس  ت. او  در
یک بررسی جدید از شواهد موجود علمی نتیجه گرفت،  زمانی این باور  وجود داشت که  بایگانی تکامل
«نویدگر زودهنگامی در مورد  ما [انسان های] متاخر باشد. اما  در واقع بیش از پیش روشن می گردد ک  ه
در عوض  دستیابی به احساس و درک منحصربفردمدرن [انسانی] یک رویداد ناگهانی و جدید اس  ت...و
بیان این احساس و درک جدید تقریبا  به مشکل مطمئنی با اختراع آنچه شاید به تنهایی قابل ت  وجه ترین

  اگر این چنین است، پس پاسخ ب  ه٢نکته در باره ما [انسان] مدرن است یعنی  زبان، تقویت شده است»
پرسش «زبان چیست؟» برای هر کسی که علقه به درک ما  [انسان های] م  درن دارد، اهمی  ت زی  ادی

می یابد.
تاترسال تاریخ این رویداد تند و ناگهانی را در حدود دریچه زمانی بسیار باریک پنج  اه ه  زار ت  ا ص  دهزار
سال قبل قرار می  دهد. تاریخ دقیق مشخص نیست ، و برای موضوع مورد علق  ه م  ا در اینج  ا اهمی  تی
ندارد، اما ناگهانی بودن ظهور آن مهم است. من به ادبیات گسترده و رو به رشد گمانه زنی در مورد این

١ Charles Darwin, The Descent of Man (London: Murray, 1871), chap. 3.

٢Ian Tattersall, Masters of the Planet: The Search for Our Human Origins (New York: Palgrave Macmillan, 
2012),
xi.
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موضوع که بطور کلی مواضع بسیار متفاوتی را اتخاذ می کنند، باز خواهم گشت.
اگر محاسبات تاترسال به طور کلی دقیق باشند، چرا که شواهد تجرب  ی بس  یار مح  دودی  ح  اکی از آن
است، آنگاه چه چیزی در فرصتی محدود، یک قدرت نامتناهی  « در مرتبط کردن متنوع ترین ص  داها و
ایده ها با یکدیگر»، به زبان داروین، به وجود آورده است. اشکارا است که ای  ن ق  درت نامتن  اهی در مغ  ز
متناهی جای دارد. مفهوم سیستم های متناهی با قدرت نامتناهی به خوبی در میانه س  ده بیس  تم درک
شد. آن مفهوم این امکان را برای ارائه یک فرمول روشن از آنچه ک  ه م  ن فک  ر می کن  م م  ا بای  د ب  رای
اساسی ترین ویژگی زبان  تشخیص دهیم، را  ممکن می سازد، چیزی که من فقط از آن ب  ه ن  ام «ویژگ  ی
اساسی»  یاد می کنم:  زبان آرایه بیکرانی از بیانات  ساختاری سلسله مراتبی است ک  ه تفاس  یر را از  دو
سطح مشترک، یعنی  رابط حسی و حرکتی برای برونی  نمودن  و نیز  مفهومی-نیتی برای  فراین  دهای
ذهنی،  دریافت می کند.  این امر اجازه یک فرمول بندی قائم به ذات ازقدرت نامتناهی داروی  ن ی  ا، اگ  ر
خیلی عقب تر رویم، حکم کلسیک ارسطو  که زبان ص  دای دارای معن  ی اس  ت، را می ده  د -اگ  ر چ  ه
کارهای سال های اخیر نشان می دهند که صدا نیز خیلی محدود است، و دلی  ل خ  وبی  وج  ود دارد ک ه
فکر کنیم فرمول کلسیک از جهات مهمی گمراه کننده است، چیزی ک  ه م  ن  ب  ه آن نی  ز ب  از خ  واهم

گشت.
پس حداقل هر زبانی شامل یک فرایند محاسباتی می گردد تا بتواند ای  ن  «ویژگ  ی اساس  ی» را ب  رآورده
سازد. از این رو، بنا به تعریف، تئوری زبان یک دستور[گرامر] زایشی است، و هر زبانی در اصطلح فن  ی

»I ) نامیده می شود- ای در اینج  ا مخف  ف درون  ی، ف  ردی و نی  تی [«I-languageآن زبان درونی ( 
,internalمخفف (   individual,  intensioalاست. م ] ما علقه مند ب  ه کش  ف روش پ  ردازش (

واقعی هستیم و نه مجموعه ای از اشیاء که آن بر می شمرد، آنچه ک  ه  در اص  طلح فن  ی «زایش  ی ق  وی
است» یا به طور خیلی آزاد، مشابه برهان هایی است که توسط یک سیستم با اصل موض  وعه و ب  دیهیات

تولید می شود.
همچنین مفهوم «زایش ضعیف» نیز  وجود دارد- مجموعه ای از عبارات، و به طور مش  ابه، مجم  وعه ای

External، یا E-languageاز قضایا ایجاد می شوند. یک مفهوم «زبان برونی»  (  languageنی  ز  (
وجود دارد که توسط عده ای-اما نه من-با مجموعه ای از داده ها، یا با   مجموعه  محدودی که ب  ه ط  ور

  فیلسوفان، زبان شناسان و دانشمندان علوم شناختی و کامپیوتر٣ضعیفی ایجاد شده اند، تعریف می شود.

اصطلح از من است. نگاه کنید به نوام چامسکی، «دانش زبان: ماهیت، منشاء و کاربرد ان». اما من این اصطلح٣
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اغلب زبان را به صورت چیزی که بطور ضعیف ایجاد شده اند، درک می کنن  د. ک  امل  روش  ن نیس  ت ک  ه
مفهوم زایش ضعیف برای زبان انسانی هم قابل تعریف است. ان،  در بهترین حالت  از مفهوم گسترده تر

 بطور گسترده ای مورد بحث قرار۱۹۵۰زبان درونی مشتق شده است. این ها مسائلی هستند که در دهه 
٤گرفتند، اگر چه به باور من به خوبی جذب نشده اند.

من در اینجا توجه خود را فقط مح  دود ب  ه زب  ان درون  ی،  ی  ک ویژگ  ی بیول  وژیکی انس  ان،  برخ  ی از
مولفه های (عمدتا مربوط به) مغز،  عضوی از ذهن/مغز  که در شکل آزاد ان از  واژه «ارگان» در بیولوژی
می توان استفاده نمود، خواهم کرد. من در اینجا در نظر خواهم داشت که  باید به مغز در سطح خاص  ی
از انتزاع  نگریسته شود. این رویکردرا گاهی چارچوب زبان شناسی زیستی می نامند.  این امر ب  ه عن  وان

چیزی بحث برانگیز تلقی می شود که از نظر من بی اساس است.
در سال های پیش از این،« ویژگی اساسی»  مانع  فرمول بندی روشن بود. اگر برخی از آث  ار کلس  یک را
در نظر بگیریم، برای فردیناند دو سوسور، زبان (در یک معنا)، انب  اری از  تص  اویری از کلم  ه در اذه  ان
اعضای یک جامعه است، که «فقط به خاطر نوعی از قرارداد که توسط اعضای جامعه امضا ش  ده اس  ت،
وجود دارد.» از نظر لئونارد بلومفیلد، زبان مجموعه ای از عادات در واکنش به شرایط مربوط به صداهای
گفتاری متداول  و در واکنش به این صداها در عمل می باشد. بلومفیل  د در ج  ای دیگ  ری، زب  ان را ب  ه
عنوان «کلیتی از گفتارها که در یک جامعه سخنور ساخته شده» تعریف می کند-چی  زی ش  بیه مفه  وم
پیش تر ویلیام دوایت ویتنی از زبان، «بدنه ای از نشانه های گفتاری و شنیداری اس  ت  ک  ه اص  ول  ب  ا ان
تفکر درجامعه انسانی ابراز می شود» یعنی «نشانه های شنیداری برای فکر» می باشد-اگرچ  ه از جه  اتی
این مفهوم تا حدودی متفاوت است و من به آن رجوع خ  واهم ک رد. ادوارد س ایپر زب ان را «ی ک روش
کامل  انسانی و غیرغریزی از ایده های ارتباطی، احساسات، و خواسته ها از طریق سیستمی از نماده   ایی

٥که بطور داوطلبانه ایجاد شده اند» تعریف می کند.

را تقریبا  به طور بی معنی ، به عنوان هر مفهوم زبانی به غیر از زبان درونی تعریف کردم 
منشاء سوءتفاهم ممکن است این باشد که در آثار اولیه «زبان»  گاهی اوقات در عبارات توضیحی مقدماتی در٤

شکل زایش ضعیف آن تعریف می شود، هر چند به دلیل توضیح داده شده استفاده از آن به سرعت  واجد شرایط
می شود 

٥ Ferdinand de Saussure, Course in General Linguistics (1916; repr., New York: Philosophical Library, 1959),
13–
14; Leonard Bloomfield, “Philosophical Aspects of Language” (1942), in A Leonard Bloomfield Anthology, ed.
Charles F. Hockett (Bloomington: Indiana University Press, 1970), 267–70; Bloomfield, A Set of Postulates 
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با چنین مفاهیمی چندان غیرطبیعی نیست که از آنچه که مارتین خوزه آن را  سنت بوئاسیان [فرانتس
بوئاس انسان شناس المانی-امریکایی.م] نامید، یعنی این که زبان ها می توانند به ط  ور دلخ  واه متف  اوت

، تبعی ت ش  ود. ب ر ای  ن٦باشند و هر  زبان جدید را باید بدون هیچگونه پیشداوری مورد مطالعه قرار داد
اساس، نظریه زبان متشکل از روش های تحلیلی به منظور کاهش یک مجموعه به فرم سازمان دهی شده،
که بر پایه تکنیک های تقسیم بندی و طبقه بندی می باشد، است. پیچیده ترین مفهوم بسط داده ش  ده در

.  نسخه  معاصر این است که تئوری زبان شناسی سیس  تمی٧این رابطه، روش های زلیک هریس می باشد
٨از متدها برای پردازش عبارات می باشد.

در سال های قبل از ان، این امری قابل درک بود که پرسش «زبان چیست؟» فقط جواب ه  ایی ن  امعینی
مانند آنچه گفته شد، را بدون در نظر گرفتن « ویژگی اساسی»، دریافت کند. البته، تعجب اور این اس  ت
که پاسخ های مشابهی در علم شناختی معاصر وجود دارند. این ام  ری غیرمعم  ول نیس  ت ک  ه  در ی  ک
تحقیق تکامل زبان، نویسندگان با این نکته آغ از کنن د ک ه «م ا زب ان را ب ه مث ابه مجم وعه ک املی از
توانایی ها برای نگاشت صدا به معنی، ب  ه ش مول زیرس  اختی ک  ه از ای  ن ام  ر پش  تیبانی می کن  د، درک

 ؛ یعنی اساسا  تکرار حکم ارسطو، و بیش از حد مبهم برای آنکه پایه پ  رس و ج  و  و تحقی  ق٩می کنیم،»
بیشتر گردد. دوباره باید گفت، هیچ زیست شناسی نمی تواند تکامل سیستم بینایی را  فقط  با فرض  این
که  فنوتیپ و رخ مانه مجموعه کاملی از توانایی های نگاشت تحریک به اداراک همراه با هر آنچ  ه ک  ه از

این امر پشتیبانی می کند،  هستند، مورد بررسی قرار دهد. 
بسیار قبل تر در ابتدای علم مدرن، نکاتی در تصویری که  مشابه داروین و ویتن ی ب ود، وج ود داش تند.

for
the Science of Language (In dianapolis: Bobbs-Merrill, 1926); Bloomfield, “A Set of Postulates for the 
Science of
Language,” Language 2, no. 3 (1926): 153–64; William Dwight Whitney, The Life and Growth of Language: 
An
Outline of Linguistic Science (London: King, 1875); Edward Sapir, Language: An Introduction to the Study of
Speech (New York: Harcourt, Brace, 1921), 8.

٦ Martin Joos, comments in Readings in Linguistics: The Development of Descriptive Linguistics in America 
Since
1925, ed. Martin Joos (Washington, D.C.: American Council of Learned Societies, 1958).
٧ Zellig Harris, Methods in Structural Linguistics (Chicago: University of Chicago Press, 1951).

یک پسرفت. من فکر می کنم از آنجا که آن مفاهیم کامل  متفاوت توان و  عمل کرد را با هم اشتباه می کند-خیلی٨
کلی آنچه که ما می دانیم و آنچه ما انجام می دهیم-بر خلف سیستم هریس که چنین اشتباهی را نمی کند

٩  Dan Dediu and Stephen C. Levinson, “On the Antiquity of Language: The Reinterpretation of Neandertal

Linguistic Capacities and Its Consequences,” Frontiers in Psychology 4, no. 397 (2013): 1–17, 
doi:10.3389/fpsyg.2013.00397.
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گالیله متحیر از «والیی ذهن»  ف  رد ب  ود ک  ه «روی  ای ی  افتن وس  یله ای ب  رای ارتب  اط برق  رار ک  ردن
عمیق ترین افکارش با هر شخص دیگری...از طری  ق ارای  ش متف  اوت بیس  ت ح  رف در ی  ک ص  فحه را
داشت»، دستاوردی که «فراتر ازهمه اختراع ات ش گفت انگیز می رود»،  ح تی اختراع ات «میک ل ان ژ،

.   به زودی شناختی مشابه، و  علقه عمیق  ب  ه ک  اراکتر خلق اس  تفاده معم  ولی از١٠رافائل، یا تیتان»
زبان، عنصر مرکزی  علم-فلسفه دکارتی گشت، در واقع یک معیار اولیه برای وجود ذهن به عن  وان ی  ک

ذات جداگانه. بطور کامل  منطقی، این امر منجر به تلش هایی برای ازمون های اب   داعی،به وی  ژه ژراد د 
،  در جهت تعیین اینکه آیا موجود دیگری ذهنی مش  ابه م  ا دارد ی  ا ن  ه ، گردی  د. آن ه  ا ت  ا١١کوردموی

حدودی شبیه «ازمون تورینگ» بودند، اگرچه به شکل کامل  متفاوتی درک شدند. ازمایشات کوردم  وی
شبیه تست تورنسل برای اسیدیته بودند، تلشی برای نتیجه گیری در مورد جهان واقع  ی. ب  ازی تقلی  د

تورینگ، همچنان که خود تصریح نمود، چنین بلندپروازی نداشت.
جدا از این سؤالت مهم، امروز هیچ دلیلی وجود  ندارد که دربینش اساسی دکارتی مبنی بر اینکه زب  ان
یک کاراکتر خلق دارد، شک کنیم: آن نمونه بارز نوآوری بدون مرز است، متناسب با شرایط اس  ت ام  ا
معلول انان نیست-یک تفاوت مهم-و  زبان می تواند افکار را در دیگران ایجاد کن  د ، ط  وری ک  ه آن ه  ا
تصدیق می کنند  خودشان می توانستند آن ها را ابراز کرده باشند. ما ممکن است  به خاطر موقعیت ه  ا و
شرایط «تحریک شویم و تمایل داشته باشیم»  به گونه خاصی، و ن  ه ن  وع دیگ  ری،  ص  حبت کنی  م ام  ا
همان طور که جانشینان دکارت عنوان می کنند ما «مجبور» به انجام چنین کاری نیستیم. ما همچنی  ن
باید در نظر داشته باشیم که  بنا بر کلمات قصار بسیار نقل شده  ویلهل  م ف  ون هومب   ولت،زبان ک  اربرد
نامنتها از ابزاری متناهی  است. او کامل تر نوشت که «زبان بطور ک  امل  وی  ژه ای تح  ت ت  أثیر ح  وزه ای
بی پایان و واقعا نامحدود، جوهر هر آنچه ک  ه می ت  وان فک  ر ک  رد  ق  رار دارد. از ای  ن رو  آن می بایس  ت
کاربردی  نامتنها از ابزاری متناهی باشد، و می تواند  از طریق قدرتی که هویت زب  ان و اندیش  ه را تولی  د

 بنابراین او خود را در زمره  سنت گالیله و افراد دیگری که زبان را ب  ه ط  ور١٢می کند، بدان نائل شود.»
بسیار تنگاتنگی با اندیشه مربوط می کنند، قرار می دهد، اگر چ  ه ب  ا فرم  وله ک  ردن نس  خه ای ازمفه  وم

١٠  Galileo Galilei, Dialogue Concerning the Two Chief World Systems (1632), end of “The First Day.”

١١  For references and discussion, see Noam Chomsky, Cartesian Linguistics: A Chapter in the History of 

Rationalist Thought, 3rd ed., ed., with introduction, James McGilvray (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009).

١٢  Wilhelm von Humboldt, On Language: On the Diversity of Human Language Construction and Its 

Influence on the Mental Development of the Human Species, trans. Peter Heath (1836; New York: 
Cambridge University Press,1988), 91.
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قدیمی زبان به شکل« قابل توجه ترین چیز در  ما [انسان های] مدرن »، در جمله متاخر تاترسال، کامل 
فراتر از این می رویم.

پیشرفت بزرگی در درک ابزاری متناهی که امکان اس  تفاده نامنته  ا از زب ان را فراه  م می س  ازد ص ورت
گرفته است، اما با وجود پیشرفت عظیمی که در درک قراردادهایی که راهنمای استفاده مناسب هستند
، ایجاد شده است، این آخری عمدتا یک راز باقی می ماند، یک مسأله بسیار ظریف تر. م  ن در فص  ل دوم

این کتاب به این سوال سخت که آن راز چقدر عمیق است باز خواهم گشت.
یک قرن پیش، اوتو یسپرسن این پرسش را مطرح نمود که چگونه ساختارهای زبان «در ذهن گوین  ده»
بر اساس تجربه محدود  بوجود امدند،  و موجب یک «مفهوم ساختار»ی شد ن  د ک  ه «ب  ه ان  دازه ک  افی
مشخص است و  می تواند او را در ساخت جملت خود»، خصوص  ا «عب  ارات ازادی» ک  ه معم  ول  ب  رای

  بنابراین کار زبان شناس کشف این مکانیزم ه  ا و اینک  ه١٣گوینده و  شنونده تازه هستند  راهنمایی کند.
چگونه آن ها در ذهن بوجود امدند، و فراتر رفتن از آن برای از زیر خاک در آوردن «اص  ول اساس  ی ک  ه
زیربنای گرامر همه زبان ها» می باشد است تا با از زیر خاک در آوردن آن ه  ا بت  وان «بین  ش عمیق ت  ری
نسبت به طبیعت درونی زبان انسان و اندیشه انسان» یافت-ایده هایی که امروز  نسبت ب  ه دوره ای ک  ه
ساختارگرایی-علوم رفتاری در  این حوزه مسلط گشت و نگرانی ه  ای یسپرس  ن و س  نتی ک  ه از آن ه  ا

نشأت می گرفت را نادیده گرفت،  دیگر خیلی عجیب به نظر نمی رسند. 
با فرمول بندی مجدد برنامه یسپرسن، وظیفه اصلی بررسی ماهیت واقعی خطوط اتص  الی و فراین  دهای
مولدی است که آن ها را به  زبان های درونی مختلف  مربوط می کنند، و تعیی  ن اینک  ه چگ  ونه آن ه  ا در
ذهن شکل گرفته و استفاده می گردند؛ تمرکز اصلی توجه طبیعتا  مربوط به «عبارات ازاد» است. و برای

 ب  رایزبان ه  ای درون  یآنکه فراتر از حفاری خواص بیولوژیکی مشترک  طبیعت قابل دس  ترس ب  ودن 
انسان رفت، موضوع دستور همگانی [یا گرام  ر جهانش  مول م] در نس  خه معاص  ر یسپرس  ن از «اص  ول
اساسی پایه ای گرامرهای همه زبان ها» را می توان به عنوان پرسشی در رابطه باموهبت ژنیتکی که منجر
به ظرفیت منحصربفرد زبان انسانی و نمونه های ویژه آن در زبان های درون  ی می گ  ردد، اکن  ون مط  رح

نمود.
در اواسط قرن بیستم تغییر چشم انداز دستور یا گرامر زایشی در چ  ارچوب زیس  ت- زبانشناس  ی  راه را
برای تحقیق و تفحص گسترده تر در مورد خود زبان و موضوعات مربوط به زبان باز نمود. طی  ف وس  یعی
از مواد تجربی موجود از زبان هایی با گسترده تردین سنخ شناشی به قدر زیادی بس  ط ی  افت، و آن ه  ا در

١٣  Otto Jespersen, The Philosophy of Grammar (New York: Holt, 1924).
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سطحی از عمق مورد مطالعه قرار گرفتند که شصت سال قبل قابل تص  ور نب  ود. ای  ن تغیی  ر همچنی  ن
شواهد مربوط به مطالعه هر زبان منحصربفرد  که شامل فراگیری، عل  وم اعص  اب، گسس  تگی، و خیل  ی
چیزهای دیگر می شود، و حتی آموخته های مربوط به مطالعه دیگر زبان ها بر پ  ایه فرض ه  ای ب  ه خ  وبی
مویدی که ظرفیت زبان را  بر موهبت  بیولوژیکی  مشترکی قرار می دهد ،را به شدت غنی ساخته است.

به محض آنکه اولین تلش ها برای ساخت آشکار دستورهای زایشی شصت س  ال پی  ش ص  ورت گرف  ت،
بسیاری از پدیده های گیج کننده کشف شدند چرا که ملک عمومی ب  ه ط  ور واض  حی فرم  وله نش  ده و
مورد ملحظه قرار نگرفته بود،  و نحو نیز فقط به عنوان «استفاده از کلم  ات»ی ک  ه ب  ر پ  ایه قی  اس و
قرارداد تعیین می شدند، مطرح می گشتند. این تاحدی یاداور مراحل اولیه عل  م م  درن اس  ت. در ط  ی
هزاران سال دانشمندان راضی به توضیحات ساده برای پدیده های آشنا بودند: سنگ ها سقوط می کنن  د
و بخار بال می رود زیرا آن ها به دنبال محل طبیعی خود هستند؛ اشیاء به دلیل هم  دردی و انزج  ار  ب  ر
هم اثر می گذارند؛ ما یک مثلث را به دلیل آنکه شکلش به سرعت در هوا پرواز نموده و در مغز م  ا ج  ای
می گیرد، می فهمیم و غیره. وقتی گالیله و دیگران به خودشان اج  ازه دادن  د ک  ه حی  ران از پدی  ده های
طبیعی شوند، آنگاه علم مدرن آغاز شد-و بسرعت کش  ف ش  د ک  ه بس  یاری از اعتق  ادات م  ا بی معن  ی
هستند و اغلب درون یافت ها و شهود ما  غلط هستند.  پرورش تمایل به تحیر و تعمق  صفت باارزشی از

کودکی تا تحقیق پیشرفته  است.
یک معما در مورد زبان در حدود شصت سال پیش چشم به جهان گشود و همچنان زن  ده اس  ت و م  ن
فکر می کنم که مقدار زیادی از تأثیر آن مربوط یک واقعیت ساده اما کنجک  اوانه اس  ت. عب  ارت «بط  ور
غریزی، عقاب ها که پرواز ، می کنند شنا می کنند». قید «به طور غریزی» مربوط به یک فعل اس  ت، ام  ا
این فعل «شنا کردن» است و نه «پرواز کردن». هیچ مشکلی در مورد این فکر که عقاب هایی ک ه بط ور
غریزی پرواز می کنند شنا می نمایند،  وجود ندارد اما آن را نمی توان به دین شکل بی  ان ک  رد. ب  ه ط  ور
مشابه سوال، «ایا عقاب هایی که پرواز می کنند، شنا می کنند؟» در مورد توانایی ش  نا ک ردن اس ت و ن ه

پرواز نمودن.
آنچه گیج کننده است ارتباط  عناصر جزء اول جمله «به ط  ور غری  زی» و «توانس  تن» ب  ا فع  ل اس ت و
مبتنی بر خواص ساختاری است، تا اینکه مربوط به مبدأ باشد و فقط بر پایه خواص خطی  ق  رار داش  ته
باشد، چیزی که یک عمل محاسباتی ساده است و برای پ ردازش زب ان کم ال مطل وب اس ت.  زب ان از
ویژگی حداقل فاصله ساختاری استفاده می کند؛ هرگز از عمل  ساده تر ح  داقل  فاص  له خط  ی اس  تفاده
نمی کند؛ در این مورد و موارد متعدد دیگر، سادگی پردازش در طراحی زبان نادیده گرفت  ه می ش  ود. از
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لحاظ فنی، قوانین همواره وابسته به ساختار هستند و ترتیب خطی را نادیده می گیرند. معما این اس  ت
که چرا بایستی چنین باشد-و این فقط مربوط به زبان انگلیسی نیست، بلکه شامل هر زبانی می ش  ود، و

این مربوط به ترکیب ها نیست بلکه طیف گسترده ای را در بر می گیرد.
گاه جواب درس  ت را یک توضیح ساده و قابل قبول برای این واقعیت این است که کودک به طور ناخودآ
در موارد این چنینی می داند، حتی اگر شواهد اندک هستند یا وجود ندارند: خیلی ساده،  ترتیب خط  ی
برای یادگیرنده زبان که با چنین نمونه هایی روبرو می شود وجود ن  دارد،  وی  ب  ا پرنس  یپ عمیق ی ک  ه
جستجو را به حداقل فاصله ساختاری محدود می کند و مانع عمل بسیار ساده تر ح  داقل فاص  له خط  ی
می شود، هدایت می گردد. من از توضیحات دیگر خبر ن  دارم. و البت  ه ای  ن ط  رح پیش  نهادی بلفاص  له
توضیح بیشتری را می طلبد: چرا این طور است؟ چه چیزی در کاراکتر به طور ژنتیکی تعیین شده زبان –

دستور همگانی یا گرامر جهانشمول-وجود دارد  که چنین وضعیت ویژه ای را تحمیل می کند؟
اصل حداقل فاصله که به طور گسترده ای در طراحی زبان به کار گرفته می شود، احتمال  ی  ک ح  الت از
اصل کلی تر، به نام  حداقل محاسبه، است که به نوبه خود نمونه ای از ویژگ  ی بس  یار عم  ومی تر جه  ان
ارگانیک و حتی فراتر از آن است. اما باید  یک  ویژگی   مخصوص طرح زبان وجود داشته باشد که اص  ل
حداقل محاسبه را به ساختار محدود می کند تا اینکه فاصله خطی، با وجود آنکه دومی برای محاسبات و

پردازش بسیار ساده تر است.
شواهد مستقل، از منابع دیگر مانند علم اعصاب وجود دارند که از نتیجه مشابهی حمایت می کن  د. ی  ک
گروه تحقیقاتی در میلن فعالیت مغزی افراد مورد آزمایش را مطالعه نموده و دو نوع محرکه را معرف  ی
می کند: زبان های ابداع شده [احتمال  منظور نویسنده در اینجا زبان انسانی و نه زبان ساختگی می باشد.

universalم] از دستور همگانی (  grammarپیروی می کنند ام ا دیگ  ران ب  ا گرام  ر جهانش  مول  (
مطابقت نمی کنند؛ برای مثال در مورد دوم، قانون نفی که عنصر منفی بعد از سومین کلم  ه ق  رار داده
می شود، یک عمل محاسباتی بسیار ساده تر از قوانین نفی در زبان انسان می باشند. آن ها دریافتن  د ک  ه
در حالت انطباق با گرامر جهانشمول، یک فعالیت طبیعی در مناطق زبانی [مغ  ز] وج  ود دارد البت  ه ن  ه

. در این حالت بدان گونه که فعالیت مغزی نش  ان می ده  د،١٤وقتی که از ترتیب خطی استفاده می شود
وظیفه تفسیر آن به صورت یک پازل غیر زبانی  است. کار نیل اسمیت و لنتی-ماریا تسیمپلی در رابطه
با  یک فرد آزمایش شونده که از نظر شناختی ضعیف ولی از نظر زبانی مستعد ب  ود ب  ه نتای  ج مش  ابهی

١٤  Mariacristina Musso et al., “Broca’s Area and the Language Instinct,” Nature Neuroscience 4 (2003): 

774–81, doi:10.1038/nn1077.
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رسید-اما جالب اینکه، افراد معمولی نیز قادر به پرداختن به تخطی های گرامر جهانشمول با استفاده از
گرامر خطی نبودند. اسمیت نتیجه می گیرد: «به نظر می رسد  قالب زبانی آزمایش م  انع آن ه  ا از ایج  اد
تعمیم ساختارمستقل مناسب می شود، حتی اگر آن ها بتوانندمشکلت قابل مقایسه را در محی  ط غی  ر-

    ١٥زبانی براحتی حل کنند.»
صنعت کوچکی در علوم شناخت محاسباتی وجود دارد که در پی اثبات این اس  ت ک  ه ای  ن ویژگی ه  ای
زبان را می توان با تجزیه و تحلیل آماری کلن داده اموخت. در واقع، این یکی از موارد معدود مهم زب  ان
است  که به طور جدی با این شرایط بررسی می شود. هر تلشی که به اندازه کافی برای  بررس ی ش دن

 اما قاب  ل ت  وجه تر اینک  ه،در وهل  ه اول  ای  ن١٦روشن بوده است لعلجانه منجر به شکست گشته است.
تلش ها مهم نیستند. حتی اگر آن ها موفقیت آمیز باشند، که  امکان ناپذیری مجازی اس  ت، زی  را آن ه  ا
تنها سؤال اصلی و جدی را دست نخورده باقی می گذارند: چرا زبان  در موارد مربوطه همواره  از ویژگی
محاسبه پیچیده حداقل فاصله ساختاری  استفاده می کند، در حالی که به گزینه ساده تر ح  داقل فاص له
خطی بی توجه است؟ شکست در فهم این نکته  نشان از عدم تمایل به تحیر و تعمقی است که م  ن قبل 
ذکر کردم، یعنی اولین گام در تحقیق علمی جدی که حداقل بعد از گالیله در علوم سخت ب  ه رس  میت

شناخته شده است.
یک تز کلی تر این است که ترتیب خطی هرگز در بخش های هسته ای زبان که ش  امل نح   و-معنا اس  ت
قابل دسترس نمی باشد. بنابراین، ترتیب خطی بخش جنبی زبان است، انعکاسی از ویژگی های سیس  تم
حسی که بدان  نیاز  است: ما نمی توانیم به صورت موازی صحبت کنیم، یا ساختارها را تولید کنیم، بلکه
فقط رشته های کلمات  [را تولید می کنیم]. از جهات اساسی،  سیستم حسی و حرکتی به ط  ور وی  ژه ای
برای زبان سازگار نشده است:  به نظر می رسد که بخش های ضروری برای انتقال و درک م  دتها قب  ل از
ظهور زبان وجود داشته است.  شواهدی وجود دارد که سیستم شنوایی شامپانزه ممکن  است به خوبی

،هر چند که میمون حتی نمی تواند اولی  ن گ  ام را در فراگی  ری زب  ان١٧برای گفتار انسانی مناسب باشد
بردارد، و داده  مربوط به زبان را از « سردرگمی کامل وز وز کننده»ای که آن ه  ا را اح  اطه ک  رده اس  ت

١٥  Neil Smith, Chomsky: Ideas and Ideals, 2nd ed. (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 136. 

See also Neil Smith and Ianthi-Maria Tsimpli, The Mind of a Savant: Language Learning and Modularity 
(Cambridge: Blackwell, 1995).

١٦ Robert C. Berwick, Paul Pietroski, Beracah Yankama, and Noam Chomsky, “Poverty of the Stimulus 

Revisited,” Cognitive Science 35, no. 7 (2011): 1207–42, doi:10.1111/j.1551–6709.2011.01189.x.

١٧  W. Tecumseh Fitch, “Speech Perception: A Language-Trained Chimpanzee Weighs In,” Current Biology 

21, no. 14 (2011): R543–46, doi:10.1016/j.cub.2011.06.035.



71   زبان چیست؟

استخراج کند، چنانچه بچه انسان آن را بلفاصله، به طور غریزی انجام می دهد و ای  ن دس  تاورد ان  دکی
نیست. و هر چند که  به نظر می رسد توانایی دستگاه صوتی برای سخنوری، ویژه انسان است، اما به این
واقعیت نمی توان اهمیت بسیار زیادی داد، چرا که تولید زبان انسانی مستقل از  مدالیته است [مدالیته،
اشکال حسی مانند بینایی، شنوایی ، در اینجا منظور این است که زبان را می توان از طرق مختلف مث  ل
گفتار، اشاره، نوشتار منتقل نمود. م]، چنانچه کار با زبان اشاره نشان می دهد، و نمی توان شک نمود که
میمون قابلیت کافی برای حرکات و اشارات دارد. ب  دیهی اس  ت ک  ه ویژگی ه  ای عمیق ت  ر ش  ناختی در

فراگیری و طرح زبان مطرح هستند.
هر چند که  موضوع حل نشده است، اما شواهد قابل توجهی وجود دارن  د ک  ه در واق  ع ی  ک ت  ز کلی ت  ر
می تواند درست باشد: طرح اساسی زبان نظم و سایر ترتیبات خارجی را نادیده می گیرد. به ویژه، تفس  یر
معنایی در موارد  اصلی وابسته به سلسله مراتب است، و نه نظمی که دراشکال بیرونی وجود دارند. اگر
چنین است، پس« ویژگی اساسی» دقیقا   همان طور که من  قبل فرم  وله نم  ودم ، و ی  ا  در نوش  ته های
اخیر -شاید نوشته های من نیز-  فرموله شده، نمی تواند باشد. بلکه «ویژگی اساسی»، آرایه نامح  دودی
از عبارات ساختاری سلسله مراتبی است که به یک سطح مشترک  مفهومی-نی  تی نگاش  ته می ش  ود، و

  [زب  ان فک  ر]، س  والتLOTیک نوع «زبان اندیشه» را ارائه می کند-و کامل  محتمل است که  فق  ط  
جالبی را در اینجا بوجود می اورد. سؤالت جالب و مهمی نیز در مورد وضعیت و  ک  اراکتر ای  ن نگاش  ت

بوجود می اورد که من آن ها را به کنار می گذارم.
اگر این استدلل به طور کلی  درست باشد، آنگاه دلیل خوبی برای بازگشت به مفه  وم س  نتی زب  ان ب  ه
عنوان «ابزار اندیشه» و تجدیدنظر در حکم ارسطو بر این اساس وجود دارد؛ زبان صدای با معنی نیست
بلکه معنی با صداست-یا به طور کلی تر، با  هر گونه ای از  برونی سازی  و لی معمول  صدا ، هر چن  د ک  ه
دیگر روش ها نیز به راحتی در دسترس هستند: تحقیق بر روی نسل گذشته  زبان اش  اره  نش  ان دهنده
شباهت های قابل توجهی با زبان گفتاری در ساختار، فراگیری و  بازنمایی عصبی می باشد، البته هر چند

که حالت برونی سازی کامل  متفاوتی دارند.
شایان ذکر است که از برون سازی بندرت استفاده می شود. در اکثر موارد ک  اربرد  زب  ان هرگ  ز واقعی  ت
خارجی به خود نمی گیرد. آن به شکل یک گفتگوی درونی است؛  تحقیقات محدودی که در این م  ورد

؛و  با آنچه درون نگ  ری و تفک  ر و١٨صورت گرفته است، به برخی از مشاهدات لو  ویگوتسکی  برمی گردد
گ  اهی می رس  د تکه ه  ای تأمل خوانده می شود-حداقل بنا نظر من- مطابقت می کند: آنچه ب  ه ح  س آ

١٨ Charles Fernyhough, “The Voices Within: The Power of Talking to Yourself,” New Scientist, June 3, 2013,
32–35.
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پراکنده است. گاهی اوقات عبارات کامل  سریعتر از آنکه اندام های گفتاری در آن نقش داشته باشند، یا
حتی به آن ها دستوری داده شود،  فورا  در درون ظاهر می شوند. این یک موضوع بسیار جالبی است که

کاوش کمی در  آن صورت گرفته اما می تواند موضوع تحقیقی شود و  شاخه های فراوانی دارد.
از مسأله اخیر که بگذریم، بررسی طراحی زبان دلیل خوبی است  برای آنکه مفهوم سنتی زبان اساسا  به
عنوان ابزار اندیشه جدی گرفته شود. آنگاه برونی کردن یک فرایند فرعی خواهد بود، و  ویژگی ه  ای آن
تا حد زیادی  تابع و یا کامل  مستقل از سیستم حسی و حرکتی می گردد. بررسی بیشتر این نتیجه گیری
را تائید می کند. بر این اساس  نتیجه گرفته می شود که پردازش زبان یک مس  أله فرع  ی اس  ت و اینک  ه
کاربرد آن به خاطر  برونی کردن، از جمله به منظور ارتباطات، بر خلف دگم موج  ود ک  ه هی  چ پ  ایه ای
ندارد، حتی فرعی تر نیز می باشد. از این رو قابل درک است که حدس و گمان های گسترده در سال های

اخیر در مورد تکامل زبان به خاطر تمرکز آن بر ارتباطات در مسیر اشتیاهی می رود. 
در واقع، اینکه عمل کرد زبان ارتباطات است یک دگم  واقعی است. فرمول معمولی این ایده به شرح زیر
است: «مهم این است که در جامعه کاربران  زبان، کلمات مورد استفاده معنی همس  انی داش  ته باش  ند.
اگر این  شرط برقرار باشد، آنگاه هدف عمده زبان که ارتباطات است تس  هیل می گ  ردد. اگ  ر ف  ردی در
استفاده از کلمات با همان معنی و مفهومی که اکثر مردم بر آن ها می گذارند ناموفق باشد، آنگاه ف  رد در

١٩ارتباط مؤثر با دیگران شکست می خورد. بنابراین فرد می تواند هدف اصلی زبان را  نقض کند.»

در وهله اول، اینکه زبان دارای هدف است،  فکر عجیب و غریبی است . زبان ها ابزاری نیستند که انسان
طراحی کرده باشند بلکه چیزهای بیولوژیکی هستند مانند سیستم بینایی، ایمن  ی ی  ا گوارش  ی. گ  اهی
اوقات گفته می شود که چنین ارگان هایی وظایفی دارند، و در خدمت اهدافی هس  تند. ام  ا ای  ن مفه  وم
بسیار ناروشن است. مثل  ستون فقرات را در نظر بگیرید. ایا وظیفه آن راس  ت نگ  ه داش  تن ماس  ت،  از
اعصاب محافظت کند، تولید یاخته های خونی است، ذخیره کلسیم است، یا همه این ها با هم؟   س  ؤالت
مشابهی در مورد عمل کرد و طرح زبان پدید می ایند. در اینجا ملحظات تکاملی به طور مشترک  در نظر
گرفته می شوند اما اصل  جزیی و پیش پاافتاده نیستند؛ حتی برای س  تون فق  رات. ب  رای زب  ان، معم  ول
گمانه زنی های مختلف در مورد تکامل، معطوف  به سیستم های ارتب  اطی  در سرتاس  ر قلم  رو حیوان  ات
می گردند، اما باز این امر فقط انعکاسی از یک دگم مدرن است که احتم  ال  ب  ه خ  اطر دلیل  ی ک  ه قبل 

گفتم و نیز به آن ها دوباره بارخواهم گشت، بک کوچه بن بست است .

١٩ William Uzgalis, “John Locke,” in The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2012 ed.), ed. Edward 

N. Zalta, http://plato.stanford.edu/archives/fall2012/entries/locke/
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علوه بر این، حتی تا آنجا که از زبان برای ارتباطات استفاده می شود، نیازی ب  رای مع  انی ک  ه بای  د ب  ه
اشتراک گذاشته شوند (به گوش رسند یا ساخته شوند ) وجود ندارد. ارتباطات امر بل  ه ی  ا خی  ر نیس  ت
بلکه کمتر یا بیشتر است. اگر شباهت ها کافی نباشند، ارتباط  ات ت  ا ح  دی در زن  دگی ع  ادی شکس  ت

می خورد.
حتی اگر واژه «ارتباطات» تا حد زیادی عاری از یک معنی  واقعی است و به عنوان یک اصطلح  پوششی
در فعل و انفعالت اجتماعی در اشکال مختلفی از ان استفاده می شود، ولی  آن هنوز  بخش ک  وچکی از
استفاده واقعی زبان را تشکیل می دهد- حال  هر چقدر چنی ن مش  اهده  و دی  دگاهی در ای ن م ورد ب ا

ارزش تلقی شود.
به طور خلصه، هیچ پایه و اساسی برای این دگم اس تاندارد وج  ود ن  دارد و ه  م اکن  ون ش  واهد ک امل 
معنی داری وجود دارند که نشان می دهند  آن  کل  نادرست است. بدون ش  ک،  گ  اهی اوق  ات درس  ت
مانند سبک لباس، حالت چهره و طرز ایستادن ،و چیزهای شبیه ان،  از  زبان برای ارتباط  ات اس  تفاده
می شود. اما ویژگی های اصلی طرح زبان نشان می دهند که سنت غنی که زبان  را اساسا    اب  زار اندیش  ه
در نظر می گیرد، درست است حتی اگر ما به اندازه هومب  ولت  پی  ش نمی روی  م ک  ه آن دو  را همس  ان

بدانیم.
اگر ما «ویژگی اساسی» را از نزدیک در نظر گیریم، نتیجه حتی بیشتر تثبیت می شود. به طور ط  بیعی،
ما به دنبال ساده ترین علت «ویژگی اساسی»، تئوری کمترین مقررات هستیم-که هر کدام از انها مانعی
برای  ملحظه منشاء زبان است . و ما سؤال می کنیم چقدر  توسل به  روش استاندارد علم  ی می توان  د

ما را   به دوش کشد. 
  وXساده ترین عمل محاسباتی که در برخی از روش های محاسباتی مناسب جا داده شده اند، دو عنصر 

Y را که قبل  ایجاد شده اند را گرفته و یک عنصر جدید  Zبوجود می اورد. این را ادغام می نامیم. اص  ل  
  توسط ادغام تغییر داده نمی شوند و آن ها  ب  ه ش  کلY   و نه Xحداقل محاسبه  نشان می دهد که نه  

)  . این امر البته به این معنا نیست کهX,Y)= {X,Y  ظاهر می شوند. بنابراین ادغام  {Zنامرتب در 
مغز آن گونه که برخی از برداشت های غلط فعلی ادعا می کنند دارای مجموعه  است، بلکه بیشتر اینک  ه
آنچه که در مغز انجام می شود  ویژگی هایی دارد که به طور مناس  بی می ت  وان آن ه  ا را در ای  ن عب  ارات
توصیف نمود-درست مانند اینکه ما انتظار نداریم که دیاگرام ککوله برای بنزن را در یک ل  وله آزم  ایش

بیابیم.
توجه داشته باشید که اگر زبان واقعا  با اصل حداقل محاسبه در ای ن رابط  ه مط ابقت داش ته باش د، م ا
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برای پازلی که چرا ترتیب خطی فقط یک ویژگی جانبی از زبان اس  ت، و ظ  اهرا  ب  رای هس  ته نح  وی و
محاسبات معنایی در دسترس قرار ندارند، پاسخ موثری می یابیم: طراح  ی زب  ان از ای  ن جنب  ه کام  ل و
تمام عیار است (و ما بای  د بپرس  یم چ  را). مش  اهدات بیش  تر در حم  ایت از ای  ن ن  تیجه گیری ش  هادت

می دهند. 
  ادغام گشته اند، و  هیچکدام بخشی از دیگری نیس ت، مانن  د ترکی ب «بخ  وان» وY  و Xفرض کنید  

«ان کتاب را»  شکل نحوی که  برابر با «ان کتاب را بخوان» است، را به خود می گیرد. این را می توانیم
ادغام برونی بنامیم. فرض کنید که یکی بخشی از دیگری است، مثل  ترکیب:  جان خواند کدام کت  اب را

   =X=و  کدام کتاب را  Yشکل «کدام کتاب را، جان خواند کدام کتاب را» را دارد که به شکل «کدام  
کتاب را جان خواند» در طی عملیاتی که من بدان باز خواهم گشت، بیرون می اید.  ای  ن ی  ک نم  ونه از
پدیده موجود در زبان طبیعی است: جملت در یک جا شنیده می ش  وند، ام  ا ه  م در آنج  ا و ه  م ج  ای

 »x ، جان خواند کتاب xدیگری تفسیر می شوند،  بنابراین جمله  یاد شده به شکل «برای کدام کتاب 
}  اس  ت، ام  ا ب  ا دو نس  خه از   (ک  دامX,Y  دوباره {Y  و Xدرک می شود. در این جا، نتیجه ادغام   

 . م  ا ای  ن راX  باقی است، و دیگری کپی جانشین شده در ادغام ب  ا X ، یک نسخه  که در Yکتاب=) 
ادغام درونی می نامیم.

مهم این است که از سوء تعبیر رایج که حتی در آثار حرفه ای نیز پیدا می شود اجتناب ورزید. هیچ عم  ل
کپی یا ادغام دوباره وجود ندارد. ادغام درونی بر حسب اتفاق دو کپی درست می کند، ام  ا ای  ن ن  تیجه
ادغام تحت اصل حداقل محاسبه می باشد برای آن که ادغام را در ساده ترین شکلش حفظ کند و عناصر
ادغام را دستکاری ننماید. مفاهیم جدید کپی و یا ادغام دوباره نه فقط بیهوده هس  تند بلک  ه مش  کلت
قابل توجهی نیز ایجاد می کنند مگر آنکه به شدت محدود و در شرایط بسیار ویژه ادغام درون  ی ک  ه ب  ه

طور خودکار تحت ساده ترین مفهوم ادغام اتفاق بیفتند. 
ادغام درونی و برونی تنها دو مورد ممکن در ادغام باینری یا دوتایی هستند. هر دو رها می شوند، اگر م ا
ادغام را با روشی مطلوب فرموله کنیم که بر هر دو عنصری ک  ه از قب  ل س  اخته ش  ده اند، ب  دون قی  ود
بیشتر اعمال گردد. آن نیاز به مقرراتی خواهد داشت  تا اینکه مانع از ادغام دو مورد شود و یا هر ک  دام
از آن ها را پیچیده سازد. این یک واقعیت مهم است. طی سال ها فرض می شد-از جمله توسط م  ن-که
جابجایی نوعی از «نقص» در زبان است، ویژگ  ی عجی  ب و غری  بی ک  ه بایس  تی از طری  ق دس  تگاه ها و
مفروضات پیچیده تر در مورد دستور همگانی توضیح داده شود. اما نشان داده شد که این اشتباه اس  ت.
جابجایی آن چیزی است که ما باید اانتظار آن را  بنا بر ساده ترین مفروضات داشته باشیم. اگر آن وجود
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نداشت آنگاه معیوب بود. گاهی اوقات عنوان می شود که ادغ  ام برون  ی ب  ه نح  وی س  اده تر اس  ت و در
طراحی و تکامل می بایست از اولویت برخوردار می شد. هیچ دلیلی برای این ب  اور وج  ود ن  دارد. در ه  ر
صورت، می توان استدلل نمود که ادغام درونی  ساده تر است زی  را آن ش  امل جس  تجوی کم  تر فض  ای

کاری برای محاسبات است-و نباید توجه زیادی به دیگری نمود.  
یک واقعیت مهم دیگر این است که ادغام درونی در ساده ترین ش   کلش-که ب ه اص ل اساس  ی ح داقل
محاسبه  تن در می دهد-معمول موجب ساختار مناسبی برای تفس  یر معن  ایی می گ  ردد، درس  ت مانن  د
حالت ساده «کدام کتاب را جان خواند». اما، این ها ساختار نادرستی برای سیستم های حسی و حرک تی
هستند:  به طور کلی در زبان،  از نظر ساختاری   فقط  برجسته ترین کپی - درست مانند ای  ن نم  ونه-
تلفظ می شود: کپی پایین تر حذف می گردد.   یک دسته از استثنائات آشکار وجود دارند که در واقع از تز

        ٢٠کلی حمایت می کنند. اما من آن ها را کنار می گذارم.
حذف کپی ها نتیجه غیرقابل جدل کاربرد حداقل محاسبه  است: محاسبه و بیان تا ح  د امک  ان کم  تر.
نتیجه این امر این است که جملت اظهار شده دارای اختلف هستند. شنونده باید دریابد ک  دام جمل  ه
حذف شده است. امری آشنا در مطالعه درک  و تحلیل که باعث مشکل س  ختی در پ  رادزش زب  ان، ک  ه
مشکل پرکننده-شکاف نامیده می شود، می گردد. در  موارد بسیار زیادی طراحی زبان ب  ه نف  ع ح  داقل

محاسبه  منجر به بی توجهی عوارضی در پردازش و استفاده از زبان می شود.
باید توجه داشت که هر تئوری زبانی که   مکانیسم های دیگری  راجایگزین ادغام درون  ی می نمای  د ب  ار
مسئولیت اثبات این امر را به دوش می کشد : آن ملزم است  مقرراتی که مانع ادغام درون  ی می ش  وند و
همچنین مکانیسم های جدید به منظور جابجایی -در واقع جابج  ایی ب  ا کپی ه  ا، و بط  ور کل  ی اش  کال

مناسب برای تفسیر معنایی- را توجیه کند.
همان نتیجه گیری ها مانعی در موارد پیچیده تر می گردد. برای مثال این  جمله  را در نظر بگیرید، « [ از
نقاشی های او]  کدامیک  موزه را متقاعد نمودند که [[هر نقاش  ی]] بیش  تر دوس  ت دارد؟» ای  ن جمل  ه
بوسیله ادغام داخلی از این ساختار مشتق شده است،  « [ از نقاشی های او]  کدامیک  م  وزه را متقاع  د
نمودند که [[هر نقاشی]]   [از نقاشی های او] بیشتر دوست دارد؟» ، که مستقیما  توسط ادغ ام داخل ی،
جابجایی و دو کپی تولید شده است. جمله  ادا شده «از نقاشی های او» به عنوان مفعول  «دوست دارد»
، در درون شکاف قرار داده می شود، درست  مانن  د «یک  ی از نقاش  ی های او» در جمل  ه «انه  ا م  وزه را

٢٠Tue Trinh, “A Constraint on Copy Deletion,” Theoretical Linguistics 35, nos. 2–3 (2009): 183–227. I also 

put aside here several topics that raise a variety of further questions, among them “covert operations” in 
which only the first-merged copy is externalized.
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متقاعد نمودند که [[هر نقاشی]  [یکی از نقاشی های او] را بیشتر دوست دارد] ». و این درست تفسیری
است که ساختار اصلی با دو کپی ارائه می دهد.

علوه بر این، کدام  رابطه کمی-متغیر بین هر و مال او در جمله «[ از نقاشی های او]   کدامیک موزه را
متقاعد نمودند که [[هر نقاشی]] بیشتر دوست دارد؟»  منتقل می شود. جواب می تواند «بهترین  اثر او»
-متفاوت بنا بر  رای هر نقاشی- باشد، درست مانند تفسیر  یکی درجمله   «انها موزه را متقاعد نمودن  د
که [[هر نقاشی]  [یکی از نقاشی های او] را بیشتر دوست دارد]». در مقابل در جمله از نظ  ر س  اختاری
مشابه  « [ از نقاشی های او] کدامیک  موزه را متقاعد نمودن د ک ه [[ه  ر نقاش ی]]   [از نقاش  ی های او]
بیشتر دوست دارد؟» ، در این مورد «نقاشی های او» در محدوده «هر نقاشی» قرار نمی گیرن  د. ب  دیهی
است این کپی  تلفظ نشده است که ساختار  کمی-متغیر مورد نیاز را  برای تفس  یر فعل-مفع   ول ارائه
می کند.  بار دیگر بطور صریحی نتایج، از ادغ  ام داخل  ی و ح  ذف کپ  ی در موق  ع برونی ک  ردن پی  روی
می کند. نمونه های مشابه زیادی، همراه با مشکلت  جالب در زمانی که پیچیدگی بیشتر می شود، وجود

دارند.
درست همانطور که در موارد ساده تر مانند، «بطور غریزی، عقاب ها که پرواز می کنن  د، ش  نا می کنن  د»،
غیر قابل تصور است که بعضی از فرم های پردازش داده ه  ا  چنی ن نت ایجی را کس ب کنن  د. داده ه  ای
مربوطه در اختیار شاگرد ق  رار ندارن د. از ای ن رو ن تیجه بای د بن ا ب ه گفت ه هی  وم،  از «دس ت اص لی
طبیعت»-از شزایط ما، از موهبت ژنتیکی ما، به ویژه در ساختار زب  ان ک  ه توس  ط «دس  تور همگ  انی»
همراه با اصول کلی مانند حداقل محاسبه  تعیین می شود- اتخ  اذ گ  ردد.  م  ا ب  ه روش ه  ای مش  ابهی

می توانیم به نتایج گسترده و مستحکمی در رابطه با ماهیت «دستور همگانی» برسیم.
یکی از ادعاهای متداول در نوشتجات این است که «دستور همگانی» رد شده، یا وجود ن  دارد. ام  ا ای  ن
باید یک سوءتفاهم باشد. برای انکار  وجود «دستور همگانی»-یعنی، انکار یک موهبت ژنتیکی ک  ه پ  ایه
ظرفیت زبان را تشکیل می دهد-باید اعتقاد به معجزه  داشت چرا که انسان ها دارای زب  ان هس  تند ام  ا
موجودات دیگر آن را ندارند. اما منبع این ادعاها احتمال  «دستور همگانی» نیست؛ بلکه تعمیم و کلی  ت
توصیفی آن است- برای مثال پیشنهادهای خیلی مهم جوزف گرین  برگ در م  ورد کلی  ات زب  ان. ب  رای

» .  پاتریشیا چرچلن  د ض  من نقل ق  ول ن  امربوطی٢١نمونه، در مقدمه چاپ جدید «واژه و موضوع کواین
می نویسد که «کلیات زبان که طی مدتی ط  ولنی عزی  ز  نظریه پ  ردازان اس ت، ب ا  بی ارزش اعلم ش  دن

٢١   Patricia S. Churchland, foreword to W. V. O. Quine, Word and Object (1960; repr., Cambridge, Mass.: 

MIT Press,2013), xiii.
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داده  های  زبانشناسان  میدانی  یکی پس از دیگری شکست جان  انه ای خوردن  د.» او احتم  ال  ای  ن را ب  ه
عنوان تائید دیدگاه کواین می داند که «تامل به موقع بر روش وشواهد باید منجر به فرونش  اندن بس  یاری
از کلیات زبانشناسان شوند»، که منظور کلیات زبان است. در واقع،  این  زبانشناسان میدانی هستند که
نه فقط کلیات اساسا معتبر و کامل  مهم، بلکه ویژگی های یکسان «دس  تور همگ  انی» را کش  ف و تائی  د
نمودند. اصطلح «زبانشناسان میدانی» به معنی  زبانشناسانی است که با داده ها کار می کنن  د، چ  ه در

جنگل های امازون، چه در دفاتر خود در بلم یا نیویورک.
پاره ای از حقیقت در چنین مشاهداتی این است که به احتمال زیاد کلیات حاوی استثناهایی هستند که
می تواند به عنوان محرک یک تحقیق-مثل در مورد استثنائات حذف کپی ها که من ذک  ر ک   ردم-کامل
ارزشمند باشند. این یک تجربه متداول در علم است. کشف انحرافات در م  دار  اوران  وس منج  ر ب  ه رد
اصول نیوتن و قوانین کپلر نشد ، یا به این نتیجه گسترده تر ختم نشد که   قوانین فیزیکی وجود ندارن  د
بلکه  به  وجود فرضیه -و بعدا  کشف- یک سیاره دیگر، نپتون انجامی  د. اس  تثنائات در کلی  ات   اساس  ا
معتبر  توصیفی  نقش کامل مشابهی در علم بازی می کنند و در مطالعه زبان نیز  بارها ب  ه همی  ن ش  کل

عمل کرده اند.
پس شواهد متقاعدکننده و کامل   گسترده ای وجود دارد که اگر زبان به طور مطلوبی طراح ی ش ود، آن
ساختارهای مناسبی برای تفسیر معنایی ارائه می دهد، اما آن مشکلتی نیز برای درک و پردازش زبان (و
در نتیجه ارتباطات) بوجود می اورد. تصاویر بسیار دیگری نیز وجود دارند. مثل  مجهول سازی را در نظر
بگیرید. چنین استدلل شده است  مجهول سازی از این اعتقاد حمایت می کند که زبان ب  رای ارتباط  ات
ها را برداشتند»، اگر ما بخواهیم ب  ر «کت  اب» تأکی  د طراحی شده است. از این رو در جمله «پسرها کتابه
کنیم آن گاه عمل مجهول به ما اجازه گفتن «کتاب ها توسط بچه ه ا برداش ته ش دند.»، را می ده  د. در
واقع، نتیجه برعکس است. طرح زبان با پیروی از «حداقل محاسبه » به ط  ور منظ  م م  انع ای  ن گزین  ه
است. فرض کنید ما مایلیم در جمله «پسرها کتاب ها را از کتابخانه گرفتند» بر «کتابخانه» تأکید کنی  م
که می شود «کتابخانه  کتاب ها را  از پسرها گرفت» . طرح زبان مانع این امر می شود و س  دی دیگ  ر در

ارتباطات ایجاد می کند.
موارد جالبی وجود دارند که در آن یک نوع کشمکش بین بهره وری محاسباتی و ارتب  اطی وج  ود دارد.
در هر مورد شناخته شده اولی غالب است؛ سهولت ارتباطات قربانی می شود. بسیاری از این موارد آش  نا
هستند، مثل  ابهامات ساختاری و «جملت مسیر باغ» [جمله مسیر باغ، جمله ای است ک  ه خوانن  ده را
اغوا نموده و به تفسیر غلط وامی دارد. «مسیر باغ» اشاره به هدایت شدن به پایین یا بالی راه ب  اغ دارد
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که کنایه  از اغوا شدن و فریب خوردن  است. م  ] مثل  «اسب بسرعت از انبار گذشت افت  اد» در لحظ  ه
The horse raced passt the barnبیانش به شکل غیرگرامری تفسیر می شود  [جمله انگلیسی  «

fellرا  می توان هم به صورت اینکه اسبی که بسرعت از طویله گذشته بود افتاد یا مثل   اسب بس  رعت «
گذشت، طویله سقوط کرد، یا شکل های دیگر تفسیر کرد.  م ]. به اصطلح ساختارهای جزی  ره ای م  ورد
جالب توجه دیگری  است -ساختارهایی که در آن استخراج (ادغام درونی) منع شده است-تا آنج  ا ک  ه
آن ها را می توان با استناد به بهره وری پردازشی به طور اصولی توضیح داد. یک نمونه از آن پرس  ش های
مربوط به عبارت «انها پرسیدند اگر تعمیرکاران اتومبیل ها را  تعمی  ر کردن  د»، می باش  د.  م  ا می ت  وانیم
بپرسیم «چند  اتومبیل» که نتیجه اش می شود «چند  اتومبیل  را آن ها پرسیدند اگر تعمیرک  اران تعمی  ر
کرده اند؟» و یا می توانیم بپرسیم «چند  تعمیرکار» که منج ر ب ه «چن د تعمیرک ار آن ه  ا پرس یدند اگ ر
اتومبیل ها را تعمیر کردند؟» ، می شود. این دو پرسش حالتی کامل  متفاوت دارند:  سؤال ک  ردن «چن  د
تعمیرکار»  فکر خوبی است، اما آن را باید به گونه ای غیرمستقیم  سؤال ک  رد، یعن  ی دوب  اره م  انعی در

از نظر فنی یک نقص ای.سی.پی [ یا  . م].درEmpty Category Principle - ECPارتباطات؛   
اینجا نیز -مثل  در زبان ایتالیایی- نمونه های ناقض آن وجود دارند. شناخت این ها منج ر ب ه کش فیاتی

 از طریق معکوس کردن اصل ای.سی.پ  ی.٢٢در مورد ماهیت زبان های بدون مفعول توسط لویجی ریزی
شد، ک دوباره ارزش کلیات ، تعمیمات پیشنهادی و استثناها را  آشکار می سازد.

موارد مشابه بسیاری وجود دارند. تا آنجایی ک  ه ان ه  ا درک می ش  وند س  اختارها ن  تیجه عمل ک  رد آزاد
ساده ترین قوانین هستند و موجب مشکلتی در درک و پردازش زبان می گردند. پس دوب  اره، ه  ر ج  ایی
که سهولت پردازش و بهره وری ارتباطات در طرح زبان دچار مناقشه می ش  وند، در ه  ر م  ورد ش  ناخته
شده، دومی قربانی گشته است. این امر پشتیبانی بیشتری را  به این دیدگاه که زبان ابزار اندیش ه اس ت
می دهد، و [ زبان]  از جهات جالبی به طور بی نقصی با برونی  کردن یک فرایند فرعی، و به طری  ق اول  ی
ارتباطات و دیگر موارد استفاده از  زبان برونی  شده،  طراح ی ش ده اس ت.  در اغل ب م وارد آنچ ه ک ه
در واقع مشاهده می شود به ما  یک  تصویر کامل گمراه کننده  در مورد اصول زمینه س  از آن می ده  د. آن
طور که  ژان باپتیست پرین برنده جایزه نوبل در شیمی موضوع طرح می کند، هنر اساسی علم   تقلی  ل

«دیدنی های پیچیده به نادیدنی های ساده» است. 
برای ایجاد روشنی بیشتر در م ورد آنچ ه در مع رض خط ر ق رار دارد، اج ازه دهی د ب ه اس تدلل های

٢٢  Luigi Rizzi, Issues in Italian Syntax (Dordrecht: Foris, 1982).
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مطرح شده در اینجا عقبگرد زده و آنها را به روشی اصولی تر مطرح کنیم. ما با «ویژگ  ی اساس  ی» زب  ان
شروع کردیم و سؤال نمودیم که کدام سیستم محاسباتی مطلوب با اتخاذ روش عادی علم  ی  می توان  د
آن را  دریابد. پاسخ این سوال،  ادغام در ساده ترین شکلش در دو نوع  ادغام برونی و درون  ی اس  ت ک  ه
دومی منجر به «تئوری کپی در اثر جابجایی» شد. در موارد گس  ترده ای،  آن م  وجب اش  کال مناس  بی
برای تفسیر معنایی در سطح مشترک مفهومی-نیتی، اشکالی که فاقد نظم و یا س  ایر ترتیب  ات هس  تند،
می گردد. سپس  یک فرایند فرعی از برونی کردن، عناصر  به طور درونی  تولید شده را به فرمی  تب  دیل
می کند که با سیستم حسی و حرکتی مط  ابقت  و  ب  ا ترتیب  ات  م  ودالیته حس  ی   ب  رای خارجی س  ازی
متناسب  باشد. برونی کردن نیز موضوع «حداقل محاسبه» است، زیرا کپی ها پ  اک می ش  وند و م  وجب
مشکلتی برای پردازش  و استفاده از زبان می گردند (به شمول موارد خاص ارتباطات). نتیجه فرضیات
بهینه این است که قوانین همواره  وابسته به ساختار هستند، و پازل مورد بحث در آغاز و نیز پازل ه  ای

دیگر را  حل می کند.
یک پروژه تحقیقاتی وسیع تر-که در سال های اخیر برن  امه کمینه گ  را نامی  ده می ش   ود-با ی  ک ف  رض
بهینه-بنام تز کمینه گرا  قوی، اس.ام.تی-اغاز می شود و جویای آن است که این تز  تا چه حد می توان  د
در برابر پیچیدگی های مشاهده شده و تنوع زبان های دنیا استوار و پابرجا باشد. اگر جایی ش  کافی پی  دا
شود، وظیفه بررسی این خواهد بود که آیا داده ها را می توان دوباره تفسیر نمود یا اینک  ه بای  د در اص  ول
محاسبه مطلوب تجدیدنظر نمود طوری که پازل ها در چارچوب اس.ام.تی. حل شوند، و در نتیجه نوعی
حمایت در حوزه جالب و غیرمنتظره ای، با این حکم گالیله که طبیعت ساده است، و وظیفه دانشمندان
اثبات آن است،  ایجاد کند.  البته این وظیفه ای چالش برانگیز است.  م  ن فک  ر می کن  م، منص  فانه ای  ن
است که گفته شود، این امر امروز  تا حد زیادی  نسبت به سال های قبل واقعی تر ب  ه نظ  ر می رس  د ه  ر

چند که مشکلت زیادی باقی مانده است.
از همه این ها سؤال دیگری سر بر می اورد:  تا جایی که اس.ام.تی برقرار  است چرا زب  ان بای  د ب  ه ط  ور
بهینه طراحی شود؟ این سئوال ما را به متوجه منشاء زبان می نماید. فرض  یه اس.ام.ت  ی. ب  ه خ  وبی ب  ا
شواهد بسیار کمی که ما در مورد ظهور زبان داریم، یعنی همان طور ک  ه تاترس  ال مط  رح ک  رده اس  ت،
ظاهرا  به تازگی و  در مقیاس زمانی تکامل، بصورت ناگهانی صورت گرفته،  ج  ور در می ای  د. ام  روز ی  ک
حدس نسبتا  خوب -که راه های گرانبهایی را برای تحقیق و بررسی باز می کند- این است ک ه برخ ی از
سیم کشی های دوباره مغز موجب ادغام ، طبیعتا  در ساده ترین شکلش، می شوند  و مبن  ایی ب  رای تفک  ر
نامحدود و خلق ایجاد می کند، بنا بر  «جهش بزرگی به جلو» که درمدارک باستان شناس  ی نش  ان داده



80دریچه ها شماره چهارده      

می شود، تفاوت قابل توجهی انسان مدرن  را از پیشینیانش و بقیه قلم رو حیوان ات  مج زا می نمای  د. از
آنجا که  این حدس و گمان تثبیت شده است، ما می توانیم به پرسش مربوط به طرح بهینه زب  ان پاس  خ
دهیم: این آن چیزی است که می توان آن را تحت شرایط قیاس منطقی، بدون هیچگونه عم  ل انتخ  ابی
یا فشار انتظارش را داشت، چرا که سیستم  در حال ظهور باید از قوانین طبیعی، و در ای  ن م ورد اص  ول

حداقل محاسبه ، و نه اینکه اشکالی که برف دانه ها به خود می گیرند، پیروی  کند.
این ملحطات فقط سطح را خراشیده است. شاید آن ها فقط بتوانند  خدمتی در توضیح اینکه، چرا پاسخ
به پرسش «زبان چیست؟» آن قدر اهمیت دارد باشد، و همچنین نشان دهد که چگونه توجه زیاد به این
پرسش اساسی می تواند باعث نتیجه گیری هایی با انشعابات فراوان برای مط العه آنک ه انس ان ها چگ ونه

موجوداتی هستند، شود.   
  

۲۰۱۶برگرفته از کتاب ما چه موجوداتی هستیم؟، نوشته نوام چامسکی ،  

Noam Chomsky, What kind of creatures are we?, 2016
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چندی قبل آقای سروش  نظرات خ��ود را در ب��اره چگ��ونگی وح��ی آی��ات ق��رآن ب��ه پی��امبر اس��لم در ط��ی
مقالتی و نیز  برنامه  پرگار در تلویزیون بی بی سی تشریح نمود. یکی از دغ�دغه های ایش�ان و منتق��دینش
این مسأله بوده و هست که آیا آیات قرآنی دقیقا  پیام خ��دای مس��لمانان اس�ت و ی��ا تفس��یر پی��امبر از ای��ن
پیام هاست.  این بحث جالب یاداور نظرات دریدا در مورد زبان گفتاری و نوشتاری و مس��أله حضوراس��ت.
قصد ما در اینجا نه پرداختن به نظرات آقای سروش بلکه نظریات دری��دا در م��ورد زب��ان و معض��ل حض��ور
است که طبعا می تواند کمک اندکی در'درک بهتر  بحث اولی نیز باشد. پیتر بنسون در مق��اله زی��ر ب��ه م��ا
می گوید که زبان از نظر ژاک دریدا چه هست و چه  نیس��ت. نویس��نده در رابط��ه ب��ا معض��ل حض��ور ش��رح

خلصه ای نیز  در مورد تاریخ ادیان دارد.  اما پیش از آن توضیح چند نکته ضروری است.
دریدا اگر چه در آثار اولیه خود مانند «در باره گراماتولوژی» به مسأله زبان می پ��ردازد ام��ا دغ��دغه اص��لی
وی نقد متافیزیک است. از  نظر وی زبان مبهم،  پویا و نیز  ابزار ناقصی برای ایجاد ارتباط است چ��را ک��ه
عوامل بسیاری بر آن تأثیر می گذارند.  از آنجا که متافیزیک در پی یافتن یافتن  معن��ایی پای��دارو  قطع��ی
است  آن در کاوش خود موفق نخواهد بود. او معتقد اس�ت ک��ه در روش  مت��افیزیکی م�ا همیش��ه ب��ا ق�رار
دادن تقابل های دوگانه مانند خوب در مقابل بد،  خدا در براب��ر انس��ان، گفت��ار در مقاب��ل نوش��تار... آغ��از
می کنیم. این تقابل ها به هیچوجه تقابل دو نیروی برابر نیست بلکه یکی بر دیگ��ری می چرب��د (در اینج��ا
اولی بر دومی) و دیگری نادیده گرفته می شود.  در همه این موارد ما به گونه ای  با معضل حضور م��واجه
هستیم. در این تقابل ه��ا مثل  ارتباط��ات  آن چی��زی معت��برتر اس�ت ک��ه حض��ور نق��ش بیش��تری دارد.  در
گفتار، معمول  گوینده حضور دارد  و  ارتباطات بدون واسطه ص��ورت می گی��رد، ام��ا در نوش��تار، نویس��نده
قبل از نوشته شدن متن،  از طریق و با میانجی گری گفتار و تفکر، متن م��ورد نظ��ر را ب��ه رش��ته تحری��ر در
می اورد و از این رو گفتار به معنی بیان نظرات بدون واسطه و نوشتار با واسطه تعبیر می شود. نتیجه آنک��ه

گفتار اهمیت بیشتری می یابد.
دومین نکته، نظر سوسور در مورد دال و مدلول است. بنا به  سوسور هر نشان زبانی دارای دو وجه اس��ت
دال و مدلول. برخلف تعبیر گذشته نشانه زبانی یک شی و یک اسم را به ه�م پیون��د نمی ده��د بلک��ه ه��ر
نشانه زبانی مفهوم و یک تصویر اوایی که امری فیزیکی نیست را به هم پیون�د می ده��د. از نظ�ر وی هی�چ
اوایی قبل از نظام زبانی وجود ندارد چرا که زبان از تفاوت ها ب��ه وج��ود می ای��د. ه��ر نش��ان زب��انی  وق��تی
معنای خود را می یابد که در مقابل با دیگر نشانه های زبانی قرار گیرد و از آن ها متمایز گردد. دری��دا ای��ن
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نظریه سوسور را بسط داده و می گوید که ه��ر دال فق��ط ب��ه ی��ک م��دلول اش��اره نمی کن��د و در ی��ک زم��ان
می تواند اشاره به مدلول های متعددی داشته باشد، دیگ��ر اینک��ه ه��ر دال می توان��د م��دلول دال دیگ��ری
شود و بالعکس. وی  نتیجه می گیرد در چنین فرایندی به خاطر  سلس��له ط��ولنی  دال ه��ا   معن��ا و فح��وا
دچار  تأخیر می شود. دریدا  از اصطلح دیفرانس برای تشریح این پدیده  اس��تفاده می کن��د ک��ه در زب��ان
فرانسه  هم تفاوت و هم تعویق افتادن در این اصطلح  نهفته است. از نظر دری��دا، سوس��ور ن��وعی تم��ایز

بنیادی بین دال و مدلول قائل است که همان درغلتیدن به دامان سنت ریشه دار متافیزیکی است.    
 پی��تر بنس��ون، نویس��نده مق��اله زی��ر،  فلس��فه تحلیل��ی را  در دانش��گاه کمبری��ج، و فلس��فه ق��اره ای را در

گروه های مطالعاتی و سمینارها در لندن مطالعه کرده است.
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دریدا در باره زبان -

نوشته: پیتر بنسون
برگردان: رضا جاسکی

۳۹۱۹تعداد کلمات: 

در اوایل قرن بیستم فلسفه به دو اردوگاه فلسفه تحلیلی و قاره ای منش  عب گش  ت. از آن پ  س ای  ن دو
پل های متحرک خود را بال کشیدند، ارتباطات را قطع نمودند، و مانند گروه هایی که توسط کوهس  تان ها
یا اقیانوس ها از هم جدا شده اند، زبان های مورد استفاده شان نی  ز  متق  ابل غی  ر قاب  ل درک ش  ده اس  ت
(حالتی که امکان دو زبانی را انکار نمی کند ) . با وجود این جدایی، در واقع آن ها اغلب راه ه  ای م  وازی

در امتداد مسیرهای خود ایجاد نموده اند.
فلسفه تحلیلی یک مرحله  باور به اینکه تجارب آنی می توانند در  زبان پایه ای از  داده های حسی [مانن  د
رنگ ه، اشکال، مزه ها، بوها. م] ضبط شوند و سپس از آن ها به عنوان پایه ای برای تمام گزاره ه  ای قاب  ل
فهم استفاده شود، را از سر گذراند (این اندیشه «پوزیتیویس  م» ی  ا «اثب  ات گرایی» نامی  ده می ش  ود). «
اتمیسم منطقی»  برتراند راسل  شکلی از این اندیشه بود. فروپاشی این پروژه در م  واجهه ب  ا مش  کلت
فایق نیامدنی منجر به تأکید روزافزون  بر خود زبان گشت، زب  انی ک  ه دیگ  ر در افش  ای  جه  ان ب  دون
مشکل در نظر گرفته نمی شد. این «چرخش زبانی»  تاریخ بعد از فلسفه تحلیلی، که عمدتا در کشورهای

انگلیسی زبان پیگیری می شد، را  به طور قطعی  مشخص می کند.
در همین حال یک تحول متوازی در فلسفه قاره ای (اروپا) رخ داد. رویکرد فلسفی  پدیدارشناس  ی، ک  ه
توسط ادموند  هوسرل بنیاد نهاده شد، طرح کرد که طبیعت اشیاء فقط در صورتی که فرضیات روزم  ره
موقتا کنار گذاشته شوند،  می توانند به طور تجربی برمل شوند. اگر چنین شود، آنگ  اه می ت وان س اختار
واقعیت را به وضوح توصیف نمود. در واکنش به این موضوع، زبان شناسی ق  اره ای  پ  س از وی ب  ه ط  ور
عمده مجذوب  زبان شناسی نظری، به ویژه ایده های فردینان دو سوسور  زبان ش  ناس سوئیس  ی گش  ت،

  منتشر شد. با این حال، نف  وذ گس  ترده۱۹۱۶که دوره زبان شناسی عمومی وی پس از مرگش در سال 
  از طبقه بندی آن برای تحلی  ل داده ه  ای۱۹۵۰آن سال ها بعد  وقتی که کلود لوی-اشتراوس  در دهه 
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انسان شناسی استفاده نمود، آغاز گشت. این امر جنبشی را بنیاد نهاد که به «ساختارگرایی» معروف شد
و هدف آن استفاده از یک روش واحد و یکپارچه مبتنی بر  زبانشناسی در تمام  علوم انسانی بود.

)  حرفه فلسفی خویش را آغاز نمود، ای  ن چنی  ن ب  ود.۱۹۳۰–۲۰۰۴شرایط غالب  زمانی که ژاک دریدا (
بنابراین کامل  قابل درک است که او می بایست با  تجزیه و تحلیل دقیق از تئوری ه  ای سوس  ور و دیگ  ر
زبان شناسان آغاز می کرد و شباهت انان به غوغای تئوری های مرب  وط ب  ه زب  ان ک  ه در ق  رن هیج  دهم

 ب  ه ن  ام «در ب  اره۱۹۶۷بوج  ود آمدن  د را  نش  ان می داد. ای  ن مب  احث مف  اد کت  اب وی در س  ال 
گراماتولوژی» ،یکی از اثاری که شهرت بحث برانگیز وی و شهرت او به مث  ابه جنج  ال برانگیز را تث  بیت
نمود، گشت. موضوعات مسلم ساختارگرایی  در طی تجزیه و تحلیل وی رنگ قانع کننده خود را باختند.
از همین رو دریدا به درستی به عنوان پساساختارگرا توصیف می شود. این امر تا حد امک ان اس  م بس یار
دقیق تری نسبت به «پست_مدرنیست» است-یک مقوله بسیار مبهم که به نظر می رسد می توان تقریب  ا 

از زمان نیچه به بعد  به همه چیز اطلق نمود.
ایده های دریدا بارها، و اغلب توسط خود اف  رادی ک  ه م  دعی ستایش  گری وی هس  تند، ب  د جل  وه داده
شده اند. به همین دلیل تأکید بر برخی از نکات آشکار و  روشن کردن کامل  آنچه  او نمی گوید، ضروری
است. ممکن است برخی از افراد ناامید گردند، اما دریدا آن نسبیت گرای افراطی که اغلب ادعامی ش  ود
بوده است، نیست. او تفاوت بی  ن حقیق  ت و دروغ را انک  ار نمی کن  د. او ادع  ا نمی کن  د ک  ه جملت را
می توان هر طوری که بخواهیم تعبیر کنیم. او از اینکه بین زبان و واقعیت هی چ رابطه ای وج  ود ن دارد،
دفاع نمی کند.  هر کدام از این ادعا های، اگر بخواهیم با متانت بگوییم، شگغت اور که  به او نس  بت داده
می شود، بدون آنکه وی اظهار نظری  کرده باشد ت  ا چنی  ن ت  اثیری  را ب  اقی گ  ذارد،  بس  یار تعجب اور
خواهد بود، اما او چنین نکرده است. برای نمونه، ریموند تالیس در  بخش ششم کتاب  به نام «سوس  ور

)    انتقاد زیادی از دریدا نمود، اما  بارها  از نظر او،  دریدا  اشاره به چیزهایی  بسیار از آنچه۱۹۹۵نه» (
که خودش واقعا  گفته،  دارد. تالیس ادعا می کند ک  ه «دری  دا انک  ار می کن   د...که فرات  ر و ی  ا در ورای
نشانه ها یک واقعیت بنیادی وجود دارد که صرفا «انجا»ست و  ف  رد ب  ا ان  می توان  د  تم  اس مس  تقیم

)٫  این تقریبا  درست است، اما دریدا  امکان «تماس مستقیم» با واقعیت را انک ار۱۶۶برقرار نماید» (ص 
می کند و نه وجود چنین واقعیتی را. بنابراین وقتی که تالیس می نویسد «خود این اندیشه که یک جهان
گاهی موجود است، بیرونی وجود دارد-که از آن در نهایت مفاهیم بوجود می ایند- و   به سادگی برای آ

گاهی موجود است»  مشکل داشت و ن  ه۱۸۸رد گشته است» (ص  )   دریدا  با   بند «به سادگی برای آ
وجود جهان خارجی. هیچ کدام از نقل قول های دریدا توسط تالیس جل  وتر از ای  ن نمی رود. ام  ا ن  تیجه
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)xxنهایی برون یابی و استنتاج از دیدگاه های دریدا در یک پلمیک ضد دریدایی که با تجویز تالیس (ص 
نقل می شود این است که او « تفاوت بین واقعیت و افسانه، مشاهده و تخیل، ش  واهد و تعص  ب را انک  ار
می کند.» اگر چنین چیزی صحت داشته باشد، هشدار دهنده است. اما،  دریدا بارها  درخواس  ت نم  ود

بداند در کدام صفحه از کتاب هایش چنین چیزی را گفته است؟

مشکلت حضور
«در باره گراماتولوژی» دریدا  مربوط به زبان است. اما ما هنگ  امی ک  ه زب  ان را مط  العه می کنی  م، چ  ه
چیزی را مطالعه می کنیم؟ چنین پدیده پیچیده ای جنبه های بسیاری دارد، و می توان آن را در س  طوح
مختلف بررسی کرد. برای مثال، ما از کلمه «زبان شناس» برای اش  اره ک  ردن ب  ه کس  ی ک  ه زبان ه  ای
بسیاری می داند استفاده می کنیم، ام  ا م  ا همچنی  ن از ای  ن کلم  ه ب  رای ن  ام بردن از ی  ک دانش  جوی
زبان شناسی-که مطالعه ویژگی های کلی همه زبان ها از جمله تاریخ و تمایزات آن ها ست- نی  ز اس  تفاده

می کنیم.
 )- ب ه۶۰علقه دریدا  یافتن «شرایط بنیادی همه نظام ه  ای زب  انی» ب  ود (در ب  اره گرام  اتولوژی، ص 

عبارت دیگر کشف  حداقل شرایطی که ایجاد هر زبانی را ممکن می سازد. از نظر دریدا، همه تئوری های
زبان شناسی، از قرن هجدهم تا بیستم، اهمیت مفرطی به گفتار به جای نوشتار داده اند. البت  ه، در واق  ع
محتمل این است که زبان گفتاری قبل از زبان نوشتاری وجود داشته است. اما  حتی  این نیز مش  خص
نیست. ممکن است علیم روی ی ک س  نگ  آغش  ته ب  ا معن  ی، قب  ل از اوای ص  وتی  قاب  ل فه  م وج  ود
داشته اند؟ اما دریدا در درجه اول علقمند و نگران این پرسش تاریخی نیست. در عوض او معتقد اس  ت
که تعمق در باره ویژگی های علیم نوشتن می تواند به طور اسان تری خصوص  یات مش  خص کننده م  ورد
نیاز هر پدیده زبانی را آشکار سازد. به عکس، تمرکز بر گفتار به آسانی به فرضیات گمراه کننده ای که آن

)  خلصه نمود،  ختم می شود. ۱۲را  می توان در عبارت وی «فلسفه حضور» (ص 
اما منظور از «حضور» چیست؟ دریدا با این کلمه اشاره به هر فرض مستقیم و بدون واسطه، ب ه معن ای
تحت اللفظی «فقدان میانجیگر» دارد. هم  پدیدارشناسان و هم راسل و اثبات گرایان منطقی هنگامی که
در  تلش برای  ایجاد  تجارب حسی برای پایه دانش و زبان  بودند،  چنین تماس مستقیمی ب  ا واقعی  ت
را جستجو می کردند.  بنابراین، کلمه «قرمز» می توانست یک تجربه انی رنگ، به دلیل پاس  خ  برخ  ی از
سلول های  واکنش گر در شبکیه چشم، را معین کند. اما،  از آنجا که  «قرمز» کلی است و اشاره  به ه  ر
نوع تجربه رنگی، هم واقعی و هم خیالی، دارد آنگ اه آن  نمی توان د توض یح کام ل کلم ه باش د. این ه  ا
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مسائلی هستند که در طول تاریخ فلسفه  از دوران افلطون به بعد  تکرار می شوند. فلسفه مکررا  در پی
بستن  زبان و دانش به لحظه تماس مستقیم با واقعیت  جایی که هر گونه شک و تردیدی از بین می رود،
هستند. به عکس،  فلسفه دریدا  متوجه  شکاف های اجتناب ناپذیری است که باید  بین تجربه و واقعی ت
مذاکره شوند-به ویژه در ارتباط با زبان، و اینکه با چه دقتی ما بررسی خود را انجام می دهیم.   (در یدا
در اخرین نوشته های خود این مسائل را در رابطه با عدالت مانند پل زدن بین شکاف عمومیت  ق  انون و
ویژگی  شرایط در نظر گرفت.) اما بدون آنکه بخواهیم یک شک و تردید عم  ومی را آغ  از کنی  م، فلس  فه
دریدا نگرشی است که کامل   با چشم انداز علم معاصر مطابقت دارد، چرا که همه فرضیات علمی م  وقت
هستند، بدین معنی که در پرتو شواهد جدید می توان در آن ها  تجدید نظر نمود. وقتی که مجموعه ای از
فرضیات به عنوان  بکلی غیرقابل انکار در نظر گرفته می شوند، آن ها وارد قلمرو دگم  می گردند، و بیشتر

در اندیشه دینی یافت می شوند تا فلسفی.
در واقع یک راه خوب برای فهمیدن درک مسأله « حضور» و ارتباط آن با گفتار ای  ن اس  ت ک  ه در ب  اره
نگرش های مختلفی که گروه های متفاوت نسبت به وحی الهی اتخ  اذ می کنن  د، فک  ر کنی  م. ب  ا وج  ود
باریک بینی ریچارد داوکینز و همکاران اته ایست مبارز وی که گرایش به یک جا جمع ک  ردن هم  ه زب  ان
دینی در یک مقوله را دارند، در واقع شیوه های بسیاری برای ادعای ایمان وجود دارند. (من باید تص  ریح
کنم که خود دریدا به طور مستقیم هیچ کدام از این ها را تائید نمی کند: او متخصص الهیات نیست. من

فقط می خواهم از طریق تفاوت این هامثالی برای نگرش های مختلف به زبان زده باشم.)
ما احتمال  همگی، گاهی از اوقات در گوشه و کنار خیابان،  ش  نیده ایم ک  ه اف  رادی ب  ا اعتق  ادی راس  خ
برافروخته می گویند «خداوند با من سخن گفته است!» تلقین این صدای فرمان چیزی اس ت ک ه آن ه  ا
نمی توانند اطاعت از آن را نه شک  و نه رد کنند. یک نکته س  اده را می ت  وان از آن ه  ا پرس ید، «چط  ور
می دانی که آن خدا بود؟» ادعای بی واسطگی موجب یقین ناخواسته می شود. ش  نیدن ی  ک ص  دا، ی  ک
تماس، اغلب لحظه اعلم تاسیس یک دین است ، مانند  موسی هنگام سوزاندن بوته، یا محمد به هنگ  ام
شنیدن سخنان جبریل . با این وجود،  کسانی که پیروان این پیامبران هستند، تنها از طریق یک رس  انه
و واسطه نوشتاری مانند انجیل و قران، به صدا  دسترسی دارند. همان طور ک  ه م  ا از  تاری  خ می دانی  م،
اختلف اغلب حول این مسأله بوده است که آیا حتی می توان این متون را  به زبان های مختل  ف ترجم  ه
نمود-مانند اعدام ویلیام تیندال به خاطر ترجمه انجیل به زبان انگلیسی-شاید به خ  اطر اینک  ه چنی  ن

ترجمه ای نشان دهنده یک قدم دورتر شدن از منبع، و از طریق یک  و اسطه اضافی است.
با این حال، در میراث یهودی-مسیحی یک سنت مخالف نیز وجود دارد ک  ه غیرمس  تقیم  و بی واس  طه
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بودن این متون را قطعی دانسته، و در پی تفسیر آن ه  ا ب  رای ب  ه ثم  ر نش  اندن راهنم  ایی بالقوه اش  ان
هستند. بنا بر یک شوخی یهودی،  اگر دو خاخام را در یک اتاق داشته باشید شما حداقل سه خوانش از
هر قطعه کتاب مقدس خواهید یافت. (البته، این اصل   به معنی آن نیست که ان قطعه را می توان به هر
چیزی معنی کرد .)   به طور مشابه، رویکرد قرون وسطایی مس  یحیت چه  ار راه را ب  رای خ  وانش ه  ر
قطعه اعلم نمود: تحت الفظی، عرفانی، گونه ش  ناختی و مج  ازی (استعاره شناس  ی). ای  ن چه  ار س  نت
تفسیری توسط بنیادگرایان، که در پی چسباندن یک مفهوم انی-معروف و ثابت به هر کلمه هستند، ب  ه
چالش کشیده می شوند. از این رو بنیادگرایی یکی از مظاهر متافیزیک حضور است. از منظ  ر دری  دا، آن

مستلزم یک سوء تفاهم از زبان می باشد.
اگر بر گفتار متمرکز شویم، آن یک اشتباه دیگر از ایده حضور را یادآوری می کند: اینکه احتمال مح  اوره
آزاد  دو نفر در حضور یکدیگر بهترین حالت ارتباط است. دریدا در مورد ادعاهای خوش بینانه تر در ب  اره
ده شک و تردید می افشاند؛ چنانکه او نوش  ت، «م  ا  از آنچه که چنین برخوردی می تواند فاش سازد، گرب
حضور  مشتاقانه  که  با کمک  ژست و اشارات زبان در پی کس ب آن هس  تیم، مح  روم گش ته ایم» (ص

)   در واقع، علقه او به روانکاوی، و دلیل وی برای باور به اهمیت فلس فی ان، در ای  ن ادع ا نهفت ه۱۴۱
است که ما  هرگز حتی برای خودمان حضور کامل نداریم-ذه  ن هوش  یار م  ا همیش  ه در س  ایه ط  رف

مخفی پشتی قرار دارد.

 اشتباهات نوشتن
هنگامی که ما نوشتن را  به عنوان مظهر نمونه زبان در نظر بگیریم،  همه  خطاهای بی واسطه گی ح  تی

 تم  ام۱۹۷۱با وضوح بیشتری آشکار می گردند. دریدا در مقاله خ  ود «امض  ا، روی  داد، مت  ن» در س  ال 
کمبودهای مختلف، واقعی یا بالقوه که به طور ض  منی در خ  ود وج  ود نوش  تن هس  تند را ب  ه نم  ایش
گذاشت.هم چنان که فقدان و نبود در مطلب خود  (نشانه) را  به لحاظ معنی  اش (مفهومی ک  ه نش  انه
اشاره می کند ) مشخص می کند، غیبت و نبود تولیدکننده نشانه نی  ز وج  ود دارد. ای  ن عام  ل در م  ورد
نشانه های اوایی گنگ و نامشخص است زیرا  گوینده ای که ما صدایش را می شنویم به احتمال زیاد قابل
رویت است. اما اختراع تکنولوژی ضبط نشان داده است که نشانه های اوایی حتی در صورت عدم وج  ود
و غیبت تولیدکنندگان آن ها نیز ماندنی هستند. به طور کلی این یک ویژگی متمایزکننده  نش  ان  زب  انی
است که ظرفیت باقی ماندن ان در غیاب تولیدکننده اش ، حتی در شکل غیبت رادیکال آن یعنی  پ  س

از مرگ تولیدکننده نیز  وجود دارد.
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به طور مشابه یک نشانه می تواند در غیاب گیرنده و مخاطب آن، شخصی که تولیدکنن  ده م د نظ ر دارد
باقی بماند. دریدا بعدتر در کتاب « کارت پستال» به این نمونه اشاره می کند که کارت پستال خطاب ب  ه
یکی و توسط فرد دیگری نوشته می شود.در حالی که آن از طریق سیستم پستی در حال گردش اس  ت،
متن آن توسط شخص ثالثی (مثل  پستچی) می تواند خوانده شود، اما آن مقام مهم خود را در غیاب ه  ر
دو  تولیدکننده پیام و گیرنده مورد نظر حفظ کرده است. و در عین حال پیام همچنان این ا فراد غ  ایب
را فرا می خواند. نشانه ها بر روی کارت به طور اجتناب ناپذیری در دام این سه عنصر غ  ایب تولیدکنن  ده،
مفهوم، گیرنده گرفتار هستند. دریدا در «امضا، رویداد، متن» بر ویژگی ضروری دیگری مربوط به نش  انه
زبانی تأکید می کند: ظرفیت آن برای تکرار. منظور وی این است که در اص  ل  نش  انه بای  د تک  رار  و ب ه

،«a«همان» عنوان در هر تکراری تشخیص  داده شود. هر تکراری تا حدی متفاوت خواه  د ب  ود ام  ا  «
«A» و ،«Aهمگی باید به عنوان همان حرف تشخیص داده شوند. درس  ت ای  ن خصیص  ه اس  ت ک  ه «

نشانه را از ویژگی مطلب خود برمی دارد و به نمونه ای از یک چیز  عام ترقی می دهد .همچنان که دریدا
اشاره می کند، حتی یک امضا که اثبات فردیت و هویت است، بایستی توانایی تکرار شدن را داشته باشد،
مبادا که ارزش ان، ظرفیت قابل تشخیص داده شدن ان، از دست برود. هنگامی که نش  انه ه  ویت م  ن
شکل زبانی به خود می گیرد، آن در ورای کنترل من فراتر از غیبت من، در ورای مرگ من، قاب  ل تک  رار

می شود.
از این رو توجه به نوشتن به عنوان مظهر نمونه زبان نشان می دهد که کوچک ترین واحد زبان (که دریدا

theآن را «  gramme» [ یعنی   علم ت و نش انه نوش ته ش ده]   می نام د- و در ن تیجه کلم ه او «
grammatologi.از آن گرفته شده) فاش می سازد که  همیشه یک اث  ر و  رد  تک  رار ش  دنی اس  ت «

«رد» نشانه ای است که پس از لحظه نوشتن باقی می ماند. در زبان فرانسه کلمه «رد» همچنین دلل  ت
بر اثری دارد که یک حیوان از خود باقی می گذارد و شکارچی باید آن را دنبال نمای  د. ای  ن ردپاه  ا و ی  ا
شاخ و برگ های فروریخته مشخص می کنند (که تولیدکننده نوشته)  اکنون عبور کرده است؛ آن ها آنجا
باقی می مانند چه شکارچی (یا گیرنده نوشته) وارد صحنه شود یا نشود؛ و همیشه ممکن است که مفاد
آن قابل خواندن (توسط یک ردیاب بی تجربه) نباشد. بنابراین ردپا ، مانند نوشتار، آنچه  که غایب اس  ت
(تولیدکننده، گیرنده، پیام) را احضار می کند. این یک قابلیت قابل توجه برای هر چیز  داشتنی است. به
طور کلی، همه اشیا آن چیزی هستند که هستند ، و نه چیز دیگری-اش  یا ت  وداری از وج  ود. ام  ا ی  ک
نوشتار (وقتی که به عنوان نوشتار تشخیص داده می شود) با خود سایه هایی از چیزهایی که نیست را به
ارمغان می اورد. سوسور قبل  به این  ذات تقسیم شده  زبان اشاره می کند،  مثل گفتن اینک  ه ، مانن  د دو
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روی یک سکه، هر نشانی دو چهره جدانشدنی دارد: دال و مدلول-دومی مفهومی است که توسط اول  ی
فراخوانده می شود. دریدا اشاره می کند که هر دو این چهره آن چیزی است که او آرمان وارگ ی می نام د
تا مادی. او در اینجا  از تمایز فلسفی بین «ایده ال» و «مادی» استفاده می کند. در این مفه  وم فلس  فی،
«ایده ال» به معنی «بهترین» نیست، آن به معنی هر چیزی است که متعلق به قلمرو مف  اهیم و اندیش  ه
است تا اینکه به امور مادی و فیزیکی. بنابراین منظور او این است که دال یک علمت فیزیکی در ش  کل
گاهانه مانند یک نمونه از یک نشانه تکراری تشخیص داده می شود. مادیش نیست بلکه علمت به طور آ
در نتیجه دریدا این سؤال را مطرح می کن  د ک  ه آی  ا هستی شناس  ی م  ا (ب  ه عن  وان مث  ال روش م  ا در

grammeطبقه بندی انواع هستی که وجود دارد)  نیاز دارد تا برای انطباق با تلفیق غیاب و حضور در

 ، و۱۹۶۸اصلح شود. این سؤالی است که او در جاهای مختلف، به ویژه در مقاله «دیفرانس» در س  ال 
نیز به  خصوص در  نوشته های مربوط به افکار مارتین هایدگر، دنبال می کند. بحث کامل در مورد چنین
مسائلی خارج از محدوده این مقاله است، اما این موضوع  قابل تعمق است که حتی مدت ها  پس از آنکه
انسان منقرض شده است، هر نشانه به صورت یک نوشتار باقی می ماند اگر فق  ط  آن  ب  ر روی کاغ  ذ ی  ا
سنگ حک شود. به نظر من این پرسش جالب تری نسبت به این معمای اشناست که «اگ  ر درخ  تی در
جنگل بیفتد بدون آنکه کسی در اطراف آن را بشنود، آیا آن صدا می دهد؟» (سؤال دوم کمتر از آنچه به
نظر می رسد گیج کننده است: درخت در حال سقوط، بنا به قوانین فیزیک امواج صوتی تولید می کن د؛ و
اینکه آیا این به خودی خود «یک صدا» ایجاد می کند، یا اینکه «یک ص  دا»، اش  اره ب  ه چی  زی دارد ک  ه

توسط کسی شنیده شود، این صرفا  موضوعی مربوط به تعریف ان است.)
ژان پل سارتر گفت که انسان نیستی را در جهان، جایی که وگرنه می بای  د «سرش  ار از هس  تی» باش  د،
مرسوم کرد. او اولین کسی نبود که چنین چیزی را مشاهده نم  ود. در فص  ل ی  ازدهم داگ  و د جین  گ

(قرن چهارم پیش از میلد) چنین نوشته شده است: 
«سی پره  در مرکز چرخ به هم می ایند، آنجا که نیستند، ویژگی ارابه در آن است. از گ  ل رس
کاسه می سازیم. آنجا که گل نیست فایده کاسه در انجاست. [با در و پنجره خ  انه می س  ازیم.
آنجا که در و پنجره نیست، فایده خانه انجاست. اگ  ر هس ت را نفع  ی باش د، فای  ده از نیس ت

است.]»
این قدرت نبود و نیستی که  برای اهداف انسانی است، بنا به دری  دا، در ان  واع روش ه  ا ب  ا زب  ان تک  ثیر
می شود. اما آیا منبع چنین قدرتی قبل از تکامل انسان وجود داشته است، یا اینکه همان طور که س  ارتر
می گوید ما آن را به جهان اوردیم؟  دریدا در مورد این موضوع مبهم است و من همچنان در تردید ب  اقی
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هستم که آیا فلسفه وی می تواند چنین مسائلی را به طور رضایت بخشی حل کند. در عوض،  هدف م  ن
در این مقاله این بوده است که آن ویژگی های زبانی را طرح کنم که از نظر دریدا دارای اهمیت فلس  فی
حادی هستند ، و نیز برخی از سوتفاهم های مشترک در مورد دی  دگاه های وی را اص  لح نم  ایم. گزین  ه
خواندن کتاب های وی (که اغلب در مشکل بودن آن ها اغراق شده اس  ت) به  ترین راه ب  رای ی  ادگیری

بیشتر است.

           ۲۰۱۴، شماره صد. سال philosophy nowبرگرفته از مجله 
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اینیاتسیو سیلونه، یکی از نام اوران قرن گذش��ته، در ط��ول زن��دگی خ��ود  کتاب ه��ای مع��روف  بس��یاری را
نگاشت. اما دو رمان اول وی، فونتامارا و نان وشراب بنا به گفته عده ای از منتقدان ادب�ی  از مش��هورترین
کتاب های ضدفاشیستی آن دوره  و نیز تمام دوران جنگ سرد محسوب می ش��دند و  ب��ر تع��داد زی��ادی از
نیروهای رادیکال جهان تأثیر بسزایی برجا گذاشتند. اکثر منتقدان بر ای��ن نکت��ه تواف�ق دارن��د ک��ه ن�ان و
شراب شاهکار سیلونه محسوب می شود. سیلونه در این کتاب ایده های سوسیالیستی و مسیحیت اولی��ه
را در هم ترکیب نموده و آن را در بهترین وجهی در زندگی روزمره یک کمونیست فراری که با لباس مبدل
یک کش��یش خ��ود را در یک��ی از روس��تاهای ایتالی��ا پنه��ان نم��وده اس��ت، ب��ه نم��ایش می گ��ذارد. اگرچ��ه
کتاب های سیلونه مملو از ایده های مذهبی است اما این امر مانع از استقبال نیروهای غیرمذهبی از آثار

وی  نگشت.  بسیاری از رادیکال های غیرمذهبی در سراسر دنیا شیفته نوشته های وی گشتند.
با این وجود سیلونه در کشور خود ایتالی��ا و خصوص��ا ن��زد منتق��دان ادب��ی آن کش��ور محبوبی��تی را ک��ه در
آمریکا و بسیاری از کشورهای دیگر یافت، را هرگز نیافت. علوه ب��ر ای��ن، همچن��ان ک��ه خ��ود نی��ز اذع��ان
می کرد، در زندگی وی راز بزرگی نهفته بود. کمتر از هشتاد سال پیش، جورج ارول در مورد سیلونه گفت
ک��ه «او  انقلب��ی و م��رد درس��تکاری اس��ت» و بن��ا ب��ه گفت��ه اورول «یک��ی از کس��انی اس��ت ک��ه از ط��رف
کمونیست ها متهم به فاشیست بودن، و از طرف فاشیست ها متهم به کمونیس��ت ب��ودن می گ��ردد.»، ام��ا
این شک و تردید همچنان پس از هشتاد سال بر جای خود باقی اس��ت. آی��ا س��یلونه ی��ک خ��ائن، ح��امی
فاشیست ها و جاسوس موسولینی بود؟  آیا او که  از طرفداران پروپا قرص سوسیالیس��م اخلق��ی ب��ود، در
عمل به  اصول خود خیانت می نمود؟  آیا وی قدیسی بود در لباس یک رمان نویس و ی��ا ش��یطانی ب��ود در
لباس��ی مب��دل؟و ی��ا هیچی��ک؟  و از هم��ه مهم ت��ر آی��ا می ت��وان س��یلونه رم��ان نویس  ب��ا هم��ه زش��تی ها و
زیبایی هایش از اثاری که توسط او تولید شده است، را مجزا نمود؟  آیا آثار س��یلونه در دوران جن��گ س��رد
وظیفه معینی را بر عهده داشتند و پس از آن بایستی این آثار را به بوته فراموشی سپرد؟ و ایا حال که این

گرد و غبارها نشسته است می توان به آثار وی از زوایای دیگری نگریست؟
) می کذرد، شاید بهانه خوبی باشد که بر آثار سیلونه۱۹۳۶امسال که هشتاد سال از انتشار نان و شراب (

و زندگی او از جنبه های کامل   گوناگون بنگریم. آنچه قطعی است اینکه روایات طرفداران و مخالفین وی
با هم تفاوت  های زیادی دارند. 

 در قسمت اول این سری از مقالت ، وانیسا کوک  نگاهی دارد بر انگیزه های م��ذهبی س��یلونه و ت��أثیر آن
بر چپ های آمریکا. بخش هایی از ای��ن مق��اله ب��ه خ�اطر ط�ولنی ب�ودن و پرداخت��ن ب��ه جزئی��ات تح�ولت

نیروهای چپ مذهبی آمریکا در اواسط سده گذشته حذف شده است.    
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هشتاد سال پس از نان و شراب -
سوسیالیسم مسیحی اینیاتسیو سیلونه

نوشته: وانیسا کوک
برگردان: رضا جاسکی

۳۰۲۶تعداد کلمات: 

، ایروینگ هاو روشنفکر آمریکایی و از بنیادگذاران  مجله دیس  نت ب  رای دی  دن۱۹۵۷در تابستان  سال 
رمان نویس سیاسی محبوب خود، اینیاتسیو سیلونه  از نیویورک به رم  مس  افرت نم  ود. ه  او چنی  ن ب  ه
خاطر می اورد « با وجود آنکه ما می دانستیم که دارای  بسیاری از ای  ده ها و برخ  ی از تج  ارب مش  ترک
هستیم، ما مش  کل معم  ول  ش  روع  ص  حبت را داش  تیم.»  س  یلونه در تلش ب  رای رس  یدن ب  ه قل  ب
خویشاوندیشان، هاو را واداشت که ابتدا شروع کند. او پرسید «شمااولین بار کی سوسیالیست ش  دید؟»
هاو پاسخ می دهد، در سن چهارده سالگی. سیلونه با هیجان شروع به خنده می کند «شما هم-شما هم
در این سن شروع کردید؟» یخ ماجرا شکسته شده بود.  با وجود آنکه س  یلونه در ابت  دای ق  رن در ی  ک

۱۹۲۰منطقه روستایی کاتولیک  ایتالیا بدنیا آمده بود، و هاو، یک یهودی سکولر ک  ه در برانک  س ده  ه 
پرورش یافته بود، علیرغم آنکه  آن دو در دنیاهای متفاوتی بزرگ شده بودند، پیون  د مش  ترکی داش  تند.
آن چنان که هاو در خاطرات خود خلصه می کند «برخی از خواست های مشترک ب  ا ج  وانی م  ا ارتب  اط

داشت.»
 هاو و سیلونه در نتیجه فساد کمونیستی آرزوی مشترک  بازپس گرفت  ن هس  ته اخلق  ی۱۹۵۰در دهه 

سوسیالیسم را داشتند.  هاو تعهد خود به سیاست چپ را در طی بزرگ شدن در یک محل  ه یه  ودی در
شرق برانکس و سپس در کالج شهر به عنوان پیرو ماکس شاختمن تروتسکیست، کسب ک  رده ب  ود. ب  ا
این حال رمان نویس ایتالیایی که در باره دهقانان مس یحی کوهس  تان های اب روزو می نوش ت، از برخ ی
جهات اساسی  ی  اداور ش  رایط وی ب  ود. ه  او در خ  اطراتش بی  اد می اورد «هم  ان قدر...ک   ه س  یلونه
نمی توانست از موضوعاتی که او را انتخاب کرده بودند اجتناب کند، من نیز نمی توانستم از اث  ار وی ک  ه
مرا انتخاب  کرده بودند، اجتناب کنم». «پرسش های وی، سؤالت من بودند.» به زودی معلوم ش  د ک  ه
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 منتشر گشت، الهام بخش ترین اثر وی شد. هاو ان  را۱۹۳۶نان و شراب، دومین رمان سیلونه که در سال 
 منتش  ر گش  ت،۱۹۳۳«شاهکار» سیلونه نامید. در حالی که اولین رمان سیلونه، فونتامارا ک  ه در س  ال 

«هنوز باور مارکسیستی راهنمایش بود»، نان و شراب  هاو  را به فکر چی زی ن و می ان داخت: ی ک ن  وع
پست-مارکسیسم، فرمی اخلقی از سوسیالیسم که در فض  ای بی  ن بوروکراس  ی و انارش  ی می توانس  ت

شکوفان  می شود. 
نان و شراب داستان یک انقلبی، پیترو اسپینا است که برای جلوگیری از دستگیر شدن  با لباس مب  دل
کشیشی در میان دهقانان زندگی می کند. اسپینا به هنگام پنهان ش  دن، ط  ی م راوده ب  ا روس تائیان و
مشاهده اشتیاق انان به جامعه و تغذیه روحی، تشخیص داد که سوسیالیسم و ارزش های مسیحی دارای
منابعی مشترک هستند. سیلونه، از بنیان گذاران حزب کمونیس  ت ایتالی  ا، ک  ه ب  ه خ  اطر سیاس  ت های
رادیکال گذشته خود در سویس در تبعید زندگی می کرد -و جایی که کتاب  اولین ب  ار منتش  ر ش  د-در
تلش برای بهبودی و رهایی از یک مورد شدید سر خوردگی و ناامیدی بود. سیلونه توضیح می ده  د ک  ه
رمان های او از یک «ضرورت مطلق  شهادت به»، نه فقط ظلم و ستم فاشیس   ت ها،یا ریاک  اری اخلق  ی
کمونیس  ت ها، بلک ه  ش رایط و تجربی ات دهقان  ان در منطق ه ب  ومی وی، اب  روزوی ایتالی  ا، سرچش مه
می گرفتند.   رمان فقط یک شهادت نبود بلکه تجربه ای بود در آنچه که هاو «درمان اخلقی» می نامید.
سیلونه اگرچه از شکست مارکسیسم  سبک شوروی برای آزادی توده ها تصفیه و تزکیه شده بود، با وجود
این  هنوز در سوسیالیسم زمینه های رستگاری را می یافت. او نتیجه می گرفت، سوسیالیسم پیش ف  رض
دموکراسی است؛ دموکراسی وابسته به جامعه است؛ و رشد  جامعه بر پایه ساده ترین اقدام های انسانی-
مراقبت از بیمار، شکستن نان ، و تقسیم شراب-است. نتیجه سیلونه این بود که ای ن رفت ار امیخت ه ب ا
حبت نیز بنای مسیحیت را تشکیل می داد- نه مسیحیت ماورا طبیعی، نهادی و ی  ا اعتق  ادی، عشق و مب
بلکه نوعی  تجربه مقدس ذاتی که تمرین همبستگی اجتماعی بود. س  یلونه نوش  ت، «مس  یحیت ب  دون
اسطوره، به ذات اخلقی اش تقلیل می یابد. «در معنای برادری مس  یحیت و از خ  ود گذش  تگی غری  زی
نسبت به فقرا، همان طور که من گفته ام، نوعی وف  اداری ب  ه سوسیالیس  م وج  ود دارد. ...م  ن آن را در
سنتی ترین شکلش به کار می گیرم: اقتصادی در خدمت  انسان، نه در خدمت دولت و یا هر  نوع  ترفن  د

 را تحم  ل۱۹۳۰ و  ۱۹۲۰قدرت .» سیلونه با ابراز امیدواری از اینک  ه سوسیالیس  م ص  دمات دهه ه  ای 
خواهد کرد نتیجه می گیرد، «من فکر نمی کنم که  به هیچ وجه این نوع از سوسیالیسم برای من عجیب

و غریب باشد.»
سیلونه حق داشت. چهار هزار مای  ل  دورت  ر در  آن ط  رف  اقی  انوس اطل  س، بس  یاری از رادیکال ه  ای
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آمریکایی به  دنبال گزینه ای به جای دکترین کمونیستی بودند. جلودارترین آن ها، روشنفکران نیویورکی
مانند هاو، لوئیس کوس ر، و دوای ت مک دونال د،  منزج ر از دول ت غیراخلق ی و ق درت حزب ی بودن د.
مک دونالد در مرور خود از کتاب «مدرسه دیکتاتورها»ی سیلونه نوشت: «اهمیت ان، درست مانن  د اث  ر
قبل تر او نان و شراب، این است که آن در رابطه با مجموعه ای از ارزش ها-انسانیت و صداقت ، و از نظ  ر
فکری پیچیده ای- برای پدیده های سیاسی امروز است.» همچنین آثار سیلونه بر دروت  ی دی، ای ج  ی
ماستی، و شخصیت های چپ مانند استاوتن لیند و تام های دن، ک ه همگ ی رم ان نویس ایتالی ایی را ب ه

خاطر بینش وی در مورد عناصر بنیادین  سوسیالیسم جامعه گرا ستوده بودند،  تأثیر داشتند. 
جای هیچگونه شگفتی نیست که رادیکال های مذهبی مانند دی و ماستی سیلونه و آثار وی را به آغوش
کشیدند. اما مطالب ص  ریحا  مس  یحی س  یلونه ب  رای سوسیالیس  ت های س  کولر نی  ز ج  ذبه داش  تند-
رادیکال هایی که در پی القاء سیاست های چپ با مفاهیم معن  وی و احس  اس عمیق ترع  دالت اجتم  اعی
بودند. تمرکز انان بر ویژگی های اخلقی و حتی مذهبی  نوشته های سیاسی سیلونه نش  ان می ده  د ک  ه
تأثیر  نان و شراب  بر آن ها، نه علیرغم تم های مسیحی اولیه آن،  بلکه  به دلیل آن تم ها بود. برای ه  او،
سیلونه «تلش مشتاقانه برای ش  رایط از دس  ت رفته آن زن  دگی س  اده ای، ک  ه در آن ف  رد ممک  ن ب  ود
بتواندمنابع اخلقی را بیابد، و انچه که دیگر سیاست نمی توانست آن را ارزانی کند» را نشان می داد. ب  ه
عبارتی دیگر، سیلونه سوسیالیسم را به عناصر بنیادین آن در تجربه انس  انی تجزی  ه ک  رد و ی  ک ض  ربت
اخلقی بی شائبه، یک منبع معنوی بسیار قدیمی را  آشکار نمود که  معنایی  جهانشمول برای یک نسل
یافته بود، نسلی که هاو « نسل ضرب و شتم دیده و گیجی» می نامید  که « با نوک انگشتانش خود را به

لبه یک آرمان آویزان نموده بود» .
استاتن لیند در خاطرات خود به یاد می اورد: «احساس فزاینده من در مورد اینکه انقلب باید ب  ه ن  وعی
هم مارکسیستی و هم اخلقی باشد، در یک کتاب بیان شده بود و در آن، «یک انقلب  ی کمونیس  ت ب  ه
شکل کشیش خود را پنهان می کند، و در  عمل مجبور می شود به این امر توجه کند که چگ  ونه ای  ن دو
بخش تجربه-مارکسیسم و مسیحیت-با هم جور می ایند. من نی  ز نی  از ب  ه چنی  ن ترکی  بی را احس  اس

 ، لیند  در سیلونه الهام بخشی برای کنش مستقیم و بیدرنگ، ن  ه مخ  رب بلک  ه۱۹۴۰نمودم.» در دهه 
سازنده- عملی رورزمره برای رفاقت و شفقت در جامعه می یابد. 

این درخواست برای ارزش های اخلقی و یک جامعه مشترک است که چهره های متفاوتی چ  ون  ه  او و
لیند-اغلب مخالف ایدئولوژیک یکدیگر در بحث ویتنام و دیگر مسائل روز- را در تحسین شان از سیلونه
با هم متحد می ساخت. همان طور که لیند تأکید می کند، «یک پایه  مشترک، یک دیدگاه  اصلی نیاز به آن
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دارد  به گونه ای  بیان گردد» که سوسیالیست ها را واقعا  متحد نماید و آن ها را برای فرارفتن از تفاوت ها
به چالش کشاند. سیلونه با بازگشت به هسته اخلق  ی سوسیالیس  م، آن پ  ایه مش  ترک را نش  ان داد.  او
استدلل نمود که به منظور حرکت به جلو و مقابله با معضلت سیاست  پس از جنگ، ف  رد بایدابت  دا ب  ه
عقب برگردد و مجددا  بر ارزش های اساسی که منبع عمل انقلبی هستند تأکید نمای  د. در رون  د ایج  اد
اخلق جدید همبستگی، این سوسیالیست های سکولر کشف کردند که خدمت به هر دو نیازهای م  ادی
و معنوی انسان ممکن بود؛ و همان طور که البر کامو  زمانی شگفت زده گشته بود، ممکن بود ب  ه  ی  ک

قدیس بدل شد بدون آنکه به خدا باور داشت.
 سکوندینو ترانکیلی، مردی ک  ه بع  دها۱۹۰۰سیلونه به نوبه خود با باور به خدا بزرگ شده بود. در سال 

به نام اینیاتسیو سیلونه معروف گشت، در یک خانواده زمیندار کوچک بدنیا آمد و در منطقه کوهستانی
جنوب ایتالیا در ابروزو که توسط دهقانان فقیر کاتولیک احاطه شده بود، ب  زرگ ش  د. س  یلونه توص  یف
می کند که «خصوصا شرایط زندگی انسانی در آنجا دشوار بود». « در آنجا درد همیشه به عن  وان اولی  ن
قانون در میان قوانین طبیعی پذیرفته شده بود، و به خاطر آن از  صلیب استقبال ش  د و ب  ه آن اح  ترام
گذاشته می شد.»  سیلونه نیز در سن پانزده سالگی از این درد سهمی برد؛ او که قبل  پدر  و  تن  ی چن  د
از خواهران و برادران خود را در سنین جوانی از دست داده بود،   یکی از معدود افراد خانواده خود بود

، که جان در حدود پنجاه هزار نف  ر ازهموطن  ان اب  روزوی س  یلونه  از۱۹۱۵که از زلزله فاجعه امیز سال 
جمله مادرش را گرفت، جان به در برد. 

سیلونه به یاد می اورد که فاجعه طبیعی  با فساد فردی و دولتی که او در ط  ی و پ  س اززلزل  ه مش  اهده
کرده بود،  نیز جفت و جور گشت.  برنامه بازسازی این منطقه که توسط مقام  ات دول تی اداره می ش د،
«با توطئه بی حد و حصر، تقلب، دزدی، کلهبرداری، اختلس، و هر نوع دیگری از عدم صداقت هم  راه
گشت.» بسیاری از روستائیان این کلهبرداری دول  تی را ب  ه عن  وان  ام  ر اجتناب ناپ  ذیر و  منطق  ی، و
«افرینش غیرقابل استرداد شیطان» که یک مسیحی خ  وب بای  د آن را ب ه عن  وان ی ک ق انون ط  بیعی
بپذیرد، در نظر می گرفتند. اما سیلونه اولین تکان های جدی خشم  اخلقی را احساس نمود که توانس  ت

او را به سیاست سوسیالیستی سوق دهد.
سیلونه جوان با درک اینکه کلیسای محافظه کار تمایلی به عملی نمودن اصول ایمانی خود در مخالفت با
فقر، فساد، جنگ جهانی، یا ظهور فاشیسم ندارد، در جستجوی نهادی الترن  اتیو ب  رای کان  الیزه ک  ردن
خشم خود برامد. او جنبش کارگران را یافت ک ه خ  ود آن را ب  ه عن  وان ی ک کش  ف عمی  ق، «ی  ک  در
» ناتوانی اخلقی توصیف نمود. سیلونه ب  ه س  رعت مرات  ب خروجی بی خطر» از «تنهایی غیرقابل تحمل 
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انترناسیونالیسم جوانان کمونیست را پیمود. در سن بیست سالگی،  انتشار روزن  امه هفتگ  ی را ه  دایت
، او همراه با انتونیو گرامشی، در تاسیس حزب کمونیست ایتالی  ا۱۹۲۰می نمود. یک سال بعد، در سال 

شرکت نمود.
اگر چه سیلونه رفاقت، عمل، و حتی خط  ر سیاس  ت های رادیک  ال را پ  ذیرا گش ت، ام  ا وی «س  ازگاری
معنوی» یا «گذار» به سازمان حزبی را «سخت و دردناک» ی  افت. او ب  ه س  رعت تش  خیص داد چنی  ن
گذاری نیاز به یک ارزیابی مجدد از مجموعه ارزش ها در مقابل استاندارد مطلق ای  دئولوژی ح  زب دارد.
سیلونه به خاطر همبستگی سوظن خود را سرکوب نمود اما بعدها اعتراف نمود: «اش  تی دادن   روحی  ه
شورشی اخلقی در مقابل یک واقعیت اجتماعی بلندمدت  غیرقابل قبول و خواس  ته های «علم  ی» ی  ک
دکترین دقیق سیاسی مدون شده، کار ساده ای نبود. در نهایت سر خوردگی بر وفاداری سیلونه به حزب
طرفدار شوروی فایق امد. او منزجر از «ناتوانی مطلق رهبری در بحث عادلنه با نظراتی مخالف نظ  رات

  جدایی او از کمونیست ها یک آسیب جدی روانی را تسریع نم  ود. او ب  ه۱۹۳۱خودشان بود.» در سال 
خاطر می اورد «روزی که من حزب کمونیست را ترک کردم، برایم بس  یار غم انگی  ز ب  ود. آن مانن  د ی  ک

عزای عمومی سخت، عزاداری برای جوانی از دست رفته ام بود.»
 نوش  ت،۱۹۴۹اما تعهد سیلونه به بنیان های اساسی سوسیالیسم دست  نخورده باقی مان  د. او در س  ال 

«ایمان من به سوسیالیسم...در من زنده تر از همیشه باقی مانده است.» «در اصل،  [ایمانم]  به آنچه که
من  اولین بار بر علیه نظم اجتماعی قدیمی شورش کردم ... به توسعه انگیزه اخلقی...ب  ه ک  ل ح  وزه
فعالیت  انسانی، نیاز به برادری مؤثر و مفید، تاییدی بر برتری انسان  بر همه ساز و کاره  ای اقتص  ادی و
اجتماعی که به او ستم می کند ...به فراست کرامت انسانی ، بازگشته است.» سیلونه تصدیق می کند که
نظریه های علمی  می توانستند بیایند  و بروند، اما این ارزش ها دائمی بودند. در مجموع، آن ها محص  ول
سوسیالیسم در اشکال رفاقت، جامعه و همبستگی را ارائه می کردند. او نوشت، «من تصور نمی کنم ک  ه
سیاست سوسیالیستی به تئوری خاصی گره خورده باشد، ب  ه ج  ز ب  ه ایم  ان». «درگروه  ی ازتئوری ه  ا
می توان  یک مکتب را یافت؛ اما در گروهی از ارزش ها می ت  وان ی  ک فرهن  گ، ی  ک تم  دن،  راه جدی  د

زندگی مشترک را یافت.»
آن «راه جدید زندگی»، که در نان و شراب تقطیر می شود، در بس  یاری از رادیکال ه  ای ای  الت متح  ده

  در ح  ال خوان  دن ن  ان و۱۹۳۷ ژوئن  ۱۵طنین انداز شد . مطابق دف  تر خ  اطرات دوروت  ی دی، او در 
شراب  بود، درست یک سال پس از باز کردن اولین خانه مهمانان در مات استریت بود. او  بلفاص  له ب  ه
این رمان نویس کاتولیک ایتالیایی، که اقتباس و چشم اندازش از یک سوسیالیسم معنوی تر، ش  باهت های
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بسیار نزدیکی به نظراتش داشت، پیوندی را احساس نمود. دی  روزانه  در انجمن های کارگری کاتولیک
ارزش های بدوی سوسیالیسم و مسیحیت را ب ا شکس تن ن ان و تقس یم ش راب تمری ن می ک رد. ش هر
نیویورک فاصله طولنی با ایتالیا داشت، اما فقرای منطقه بووری که دائما  به خانه های کارگری کاتولی  ک
رفت و آمد می کردند عمدتا   مردان  ی ب  ا «لب  اس م  درس، ک  ثیف، بیک  ار» بودن  د و «زن  دگی س  خت و

خطرناکی»، درست شبیه همتایان دهق  ان خ  ود در خ  ارج از کش  ور داش  تند.  ب  رای دی ای  ن  ق  درت 
صمیمیت و همدلی بود که این مردان بی بضاعت را از غریبه به برادر بدل می کرد. 

دوایت مک دونالد در یک مقاله دوبخشی در مجله نیویورکر، انجمن های کارگری کاتولی  ک را ب  ه عن  وان
بخشی از جنبش دمکراتیک سوسیالیستی خاصی که آرمان های متافیزیکی مانند عشق برادران  ه را وارد
زندگی روزمره کرده بودند، به رسمیت شناخت. مک دونالد  به طور تاییدامیز نوشت، «این جنبش پیون د
بین جدی و بدیهی که قدیسان و پیامبران زمانی به طور مؤثر ایجاد کردند، اما مدتها قبل از مد افتاد، را
از نو احیا نمود. وحدت روزمره گی و غایی، ج  وهر جنب  ش ک  ارگری کاتولی  ک اس ت.» ه  او  ب  ا نوش  ته
مشابهی در مقدمه نان و شراب تائید کرد که مسیحیت اولیه س  یلونه «وس  یله ای دنی  وی ب  رای ه  دفی
متعالی» است، راهی برای تغییر رادیکالی که می تواند مرزهای طبقاتی و مذهبی را حل کند و هم فرد و
هم جمع را به کنشی سیاسی هدایت کند. کارگران کاتولیک   هدف و وس  یله را در ی  ک جری  ان م  داوم
اقدام عملی ادغام نمودند، شیوه ای که بنا به باور مک دونالد به رادیکالیسم آن ها محتوی داد و ب  ه چ  پ

آمریکا نمونه ای از پاسخگویی  بسیار مورد نیاز  اخلقی را ارائه کرد.....
همان طور که زمانی  سیلونه  گفت، «انقلبات  را  باید مانند درختان با میوه هایش قضاوت نمود و ن  ه ب  ا
هزینه زحماتش» . با وجود ناامیدی، سیلونه، هاو، دی، مک دونالد، و لیند هرک  دام دلیل  ی ب  رای ادام  ه
مبارزه یافتند. حتی وقتی ثابت شد انقلب بی درنگ غیرقابل کنترل است، آن ه  ا ب  ه رون  د ی  ک انقلب
درازمدت براساس ارزش های اخلقی و روح جامعه وفادار باقی ماندند. سیلونه  خود را با این «واقعی  ت
که صمیمیت و همدلی معنوی امکان پذیر است،  ...عش  ق ب  ه س  تمدیگان زاده   ای  ن ن  تیجه اس  ت ک  ه
سر خوردگی  از تاریخ هیچ گاه نمی تواند جای شک را بگیرد، خود را تسلی می داد» او اعلم ک  رد «معت  بر

بودن نیازی به موفقیت ندارد.»....

برگرفته از دیسنت
Vaneesa Cook, Eighty years since Bread and Wine, Dissent, 2016-05-06
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در استانه چرخش به سده جدی��د، افش�اگری های بیوک��ا  ی��ک م��ورخ ج��وان ایتالی��ایی ک��ه قص��د نوش��تن
زندگینامه سیلونه را داشت، جهانی را در بهت و شگفتی فرو برد. بیوکا م��دعی گش��ت ک��ه س��یلونه ب��ا ن��ام
مستعار «سیلوستری» در طی یک دهه تا زمان اخراجش از حزب کمونیست،  برای پلیس مخفی  ایتالی��ا
جاسوسی می کرده است.  کسی که گیراترین و جذاب ترین کتاب های قرن گذشته را در افشای فاشیسم
نوشت، خود مدت ها در خدمت پلیس فاشیس��تی ب��ود. ای��ن افش��اگری م��وجی از اع��تراض را در ایتالی��ا و
کشورهای دیگر دامن زد. در مقاله  زیر جان فوت به جزئیات این ماجرای غم انگیز می پردازد. ای��ن مق��اله

  در مجله نیولفت ریویو منتشر گشت.۲۰۰۰در سال 
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زندگی مخفی اینیاتسیو سیلونه -

نوشته: جان فوت
برگردان: رضا جاسکی

۳۶۹۵تعداد کلمات: 

اینیاتسیو سیلونه که بیشتر به عنوان یک نویسنده و رمان نویس  عالی  شناخته می شود، در اول ماه م  ه
 در  روستایی کوچک در ابروزو متولد شد. نام واقع  ی وی س  کوندینو ترانک  ویلی ب  ود. پس  ر۱۹۰۰سال 

زمیندار کوچکی که وقتی یازده ساله بود پدرش درگذش  ت؛  در س  ن پ  انزده س  الگی وق  تی ک  ه زلزل  ه
شدیدی زادگاهش را در عرض بیست و پنج ثانیه محو و نابود کرد یتیم شد.  در طی جن  گ اول جه  انی
به مبارزی نوجوان در صفوف سوسیالیست های جوان بدل گشت  و بس  رعت م  دارج آن را در ط  ی «دو

، هنگامی که در رم فعال بود، گذراند.۱۹۲۰  و  ۱۹۱۹)، بین سال های  beinno rossoسال سرخ» (
 منشعب شدند،  یکی از اعض  ای مؤس  س ح  زب۱۹۲۱وی وقتی که سوسیالیست های ایتالیایی در سال 

کمونیست ایتالیا  بود. سیلونه به عنوان نامزد انترناسیونال کمونیستی جوانان به طور مکرر به برلی  ن و
مس  کو س  فر می نم  ود، و گروه ه  ای ک  ارگران ایتالی  ایی در اس  پانیا، فرانس  ه، بلژی  ک و لوکزامب  ورگ را
سازمان دهی می کرد. در مدت چند س  ال، هنگ  امی ک  ه فاشیس  م حک  ومت خ  ود را در کش  ور تث  بیت
می نمود، او یکی از هشت رهبر برجسته  حزب کمونیست ایتالیا بود که در تبعی  د ب  ه س  ر می ب  رد، و در

 به عنوان رهبر شبکه زیرزمینی حزب به ایتالی  ا بازگش  ت. زم  انی ک  ه مس  کو سیاس  ت های۱۹۲۷سال 
فرقه گرایانه در انترناسیونال کمونیستی را در پایان  آن دهه  تحمیل نمود، خطی ک ه ح زب کمونیس ت
ایتالیا را تهدید به انشعاب نمود، و در نهایت  سیلونه  به خاطر همدردی با اپوزیسیون ح  زب کمونیس  ت

ایتالیا، از حزب اخراج گشت. 
) و۱۹۳۳سیلونه با کناره کشیدن از فعالیت های سیاسی پس از اخراجش، شاهکارهای خود، فونتام  ارا (

) ، دو  عدد از بهترین رمان های ضد-فاشیستی که تاکنون نوشته ش  ده اس  ت را در۱۹۳۶نان و شراب (
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سوئیس  به رشته تحریر در اورد. مطالعه تحقیقی وی، «مدرسه برای دیکتاتورها»  از نظر درخشندگی و
دقت خود در کالبدشکافی   صعود فاشیسم به قدرت  و حکومت موسولینی بی نظیر باقی مان  ده اس  ت. او

 به حزب سوسیالیست در زوریخ پیوست؛ سال بعد توسط پلیس سویس توقی  ف ش  د.  در۱۹۴۱در سال 
 به رم بازگش  ت و نق  ش برجس  ته ای در مخ  الفت ب  ا اتح  اد ب  احزب کمونیس  ت  در ح  زب۱۹۴۴سال 

 ، هنگامی که جنگ سرد توسعه یافت، ح  زب سوسیالیس  ت را۱۹۴۷سوسیالیست بازی نمود.  در سال 
ترک نم  ود، نق  ش برجس  ته ای در سیاس ت ض  د کمونیس تی زم ان خ  ود ب  ا  همک  اری در س  مپوزیوم

) بازی نمود، و   مجله تمپو پرزنته را تحت نظارت کنگره ب  رای۱۹۵۰بدنام«خدایی که شکست خورد» (
آزادی فرهنگی، که مدیر بخش ایتالیایی اش شد، ایجاد نمود.  با وجود  آنکه  حزب کمونیس  ت ایتالی  ا از
سیلونه به عنوان یک رزمنده جنگ سرد بیزار بود، ام  ا وی خ  ارج از آن ب  ه ط  ور گس  ترده ای س  تایش

)  وی ک  ه مجم  وعه ای از مق  الت و ش  واهد او در دوران۱۹۶۵می گش  ت. کت  اب خ  روج اض  طراری (
حزبی اش بود به سنگ محکی برای چ  پ غیرکمونیس  ت ب  دل گش  ت. س  یلونه ب  ا ادام  ه نویس  ندگی و
تجدیدنظر در رمان هایش، خود را به عنوان «یک سوسیالیست بی ح  زب، ی  ک مس  یحی ب  دون کلیس  ا»
معرفی می نمود. وی که طی مدت طولنی از چهره های اصلی در دورنمای روش نفکری ایتالی  ا ب ود،  در

  درگذشت.۱۹۷۸سال 
در حدود ده سال بعد، طرح   یک نمایشگاه از اسناد مربوط به این رمان نویس در زادگاهش مط  رح ش  د.
درخواست ها برای اسناد مربوطه به رم فرستاده شدند. در آنجا یک مقام ارشد  با  بررسی پرونده مرب  وط

ورا» ( ) ، پلیس سیاسی دوران فاشیسم، به دو نامه دست یافت اما او آن ها را ازovraبه سیلونه توسط« او
بقیه پرونده  که فرستاده شد، حذف می کند. مدارکی که مق  ام م  ذکور ج  دا نم  وده ب  ود ن  ه در اختی  ار
همگان قرار داده شد و نه به جایی که تعلق داشتند، برگردانده شدند. او آن ها را حذف نمود. در یک  ی از

 نوشته شده و به آدرس امیلیا بلونه خ  واهر گی  دو بل  ونه، ژن  رال ب  ازرس۱۹۳۰نامه ها که در اوایل دهه 
امنیت عمومی که متهم به سرکوب و تخریب از درون بود، فرس  تاده ش  ده ب  ود. در ان نویس  نده از ی ک
بحران عمیق اخلقی و روانی سخن می گوید، و  برای رهایی از «انواع دروغ، شک و پنهان ک  اری» ن  دبه
می کند، و « به ترمیم تمام اسیب هایی که من باعث و بانی آن بودم و، به امرزش،به کمک ب  ه ک  ارگران،
دهقانان (به انانی که من با هر تاری در بدنم متصل هس  تم) و کش  ورم»  اب  راز تمای  ل می نمای  د. هی  چ
کلمه ای از این سند به دنیای خارج نمی رسد. اما آنچه که اتفاق می افتد این است که داریو بیوک ا م ورخ
جوانی که بر روی بیوگرافی سیلونه کار می کند، به اسنادی دس  ت می یاب  دکه نش  ان می دهن  د س  یلونه

 در کنفراسی ک  ه۱۹۹۶ جاسوس پلیس بوده است. بیوکا در سال ۱۹۳۰ و ۱۹۲۸احتمال  بین سال های 
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در فلورنس برگزار شد برای اولین بار نتیجه خود را به اطلع عم  وم رس  انید. بلفاص  له توف  ان اتهام  ات
سرازیر گشت و جنجال بزرگی در سطح  مطبوعات ملی ایج  اد ش  د. در ای  ن بره  ه، مق  ام پ  ایین تری در

 اطلع داشت اما نه آن را به جای اصلی اش بازگردانده بود و ن  ه ب  ه بیوک  ا در۱۹۳۰آرشیو رم که از نامه 
مورد وجود چنین نامه ای خبر داده بود، تصمیم ب  ه انتش  ار ی  ک کپ  ی از آن در روزن  امه «ل رپوبلیک  ا»
نمود. بدون هیچگونه تعجبی، از انتشار آن با بهت و حیرت،  و بحث خشمگیانه تری استقبال شد. (ن  امه
همراه با دیگر اسناد و یک تفسیر، هم اکنون در مقاله ای  به نوشته مائورو کانالی به زبان انگلیسی تح  ت

  س  ال۵عنوان «اینیاتسیو سیلونه و پلیس سیاسی فاشیستی، در مجله مطالعات م  درن ایتالی  ا، ش  ماره 
  در دسترس قرار دارد.)۲۰۰۰

از آن زمان به بعد بیوکا همراه با مائورو کانالی، مورخی که بر روی پلیس مخفی فاشیستی کار می کن  د،
به تحقیق خود ادامه داده است. میوه  این بررسی  دقیق و صبورانه از ارشیوها، که در میان خص  ومت و

 نوشته ش ده اس ت. م]  ب ه ش کل ی ک۲۰۰۰دشمنی بسیار پیگیری شد، هم اکنون [این مقاله در سال 
کتاب مشترک «خبرچین»انتشار یافته است. کتاب  متشکل از یک مقدمه ، ی ک مق اله ط  ولنی نوش  ته

 را پوش  ش۱۹۲۴، مقاله دیگری نوش  ته بیوک  ا ک  ه ی  ک ده  ه بع  د از ۱۹۱۹–۱۹۲۳کانالی در باره دوره 
 صفحه از اسناد دست نویس و یادداشت های توضیحی می باشد، ای  ن کت  اب ب  دنه بس  یار۱۱۷می کند، و 

خوبی است و  هر گونه شکی را در موردفعالیت ه  ای س  کوندینو ترانک  ویلی در بیس  ت س  الگی  از بی  ن
 ت  ا۱۹۱۹می برد. حقیقت دلسردکننده این است،  سیلونه خبرچین پلیس مخفی ایتالیا بی  ن س  ال های 

 بود. این افشاگری چنان گیج کننده است که هنوز هم عده زیادی در پذیرش آن تردید دارند، ام  ا۱۹۳۰
شواهدی که توسط بیوکا و کانالی، که هی  چ وابس  تگی سیاس  ی ندارن  د، ارائه ش  ده اند  منک  وب کنن  ده

 ه  ر گ  ونه س  ؤالی در م  ورد  اینک  ه «سیلوس  تری» ،۱۹۳۰می باشند. نامه سرپوش گذاشته شده س  ال 
خبرچین سابقه دار پلیس و به طور مشخص گیدوبلونه در رم،  در واقع س  یلونه ب  ود  را از بی  ن می ب  رد.
تاکنون «سیلوستری»  مهمترین جاسوسی در درون جنبش کمونیستی بوده که برای رژی  م فاشیس  تی
کار کرده است. او همچنین بیش از ه  ر جاس  وس دیگ  ری اطلع رس  انی نم  وده اس ت. مجم  وعه ای از
نشانه های کوچکتر-دست خط، سبک،موضوعات، جزئیات متعدد مربوط به زندگی -ه  ویت وی را تأیی  د
می کنند.  تغییرمکان های پیچیده سیلونه در دهه بیست در «سیلوس تری» بازت اب می یاب د: وق تی ک ه
سیلونه در برلین است، «سیلوستری» از برلین می نویسد؛ وقتی سیلونه در پاریس است، «سیلوس  تری »

 از ح  زب کمونیس  ت اخ  راج ش  د (و۱۹۳۱از پاریس می نویسد. گزارش ها پس از آنکه سیلونه در س  ال 
 که۱۹۲۸زندگی فعال سیاسی را ترک گفت)، دچار خشکسالی می شوند.  یک سندپلیس مربوط به سال 
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نقش کلیدی در متقاعد نمودن بسیاری از شکاکان قبلی گناه سیلونه   بازی نمود، سیلونه را ب  ه عن  وان
جاسوسی  که به سود خود موسولینی بود، شناسایی می کند.  دیگر [اسناد] نشان می دهند ک  ه س  یلونه
در یک سری از موارد از بازداشت محافظت می شد و یا پلیس فاشیستی  با وی رفتاری خاص می نم  ود.
بسیاری از اطلعاتی که توسط «سیلوستری» ارائه می گشت فقط می توانست از سوی عده بس  یار کم  ی
از رهبران کمونیست آمده باشد.  در اغلب موارد نام خود سیلونه  از لیست های ارائه ش  ده ح  ذف ش  ده
بود، و در یک مورد،  عکسی ازرهبران حزب کمونیست ایتالیا ک ه توس ط خ ود «سیلوس تری» تک ثیر و
عکس همه  به جز سیلونه در یک قاب قرار داشت، ب ه  م اموران مختل ف فاشیس تی توزی ع  ش ده ب ود

(عکس، همراه با دیگر اسناد تهیه شده توسط «سیلوستری»، در کتاب خبرچین  چاپ شده است).
) ب  ه کس  انی ک  ه تح  ت۱۹۲۲محتوای اطلعاتی که سیلونه در طی یک دهه به پلیس دولتی و (بعد از 

رژیم موسولینی خدمت می کردند، چه بود؟  بخش زیادی از آن، درست مانند تمام گزارش های مخبران
پلیس، اطلعات عمومی است، و در این مورد  در رابطه با بحث های سیاس  ی درون  ی ح  زب کمونیس  ت
ایتالیا و جنبش سوسیالیستی و روابط با اتحاد جم  اهیر ش  وروی می باش  د.  ام  ا  بخ  ش زی  اد  دیگ  ری
خبرچینی در مورد افراد است. «سیلوستری» عکس های  مبارزین را تهی  ه می کن  د؛ او زم  ان جابج  ایی
فع  الین  مخف  ی در ط  ول م  رز   و نام ه  ای جعلی اش  ان   را ف  اش می س  ازد؛ او آدرس ه  ا را تهی  ه و
چاپخانه های مخفی را شناسایی می کند؛ او کروکی می کشد؛ او افراد را توصیف می کند. چنین اطلعاتی

 «سیلوستری» به پلی  س گف  ت: «عص  ر روز۱۹۲۳به سرکوبی سریع و دستگیری منتج  می شد. در سال 
گذشته مائورو ایتالیا را از طریق سویس ترک نمود. او پاسپورتی تحت نام یک کمونیست ناپلی،  ورجیلی
که او عکس  خود را  با آن عوض کرده است، دارد.»  تقریبا  در همان لحظه مقامات قادر شدند پیام زی  ر
را به هر  افسر ارشدی در ایتالیا مخابره کنند: «عضو حزب کمونیست مورد اش  اره از طری  ق س  ویس ب  ا
پاسپورتی تحت نام ویرجیلی یا ورجیلی  (از ناپل)که او عکسش را با وی عوض نم  وده،   ب  ه ایتالی  ا ب  از
خواهد گشت. در صورتی که پاسپورت تغییر ک  رده اس  ت، ش  خص م  ورد نظ  ر را ب  ازجویی و بازداش  ت
نمائید.» بیوکا و کانالی نمونه های متعدد دیگری رادر «خبرچین» ذکر می کنند،و اسناد دیگری مطمئن  ا 
از ارشیوها بیرون خواهد امد. شواهد دیگر نشان می دهند که  ظاهرا  «سیلوستری» از رفق  ای همک  اری
گاه بوده  و به آن ها در صورت امک  ان کشف شدنش  ان اخط  ار که در حزب کمونیست فعالیت می کردند آ
می داده است. نتیجه گیری غیرقابل اجتناب است: سیلونه تقریبا  بدون ش  ک در شناس  ایی و  فرس  ایش
شبکه های کمونیست و ضدفاشیستی  در سراسر اروپا در دهه بیست قرن گذشته،  دارای  ارزش زی  ادی

بوده است.
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ستایشگران سیلونه چگونه به این کشفیات واکنش نشان دادند؟  در یورش اول از او دفاع کردند، اسناد
موجود در ارشیوها، به عنوان  اسناد جعلی که فقط توسط خود مقامات فاشیست ب  ه منظ  ور  بی اعتب  ار
کردن وی جاسازی شده بودندمحکوم گشتند.  اما هر چه مدارک بیشتری افشا شدند، ایده اینکه « ورا»
(پلیس مخفی فاشیستی) این پرونده ها را با مدارک جعلی پیچیده در دهه سی  پر نموده و منتظر کشف
انان توسط نسل های اینده بوده (اول آن ها را پنه  ان و س  پس ف  اش نم  ود)، ب  ه کن  ار گذاش  ته ش  دند.
بسیاری که در ابتدا شک داشتند اکنون قبول کرده اند که «سیلوستری» در واقع سیلونه بود. ام  ا ب  رای
دیگران این شوک روانی به قدری بزرگ است که آن ها به راحتی «از باور» به اینکه سیلونه احتم  ال  ی  ک
جاسوس بوده است،  «امتناع می ورزند». ایندرو مونتانلی ، مفسر برجسته لیبرال»، اعلم نمود که حتی
اگر سیلونه ظهور کند و توی صورتش به او بگوید که چنین بوده است، آن را باور نخواه  د ک  رد. م  ورخ
سوسیالیست جوزیه تامبورانو،زندگینامه نویس ننی،  در تلشی،  آنچه را که کانالی توصیف نموده است را
«شکل ضعیفی از کولژ و تکه چسبانی از اسناد تصادفی که در پرونده سیلونه » از اواسط دهه سی  پیدا
شده است»  حمله می نماید، و تا حدی موفق به جلب دیگران به هدف خود می شود، آخرین آن ها، کسی

  نوشت.۲۰۰۰کمتر از نوربرتو بوبیو نی  نیست  که نامه ای در لرپوبلیکا در ماه مه 
تنها مسأله  جدی که توسط طرفداران سیلونه مطرح شده در مورد سرنوشت برادر جوان تر وی، رومول  و
ترانکویلی می باشد. رومولو  تنها کسی از پنج خواهر و برادر سیلونه که از  بیما ری های ک  ودکی و زلزل  ه

 به اتهام مشارکت  در یک بمبگذاری ناشیانه علیه پادش  اه در میلن۱۹۲۸جان سالم به در برد، در سال 
که هجده تماشاگر مرده برجای گذاشت،  توسط پلیس دستگیر شد. سیلونه که خ  ود را وق  ف ب  رادرش
نموده بود، تلش به پادرمیانی با مقامات فاشسیتی به نفع برادرش نمود. نگارش  ات «رس  می» مختل  ف
سیلونه  جل داده شدند و این امر را تنها دلیل ارتباط وی با« اورا»  قلمداد می کنند.  از همین رو  برونو

–۱۹۴۴ عرضه کرد. رومانزی ا  ساگی، ۱۹۹۸فالچتو منتخب آثار سیلونه،«اینیاتسیو سیلونه»، را در سال 
 برای مدتی باامیلیو بلونه، رئیس۱۹۳۰ و ۱۹۲۸، نوشت: «ما نمی توانیم امکان اینکه بین سا های ۱۹۲۷

اداره ویژه پلیس سیاسی  در وزارت کشور تماس هایی برقرار شده است را رد کنیم. [اما]  به نظر می رسد
این ارتباطات  مربوط به تلش های کشف همه راه ها،  و کوششی در جهت کم ک ب ه «رومولوت و» ب  وده
است». نکته تا حدی مبتکرانه تر از همین نوع از استدللت  را می توان در شرح حال س  یلونه  ب  ه قل  م

 یافت: «ماجراجویی یک مرد ازاد»؛  کتاب تقریب  ا  س  ه۱۹۹۸اوتورینو گورگو و فرانچسکو د کور در  سال 
صفحه از پانصد صفحه خود را به اتهامات علیه سیلونه اختصاص می دهد، و عنوان می کند که او طرح  ی
« با هدف  آزادی رومولو یا در نهایت بهبود شرایط وحشتناک وی در زندان داش  ته ومی خواس  ت «اورا»
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را متقاعد نماید که وی خبرچین آن ها بوده است ». این تلش نامیدانه برای دوباره نویس  ی فعالیت ه  ای
سیلونه همچون یک بازی  سه گانه قهرمانانه  اصل  منطقی نیست. چرا که  نه فقط شواهد بس  یار  ب  رای

 با  بلونه در ارتباط بود وجود دارند، بلک  ه درس  ت مس  أله۱۹۲۸اینکه «سیلوستری» بسیار قبل از سال 
رومولو  منجر به آن گشت که «اورا» سیلونه را به عنوان خبرچین خود موسولینی  شناسایی کند. بیوکا
و کانالی کل سؤال را کامل  برعکس می کنند. آنچه که آن ها نشان می دهند این است ک  ه ممک  ن اس  ت
تراژدی برادر جوان ترش بود که در نهایت سیلونه را وادار به قطع ارتباتش با بلونه نمود. رومول  و توس  ط
فاشیست ها شکنجه شد، از اتهامات بر علیه پادشاه مبرا گشت، اما به عنوان کمونیست  ب  ه دوازده س  ال

 در زندان در اثر ذات الریه درگذشت. «بح  ران روان  ی و اخلقی »۱۹۳۲زندان محکوم گشت. او در سال 
سیلونه می تواند ریشه در اینجا داشته باشد.

  را۱۹۲۹با این حال مصیبت برادرش، مشکل نقش سیلونه در حزب کمونیست ایتالی  ا در بع  د از س  ال 
بی جواب می گذارد. فعالیت های او در دوره سوم همیشه مبهم به نظر رسیده اس  ت. او ظ  اهرا  ن  ه از آن
کمونیست هایی  حمایت می کرد که در مقابل دکترین شوروی، که سوسیال دمکرات ها بهتر از «سوسیال
فاشیست ها» نیستند مقاومت می کردند، و نه  از رهبران ح  زب کمونیس  ت ک  ه خ  ط اس  تالین را اج  را

 از حزب اخ  راج ش  د.  در۱۹۳۱نمودند. بعد از یک دوره طولنی از این «بازی دوگانه»، سیلونه در سال 
پرتو  این  افشاگری ها، ما باید نقش او را چگونه درک کنیم؟  آیا او قص  د تحری  ک ب  رای اخ  راج خ  ود را
داشت تا بتواند از «دروغ، شک و پنهان کاری» که در نامه خود به بلونه از آن ی  اد می کن  د، بگری  زد؟ ی  ا
اینکه عمدا  می خواست اختلف درونی حزب را برای آسیب آن ط  ولنی نمای  د؟ م  ا نمی ت  وانیم مطمئن

۱۹۳۰باشیم؛ شاید او هر دو را همزمان انجام می داد. آنچه روشن است اینک  ه «سیلوس  تری» در س  ال 
گزارش دادن به رم را متوقف نمود. سال بعد هنگامی که سیلونه از حزب اخراج ش د، او  خ ود را ک امل 
از سیاست کنار کشاند و در زوریخ توسط کارل یونگ مورد روانک  اوی ق  رار گرف  ت. «مخ  الفت» ظ  اهرا 
عجیب و غریب و انفرادی وی به او اجازه داد تا در آن واحد، هم از چنگال حزب کمونیست ایتالیا و ه  م

«اورا» بگریزد.
هنوز چیزهای زیادی در زندگی این دوره سیلونه برای کش  ف ک  ردن وج  ود دارد. ام  ا ب  ه خ  اطر  وزن
شواهد آشکار، در حال حاضر مدافعان شهرت وی بعد از تلش های  تردیدامیز برای جلوگیری از انتش  ار
«خبرچین»، هم اکنون  تقریبا  در موضع ضعف قرار دارند. زندگی نامه کامل سیلونه توسط بیوکا در آینده
تصویر کامل تری را ارائه خواهد داد. در همین حال، معمایی  حل نشده باقی می ماند، و ان مسأله انگیزه
است. چه چیزی در پشت یک دهه خیانت س  یلونه ق  رار داش  ت؟ م  ا ب  ا عط  ف ب  ه ماس  بق می ت  وانیم



105   زندگی مخفی اینیاتسیو سیلونه

نشانه های  داستان آشفتگی درونی وی را که  مربوط به زندگی دیگرش بود را بخ  وانیم. اعتراف  ات ی  ک
مبارز جوان که با یک پلیس دوستی می کرد و در فص  ل بیس  ت و پنج  م کت  اب ن  ان و ش  راب ب  ه ی  ک

) ، ک  ه در۱۹۳۴خبرجین بدل گشت، می تواند تاملی بر«استخدام» خودش باشد. موض  وعات «روب  اه»(
)، در م  ورد۱۹۴۴ منتش  ر ش  د، و نمایش  نامه «و او خ  ود را پنه  ان می س  ازد» (۱۹۵۸ایتالی  ا در س  ال 

جاسوسی و خیانت می باشند. میمو فرانزینلی از یک کار منتش  ر نش  ده  (در آرش  یو س  یلونه نگه  داری
می شود) به نام «پرونده» یاد می کند که در آن یک وزیر  کشور ضد فاشیست زن  دگی خ  ود را از طری  ق
پرونده های پلیس دوران فاشیسم بازخوانی می کند، تو گ  ویی س  یلونه می دانس  ت ک  ه روزی وی ب  رمل
خواهد شد.  «در تفکر تنهایی من، که به من لحظه ای آرامش نمی بخش  د»، جاس  وس « ن  ان و ش  راب»

اعتراف می کند،
من از ترس  مجازات به ترس از عدم مجازات گذر کردم.  خیال  خطاهایی که من ک  ردم  پ  ی
در پی به مغزم خطور می کردند، فقط به خاطر خطر مستمر افشا ش  دن، ت  رس م  را برداش  ته
بود. از این رو  شگفت زده شدم که شاید  با روش بهتری  بتوان ب  ه دوس  تان خ  ود ب  ا چن  ان
اطمینانی خیانت نمود که هیچ گاه افشا نشوی، این ام ر آن را ق ابل تحمل تر می سازد...ش   اید
تکنیک بتواند تمایز بین خوب و بد را از طریق حذف خطر تنبیه از بین ببرد؟ این خی  ال م  را

می ترساند.
فری در    در لپوبلیکا نوشت: «اگر یکی همه آثار سیلونه را۲۰۰۰ اوریل سال ۱۵همان طور که ادریانو سو

بازخوانی نماید ، فکر خواهد کرد: چگونه ما توانستیم این را در گذشته نبینیم؟» بیوکا و کانالی نیز ما را
دعوت به دقت در درون داستان سیلونه برای باز کردن گره اسرارش می نمایند.  بیوکا می گوید، در واق  ع
در ابتدا این مطالعه دقیق «نان و شراب» بود که  او را مظنون به حقیقت نمود. مطمئنا، خواندن اث  اری

مانند« فونتامارا»  هرگز شبیه قبل نخواهد بود.
اما  سرنخ های ادبی، هر چه قدر هم وسوسه کننده باشند، فقط می توانند ما را تا اینجا برس  انند. ش  واهد
تاریخی در مورد انگیزه سیلونه برای آنکه به مامور پلیس مخفی  بدل گردد، هنوز ه  م ب  رای ه  ر پاس  خ
قانع کننده ای بسیار ناچیز هستند. او هنگامی که کار خود را به عنوان خبرچین آغاز نمودبس  یار ج  وان
بود و فقط نوزده سال داشت. وی از دوران کودکی  از نظر روانی بس  یار  ش کننده ب  ود؛ ش  اید او ب  رای
کمک به خانواده خود در ابروزو  به پول نیاز داشت. مسلما  او برای خیانت  بیش از یک ده  ه خ  ود پ ول
دریافت کرده است،  به نظر می رسد که حتی در موا ردی او ب  رای قطع  ات زی  ادتری از نق  ره چ  انه زنی
کرده است. او خبرچینی در مورد جنبش سوسیالیستی را قبل از به قدرت رسیدن موسولینی آغاز نمود
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و بعدتر،  گزارش های وی به پلیس سیاسی که تقریبا همه  افرادش  قبل و بعد از مارش رم  یکی بودن  د،
تعهد ایدئولوژیک ناچیزی نسبت به فاشیسم را نشان می دهد. هیچ نشانه روشنی وجود ندارد که او  ب  ه
خاطر زرق و برق قدرت رژیم در دهه بیست وسوسه گشت. او خصومت شدیدی نسبت به رهبری ح  زب

 ضدکمونیست تندی ب  ود، از۱۹۴۵ نشان می دهد، و مطمئنا  بعد از سال ۱۹۳۰کمونیست ایتالیا از سال 
 ح  زب۱۹۱۹این رو ممکن است که  رانش وی از همان آغاز، تنفر از چپ انقلبی  بوده است (در س  ال 

سوسیالیست ایتالیا یک حزب شورشی بود). اما این امر نیاز به برخی از تحولت چشمگیر نوجوانی دارد،
که ما هنوز چیزی از آن نمی دانیم.

آنچه روشن است اینکه مرکز معما در رابطه وی با بلونه قرار دارد. چه پیوندی بین «سیلوستری» و ناظر
 با وی چنان با احترام  صحبت می کند، وجود داشت؟ بلونه۱۹۳۰وی، مخاطب «نجیبی» که او در سال 

 هنگامی که م  ردد ب  ود متقاع  د ب  ه ادام  ه۱۹۲۴برای ملقات سیلونه به خارج سفر کرد، او را در سال 
 سعی کرد او را از انصراف برح ذر دارد. در اس ناد هی چ اش اره ای ب ه۱۹۳۰خبرچینی نمود، و در سال 

باج خواهی وجود ندارد، و قابل توجه اینکه رژیم در دهه سی وقتی ک ه داس  تان های وی ب ه س  لح های
 بازنشس  ته ش  د و در۱۹۳۶موثری بر علیه اش بدل گشت، سیلونه را افشا ننمود. بل  ونه خ  ود در س  ال 

 در یک تیمارستان درگذشت. اسناد نشان می دهند که مقامات فاشیست نسبت به۱۹۴۸نهایت در سال 
شهرت سیلونه بی تفاوت نبودند، اما آن ها به هیچ اقدامی علیه وی دست نزدند. آیا بلونه توانست در ابتدا
او را محافظت کند؟  این ها بهترین گمانه زنی ها هستند. آنچه روشن است اینکه وقتی سیلونه خبرچینی
را آغاز نمود،  توقف آن  بسیار سخت (و خطرناک) بود، و هزینه ای که او برای دوروی  ی خ  ود پرداخ  ت،
بسیار سنگین بود، جدایی کامل از فعالیت سیاسی. برای کسی که در تمام دوران بلوغ خود در جنب  ش
کارگری زندگی کرده بود، این یک تصمیم تکان دهنده بود که به درهم شکس  تگی روان  ی منج  ر گش  ت.
بواسطه آن یک نویسنده برجسته و رکنی ضدفاشیسم  بوجود آمد که جهان می پنداشته  تاکنون به خود
دیده است. در ورای معمای واقعی دلیل سیلونه برای خدمت به رژیم به عنوان یک جاس  وس، معم  ای

روانی ظهور وی به عنوان یک ققنوس اخلقی  ادبی مهمتر است.

۲۰۰۰برگرفته از نیولفت ریویو، شماره سه سال 

John Foot, The secret lif of Ignazio Silone, New left review no 3, May Jun
2000
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نشریات چپ اینترنتی ایرانی به کجا -
می روند؟

 

نوشته: رضا جاسکی

۹۰۳۵تعداد کلمات:

مقدمه
هدف این نوشته بررسی اجمالی برخی از سایت های اینترنتی ایرانیان خارج از کشور، که من آن ها را در
چارچوب گسترده چپ قرار می دهم،  با کمک چند ابزار تحلیلی وبسایت ها می باش  د. همچنی  ن  مق  اله
حاضر در پی طرح این سؤالت کلیدی است:  این نشریات تا چد حد در گسترش ایده های دموکراتیک و
رادیکال خود موفق بوده اند، و دیگر اینکه آینده این نشریات چیست.  اما قبل از هر چیز ذکر چن د نکت ه

لزم است.
انتخاب این سایت ها فقط محدود به سایت هایی شده است که من با آنها کمی آش  نایی دارم.  از ای  ن رو
سایت های  بسیار دیگری نیز وجود دارند که  ان ها را به علت مح  دودیت و ه  دف ای  ن نوش  ته بررس  ی
نکرده ام. از سوی دیگر سایت های رسمی که کمک های دولتی دری  افت می کنن  د و ی  ا توس  ط نش  ریات
بین المللی حمایت می شوند در اینجا مورد توجه قرار نیستند. از آنجا که هدف این نوشته بررسی می  زان
تأثیر  سایت های اینترنتی است که فق  ط ب  ا کوش  ش و ک  ار ش  بانه روزی و ب  دون چشمداش  ت تن  ی از
علقه مندان و  اندیشورزان ایرانی می چرخند، سایت های یاد شده دولتی و یا وابسته به نشریات دیگ  ر از

حیطه این بررسی حذف شده اند. 
نکته دیگر اینکه نویسنده تحلیلگر آمار نیست بلکه به خاطر ی  ک اتف  اق س  اده و از روی کنجک  اوی ، ب  ا
گذاشتن مدت محدود چند روزه  به نتایجی رسید که هیچکدام از آن ها به خودی خود عجیب و غریب و
دور از انتظار، حداقل برای نویسنده و بسیاری دیگر، نبودند. در ن  تیجه ای  ن بررس  ی را بایس  تی  فق  ط
کوششی برای طرح چند سؤال در مورد میزان تأثیر و آینده این سایت ها  در نظر گرفت. هدف در اینج  ا
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تلش برای پاسخ به سؤالت مذبور از زاویه داده های ام  اری اس  ت . م  ن در آخ  ر چن  د ن  تیجه گیری از
مجموعه این تحلیل ها می گیرم، اما همانطور که گفته شد، بسیاری از این تحلیل ها را شاید از طرق دیگر
و بدون تکیه بر داده های آماری نیز بتوان انجام داد.  بایستی به این امر نیز توجه نمود که تحلیل آماری
کار ساده ای نیست و ، می توان استنتاجات مختلفی از داده ها  گرفت. با علم به همه اینها، م  ن در آخ  ر

این نوشته نتایجی که از این منابع آماری می توانم اخذ کنم را اورده ام. 
نکته آخر اینکه  من در طی این مقاله برخی از سایت های اینترنتی را  در گ  روه چ  پ ق  رار داده ام. ای  ن
گروه بسیار متنوع است و از چپ لیبرال تا چپ چپ را در بر می گیرد. بعض  ی از س  ایت های ی  اد ش  ده

. س  ایت  این  فقط برداشت من از محتوی این س  ایت ها می باش  دخود را چپ نمی نامند، در  این موارد،
گویا  و زیرمجموعه های آن نیز به عنوان یک سایت مرجع و به  دلیل  ویژه ای در این بررس  ی گنجان  ده

شده است. به عبارت دیگر من این سایت و زیر مجموعه های آن را جزء چپ قرار نمی دهم.
ممکن است  برخی از سایت هایی که در اینجا بررسی ش  ده اند از اینک  ه چ  پ خوان  ده ش  ده و  در کن  ار
دیگرانی که در  منتها علیه چپ  خود قرار داده شده اند ، بشدت ناراضی  گردند. به صورت مشابه، ممکن
است سایت هایی خود را در کنار دیگرانی بیابند که در منتها علیه راستشان قرار دارند، و از این موض  وع
دل چرکین شوند.  احتمال گروه سومی  نیز وجود دارد که از اینکه در میان چپ ج  ای نگ  رفته   دلخ  ور
است. من به دیده احترام به همه این نظرات و اعتراضات احتمالی می نگرم و فقط می توانم تأکی  د کن  م
که  تعریفی که من از چپ دارم کمی گسترده است و شامل همه کسانی می شود که ب  ه ازادی، براب  ری
اجتماعی، جدایی دین از سیاست باور داشته و تأکید بر قوانین دولتی و بین المللی ب  رای کن  ترل ب  ازار،
پایداری محیط زیست ، و به منظور ایجاد شرایط سیاسی، اقتصادی،  اجتماعی، و فرهنگ  ی براب  ر ب  رای
همه انسان ها به دور از جنسیت، نژاد، تمایلت جنسی، م  ذهب، ق  ومیت،...، و حم  ایت از پایین دس  تان
دارند.یکی از پایه های اساسی این چپ همبستگی و اعتقاد به حقوق بشر  در معنای بسیار گس  ترده آن
می باشد. از نظر من چپ به پروژه تعمیق دموکراسی و گسترش ازادی های فردی و اجتماعی عمیقا باور
دارد.   از آنجا که خود اعتقاد به سوسیالیسم دمکراتیک دارم، طبعا در اینج ا تأکی دم را ب ر موض وعاتی
قرار داده ام که در این چارچوب فکری می گنجد. در ه  ر ح  ال از نظ  ر م  ن، ح  ذف  ی  ک ی  ا دو نش  ریه
اینترنتی از این بررسی و یا اضافه کردن همین تعداد به آن، قطعا  بعضی از اعداد محاسبه شده در زی ر را

عوض می کند، اما تغییر اساسی در نتایج کلی این بررسی نمی دهد.  
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جستجوگر گوگل
  نیکلس ک�ار مق��اله ای در «اتلنتی��ک»  ب�ا عن��وان «آی�ا گوگ�ل م�ا را احم�ق۲۰۰۸سال ها پیش در س�ال 

می سازد؟» نوشت که منجر به  بحث های زیادی در رابطه با نقش گوگل در رفتارهای اجتماعی ما گشت.
پس از آن مقالت و کتاب های زیادی در این رابطه نوشته شده اند. چندی قبل نیز در سایت دریچه ها در
رابطه با کتاب « پلت فرم مردم» اثر استر تیلور نقدی ب��ه ن��ام «فرهن��گ پ��س از گوگ��ل» از امیل��ی بیکرت��ون
منتشر شد. خانم تیلور در کتاب خود ضمن تأکید بر نک��ات مثب��ت  و مه��م تکنول�وژی جدی��د، و اعتق��اد و
خوش بینی وی به اینده،  از جنبه های متفاوتی به نقش منفی گوگل پرداخته  و کل  خ��وش بینی بی��ش از
حد ما نسبت به پیشرفت های علمی را مورد سؤال قرار می دهد.   از جمله این  موارد می توان مثل  از ای��ن
استنباط غلط که تقریبا  در میان اکثریت قریب به اتفاق ما در باره  تن�وع ف�راوان وج�ود دارد، ن�ام ب�رد. در
زمانی ک�ه ه�ر روز نش�ریات، مجلت، انتش�اراتی ها، و کتابفروش�ی های بس�یاری تعطی�ل می ش�وند، و ب�ه
عبارتی از میزان تنوع کاسته می شود،  درست در چنین اوضاعی استنباط عمومی ب��ر ای��ن اس��ت ک��ه ب��ر
میزان تنوع افزوده شده است. در این مورد مشخص، علت این پارادوکس را می توان اینگونه توض��یح داد
که اگر چه در شهر و کاشانه هر کدام از ما تعداد زیادی از نشریات محلی یا کتابفروشی ها بسته شده اند،
اما به طور همزمان به خاطر امکانات تکنیکی جدی��د  ب��ه راح��تی امک��ان دسترس��ی ب��ه دیگ��ر  نش��ریات و
کتابفروشی ها در سطح ملی و بین المللی برای ما  فراهم گشته است، چیزی که قبل  امکان ناپذیر و یا ب��ه
سختی ممکن بود. همین امر باعث می شود  احساس نمائیم که در کل بر میزان انتخاب ما افزدوه ش��ده
است،  امری که  می تواند در این یا آن مورد  درست باشد، اما  اگر کل کشور و یا جهان را در نظر بگیریم،
در واقع به خاطر از بین رفتن خی��ل بیش��ماری از نش�ریات ،  انتش�اراتی ها و   کتابفروش��ی های مس��تقل از

میزان تنوع کاسته شده است. 
در اینجا ممکن عده ای ادعا کنند که این روند جدیدی نیست، بلکه  پیش از پی��دایش این��ترنت، گوگ��ل و
رس��انه های اجتم��اعی ه��م م��ا ش��اهد چنی��ن رون��دی ب��وده ایم. مثل  م��دتی پ��س از جن��گ دوم جه��انی،
کتابفروشی ها و انتشاراتی های بزرگ کم کم شرکت های مستقل کوچکتر را یا خریدند و یا به ورشکس��تگی
کشاندند. بنابراین تأکید بیش از حد بر نق��ش گوگ��ل و فیس��بوک ش��اید از روی ناآگ��اهی نس��بت ب��ه س��یر
حوادث در گذشته باشد. دیگر اینکه همیشه شرکت هایی که قدرت رقابت ندارند و محصولت و خدماتی
که از کیفیت مناسبی برخوردار نیستند از بین می روند. بنابراین نباید به خاطر آن ع��زا گرف��ت بلک��ه ای��ن
امر جزئی از روند طبیعی می باشد. واقعیت این است که سرعت پیشروی شرکت های بزرگی چ��ون گوگ��ل
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و نیز میزان نابودی رقبای کوچک قابل مقایسه با گذشته نیست. از سوی دیگر در ای��ن می��ان، ای��ن فق��ط
محصولت نامرغوب و شرکت های کوچکی که  به خوبی عمل نمی کنند، نیستند که نابود نمی شوند بلکه
بس��یاری از نش��ریات و انتش��اراتی هایی ب��ا وج��ود عمل ک��رد خ��وب، ی��ارای مق��اومت در مقاب��ل غول ه��ای
اقتصادی جهان  معاصر را ندارند. ب��ه علوه می ت��وان ب��ه ای��ن تف��اوت مه��م نی��ز اش��اره ک��رد ک��ه هم��ه این 
ورشکستگی ها در هنگامی صورت می گیرند ک�ه م�ا تص�ویر دیگ�ری از واقعی��ت داری�م. در گذش��ته م�ا ب��ه
خوبی ورشکسته  شدن شرکت های کوچک را با چشم خود مشاهده می کردیم و آن را کتمان نمی کردی��م.

امروز ما با وجود کم شدن نشریات،  فکر می کنیم روز به روز  بر میزان تنوع افزوده می شود. 
  درص��د۸۰هر روز فیلم های زیادی در یوتیوب به اشتراک گذاشته می شوند. بنا بر برخی امار، در ح��دود 

از مردمی که به سایت یوتیوب سر میزنند، فقط به  تماشای ده کلیپ برتر رضایت می دهند. آیا ای��ن ب��دان
معنی است که بقیه هزاران هزار کلیپ دیگر بی کیفیت هستند؟ آیا ده ها ویا شاید صدها کلیپ« بهتر» از

ده کلیپ برتر، که تحت شرایط خاصی این عنوان را اخذ نموده اند، وجود ندارند؟
 یکی دیگر از واقعیاتی که برخی از متخصصین امور روانشناسی بدان اشاره می کنن��د ای��ن اس��ت ک��ه م��ا
انسان ها از تنوع زیاد دچار استرس می شویم. برخ��ی ب�ا ت��وجه ب��ه تن��وع ف�راوان ام��روزی،  از اینک��ه خ��ود
تصمیم بگیرند که به کدام کلیپ نگاه کنند، کدام متن را بخوانند، کدام فیلم را ببینند، یا کدام موزیک را
گوش کنند،  دچار استرس می گردند. از این رو،   به دلیل عملی مختل��ف و ی��ا ح��تی ره��ایی از اس��ترس

انتخاب در بین صدها نوع محصول متفاوت، انتخاب خود را محدود به انتخاب دیگران می کنند.
اما مشکل گوگل و شرکت های مشابه این است که همه چیز را به شکلی به م��ا تحوی��ل می دهن��د، ک��ه م��ا
مت��وجه ع��دم آزادی خ��ود نمی ش�ویم و ی��ا وس��عت آن را درک نمی کنی��م. اگ��ر م��ا م��اجرای افش��اگری های
اسنودن را در نظر بگیریم، تا قبل از آن همه کم وبیش از وجود نوعی کنترل این��ترنت و مکالم��ات تلفن��ی
خبر داشتند، ام��ا می��زان وس��عت چنی��ن کن��ترلی هم��ه را غ��افلگیر ک��رد و م��ا را دچ�ار نگران��ی نم��ود.  ام�ا

متأسفانه امروز  آن نگرانی هم شامل مرور زمان گشته و به فراموشی سپرده شده است.
یکی از نکات دیگر در همین رابطه نیز نحوه عمل کرد جستجوگرهای بزرگی چون گوگ��ل اس��ت.  ع��ده ای
از نحوه ارائه نتیجه واژه هایی که ما در کوگ��ل جس��تجو می کنی��م اطلع نداش��ته و بن��ا ب��را ی��ن  از  وس��عت
تصویر نادرستی که الگوریتم های گوگل می توانند برای ما ترسیم نمایند ، خبر نداریم. بسیاری از ما ای��ن
را پذیرفته ایم که گوگل نتایج واژه های مورد جستجو را  نه بر اساس اهمیت ان ها، بلکه ب��ر اس��اس ف��روش
تبلیغات خود   مرتب و طبقه بندی می کند. اما آنچه که ما عموما نادیده می گیریم جنبه دیگری از قض��یه
است. اگر من و ف��رد دیگ��ری ک��ه دارای علی��ق ک��امل  متف��اوتی هس��تیم، در جس��تجوگر گوگ��ل ی��ک واژه
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یکسان را جستجو نمائیم، به خاطر جستجوهای پیشتر خود  به نتایج متفاوتی می رسیم. به عبارت دیگر
گوگل کم کم یاد می گیرد نتایجی را به من نشان دهد که فکر می کند من بیشتر از آن ه��ا خوش��م می ای��د.
اگر ما انسان ها دارای این گرایش هستیم که با هم اندیشان خود نشست و برخاست کنیم، یا متن هایی را
بخوانیم که نظرات ما را تائید می کنند، یا به عبارت دیگر در حباب خود زندگی کنیم، گوگل این ویژگی را
تشدید می کند وحتی زمانی که ما در جستجوی نظری متفاوت از نظر خود هس��تیم، تلش می کن��د ک��ه

نتیجه جستجوهای خود را به قد و قواره قبلی ما، البته تا جای ممکن، در اورد.

نشریات اینترنتی ایرانی
در اینجا قصد من فقط اش�اره ب��ه نتای�ج منف��ی دس��تاوردهای فن��ی نیس��ت. یک��ی از دس�تاوردهای ب�زرگ
اینترنت امکانات فراوانی است که در اختیار ما انسان های کوچک قرار می دهد. آزادی و س��هولت ارتب��اط
با افراد دیگر و ترویج و مبادله افک��ار یک��ی از دس��تاوردهای ب��زرگ عص��ر این��ترنت می باش��د. ای��ن موض��وع

خصوصا در رابطه با کشور استبدادی چون ایران دارای اهمیت بسیار زیادتری است. 
اگر بخواهیم نگاهی به وضعیت نشریات اینترنتی رادیکال و چپگ��رای ایران��ی داش��ته باش�یم، نمی ت��وانیم
نقش پرتال گویا را نادیده بگیریم. این پرتال بسیار قدیمی به خاطر  جم��ع ک��ردن بس��یاری از لینک ه��ای
پرطرفدار سایت های ایرانی در دورانی که چنین امکانی در خارج از کشور تقریبا  وجود نداش�ت، س�ادگی
طراحی آن و نیز نام کوتاه، گویا، و بیاد ماندنی آن بسرعت جای خود در میان ایرانیان، خصوصا ایرانی��ان
خارج از کشور باز نمود. اگرچه این پرتال به مرور رقبای زیادی پیدا نمود اما ت��ا ب��ه ام��روز توانس��ته اس��ت
موقعیت خود را در میان ایرانیان خارج از کشور و حتی شاید ایرانیان  داخل کشور که به مسائل سیاس��ی

علقه دارند حفظ کند. 
) نگاه کنی��م،  س��ایت گوی��ا  اساس��ا  در ای��ران  قاب��ل مقایس��ه ب��اAlexaاگر بخواهیم به رتبه بندی الکسا (

) ، ی����ا س����ایت وبلگ فارس����ی (varzesh3.com (۳س����ایت محب����وب ورزش����ی ایرانی����ان، ورزش
blogfa.com) سایت رقیب یوتیوب یعنی اپارات ، (aparat.comو یا ویکیپدیا  نیست. در ایران ه��م (

طبق معمول کشورهای دیگر،  موتورهای جستجوگری چون گوگل مقام اول را در رتبه بندی الکس��ا دارد.
 گوی سبقت را از سایت هایی چون یوتیوب و یا فیسبوک  ربوده است. یوتی��وب۳در کمال تعجب، ورزش

  در ای��ران۶۲که در دنیا مقام دوم را دارد  به خاطر مشکلتش در ایران و رقابت اپارات با ان،  باید به مقام 
  اس��ت. در کش��وری مانن��د چی��ن،۱۳۱ و در ای��ران ۳رضایت دهد.  رقم مشابه برای فیس��بوک  در جه��ان 
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جس��تجوگر گوگ��ل مق��ام پ��انزدهم را در رده بن��دی الکس��ا (در لحظ��ه نوش��تن ای��ن س��طور) دارد و س��ایت
جستجوگر چینی بایدو  مقام اول را داراست.

)  مق��ام پ��انزدهم ، در ح��الی ک��ه  گوی��ا  مق��امpayvandha.irدر ایران سایت رقیب گویا یعنی پیوندها (
 اس�ت.۴۱۶۶ را دارد. جالب آنکه همی�ن س�ایت در کش�وری مث�ل آلم�ان دارای رتب��ه به��تر یعن��ی ۴۳۸۲

  درصد می باشد. همی��ن رق��م در۱۷٫۵بالترین میزان  استفاده از سایت گویا نیز در کشور آلمان، با نرخ 
 درصد است. با ت��وجه ب��ه می��زان ک��م مه��اجرین ایران��ی در۸٫۸مورد ایران تقریبا  نیمی از آن میزان یعنی 

آلمان، به خوبی می توان درک نمود که چقدر ای��ن س��ایت در می��ان مه��اجرین ایران��ی در خ��ارج از کش��ور
طرفدار دارد (سایت گویا پس از آلمان بیشترین طرفداران خ��ود را ب��ه ترتی��ب در ای��الت متح��ده، کان��ادا،
ایران و نروژ دارد). البته باید توجه داشت که فیلترینگ سایت ها احتمال   بر ارقام مورد نظر تأثیر دارد. اما

از آنجا که نمی توان میزان این تأثیر را حدس زد، اساسا  در اینجا این عامل در نظر گرفته نمی شود.
اگر سایت های سیاسی رادیک��ال و چ��پ ایران��ی  خ��ارج از کش��ور را بخ��واهیم ب��ا یک��دیگر مقایس��ه کنی��م،
می توانیم به طور خیلی کلی آن ها را در دو دسته تحلیلی-خبری و تحقیقی-ترویج���ی تقس��یم کنی��م. در
اینجا لزم است تصریح شود که تمام آمار ذیل  بر اساس آمار رایگان  س��ایت هایی چ��ون  گوگ��ل، ام��ازون،
سیمیلروب، سایت ورث ترافیک و امثالهم تهیه شده اند. در م��ورد دق��ت و ع��دم دق��ت آم��ار ای��ن س��ایت ها،
تفسیر انان، تنظمیات نادرست سایت ها که می تواند به نتایج غلطی ختم ش��ود، مق��الت فراوان��ی نوش��ته
شده اند که علقمندان می توانند برای درک محدودیت این آمار جمع اوری شده توسط گوگل و ایزاره��ای
مورد استفاده در اینجا به آن ها مراجعه کنند. با توجه به اینکه من آمار دقیق تری از سایت دریچه ها دارم،
می توانم بگویم که این آمار در برخی از موارد از دقت کافی برخوردار نیستند، اما از آنجا که همه آن ها در
یک زمان معی��ن گرفت��ه ش�ده و ه��دف مقایس�ه ای�ن س�ایت ها ب�ا یک��دیگر اس�ت، ب�ه ج�ز در م�وارد معی��ن
سایت های کوچکتر که آمار ضروری برای آن ها وجود ندارند،  برای مقایسه کل��ی بخ��وبی  قاب��ل اس��تفاده

هستند.
اگر بخواهیم به آمار بازدیدکنندگان یکتا نگاهی بیندازیم آنگاه می توان نمودار زیر را در نظر گرفت.
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   تعداد بازدیکنندگان یکتا در روز (سایت های فارسی زبان)

 بازدیدکننده یکتا را می توان چنین تعریف نم�ود: اگ�ر ک�اربردی در ط�ول روز ب�ا اس��تفاده از ک��امپیوتر ی�ا
موبایل خود ، از طریق یک مرورگر وب چند بار به یک سایت مراجعه کند، در آمار فقط  بازدید ب��ار اول آن
فرد به حساب می اید. در اینجا فرض بر این است که افراد از یک کامپیوتر و موبایل (و ح��تی گ��اهی ی��ک
مرورگر) استفاده می کنند. تمام سیستم شمارش نیز بر پ��ایه  ای پ��ی آدرس و ک��وکی اس��ت ک��ه مرورگره��ا
ایجاد می کنند و می توان آن ه�ا  را از ط�رق مختل��ف دور زد. روبوت ه�ا  چنی��ن شمارش�ی را دچ�ار نقیص��ه
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می کنند، اما شرکت هایی که این آمار را جمع می کنند  سعی به فیلتر کردن ای پی ادرس ه��ای ش��ناخته
شده و مشکوکی که به روبوت ها منتسب هستند،  می نمایند. از نمودار بال به خ��وبی دی��ده می ش��ود ک��ه
کاربران خبرنامه گویا که دارای فرماتی متفاوت با بقیه سایت های نمودار بالست،  کمی کمتر از  مجموع
کاربران سایت های دیگر مورد مطالعه در اینجا می باشد.  همین مقایسه (خبری-تحلیل��ی و پژوهش��ی) را

می توانیم در رابطه با سایت های مشابه انگلیسی زبان نیز داشته باشیم.

  تعداد بازدیکنندگان یکتا در روز (سایت های انگلیسی زبان)

لزم به تذکر است در نمودار بال از نشان دادن آمار گاردین (و یا نشریات مشابه) به خاطر اختلف آماری
بسیار شدید صرفنظر شده و  به جای آن امار نشریه آمریکایی چپ لیبرال نایشن افزوده گشته است.  

نتیجه اول اینکه تفاوت بسیاری بین تعداد کاربران نشریات خ���بری-تحلیلی و پژوهش��ی وج��ود دارد. در
مجموع تعداد کاربران نشریات پژوهشی به دلیل مختلفی، از جمل��ه زب��ان س��خت، تن��وع کم��تر، بلن��دی
نوشته ها،و...کمتر می باشد.   اما حتی در میان نشریات خبری-تحلیلی طبعا ب�ه ج�ز محت�وی نش�ریات،
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س��ادگی مت��ون انتخ��ابی، طراح��ی س��ایت و ه��واداران پابرج��ا، وس��عت و تن��وع موض��وعات ب��ر تع��داد
بازدیدکنندگان آن تأثیر فراوانی دارد. صفحات ویژه حوادث، طرح موضوعات جنجالی، اخب��ار ت�ازه و داغ
نیز  می تواند بر تعداد خوانندگان بیافزاید.  اینکه بخش دیدنی های خبرنامه گویا طرفداران زی��ادی دارد،
احتیاج زیادی به حدس و گمان ندارد. کافیس�ت ب��ه لیس�ت پرخوانن��ده ترین های خبرن��امه گوی��ا مراجع��ه

نمود تا صحت این حدس  تائید شود.
به طور کلی ورود  به یک سایت  می تواند از طرق زیر صورت گیرد. 

از طریق مستقیم. در این حالت کاربر از آدرس اینترنتی سایت مورد نظر خود اطلع دارد و ی��ا.1
آنکه آن را جز پیوندهای محبوبش در مرورگر خود حفظ نموده است

از طریق ارجاعی. یعنی کاربر با مراجعه به سایت ث��الثی و از طری��ق  پیون��دهای موج��ود در آن.2
سایت به و بسایت مورد نظر رجوع می کند.

از طریق موتورهای جستجوگر. کاربر با استفاده از واژه های مورد نظرش ب��دون آگ��اهی قبل��ی.3
از نام دقیق یک سایت و با استفاده از نتایج واژه جستجو شده وارد  سایت می شود.  اما نتای��ج
جس��تجو ب��ه دو دس��ته ارگانی��ک و پ��ولی تقس��یم می ش��ود. موت��ور جس��تجوگری مانن��د گوگ��ل
متناسب با کلمه جستجوشده سایت هایی را که برای تبلیغات به گوگ��ل پ��ول می پردازن��د را در
صدر نتایج قرار می دهد. در مقابل، در پایین جستجوی پولی گوگل نتایج جستجوی ارگانیگ

را مطابق با واژه کلیدی مورد نظر نشان می دهد. 
از طریق رسانه های اجتماعی چون فیسبوک، توئیتر، بالترین و امثال ان..4
ابونه شدن از طریق ایمیل.5
از طریق تبلغیات که در بحث ما اصل  اهمیتی ندارد..6

 ارجاع کنندگان نقش به سزایی در بسیاری از نشریات اینترنتی مورد نظر ما در اینجا بازی می کنند. اگ��ر
 درص��د مراجعه کنن��دگان ب��ه ص��ورت مس��تقیم وارد ای��ن س��ایت۷۵به آمار سایت گویا توجه کنیم بی��ش از 

 درص��د از طری��ق موتوره��ای جس��تجوگر و۹ درص��د از طری��ق دیگ��ر ارجاع کنن��دگان ، ۱۳می شوند. فقط 
 درصد نیز از طریق رسانه های اجتماعی وارد این سایت می شوند. مراجعه کنن��دگان  ای��ن س��ایت۳حدود 

پس از سیاحت خود و به هنگام خروج به ترتیب به بی بی سی فارسی، رادیو ف��ردا، دویچه ول��ه، ب��الترین و
  می روند. ام��ا هم��انطور ک��ه گفت��ه ش��د مراجعه کنن��دگان ان عموم��ا ب��ه ط��ور مس��تقیم وارد گوی��ا۳ورزش

می شوند و اکثر آن ها پیوند مورد نیاز  به سایت های مورد علقه خویش را در آنجا می یابن��د و ی�ا ب�ه دلی�ل
مختلف به همان لینک های موجود رضایت می دهند.
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نرخ شیوه های ورود به سایت های فارسی زبان
  درصد از مراجعه کنندگان سایت «خبرنامه گویا»، زیر مجموعه پرتال گوی��ا،  در درج��ه اول از طری��ق۴۹ 

«بک لینکس» یا لینک های ارجاعی -شیوه دوم در لیست بال- وارد  آن می شوند. این موض��وع در م��ورد
اکثر سایت های دیگر مانند اخبار روز، پیک نت، عصر ن��و ...  نی��ز ص��دق می کن��د. ح��تی س��ایت هایی ک��ه
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ارجاع کنندگان پایین تری داشته- مانند ایران امروز، بالترین و ..- و در لیست پیوندهای پرتال گویا ق��رار
دارند، گویا بالترین ارجاع کننده آن سایت ها محسوب  می شود. 

نرخ شیوه های ورود به سایت های انگلیسی زبان
علقمندان سایت هایی که در لیست لینک های گویا قرار ندارند مانند راه توده، راه کارگر، و... می توانن��د
به طور غیر مستقیم از طریق سایت های دیگری که در لیست گوی��ا ق��رار دارن��د مانن��د «م��ردم ریپ��ورت» (

mardomreport.net ،درصد ک���اربران۶۰) وارد سایت  مورد علقه خود گردند. مثل در مورد راه توده  
از طریق لینک گویا به پیک ن��ت و از پیک ن��ت ب��ه راه ت�وده و از آنج�ا  ب��ه س�ایت رقی�ب داخل�ی گوی�ا یعن��ی

) ازrahegargar.net درص��د ک��اربران  راه ک��ارگر (۶۳«پیوندها» ب��رای ادام��ه وبگ��ردی خ��ود می رون��د.  
طریق وبگردی، عمدتا از طریق مردم ریپورت، پیک نت و یا عص��ر ن�و  وارد آن می ش��وند. اگ��ر چ��ه ک�اربران

 درص��د۳۱  درص��د - ام��ا ۶۵سایت میهن عمدتا به ط�ور مس��تقیم وارد ای��ن س��ایت می گردن��د-در ح��دود 
کاربران از طریق سایت های دیگر، و در صدر آن گویا، به این سایت رجوع می کنند. کاربران ایران گلوبال

 درص��د) و کم��تر از طری��ق لینک ه��ای۱۷به طور مستقیم و یا از طریق رس��انه های اجتم��اعی (در ح��دود 
 درص��د)  ب��ه ای��ن س��ایت مراجع��ه می کنن��د. در ای��ن م��ورد اک��ثر ک��اربران از طری��ق۱۴ارجاعی(در حدود 
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مردم ریپورت، ک��ار انلی��ن،  پی��ک ای��ران و ف��دایی و ی��ا از طری��ق رس��انه اجتم��اعی، عم��دتا ب��الترین  و ی��ا
فیسبوک راه خود را به این سایت می یابند. 

یکی از سؤالتی که باید بدان پاسخ داد، تع��داد روزان��ه ک��اربران یکت��ای ای��ن س��ایت ها می باش��د. مش��کل
اصلی این است که ما نمی توانیم به طور مکانیکی  تع��داد ک��اربران ای��ن س��ایت ها را ب��ا ه��م جم��ع کنی��م.
تعداد زیادی از کاربران این سایت ها مشترک هستند و از این رو نمی ت��وان آن ه�ا را ب�دون در نظ�ر گرفت�ن
این کاربران مشترک با هم جمع نمود.  اگر سایت های خبری-تحلیلی را ملک ق��رار دهی��م، ب��ا ت��وجه ب��ه
آنکه در آمار سایت های خبری-تحلیل��ی نمی ت��وان نش��انی از  پیون��دهای ارج��اعی  س��ایت های  خ��بری-
تحلیلی دیگر یافت،  فرض اینکه اکثریت کاربران فقط به ی�ک س�ایت خ�بری مراجع��ه می کنن��د، چن��دان
غیرمنطقی نیست. اما ما این را می دانیم که کاربران حرفه ای وجود دارند ک��ه ب��ه ط��ور همزم��ان ب��ه هم��ه

  ک��اربر روزان��ه یکت��ا۱۷۷۰۰سایت ها سرکشی می کنند .  مجموع سایت های خبری بال دارای در ح��دود 
 درصد کاربران حداقل به یک��ی از س��ایت های خ��بری دیگ��ر سرکش��ی کنن��د، آنگ��اه۱۵–۲۰می باشد. اگر 

 ک�اربر اس�ت. مجم�وع ک��اربران روزان��ه یکت�ا۱۵۰۰۰تعداد کاربران یکتایی س�ایت های خ�بری در ح�دود 
 (منهای گویا نیوز) نفر می باشد. در بهترین حالت، تعداد۲۱۳۷۰سایت های خبری و پژوهشی در حدود 

  کاربر روزانه یکتا خواهد بود. نمی توان نش��انی۲۰۰۰۰کاربران این سایت های رادیکال و چپ  در حدود 
 درص��د از ک��اربرانی ک��ه از طری��ق۴۰از وبگردی علقمندان یک حزب به ح��زب دیگ��ر،  ح��داقل در م��ورد 

ارجاعی وارد یک سایت می شوند ، یافت.  
از همه نکات ذکر شده اخیر می توان به این نتیجه رسید که در حدود نیم��ی از  ک��اربران چ��پ،  وبگ��ردی
خود را از گویا آغاز نموده و در طی ان به سایت های مورد علقه خود سر می زنند. اگر این ف��رض درس��ت

 ک�اربر۱۵۰۰۰–۲۰۰۰۰ کاربر روزانه یکت��ا دارد، آنگ��اه تخمی��ن ۱۶۰۰۰باشد، با توجه به آنکه سایت گویا 
روزانه یکتای  رادیکال و چپ خیلی دور از عقل نیست. ضمن آنکه سایت های کوچ��ک  متمای��ل ب��ه چ��پ
دیگری نیز وجود دارند که ج��زء ای��ن بررس��ی نیس��تند. ب�ا احتس��اب آن ه��ا می ت��وان گف��ت ک��ه ارق�ام ب��ال

می توانند واقعی باشند  هر چند که این تخمین بسیار سرانگشتی است.
نکته مهمی که بایستی در نظر داشت این است که این تعداد به هیچوجه بیانگر تعداد اف��راد متمای��ل ب��ه
چپ نیست. این رقم در بهترین حالت فقط  تعداد مراجعه کنن��دگان روزان��ه ب��ه ای��ن س��ایت ها را می توان��د
نشان دهد. بسیاری از ما، ممکن است به سایت های بال اصل  مراجعه نکنیم و یا یک بار در هفته مراجعه

نمائیم. 
نکته دیگر اینکه بسیاری از این کاربران همچن��ان علی��ق ق��دیم حزب���ی-سازمانی خ��ود را حف��ظ ک��رده و
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اگرچه از گویا به بی بی سی و بالترین می روند اما در نهایت سری هم به سایت هایی که روزگ��اری ج��وانی
خود را بر سر آن گذاشته اند، می زنند.

نرخ خوانندگان داخل ایران
 معضل بزرگ کلسیک همه مهاجرین دنیا که خصوصا آن هایی که به کش��وری ه��م زب��ان ب��ا کش��ور م��ادر
مه��اجرت نکرده ان��د، گسس��ت بلفاص��له  نس��ل اول و  دوم  مه��اجرین در  پیگی��ری مس��ائل سیاس��ی و
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اجتماعی وطن اولشان می باشد. اکثریت خوانندگان مهاجر این س��ایت ها س��نی ب��التر از پنج��اه دارن��د.
اگرچه مهاجرت ایرانیان به خارج همچنان در اشکال مختلف ادام��ه دارد، ام��ا مه��اجرین م��وج اول و دوم
بیشترین مهاجران ایرانی را تشکیل می دهند. مهاجرین سده کنونی احتمال  درصد کم�ی از خوانن��دگان
این سایت ها هستند. متأسفانه  این سایت ها درصد پایینی از خوانندگان داخ��ل ای��ران را ب��ه خ��ود جل��ب

 درص��د از ک��ل۲۴می کنند. خوانندگان داخلی سایت هایی چون  رادیو زمانه و  رادیو فردا فقط در ح��دود 
 درصد،  پیک نت۱۱ درصد، اخبار روز ۱۳خوانندگانشان را تشکیل می دهند، این رقم برای خبرنامه گویا 

  درص��د،۱۶ درص��د،  راه ت��وده۲۷  درصد، کار انلی��ن ۱۷ درصد،  ایران گلوبال ۹ درصد، ایران امروز ۱۱
 درص��د۳۶ درصد،  و تز یازدهم ۵۵ درصد، پروبلماتیکا ۲۳  درصد، عصرنو ۵۳ درصد، میهن ۱۳راه کارگر 

می باشند.
از آمار فوق می توان به دو نتیجه رسید. اول اینکه سایت های پژوهشی طرفداران بیشتری در ایران دارند.
آمار سایت هایی چون میهن، پروبلماتیکا، تز یازدهم مؤید چنین نتیجه ای هستند. متأسفانه امکان  تهیه

چنین آماری برای سایت های دیگر وجود ندارد.  
نکته دوم اینکه اگر حتی یک چهارم خوانندگان یکتای روزانه این سایت ها را ایرانی فرض کنیم، آنگاه بنا

  نفر از خوانندگان این سایت ها از داخل کشور هستند. با توجه۵۰۰۰به فرض اولمان حداکثر در حدود 
به اینکه احتمال  خوانن��دگان ایران��ی نس�ل ج�وان در خ�ارج درص�د کم��ی از خوانن�دگان ای��ن س�ایت ها را
تشکیل می دهند و امکان یافتن خوانندگان تازه و جوان در ایران بیشتر است، آینده این سایت ها در یک
پرسپکتیو زمانی کمی طولنی تر بسیار درخشان نخواهد ب��ود. قطع��ا  ای��ن موض��وع در م��ورد س��ایت هایی
چون بی بی سی، رادیو فردا و رادیو زمانه کمتر صدق می کند. سایت های خبری-تحلیلی در معرض خطر

بیشتری (اگر بتوان از واژه خطر در این رابطه استفاده کرد) قرار دارند.
  دقیق��ه می باش��د.۲–۳میزان  متوسط زمانی که افراد صرف مطالعه در این سایت ها می کنند، در ح��دود 

 دقیقه). من می توانم چند حدس مختلف۸۰راه توده یک مورد استثنای بسیار عجیبی است (در حدود  
در این باره بزنم ، مثل  اشتباه در تنظمیات سایت، تماشا کردن فیلم که اگرچه در این سایت وجود ندارد
اما به نوعی  به حساب این سایت گذاشته می ش��وند،.... ام��ا هیچک��دام از ای��ن ح��دس ها نویس��نده ای��ن

سطور را راضی نمی کند. رقم مربوط به راه توده در نمودار بال حذف شده است.
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نرخ متوسط زمان
در نمودار زیر می توان دید که متوسط زمان برای سایت های انگلیسی زبان نی��ز در همی��ن مح��دوده ق��رار

دارد.
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نرخ متوسط زمان

آخرین  مسأله قابل بحث ضریب خروج این سایت ها می باشد.  نکته قابل اشاره در این م��ورد، چگ��ونگی
محاسبه درصد نرخ خروج است. هنگامی که یک کاربر وارد سایتی می گردد، اگر بدون رفتن به صفحات
دیگر و طی مدت کوتاهی سایت را ترک کند، آنگاه این رفتار به عن��وان نارض�ایتی ک�اربر تلق�ی می گ�ردد.
برنامه های تحلیلگر دلیل ناراضی بودن کاربر را مربوط به طرح و یا محتوی نامناسب، از نظر کاربر، تلقی

۳۰–۴۰می کنند. مسأله دیگر اینکه چه درص��دی را بای��د رق��م خ��وبی تلق��ی نم��ود. بس��یاری ن��رخ خ��روج 
 درص��د ب��ه عن��وان  اش��تباه در تنظیم��ات و ی��ا طراح��ی۲۰درصد را خوب تلقی می کنند، ارقام پایین تر از 

 ، ب��ه محت��وی نامناس��ب و ی��ا طراح��ی غل��ط س��ایت رب��ط داده۸۰نامناس��ب س��ایت، و ارق��ام ب��التر از 
می شود.البته هر چه تعداد کاربران یک سایت بیشتر می گردد، به همان نسبت راضی نگ��ه داش�تن هم��ه
آن ها سخت تر می شود.سایت هایی که طرفدران پروپا قرص دارند، معمول  از چنی��ن پدی��ده ای کم��تر رن��ج
می برند. آن هایی که مستقیما  وارد ی��ک س�ایت می ش�وند ب�ا طراح��ی س�ایت آش�نایی دارن��د و معم��ول ب��ه
مطالب  منتشره در آنجا علقه نش��ان می دهن��د. ت��رک ناگه��انی ک��اربر ی��ک س��ایت، اگ��ر س��ایت خ��بری-

تحلیلی، باشد معمول  پیدا نکردن خبر یا تحلیل جدید است. 
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نرخ خروج
 ت��ا۶۰اگر به آمار  درصد ترک ناگهانی سایت های چپ انگلیسی زبان نگاه کنیم، همه آن ها درصدی بین 

 درصد دارند.۷۷
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نرخ خروج

 درصدی دارد، اما ب��ا ت��وجه ب��ه اینک��ه۶۳  بنا بر نمودار بال سایت  موفقی چون گاردین،  ضریبی معادل   
بسیاری از کاربران در طول روز فقط برای اینکه ببین��د اتف��اق مهم��ی -از نظ�ر ک���اربر-افتاده ی�ا ن��ه ب��ه آن
مراجعه می کنند، شاید این نرخ تقریبا  متوسط قابل توضیح باشد. ول��ی س��ایت موف��ق  و نوپ��ای ژاک��وبین

نیز از چنین موضوعی رنج می برد. 
بطور کلی ضریب خروج  یک سایت یکی از موارد بسیار ن�امطمئن در تحلیل ه�ای آم��اری می باش��د. مثل 

 درص��د ک��اربران بلفاص��له آن را ت��رک می نماین��د. یک��ی از۷۰اگر به سایت میه��ن ت��وجه کنی��م،  بی��ش از 
توضیحات این موضوع می تواند این باشد که بسیاری می توانند مطلب مورد نی��از خ��ود را در فرم��ات پ��ی
دی اف دانلود کنند و نیازی به سرکشی به صفحات دیگر ندارند. از سوی دیگر این درص��د ب��ال می توان��د
مربوط به عدم تنوع مطالب، و ... باشد. به همین خاطر هنگام بررسی نرخ خروج نبای��د کورک��ورانه فق��ط
به ارقام  دقت نمود بلکه آن را، مانند بسیاری دیگر از ارقام آماری در اینجا، به عن��وان اب��زاری در توض��یح
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برخی از مسائل تلقی کرد. 

روند رشد 
همان طور که در بخش قبلی نیز ذکر ش  د ب  ه عل ت ک  اهش تع  داد طرف  داران ق  دیمی ای  ن س  ایت ها و
استقبال نسبتا  کم  خوانندگان داخل  کشور، متأسفانه با وجود فداکاری های بیش  مار گردانن  دگان ای  ن
سایت ها برای به روز کردن مطالب سایت ها در کنار فعالیت های شغلی و کارهای روزمره شان، ادامه ک  ار
بسیاری از این سایت ها در فرمات کنونی و با حفظ محتوی فعلی انان بسیار مش  کل ب  ه نظ  ر می رس  د.
البته همان طور که قبل  نیز متذکر شدم در منطقه بسیار متلطم خاورمیانه امکان تغییرات سریع وج  ود
دارد و شاید بتوان یک شبه ره صد ساله پیمود، هر چند که با شاید نتوان زیست.  واقعه ای مانند جنبش

سبز به سرعت می تواند پیش بینی های بسیاری را بر هم زند.
از نکات مثبت این سایت ها، همک  اری ازادان  ه و ب  دون چشمداش  ت م  الی هم  ه دس  ت اندرکاران آن ه  ا
می باشد. به همین خاطر حتی برخی از این سایت ها با وجود تعداد اندک مراجعه کنندگانشان، همچن  ان

با انرژی به کار خود ادامه می دهند که بایستی به خاطر این رفتار به انان سر تعظیم فرود اورد. 
با این وجود، اگر به آمار اکثریت قریب به اتفاق این سایت ها نگاه کنی  م، رش  د اک  ثر ان  ان منف  ی اس  ت.
متأسفانه من امار دقیق کاهش میزان بازدیدکنندگان روزانه یکتای این سایت ها را در اختیار ندارم. ای  ن
جزئی از اسرار درونی هر وبسایت تلقی می شود و اغیار را بدان راهی نیست. تنها راه نشان دادن کاهش
(و در موارد معدودی افزایش) مراجعه کنندگان این سایت ها در صورت امکان استفاده از میزان ترافی  ک
سایت های مذبور می باشد. تعیین  پیشنه میزان این ترافیک نیز به سادگی  امکان پذیر نیست. از آنجا که
شرکت امازون  وبسایت های دنیا را بر اساس ترافیک روزانه اشان رتبه بندی می کند. اب  زاری وج  ود دارد
که می تواند این رتبه بندی را به میزان ترافیک تبدیل نماید. در مورد اینکه این شیوه قابل اعتماد است یا
نه و یا اینکه امازون چگونه میزان ترافیک روزانه را محاسبه می کند، اختلف نظ ر وج  ود دارد.  ب ا ای ن

وجود، به نظر من می توان  از این آمار برای نشان دادن روند رشد استفاده نمود.
در زیر نمودارهای رشد اکثر سایت های مورد مطالعه در اینجا را می توانید مشاهده کنید. در کمال تاسف
برای سایت های کوچکتر این آمار موجود نیست و در  چند مورد نیز میزان داده ها کافی نیس  تند.  ای  ن
نمودارها میزان رشد سایت ها را در طی هفت سال اخیر نشان می دهند. در پایان این مقاله نیز  می ت  وان

جدول های مربوط به واژه های کلیدی معمول برای جستجو  را نیز مشاهده نمود.
)sessionsدر اینجا قبل از هر چیز ذکر یک نکته ضروری است. در نمودارهای زیر تعداد «نشست »ها (
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در طی یک ماه نشان داده می شود یک نشست به معنی یک بازدید یکتا که قبل  از آن استفاده کرده ای  م
نیست. یک کاربر می تواند در طی یک روز بیش از یک نشست داشته باش  د. بن  ابراین نمی ت  وان تع  داد
نشست های ماهانه نمودارهای زیر را بر عدد  سی تقسیم نمود و تع  داد ک اربران روزان ه یکت ا را بدس ت
اورد. اما   هدف من در اینجا فقط نشان دادن  روندهای رشد است و نه چیز دیگری. در نمودارهای زیر
دو گراف یکی  میزان ترافیک ایجاد شده توسط کامپیوتر و دیگ  ری موبای  ل باض  افه ک  امپیوتر را نش  ان

می دهند.

سایت گویا: رشد منفی
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سایت پیک ایران: رشد منفی

سایت پیک نت: رشد منفی
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سایت اخبار روز: رشد منفی

سایت ایران گلوبال: رشد منفی
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سایت ایران امروز: رشد منفی

سایت عصرنو: رشد منفی
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سایت نقد اقتصاد سیاسی: رشد مثبت

سایت راه توده: رشد  کم مثبت
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سایت راه کارگر: رشد منفی

سایت کار انلین: رشد تقریبا   منفی
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سایت میهن: رشد منفی

سایت پروبلماتیکا: رشد مثبت
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سایت حزب کمونیست ایران: رشد منفی

سایت کومله: رشد مثبت
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سایت تز یازدهم: رشد مثبت

میزان تاثیر چپ
مهمترین مسأله ب��رای هم��ه م��ا، می��زان م��وفقیت نیروه��ای رادیک��ال و پیش��رو انقلب��ی در افک��ار عم��ومی
می باشد. ما  با ت��وجه ب��ه تع�داد نس�بتا  ان��دک مراجعه کنن��دگان ب��ه س�ایت های  چ�پ (ب��ه عن��وان یک�ی از
بخش های مهم نیروهای پیشرو ) نمی توانیم به ط�ور مس��تقیم از ت��أثیر ان�ان در ج��امعه ص�حبت کنی��م. از
سوی دیگر بخوبی آگاه هستیم که تع��داد مراجعه کنن��دگان ب��ه دس��ته معین��ی از س�ایت ها، نمی توان��د ب��ه
تنهایی میزان تأثیر گفتمان آن ها را تعیین نماید. سایت های بسیاری از اطاق ه��ای فک��ر و اندیش��گاه های
بسیار با نفوذ دنیا، طرفداران بسیار کمی را به خود جلب می نمایند، اما همه ما به خوبی آگاه هستیم که
تعدد زیادی از مراجعه کنندگان و  طرفداران این سایت ها از بانفوذترین افراد  کش��ور مرب��وطه، و ی��ا ح��وزه
فکری خود  محسوب می شوند و به همین خاطر در مباحث عمومی کشور خود و یا دنی�ا می توانن��د ت�اثیر
به سزایی داشته باشند. (تذکر این نکته در همی��ن ج��ا لزم اس��ت ک��ه می��زان پ��ایین ک��اربران س��ایت های
خبری-تحلیلی چپ را به هیچوجه نمی توان با استدلل بال ت��وجیه نم��ود). از ای��ن رو م��ا بایس��تی س��عی
کنیم به روش های دیگری میزان تأثیرگذاری نیروهای چپ در طی یک دوره طولنی را تعیین کنی��م. لزم
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به تذکر نیست که استفاده از سایت های محبوب و پرطرفدار اینترنتی فق��ط یک��ی از راه ه��ای تاثیرگ��ذاری
در افکار عمومی است. اینترنت از این نظر ابزاری کم عم��ر می باش��د و طرق ه��ای بس��یار متن��وع دیگ��ری
قبل از اینترنت وجود داشته و دارند و نباید به هیچوجه در ارزیابی نقش آن غلو نم��ود. ام��ا بررس��ی م��ا در
اینجا فقط محدود به این حوزه خاص، و انهم در قلمرو بس�یار مح�دود س�ایت های کن�ونی رادیک�ال چ�پ

می باشد.
اگر ما بپذیریم که ضعف کنونی  چپ در جلب خوانندگان پروپا قرص و ف��راوان خصوص��ا در داخ��ل ای��ران
جدی است، انگاه  باید چاره ای برای این معضل اندیشید. اما ممکن است که بنا به توضیح بال، عده ای
معتقد باشند که چپ علیرغم نیروی اندک خود تأثیر زیادی در مباحث جاری کشور دارد. آن ه�ا  ب��ه ح��ق
می توانند مطرح می کنند که حزب توده در اوایل انقلب با وجود  اعض��ا و امکان��ات ک��م، ت��أثیر زی��ادی در
مباحث بعد از انقلب داشت و رواج بس��یاری از واژه ه��ا در اوای��ل انقلب ن��تیجه مس��تقیم ت��أثیر برخ��ی از
افکار و اندیشه های فعالین آن حزب بود.  قصد من در اینجا به هیچوجه بررسی میزان تأثیر آن ها نیست،
بلکه طرح این مسأله است که یک نیروی کوچک نیز تحت شرایط خاصی می تواند تأثیر بس��زایی داش��ته

باشد.
معمول  یکی از راه های تعیین میزان تأثیر یک مقاله علمی، بررس��ی تع��داد نقل قول ه��ا از مق��اله مزب��ور در
دیگر نوشته های مهم علمی می باشد. از آنجا ک��ه چنی��ن امک��انی، ح��داقل  ب��رای نویس��نده ای��ن س��طور،
وجود ندارد ما می توانیم به آمار گوگل و کلمات معمول جستجو شده مراجع��ه کنی��م. اگ��ر چ��ه ای��ن روش
بسیار قابل اعتماد  نیست، اما در شرایط کنونی  ع��دم  وج��ود نظرخواهی ه��ای مناس��ب،  می توان��د م��ورد

استفاده قرار گیرد.
در صورتی که به واژه های متداول یک سال گذشته در ایران نگاهی بیاندازیم، آنگاه  بنا به آمار گوگل، در
صدر همه واژه های جستجو شده، واژه های مربوط به سریال محبوب شهرزاد، و پس از آن تلگرام، برن��امه
تلویزیونی خندوانه و .. ق��رار دارن��د. اگ��ر خ��ود را ب��ه اخب��ار سیاس��ی مح��دود کنی��م آنگ��اه رای��انه و لیس��ت
اصلح طلبان در صدر آمار واژه های کلیدی جستجو شده قرار می گیرند. در عرصه کتاب و ادبیات صادق
چوبک، حافظ ناظری و فهیمه رحیمی در بالی این لیست جای دارند. چنانچه مدت مورد بررس��ی را ب��ه

، یعنی از زمانی که گوگل شروع به جمع اوری آمار خود نمود نمائیم، در آن ص��ورت ب��ه۲۰۰۴بعد از سال 
جز واژه های محب��وب ش��رکت های تلف��ن هم��راه اول و ایرانس��ل،  برنامه ه��ای محب��وبی چ��ون فیس��بوک و

 و تابن�اک، حکوم��تی چ�ون داع��ش و شخص�یت هایی مانن�د مرتض��ی پاش�ایی و۳اپ�ارات، س�ایت  ورزش
گلشیفته فراهانی نیز  در صدر لیست قرار خواهند گرفت.
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اما ما به کمک این واژه ها نمی توانیم نقش چپ در مباحث جاری را تعیین کنیم. مسأله مه��م ای��ن اس��ت
که ما بتوانیم میزان محبوبیت بعضی از واژه های مورد استفاده چپ و یا نیروهای پیشرو را بررسی کنی��م.
در میان واژه هایی که چپ گرایان در طی سال های اخیر ب��ه انح��ا مختل��ف در نوش��ته های خ��ود اس��تفاده
نموده، می توان از  ازادی، سوسیالیسم،  دموکراسی،  همبستگی، فمینیسم، نئولیبرالیسم،( نا)براب��ری،
عدالت نام برد. بعض�ی از ای��ن واژه ه��ا، مانن��د ع��دالت ج��زئی  از واژه ه�ای محب��وب طرف��داران جمه�وری
اسلمی نیز  به حساب می ایند. واژه همبستگی در اشکال مختلف غیرسیاس��ی نی��ز م��ورد اس��تفاده ق��رار
می گیرد. از این رو بهتر است آن ه��ا را از لیس�ت م��ورد نظ�ر ح��ذف نم��ود.  ش�اید همی�ن ای��راد را در م��ورد
نابرابری بتوان عنوان نمود، اما در طی سال های اخیر بخش عظیمی از چپ (البته نه فقط انها)، بر ای��ن
موضوع تأکید کرده اند و نابرابری از نظر سیاسی  واژه ای است که  کم��تر از س��وی نیروه��ای ح��اکم م��ورد
استفاده قرار می گیرد . واژه های دموکراس��ی،  سکولریس��م ، فمینیس��م طرف��داران بس��یاری در خ��ارج از
چپ دارد.  استفاده از واژه نئولیبرالیسم اگرچه منحصر به چپ ها نیست، اما بن��ا ب��ه اذع��ان همگ��ی ای��ن
کلمه بیشتر از سوی چپ ها مورد استفاده قرار گرفته است. واژگان  مارکسیسم، سوسیالیسم  نیز توس��ط
بسیاری در بررسی تاریخی و یا نقد کمونیسم مورد استفاده واق��ع می ش��وند، ام��ا ب��ا ای��ن ح��ال رش��د ای��ن

کلمات به معنی رشد کمی مباحث مربوط به ایده های اساسی چپ و به نوعی رشد تأثیر انان می باشد. 
 توجه به این نکته ضروری است که اگر مثل  داعش یکی از واژگان مورد استفاده رایج در دنیاست، این به
معنی آن نیست که کسانی که از این کلمه کلیدی در تجسس خ��ود اس��تفاده می کنن��د، طرف��دار داع��ش
هستند، بلکه در این مورد خاص عمدتا برعک��س اس��ت، ام��ا به��ر ح��ال ای��ن موض��وع نش�ان می ده��د ک��ه
طرفداران داعش توانسته اند تأثیر  خود (هر چند عمدتا منفی) را در مباحثات جاری بگذارند. رش��د ی��ک
واژه می تواند از سر ترس و نفرت، عشق و علقه،  و ی��ا کنجک��اوی باش��د. اگ��ر در س��ده بیس��تم گوگ��ل ب��ه
شکل امروز آن وجود می داشت، آنگاه وحشت جنگ سرد و یا شکست سوسیالیسم موجود، می توانس��ت
رشد استفاده از کلماتی چون سوسیالیسم و کمونیسم را نشان دهد. نتیجه اینکه رشد هر واژه ای را بای��د
به طور مجزا تحلیل نمود. دیگر اینکه  رشد و یا نزول یک واژه را هم همیشه نمی توان به تنهایی  به قدرت

و یا ضعف یک نیرو  ربط داد.
ب��ه ه��ر ح��ال در نم��ودار زی��ر م��ا خ��ود را ب��ه رون��د رش��د واژه ه��ای سوسیالیس��م، سکولریس��م، فمینیس��م،
مارکسیسم و نابرابری  مح��دود می کنی��م. واژه نئولیبرالیس��م ب��ه خ��اطر می��زان ک��م اس��تفاده آن ج��داگانه
بررسی می شود. گوگل به هنگام مقایسه  واژه ها با هم، واژهای که بیشترین استفاده را در طی یک مدت
معین داشته است را صد در نظر می گیرد و واژه های دیگر بر حسب این نقطه  ماکزیمم، بین صفر تا ص��د
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حساب می شوند. به عبارت دیگر، گوگل تعدا واژه های مورد استفاده در نمودارهای خود  را بر این میزان
حداکثر تقسیم می کند، نتیجه آنکه ارقام نشان داده شده بین صفر تا صد در نوسان ب�وده و م�ا اطلع��ی
از تعداد واژه های جستجو شده  نداریم. از انجا اطلعات مربوط به سال اول جمع اوری این واژه ه��ا زی��اد

 ، می یاشد.  چندی قبل تاتوی خ��انم۲۰۰۴ ، و نه ۲۰۰۵قابل اعتماد نیستند، آغاز نمودار پایین از سال 
ترانه علیدوستی مباحث زیادی را در سایت های ایرانی در مورد فمینیسم به پا کرد، ب��رای آنک��ه خ��ود را از

–۲۰۱۵ نیز حذف شده است. ما  نم��ودار زی��ر را  ب��ه س��ال های ۲۰۱۶این رشد لحظه ای بری کنیم، سال 
 محدود می نمائیم. نکته آخر اینکه گراف زیر کلمات مورد جستجو به زبان فارسی در تمام دنیا، از۲۰۰۵

جمله افغانستان و بقیه کشورهایی که از این کلمات فارسی استفاده می کنند را نش��ان می ده��د. ب��ا ای��ن
حال اکثریت قریب به اتفاق این کلمات در ایران مورد استفاده قرار گرفته اند.

مقایسه نرخ محبوبیت پنج واژه جستجوشده به زبان فارسی در کل دنیا
در نمودار بال می توان دی��د ک��ه  ترتی��ب  واژه ه��ا در ط��ی ی��ک ده��ه ب��ه ترتی��ب سکولریس��م، مارکسیس��م،
فمینیسم، نابرابری و سوسیالیسم می باشد. بالترین نرخ علق��ه ب��ه واژه سکولریس�م مرب��وط ب��ه م�اه م��ه
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  است. میزان متوسط علقه متناسب با ای��ن نقط��ه م��اکزیمم در ط��ی ده س��ال ی��اد ش��ده ب��ه۲۰۱۰سال 
 می باشد.  واژه ه��ای معم��ول جس��تجو ش�ده س��ؤالتی چ��ون سکولریس��م۱۸، و ۲۸،۲۱، ۳۰، ۴۹ترتیب 

چیست؟، سکولریسم نو، سکولر و ... است. سؤالت متداول در م�ورد فمینیس��م، فمینیس��م چیس��ت؟ و
فمینیسم اس��لمی اس�ت. همی�ن موض�وع در م�ورد مارکسیس�م  و سوسیالیس�م (سوسیالیس�م چیس�ت،
مارکسیسم اسلمی ) صدق می کند. اگر بخواهیم موضوعات یاد شده را فقط به ایران محدود کنیم آنگاه

نمودار زیر  را خواهیم داشت. 

مقایسه نرخ محبوبیت پنج واژه جستجوشده به زبان فارسی در ایران

از مقایسه دو  نمودار به خوبی آشکار می شود، اگر چه نسبت  میزان محبوبیت واژه های ی�اد ش�ده تقریب��ا 
به یک اندازه است، اما واژه فارسی  سکولریسم در کل جه�ان اهمی��ت خ�ود را در ط�ی ده س�ال گذش��ته

۲۰۰۶–۲۰۱۰حفظ کرده است. از طرف دیگر این واژه به نسبت سال اوج محبوبیت خ��ود در س��ال های 
در ایران روندی نزولی در سال های اخیر داش��ته اس��ت. ش��اید بت��وان چنی��ن گرف��ت ک��ه واژه ه��ایی چ��ون
سکولریسم، مارکسیسم و فمینیسم در میان فارسی زبانان در خ��ارج از ای��ران ن��ه تنه��ا اهمی��ت خ��ود را از
دست نداده اند، بلکه بر اهمیت شان نیز افزوده شده اس�ت. ب�دین طری�ق می ت��وان ن�زول محب��وبیت ای�ن

واژه ها در ایران و حفظ تقریبی محبوبیتشان در کل  فارسی زبانان جهان را توضیح داد.
 اگر کنجکاوی در مورد مارکسیسم را بر اساس منطقه در نظر بگیریم، اوج سؤالت مربوط ب��ه مارکسیس��م
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  در منطقه فارس بوده است. بیشترین جستجوها درست در زمان یاد شده به ترتی��ب در۲۰۰۵در نوامبر 
اذربایجان غربی، تهران، خوزستان و استان خراسان پس از فارس  صورت می گیرد. همانطور که از قب��ل
نیز می توان حدس زد، در کل این دوره ده ساله تهران پیشتاز طرح سؤالت مارکسیستی و سوسیالیستی

است. 

مقایسه نرخ محبوبیت پنج واژه جستجوشده به زبان انگلیسی در جهان

جالب خواهد بود که در همین جا نظری به مقایسه محبوبیت کلمات یاد شده در جه��ان انگلیس��ی زب��ان
نیز داشته باشیم. به خوبی دیده می شود که سکولریسم به دلی�ل ک��امل  آش��کار دارای کم��ترین اهمی��ت
است. تفطه ماکزیمم را واژه سوسیالیسم در بحبوبه اوج بحران اقتصادی تعیین می کند. اگ��ر ای��ن نقط��ه
ملک م��ا باش��د، ن��رخ متوس��ط محب��وبیت ای��ن واژه ه��ا ب��ه ترتی��ب اهمی��ت در ط��ی تم��ام دوره ی��اد ش��ده



141   نشریات چپ اینترنتی ایرانی به کجا می روند؟

  می باش��ند.۳، و ۱۱، ۲۶ ، ۲۷، ۲۸فمینیسم، نابرابری، سوسیالیسم، مارکسیسم و سکولریسم با ارق��ام 
به راحتی می توان حدس زد که واژه دموکراسی در این کشورها بیشترین اهمیت را دارد. در میان فارسی
زبانان نیز مجموع واژه های دموکراسی و مردمسالری محبوبیت بیشتری نس��بت ب��ه سکولریس��م دارن��د.
تنها اختلف در میان این دو نمودار اهمیت واژه سکولریسم است که پس از دموکراسی در میان ایرانیان
محبوبیت دارد، در حالی که این واژه اهمیت ن��اچیزی در مقایس��ه ب��ا دیگ��ر واژه ه��ای یادش��ده در جه��ان

انگلیسی زبان دارد.

مقایسه نرخ جستجوی واژه سکولریسم در منطقه

اگر بخواهیم به میزان محبوبیت واژه سکولریسم در منطقه خود نگاه کنیم، آنگاه خ��واهیم دی��د ک��ه ای��ن
واژه در ترکیه بیشترین محبوبیت را داراست،  اهمیت ان در مصر و ایران تقریبا  به یک اندازه در مقایسه با
ترکیه  می باشد. البته باید در نظر داشت که لئیسیته یک��ی از پایه ه�ای مه��م جمه�وری ترکی��ه را تش��کیل
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می دهد و از این رو میزان محبوبیت و رواج آن در ترکیه قابل فهم است. اما از سوی دیگر این نمودار به ما
نشان می دهد ک��ه واژه سکولریس�م در ای��ران، اگ�ر نقط��ه م�اکزیمم محب��وبیت ای��ن واژه در دوران س�قوط
مرسی در مصر را حذف کنیم، در طی کل این دوره اندکی بیش از مصر محبوبیت دارد(اگرچه تش��خیص

این موضوع در نمودار زیر بسیار مشکل است).
در نهایت به واژه نئولیبرالیسم که از واژهای بسیار محبوب طرفداران چپ است، می توان نظ��ری افکن��د.
بایستی گفت که این واژه در مقایسه با دیگر واژه های مورد بررسی ما در سطح دنیا از کمترین محب��وبیت
برخوردار است. اما رواج ای��ن واژه در واق��ع می��زان ت��أثیر چ��پ در س��ال های اخی��ر را نش��ان می ده��د. اگ��ر
محبوبیت این واژه در سطح منطقه را بررسی کنیم،  گوی جادویی گوگل به ما  چنی�ن نم�وداری را نش�ان

می دهد.

مقایسه نرخ جستجوی واژه نئولیبرالیسم در منطقه
به عبارت دیگر میزان محبوبیت این واژه دست پخت چ��پ، در ای��ران و کش��ورهای عرب��ی تقریب��ا  ب��ه ی��ک
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میزان و در مقایسه با ترکیه بسیار ناچیز است. لزم به تذکر است ک��ه ای�ن واژه در زب�ان ترک��ی و لهس�تانی
یکی است، اما بیشترین میزان محبوبیت واژه یاد شده  مربوط به ترکیه و نه لهستان است، اما با توجه ب��ه
این واقعیت، باید کمی از میزان محبوبیت این واژه در ترکیه کاست. در صورتی که ترکی��ه و لهس��تان را در

  ، ن��رخ متوس��ط اس��تفاده از ای��ن واژه در ترکی��ه و۲۰۰۴–۲۰۱۶اینج��ا ملک ق��رار دهی��م در ط��ی دوران 
 می باشد. ۴ و ۷، ۴۳لهستان، ایران و کشورهای عربی به ترتیب 

چنانچه این واژه کمتر محبوب را در سطح جهان انگلیسی زبان م��ورد ت��وجه ق��رار دهی��م، آن گ��اه نس��بت
ارقام رواج این کلمه در ترکیه در مقایسه با واژه انگلیسی آن مانند نسبت این واژه  در میان عرب  زبانان  با

ترک و لهستانی زبانان می گردد. 

مقایسه نرخ جستجوی واژه نئولیبرالیسم در جهان

علیرغم آن که میزان تأثیر چپ در کشورهای انگلیس��ی زبان چن��دان زی��اد نیس��ت، ام��ا ای��ن نم��ودار س��یر
صعودی استفاده از این واژه را نشان می دهد. چنین چیزی را نمی توان در م��ورد رواج ای��ن واژه در می��ان
فارسی زبانان و عربی زبانان  گفت. از طرف دیگر سیاست های نئولیبرالیس��تی در ترکی��ه، مص��ر ، ت��ونس و
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حتی ایران (اگر چه نه به وسعت کشورهای یاد شده) بسیار شایع بوده است. آیا می توان گف��ت ک��ه ت��أثیر
چپ در ایران حتی در مقایسه با همتایان خود در سطح جهان و منطقه (ترکیه) بسیار ناچیز بوده اس��ت؟
از همه مهمتر اینکه اگر چه چپ به خاطر اهمیت گذشته خود، در مباحث ایران  همچنان حضور دارد، و
بنا به شرایط کنونی ایران- جایگاه دین در حکومت و موقعیت زنان در جامعه- توانسته است در همیاری
با دیگر نیروهای پیشرو واژه هایی چون سکولریسم و فمینیسم را در ای��ران رواج ده��د، ام��ا در تروی��ج واژه
نئولیبرالیسم که از اهمیت بسیار کمتری در ج��امعه ای��ران برخ��وردار اس��ت،  م��وفقیت چن��دانی نداش��ته
است. آیا این امر به معنی نقش کم چپ در رواچ این واژه ها در مقایسه با نیروهای دیگر اس��ت و ی��ا اینک��ه
به دلیل وجود شرایط عینی بهتر در جامعه رواج چنین واژه هایی اسان تر اس��ت؟ ب��ه عب��ارت دیگ��ر آی��ا در

نقش چپ در رواج چنین واژه هایی غلو نمی شود؟
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 در پایان این بحث می توانیم به اهمیت واژه سوسیالیسم در مقایسه با شخصیت های فرهنگی  محب��وبی
چون شاملو، فروغ و نیچه نگاه کنیم.  نمودار  ب��ال ن��رخ محب��وبیت سوسیالیس��م در مقایس��ه ب��ا دو ش��اعر
معاصر و دو متفکر جهانی در ایران را نشان می دهد. همان طور که انتظ��ار می رود محب��وبیت ش��عرای ی�اد
ش��ده بس��یار بالس��ت. ام��ا ج��الب اینک��ه نیچ��ه در ای��ران از اعتب��ار بس��یار بیش��تری نس��بت ب��ه م��ارکس،

سوسیالیسم، فمینیسم و ... برخوردار است.

متوسط جستجوی ماهیانه در سراسر جهان

) را در اختی��ار ص��احبان س��ایت ها  ق��رارadwordsشرکت گوگل برای فروش تبلیغات   اب��زار « ادوردز»  (

سکولریسم
سوسیالیسم

فمینیسم
مارکسیسم

کمونیسم
دموکراسی
لیبرلیسم

مردمسالری
شاملو

صمد بهرنگی
علی شریعتی

بیژن جزنی
احسان طبری

سیاوش کسرایی
مارکس

نیچه
نوریزاد

فروغ
سیمین دانشور

فرخ نگهدار
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می دهد. در این سیستم می توان بر اساس بودجه ای که صاحب یک س�ایت، خ�ود تعیی��ن می کن��د ب�رای
تبلیغاتش  بعضی از واژه های مورد درخواست خ�ود را ب�ه لیس�ت معم�ول واژه ه�ا بیافزای��د. گوگ�ل می��زان
جستجو در مورد هر واژه در طی یک مدت معین (معمول   متوسط جستجو در یک ماه که آن نی��ز ب��ر پ��ایه

 ماه گذشته محاسبه می شود) را نشان می دهد. از این ابزار می توان (سوء)استفاده۱۲تعداد جستجو در 
نموده و میزان متوسط ماهیانه  جستجو برای هر واژه کلیدی دلخواه را بر اساس امار  جس��تجوگر گوگ��ل
تعیین نمود. البته ابزار مشابه دیگری نیز وجود دارن�د. م�ن براس�اس لیس�ت واژه ه�ای کلی��دی خ�ودم ب�ا
کمک ابزار یاد شده جدولی از آمار ماهانه جستجو برای بعضی از شخصیت ها و موض��وعات تهی��ه ک��ردم.
شاید عده ای به لیست انتخابی من ایراد بگیرند، اما هدف من مقایسه بی��ن اش��خاص و موض��وعات (غی��ر
جنجالی) تقریبا  هم سنگ در حال حاضر است. قطعا  می توان این لیست را با موضوعات و اشخاص دیگر
بهتر نمود. بایستی به چند موضوع در اینجا توجه نمود، اول اینکه سؤال در مورد یک شخصیت، ی��ا ی��ک
موضوع  را می توان پی��ش از ه�ر چی��ز ب�ه کنجک�اوی رب�ط داد و  ن��ه مس��تقیما ب�ه محب��وبیت. دوم  می��زان
جستجوی مردم بس��یار فص��لی اس��ت.  س��وم اینک��ه « ادوردز» وس��یله ف��روش تبلیغ��ات گوگ��ل ب��ر اس��اس
کلی��دهای جس��تجو  اس��ت. چه��ارم اینک��ه ای��ن آم��ار مرب��وط ب��ه بخش��ی از ج��امعه اس��ت ک��ه از امکان��ات
کامپیوتری و موبایل برخوردار است و نه کل جامعه. در صورتی که من ب��ا همی��ن اب��زار از می��زان متوس��ط

  را  نش�ان می ده�د. از۴۹۵۰۰ماهی�انه جس�تجو در م�ورد خ�انم کی��م کارداش�یان بپرس�م، گوگ��ل ع�دد   
شخصیت های تاریخی محبوب ای��ران فق��ط ح��افظ می توان��د  از خ��انم کارداش��یان پیش��ی گی��رد (ب��ا رق��م

)  ، سعدی و مولنا با هم به اندازه خانم کارداشیان سؤال ایجاد می کنند. لزم به هیچ توض��یحی۶۰۵۰۰
نیست چه کسی محبوب ایرانیان است، کی ماندنی و کی فراموش ش��دنی. ام��ا طبع��ا مقایس��ه س��عدی و
حافظ تحت شرایط مساعد و یکسان می تواند تا ح��دی ب��رای درک محب��وبیت آن دو مفی��د باش��د.  ب��اری،

شکل بال   تعداد متوسط کلمات رایج جستجو شده در هر مورد را در طی یک ماه  نشان می دهد. 

نتیجه
با توجه به همه آمار و ارقام یاد شده و در عین حال سختی تفسیر ای�ن آم��ار و احتم��ال اش��تباه در تفس��یر
آنها،  باید بر این نکته تأکید نمود که در برخی از موارد نمی توان آمار یاد شده را به تنهایی  مبن��ای نتای��ج
معینی قرار داد.  با این حال می توان گفت که ارقام یاد شده در اکثر موارد تأیید بسیاری از واقعیت ه��ایی
است که ما از قبل می توانستیم آن ها را حدس بزنیم . از این رو شاید بتوان از این ارق��ام در م��وارد مش��ابه
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که ما نمی توانیم به درستی تحلیل نمائیم نیز استفاده کرد. رئوس  نتایج کلی  ای��ن ارق��ام  را می ت��وان ب��ه
شرح زیر خلصه نمود.

اینترنت   مانند  برخی  دیگر از اشکال ارتباطات و مباحثه،  می تواند ما را حباب های ویژه ای ک��ه دوس��ت
داریم محبوس نماید. این پدیده تازه ای نیست و همیشه وجود داشته اس��ت. این��ترنت و ب��ویژه گوگ��ل ب��ه
این گرایش کمک می کنند. رفت��ار اینترن��تی ک��اربران رادیک��ال و چ��پ ایران��ی،  چرخ��ه بس��ته ای را نش��ان
می دهد که در بسیاری از م��وارد از پرت��ال گوی��ا ش��روع می ش��ود و وبگ��ردی در س��ایت های مختل��ف ادام��ه

می یابد.
نحوه استفاده کاربران چپ و وبگردی انها ب��از ه��م ب��ه خ��وبی نش�ان می دهن��د ک��ه دی��وار تعلق��ات حزب��ی
همچنان بلند و آشکار است. بسیاری از کاربران در صورت امکان از یک پرتال یا س��ایت خ���بری-تحلیلی

شروع می نمایند  و به سایت های مشابه با نظرات چپ خود سر می کشند. 
همچون دیگر کشورها،  اگر موضوعات جنجالی و یا مد روز به شکل عکس و فیلم به این سایت ها اف�زوده
شوند، طبعا بر می��زان ک��اربران اف��زوده خواه��د گش��ت. از آنج�ا ک��ه معم��ول   ای��ن س��ایت ها از ت��وان م��الی
برخوردار نیستند، گوگل از این لحاظ کمتر در رده بندی این سایت ها از نظر تبلیغاتی دخیل است، بلک��ه
رده بن��دی گوگ��ل ب��ه هنگ��ام جس��تجو ،  ب��ر اس��اس درج��ه مط�ابقت ب��ا واژه کلی��دی م��ورد تجس��س و نی��ز

جستجوهای قبلی کاربر می باشد.
اکثر سایت های چپ اینترنتی به میزان کمی از جستجوگر گوگل و امثالهم استفاده می کنن��د. در خ��ارج
از ایران جستجو از طریق واژه های فارسی  شاید به خاطر عدم دسترسی به کیبورد فارسی کمی سخت تر
باشد. (هر چن��دامروزه بخ��اطر اس��تفاده گس��ترده از موبای��ل و ت��ابلت، اس��تفاده از کیب��ورد فارس��ی ب��رای
جستجوی کلمات فارسی چندان مشکل به نظر نمی رسد). ورود به  اکثر سایت های چپ از ی��ک پرت��ال و
یا پیوندهای سایت های خبری-تحلیلی صورت می گیرد. در این میان هنوز ن��رخ اس��تفاده از رس��انه های

اجتماعی بسیار پایین است.
ورود به سایت های پژوهشی به خاطر وسعت مطالب مورد بررسی،  و نیز گمنام بودن نسبی این س��ایت ها
از طریق جستجوی یک واژه کلیدی و یا در موارد کمتر دیگری از طریق رسانه های اجتم��اعی می باش��د.
باید توجه داشت که میزان علقه به این سایت ها در تمام جهان به خ��اطر زب��ان س��خت و علم��ی مب��احث

چندان زیاد نمی باشد.
سایت های خارج از کشور به دلیل میزان کم علقه ایرانیان داخل کشور و نیز عدم امک��ان ادامه ک��اری در
خارج از کشور، با کم شدن تعداد مهاجرین علقه مند به دلیل مختلف، با مرگ تدریجی دس��ت بگریب��ان
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هستند. البته این امر با وقوع حوادث نامترقبه در کشور می تواند بسرعت تغیی��ر نمای��د. ام��ا  دس��ت روی
دست گذاشتن و منتظر وقوع حوادث پیش بینی نشده  ماندن ، حاکی از ع��دم وج��ود ی��ک برن��امه ح��تی

برای آینده نزدیک می باشد.
اگر به میزان واژه های جستجوشده محبوب در می��ان ایرانی��ان دق�ت کنی�م، ه�ر چن��د بعض�ی از واژه ه�ا ،
همچون سکولریسم ، جای خود در ایران باز کرده اند، ام�ا  می��زان اس�تفاده از برخ�ی از واژه ه�ا در ای��ران
نماینگر ضعف و تشت چپ ایران حتی در مقایسه با همتایان ضعیف شان در جهان و منطقه ما می باشد.
تقلیل  و کم رنگ کردن پایه های اساسی چپ در مباحث منجر به اضمحلل و از بین رفتن هویت مستقل
چپ در آینده می گردد. نمی توان فقط در مباحث جاری و ساری خود را به صورت دیگ��ر نیروه��ا درآورد و

اساسا  یادی از نکات کلیدی دیگر  در جهت تعمیق دمکراسی ننمود.
 همه ما به  این واقعیت واقف هستند که اگ��ر بخ�واهیم ب��ر می��زان اعتب��ار چ�پ در مب��احث ج�اری کش�ور
بیافزائیم و بالطبع تأثیر بیشتری در جامعه باقی بگذاریم، بایس��تی نیروه��ای تقریب��ا  همفک��ر چ��پ ش��یوه
عمل خود را تغییر دهند. راه اتحادهای همفک��ران حزب��ی بس��یار س��خت و ص��بع العبور اس��ت، ام��ا ش��اید
همکاری چند سایت اینترنتی نه در فرمات کنونی بلکه در شکلی جدید و تاره، کمک م��وثری در ای��ن راه

باشد. شاید این موضوع  بتواند ،به قول چامسکی،  «نقطه روشنی در دوران تاریک ما» گردد.

  پیوست
 در جداول زیر می توانید کلمات کلیدی که در جستجوی ارگانیک  از آن ها استفاده شده است را بیابید.
در نتیجه  هرجستجو، جستجوگر گوگل (یا دیگر موتورهای جستجو)  نتایج خود را به ترتیب ستون دوم
این جدول ها (در زیر) معرفی می کند. مثل  اگر کاربر ما از واژه کلیدی «پیک نت» در  جستجوی خود در
گوگل استفاده کند، گوگل در ردیف اول  خود ، سایت پیک نت را معرفی می کن  د. تع  داد بازدی  د نش  ان
می دهد که آیا کاربران از این نتیجه راضی بوده و در طی یک ماه چند بار بر اساس جستجوی خ  ود  ب  ه
سایت پیک نت مراجعه کرده اند . ستون آخر تعداد تمام جستجوها در ط ی ی ک م اه را نش ان می ده د.
بنابراین تعداد بازدید نشان می دهد که آیا جستجو به ورود به سایت مزبور انجامیده است یا نه. در اک  ثر
جدول های زیر، در صورت وجود کلمات کلیدی جستجو، فق ط بیس ت کلم ه اول جس تجو، نش ان داده

می شوند.   
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سایت پیک ایران
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو
peykeiran 1 0 0
peykiran 1 0 0
پیک� ایران 1 0 0
peyknet 3 0 0
پتکین آذرم�هر� 7 6 890
ش�رکت آتی آس�ا 7 0 0
پیک� نت 7 0 0

8 0 0
درگیر�ی� در کوه�دش�ت 9 0 0
درگیر�ی� ام�رو�ز ایر�انش�هر 10 5 780
خدم�ت ه�ای� رض�ا ش�اه 11 7 1900
ناه�ید گر�جی 11 3 940
کاندیداه�ای� ش�وش 12 80 21000
ف�رو�ش تجهیزات نظام�ی 12 5 1500
بطحایی تکذیب کر�د 13 0 0

13 0 0
دیگر�بان 13 0 0
ترم�ینال بیهق�ی 14 0 0
ع�کس�های� پر�وژه ه�ای� اروم�یه 15 8 2100
که که خوری� 16 7 1800

کارگر� ش�رکت م�ع�دن س�نگ� آه�ن باف�ق� س�ه م�اه
م�طالبات م�زدی� پرداخت

 تن اع�دام�۹۶۶احمد ش�هید: س�ال گذش�ته در ایران 
ش�ده اند
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سایت پیک نت

وا�ژه جس�تجو شده تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

پیک� نت 1 0 0
pyknet 1 0 0

1 0 0
peyknet 1 0 0
peiknet 1 0 0
peykiran 4 0 0
پیک� ایر�ان 4 0 0
peykeiran 10 0 0
پیک� رو�زنه 11 0 0
ostan-qz.ir 18 1 300
roozno 19 0 0
ه�ش�ت پیک� 20 9 2500
خس�روانی 23 1 680

رتبه در
جس�تجوگر

peiknet پیك نت
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سایت اخبار روز

وا�ژه جس�تجو شده تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

1 0 0

1 0 0
akhbar rooz 1 0 0
akhbare rooz 1 0 0
یوسف باقرپور 2 400 2800
ه�رمنوتیک و نو اندیشی 2 50 350

3 40 400
اخبارروز 3 0 0
بهار لندی 4 60 850
مالجو قرارداد موقت کارگران 5 3000 49000
بیشترین گلزن الکلسیکو 5 100 1700

5 6 120
کاکاباوه 5 0 0
درک مارکس از بدیل سرمایه داری 6 3 410
لیبرالیزم 6 2 280
برائت امامی کاشانی از رفسنجانی 6 0 0
اخبار روز 6 0 0
حمید اشرف� 7 8 1100
بي تا گشت ارس 8 7 1000
پتکین آذرمهر 8 6 890

رتبه در
جس�تجوگر

تاملی بر مص�احبه رفیق علی خاوری «راه
توده» چرا با .�..� - ص�دای مردم
مبارزه طبقاتی در شبکه ه�ای مجازی م.�
چابکی

چرا بازیکنان بزرگ بایرن شماره ه�ای غیر
مع�مول می پوشند

نامه سرگشاده بر گنگره ششم حزب توده
ایران
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سایت ایران امروز
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو
iranemrooz 1 0 0
ایر�ان امرو�ز 1 0 0
iran emrooz 1 0 0
ترک ستیز�ی� 2 50 380
امرو�ز 5 0 0
ش�رکت ف�راگ آروماتیک� 6 3 520
احمد کس�رو�ی�؛ با او� بدتر� از داع�ش 9 0 0
تاریخ رو�ز مادر 11 70 18000
پیام� و�یدئویی سید محمد خاتمی برای� لیس�ت امید 12 3 890

13 0 96
درنا س�رخ س�ر 14 2 610
ع�رض�ه مس�تق�یم� کلوچه له�یجان 14 0 0
ف�ق�ر فر�ه�نگی چیس�ت 14 0 0
دلیل نابه س�امانی اقتص�ادی� ایر�ان 16 9 2300
محص�ولت ف�رو�شگاه زنجیره ای� رف�اه 17 2 540
مر�یم� آرامف�ر 18 2 520
احتمال بودجه بع�د از اجرایی ش�دن بر�جام� به مجلس بر�ود 18 1 410
جامع�ه امر�وزی� ایران 18 0 24
اخبار امرو�ز ایر�ان 18 0 0
چرم� اذین 19 0 0

"حس�ین ق�دیم�"
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سایت عصر نو
واژه جس�تجو شده تعدا�د بازدید تعداد جس�تجو

ق�بیله کایا 1 1000 3700
ع�ص�ر نو 1 500 1600
ايراندخت غ�ف�اري� 1 0 0
نازلی یع�قوب شاه�ی 2 0 0
لوکاچ نابودی� ع�ق�ل 3 100 1200
ش�ع�رجدید شیل 3 70 680
3 تولد کدام� یک� از انق�لبیون زیر ه�م�زمان با زادروز حض�رت  زه�را 0 0

3 0 0
4 30 480

حمید اشرف� 5 60 1100
س�ایت ع�ص�ر سیاست 5 0 0
دیپلمات خامنه ای� 5 0 0
ش�یوه ترانه سرايي 6 3 460
س�ازمان باله ایران 7 20 3000
متن آه�نگ� تیرم� چند 7 20 2300
س�وم� برادران سوش�یانت 7 0 0
ص�ولتان موزیک� 7 0 0
پیک� سرع�ت رس�ان 8 30 4600
اخبارامروز 8 10 1500
س�ونا ه�دایتی 9 5 680

رتبه در میان
نتایج جس�تجوگر

! ،دیگر وقت آن نیس�ت که بدانیم� چه کس�ی جهان را آفریده است
(نوريه گا)
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سایت نقد اقتصاد سیاسی
واژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

مالجو قرارداد موقت کارگران 1 20000 49000
نادیده گرفتن زنان باعث زن ستیزی می شود 1 2000 6100
درک مارکس از بدیل سرمایه داری 1 100 410
نقد اقتصاد سیاسی 1 0 0
مشکلت و مسائل دموکراسی معاصر 2 300 1800
مارکسیسم جامعه شناسانه 2 100 900

2 0 0
اقتصاد جهان سرمایه داری 3 2000 25000
گسترش دین و توسعه در مکتب نئوکلسیک ما قبل اسلم 5 90 1700
مدیران اقتصادی کارامد چه میزان از درامدشان را پس انداز میکنند 6 20 2200
کتاب اقتصاد سیاسی ارتباطات 6 4 610
چین چگونه سرمایه داری شد 6 0 0
هال فاستر 8 1 170
مقاله امتداد جریان فکری رض�ایی 8 0 0
دیدگاهی ادواری از ارتباط حاکمیت شرکتی و مدیریت استراتژیک 9 20 2400
امریکا این همه پول را از کجا قرض می کند 10 2 290
آیا روسیه یک کشور امپریالیستی است 12 20 4000
خلصه کتاب صرف و نحو استاد عونی 12 8 2100
اوشیدا 12 3 860

12 3 790

1930شرکت های چند ملیتی مفهومی است که از اوایل دهه 

.کسی که به یافته های خود بسنده کند و از دنیای واقعی می شود
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سایت راه توده
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعداد جس�تجو

در تله اف�تاده آه�و بچگان را آب دادن 1 100 440
راه توده 1 0 0
واژه نامه س�یاس�ی 2 0 0
دکتر ارانی 5 50 850
کنار غ�ریبم� که برده نسیبم� 5 30 510
گز�ینش و ترجمه رض�ا ناف�ع�ی 5 0 16
نامه سرگش�اده بر گنگره شش�م� حزب توده ایران 7 0 120
نهض�ت اجتماعی زنان 8 40 5100
روزنامه پذیرف�تن ش�ع�ر 8 7 1000
نیک� ایین باند 9 10 1400
خس�رو روزبه 9 2 360
م�ازند نومه 11 0 0
خالو ق�ربان 11 0 0
م�خالفان چه گوارا 14 6 1600
س�رو س�رور 17 0 0
انس�ان ه�ای� موف�ق�ی که دست و پا چلفتی بودند 18 0 0
ه�فته نامه ص�بح ص�ادق 21 0 77
خاطرات زندان 22 100 75000
م�ارکس�یس�م� 22 0 0

سایت راه کارگر
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

مازیار و�احدی� 6 9 1300
نامه سر�گش�اده بر گنگر�ه شش�م� حز�ب توده ایر�ان 11 0 120
حل رادیکال با فر�جه بز�رگ 14 2 710
تع�ظیم� جرج بوش 15 4 1100
آیا رو�سیه یک� کش�ور امپر�یالیس�تی است 19 20 4000
nnsroj 19 0 160
دکتر� س�ع�ید کارگر 21 1 960
گیدئون لوی� 21 0 200
لوگو شهر�داری� تهران ویکی پدیا 21 0 0
ممنوع�یت و�لنتاین در ایران 24 0 0
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سایت کارانلین
واژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعداد بازدید تعداد جس�تجو

کار 1 200 720
چه چالش ه�ا و موانع�ی در داخل کش�ور وجود دارد که دولت؟ 9 100 18000
حمید اشرف� 9 8 1100
شع�ر ف�رامرز سلیمانی 13 0 0
آدرس محمد نوری� زاد 14 2 620
تاریخچه روز جهانی زن 19 30 7700
مشارکت سیاسی و ع�مومی زنان در اف�غ�انس�تان 20 10 3200
راه�برد آنلین 20 0 0
حلیل و بررسی حروف� ف�ارسی 21 1 800
محل ص�ندوق� ه�ای� رای� در زاه�دان 22 0 0
peyvandha 22 0 0
علی ع�لیزاده تحلیلگر سیاسی 23 0 0
زنان و انتخابات 24 0 530
وه�اب انلی� 24 0 0

سایت میهن
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعداد بازدید تعداد جس�تجو

میهن 1 0 0
حکمرانی خوب در اف�غ�انس�تان 5 0 0
خواس�ته ه�ای� زنان از کاندیدای� انتخابات 6 900 120000
mihan 10 100 14000
نق�د بر کتاب حکومت ولیی دکتر کدیور 13 4 1200
ش�رکت در انتخابات وایجاد امید در مردم� 13 1 260
ق�رارداد تسلیحاتی ایران پس ازبرجام� 14 0 0
ماه�نامه 15 1 500
مجلس را چه کس�ی به توپ بس�ت 19 40 11000



157   نشریات چپ اینترنتی ایرانی به کجا می روند؟

سایت پروبلماتیکا
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

تف�او�ت ابژه و� س�وژه 5 40 730
کتاب ظهور و سق�وط لیبر�الیس�م� 5 0 0
ه�گل و ایران 10 40 5800
ص�رف� اف�ع�ال انع�کاسی در زبان ف�رانس�ه 12 2 670
درسگف�تار ه�گل 12 0 0
نق�د اقتص�اد س�یاس�ی 12 0 0

13 10 3100
تف�س�یر اش�ع�ار فر�وغ� ف�رخزاد 13 3 760
دانلود کتاب خرد و� انق�لب 13 0 0
کتاب جمش�ید بهنام� 14 3 960
دانلود درس گف�تاره�ای� سید جواد طباطبایی 14 0 0
مش�کلت و� مس�ائل دموکر�اس�ی مع�اص�ر 16 7 1800
نق�د میش�ل فوکو 16 2 530
ف�لس�ف�ه تاریخ ه�گل 20 300 80000
نادیده گرف�تن زنان باع�ث زن س�تیزی� می ش�ود 20 20 6100
لوترک نق�اش 20 2 590
دانلود موسیق�ی متن فیلم� شوه�ر آه�وخانم� 21 2 1900

functionalization مع�نی
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سایت حزب کمونیست ایران
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

ع�لل پیدایش حاشیه نش�ینی 5 0 0
فش�ار و� تبع�یض جمهوری� اس�لمی بر�ع�لیه قش�ق�ائیها 12 1 290
رادیو کوچه 13 1 420
پژ�واک ایر�ان 14 4 1200
نر�خ سواد بزرگس�الن ایران ایران 14 0 0
شماره مانیف�س�ت 14 0 0
ایران تر�انه 15 800 200000
تلف�ات ایران در سوریه 15 3 760
سر�وده�ای� انق�لبی 18 10 3700
سخنرانی محمد مالجو و�یدیو 18 2 530
طلیه داران ع�ف�اف� و� حجاب 20 0 0
تاریخچه روز جهانی زن 21 10 7700
گر�ایش کارکنان س�ازمان مالیاتی و سازمان بیمه در 23 2 1300
انتق�اد ص�ف�ر نع�یمی 23 0 260
دارسی در ق�اجار 24 2 1500
اع�ض�ای� جدید ه�یات مدیره ش�رکت توس گس�تر 24 0 610

سایت کومله
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

ابوبکر� م�درس�ی 1 300 820
ه�ەڵبژاردنەکانی م�ەجلیس�ی شواری� ئیس�لمی ئێران 4 20 350
بەرنامەی� مۆنتاژ 16 0 0

سایت تز یازدهم
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعدا�د جس�تجو

نادر ف�توره چی 9 30 4200
س�انتیمانتال 9 3 490
حاتم� ق�ادری� 11 0 0
نق�د اقتص�اد س�یاس�ی 16 0 0
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سایت گویا
وا�ژه جس�تجو شده رتبه در  جس�تجوگر تعدا�د بازدید تعداد جس�تجو
portal entekhab 1 30000 91000
gooya 1 2000 5400
کویا 1 200 580
gooya.com 1 0 0
gooya news 1 0 0
گویا 1 0 0
irangooya 2 50 390
portan entekhab 3 100 1100
ایران گویا 3 0 0
iran news farsi 3 0 0
گویا نیوز 3 0 0
ف�س�ت ف�ود رض�ا ایرانش�هر 6 30 4600
ebtekar newspaper.ir 6 10 1600
peykiran 6 0 0
iranjava 7 0 0
peiknet 7 0 0
footbalitarin 8 0 0
iran press news 8 0 0
iranian magazine uk 9 400 54000
news portal 11 0 0
shabake salam 12 9 2400
marde rooz 12 2 700
irangooya.ir 12 0 0
digarban 13 0 0
mardomrepot 14 0 0
enghelab eslami 14 0 0
digichat 14 0 0
irib 14 0 0
mardomreport 15 0 0
varzeshi tv 15 0 0
www.mardomreport.net 16 0 0
varzesh se 17 10 3200
mardomreport.net 17 4 1000
iranianuk.tv 17 0 0
iran emrooz 17 0 0
iran varzeshi email contact 18 4 1000
س�ایت ه�ای� خبری� 18 3 880
parspake 18 0 45
س�ایتهای� خبری� 18 0 0
persian models 19 1 480
lenziran persian 19 1 450
mashregh news 19 0 0
iranpressnews 19 0 0
andisheh tv online 20 2 530
www.iraniancards 20 0 200
iranian news 20 0 0
1varzesh 22 0 0



160دریچه ها شماره چهارده      

سایت ایران گلوبال

واژه جس�تجو شده تعداد بازدید تعداد جستجو
1 400 1200

ایران گلوبال 1 400 1200
iran global 1 0 0
iranglobal 1 0 0
امیرحسین ص�یرفی 1 0 0

14 0 120
سایت خبری نگام 14 0 0
دادمردان 15 0 0
peyvandha 16 0 0
محمدحسین نوری زاد 17 0 0
کامران متین 18 0 100
احمد کسروی؛ با او بدتر از داعش 19 0 0
مجید کاووسی فر 20 2 630
اقتص�ادنیوز 20 0 0
مررض�یه وفامهر 20 0 0
شهید رجایی در سازمان ملل 21 1 680

21 0 360
بهار بهار چه اسم آشنایی 21 0 0
تبریزیان 22 0 0

23 1 640

رتبه در 
جس�تجوگر

نقاب زيتون (بخش اول

نامه سرگشاده بر گنگره ششم حزب
توده ایران

call of duty:enemy insight درباره

علی قربانی مدیرعامل سابق شرکت
تجهیزات ایمنی راه ه�ا
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آیا می توان؟ -
 طرح بحث در باره تحول نشریات چپ اینترنتی

نوشته: رضا جاسکی

۱۰۵۹۸تعداد کلمات:

مقدمه
در مقاله قبلی به آمار برخی از سایت های چپ اینترنتی نگاهی داشتم و سعی نمودم در بستر این آم  ار،
اوضاع فعلی این نشریات را نشان دهم. همانطور که در آن مقاله  نیز اشاره شد، نتایج آن آمار به ج  ز در
مواردی- حداقل برای من- غیرمنتظره نب  ود و اک  ثر دس  ت  ان  در ک  اران ای  ن س  ایت ها خ  ود از آم  ار
خوانندگانشان اطلع دارند و  روزانه میزان صعود و سقوط کاربران را تحت نظ  ر دارن  د. آنچ  ه ک  ه م  ن
تلش به انجام آن نمودم، جمع اوری آمار مربوط به اکثر سایت ها به طور یک جا بود وبس. هدف نویسنده
این سطور فقط جان تازه ای دمیدن به روح این مشکل قدیمی و ایجاد بحث حول ان، به منظ  ور ی  افتن
راه حلی برای این «مشکل» بود. مشکل را در گیومه گذاشتم، چرا که ای  ن ام  ر از نظ  ر ع  ده ای مش  کل

نبوده و روند محتوم همه این سایت ها می باشد و فقط باید آن را پذیرفت.
به مقاله مذکور چند انتقاد شد که من در این مقاله به بخشی از انان می پردازم. رئوس ای  ن انتق  ادات را

می توان چنین عنوان کرد.
چرا چپ؟ چرا بایستی سیر نزولی نشریات چپ را عمده نمود و بقی  ه نش  ریات را از آن مج  زا.1

کرد؟
این موضوع چیزی است که همه از آن اطلع دارند و مسئله ای را حل نمی کند. مشکل یافتن.2

راه حل این قضیه است.
آیا ما باید به طور کورکورانه به امار توجه کنیم و فقط بذر ناامیدی بپاشیم؟.3

در این مقاله من به امکانات مثبتی که وجود دارند و می توان از آن استفاده نمود می پردازم. ب رای آنک  ه
حوصله خواننده بی تاب نیز سر نرود من از «راه حل» خود شروع می کنم  و در ض  میمه  مق  اله  خیل  ی
کوتاه به پاسخگویی سؤال اول و برخی از انتقادات مشابه   پرداخته و  نیز آمار برخی  از سایت های دیگر
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را با  نشریات  مقاله قبل  مقایسه و یا تکمیل می کنم. من فکر می کنم که هدف اصلی هم  ه م  ا بایس  تی
تلش در جهت یافتن  راه حلی برای این مشکل  باش د. م ن همچنی ن فک ر می دان  م  ک ه نویس نده در
مقایسه با دیگر دست اندر کاران بردبار و فداکار این سایت ها تجربه بس  یار کم  ی دارد  و احتم  ال  آن ه  ا
راه حل های بسیار بهتر و سازنده تری برای حل این موضوع دارن د. در ای  ن ص ورت ش اید ط  رح نظ  رات
ناپخته من زمینه را برای طرح نظراتی فراهم سازد که م  دت ها راج  ع ب  ه آن فک  ر ش  ده ام  ا در س  طح

گسترده ای مطرح نگشته است. 

تنوع یا تشتت؟
زمانی ایروینگ هاو، یکی از روشنفکران بنام  آمریکا و بنیان گذار مجله دیسنت در آمریک  ا گف  ت، وق  تی
روشنفکران کار دیگری ندارند ، مجله درست می کنند.  این موضوع اگر چه نه همه مشکل ، بلک  ه یک  ی
از اجزاء اساسی  معضل کنونی ماست.  همچنین زمانی که هاو این موضوع را عنوان ک  رد، راه ان  داختن
یک مجله کار ساده ای نبود، اما امروز به خاطر  امکانات بسیار عالی تکنیکی، تنوع طل  بی  و نی  ز تش  دید
گرایشات فردگرایانه در دوران کنونی،  بسیار  ساده و  رایج است و گفته وی بیش از هر زمان دیگری در
مورد ما صدق می کند. اینک روشنفکران ما  وقتی کار دیگری ندارن  د، س  ایت اینترن  تی راه می اندازن  د.

دریچه ها یکی از نمونه های بسیار کوچک آن است.
اما  چرا چنین است؟ چرا در چپ، خصوصا آن هایی که اینقدر در مورد ک  ار جمع  ی ص  حبت می کنن  د،
خود اینقدر اصرار بر کار فردی دارند؟ طبعا این یکی از خصوصیات انس  انی اس  ت، ض  من  اینک  ه هم  ه

 هزار ساله اخیر خود۵۰می دانیم  انسان های امروزی بدون کار جمعی و همکاری در طول تاریخ حداقل 
نمی توانست دوام اورد. 

یکی از دلیل اصلی این مورد مشخص نیافتن یک پلتفرم مناسب است. آی  ا می ت  وان پلتف  رم مناس  بی
ایجاد کرد که هم برای تمام روشنفکران چپ ما به اندازه  کافی  جذاب باشد و هم آن ها را به خاطر ای  ن

همکاری در چنگال خود اسیر نکند؟
دلیل دیگر کیفیت نازل بسیاری از وبگاه ها،  پراکندگی زیاد و وسعت موضوعات، و ندیدن یک خط قرم  ز
در میان این موضوعات است. یک علت مه  م دیگ  ر، وابس  تگی های حزب  ی و ی  ا ع  دم ای  ن وابس  تگی ها
می باشد. اما بنا به   آنچه که در ابتدا به نقل از هاو گفته شد، حتی در ص  ورت در دس  ترس ب  ودن ی  ک
پلتفرم مناسب و یک نشریه اینترنتی با کیفیت بال ، که تعدادشان امروزه ک  م ه  م نیس  ت، س  ایت های
مختلف باز هم وجود خواهند داشت و نمی توان و نباید سعی در نابودی انان نمود.  طبعا دلیل دیگ  ری
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را می توان برشمرد، اما از نظر من این دلیل از جمله مهمترین انهاست و خیلی از دلیل دیگر را می توان
به طور مستقیم و یا غیرمستقیم به چند دلیل بال ربط داد.

جانی تازه در دم نشریات کوچک
 بحران روزنامه های سنتی که از اواخر دهه های آخر سده قبل آغاز ش  ده ب  ود ب  ا رش  د تکنی  ک جدی  د
اینترنتی، وب ، به سرعت تعمیق یافت.  صفحات پرخرج  هنر و ادبیات، یا صفحات بین المللی روزنامه ه  ا
که نیاز به خبرنگاران خارجی داشتند کمترین خواننده را به خود اختصاص می دادند. کم ک  م ص  فحات
پر در آمد  مانند حوادث، و صفحات مختص به زندگی و شایعات ستارگان هن  ر و  ورزش ب  زرگ و بزرگ  تر

شدند و  صفحات پرخرج اما کم در آمد کوچک و کوچکتر گشتند.
 ، خانم یونانی -امریکایی اریانا هافینگتون به همراه سه تن دیگر از ی  اران خ  ود نش  ریه و۲۰۰۵در سال 

شبکه خبری اینترنتی هافتینگتون پست را بنیاد نهاد. شش سال بعد آمریکا انلین این شبکه خ  بری را
به مبلغ گزافی خرید.  شبکه مزبور از زمان تاسیس خود تاثیر زیادی بر ش  کل ک  ار روزنامه ه  ای س  نتی
گذاشته است.  بنا به گفته خانم امیلی بیکرتون، مدل جدید هافتینگتون پست جهت گیری تازه ای ب  رای
روزنامه نگاری به جای نهاد. ویراستاران بایستی چشم شان را به شبکه های اجتماعی دوخته و ب  ا کم  ک
ابزارهای بسیار پیشرفته  و موتورهای جستجوگر،  مهمترین عناوین و موضوعات خ  بری را از رس  انه های
گروهی اخذ کرده و بسرعت موضوعات «داغ» را تهیه نمایند.  خبرنگاران مجبورند اخب  ار و نوش  ته حتی

تحلیلی خود را  بر اساس اخبار اژانس های رسمی، آماده نمایند. 
در واقع ما امروز  اخباری را که یک اژانس خبری رسمی گزارش داده تحت عناوین مختلف، اما تقریبا  ب  ا
همان محتوی در نشریات متفاوت می خوانیم. این مسأله قبل از هر چیز مربوط به فش  اری اس  ت ک  ه از
طرف صاحبان جراید برای نشر سریع اخبار  و یا نوشته های تحلیلی به خبرنگاران وارد می شود. ن  تیجه
این امر نوشته های یکسان و متأسفانه در موارد زیادی تحلیل های آبکی از ح  وادث اس  ت. طبع  ا امک  ان
پخش سریع اخبار دستاورد بزرگی برای ماست. این موضوع در کشورهای استبداد زده ای چ  ون ای  ران،
دارای اهمیت بیشتری است. اما  این یک رنگی و همگونی اخبار منجر به پدیده دیگری به نام اجتناب از
اخبار شده است. هر چند که تحقیقات در مورد آن گروهی از مردم که تماشای تلویزیون، شنیدن رادیو،
و یا خواندن روزنامه ها  رابه خاطر اجتناب از اخبار تکراری کن  ار گذاش  ته اند،  در ح  د بس  یار مق  دماتی
است، اما ما در غرب با واژه ای چون «اجتناب کنندگان اخبار» روبرو هستیم. این اف  راد اگ  ر چ  ه هن  وز
بسیار اندک هستند، اما به انحاء مختلف چشم و گوش خود را بر اخبار می بندن  د.  ای  ن پدی  ده   نش  ان



165   آیا می توان؟

دیگری از خستگی از اخبار تکراری و یا رسمی  می باشد. 
هر چند پدیده یاد شده هنوز  در حد نازلی است، اما  ما را در برابر  این سؤال جدی  قرار می دهد که آی  ا
نشریات چپ اینترنتی با بازنشر اخبار ایران، در شرایطی که  عده ای از خواندن اخب  ار تک  راری در ح  ال
فرار هستند، بر تعداد خوانندگان خود می افزایند؟  اگر مسأله تعداد خوانن  دگان،  کلی  ک و لی  ک ب  رای
سایت های نشریات انتفاعی اهمیت بسیار زیادی داشته باشد، آیا برای سایت های غیرانتفاعی ک  ه تع  داد
خوانندگانش در لحظه کمتر اهمیت دارد و باید به آن در ی  ک پرس  پکتو ط  ولنی تر زم  انی نگ  اه کنن  د،
دارای همان اهمیت است؟ حتی اگر خوانندگان این نشریات به چنین اخباری نگاه کنند، آیا نبای  د ای  ن
نشریات هم وغم و منابع  بسیار کوچک خود را صرف مقالت ، تحلیل ه  ا و  ی  ا آنچ  ه ک  ه توان  ایی آن را
دارند، آنچه که  در دیگر نشریات بدان کمتر پرداخته می شود، آنچه که آن ها فکر می کنند بایستی به آن
بسیار عمیق تر پرداخته شود، نمایند تا اینکه به باز نشر یک خبر تکراری که حتی از همان ابتدا  شاید در

بی بی سی و دویچه وله  نیز تکراری بوده است، بپردازند؟    
در همین رابطه بایستی گفته شود که بسیاری از خوانندگان نشریات اینترنتی خبری-تحلیلی کوچ  ک،
اخبار «مهم» درج شده در آنجا را یا قبل  در بی بی سی و سایر خبرگزاری ها خوانده اند و یا اینکه ح تی ب  ا
دیدن خبر در این نشریات، باز به منبع «اصلی» آن یعنی بی بی سی، رادی  و ف  ردا، و ... مراجع  ه خواهن  د
کرد. تنها اهمیتی که درج یک خبر تکراری در این نشریات دارد، تأکید بر اهمیت خبری است که این یا
آن نشریه در  بازنشر  خبری که  انتخاب کرده است،  می کند. دوباره این سؤال را باید از خود بکنیم، آیا

فقط  تأکید بر اهمیت یک خبر، اینقدر اهمیت دارد؟
امروز یکی دیگر از پدیده های جالب توجه، اهمیت یافتن دوباره  نش  ریات کوچ  ک اس  ت. در زم  انی ک  ه
بسیاری از نشریات بزرگ شاهد کاهش سود خود هستند، نبرد در دو جهت مختلف ب  رای زن  ده مان  دن
صورت می گی  رد. اول  بس  یاری از نش  ریات ب  زرگ ض  من ک  اهش ش  دید پرس  نل خ  ود، ب  ه اس  تخدام
روزنامه نگاران جوانی که مستقیما  از مدرسه می ایند، به ویژه کسانی که کار با رسانه های اجتماعی را به
خوبی بلد هستند، می پردازند. در عین حال،  توجه به افراد کم سن و سال تر برای جذب ان  ان ب  ویژه ب  ا
استفاده از تکنیک های جدید  بسیار بیش  تر ش  ده اس  ت. در بس  یاری از رس  انه های ب  زرگ،  مق  الت و
نوشته ها را هر روز کوتاه تر ساخته و  با تغییر محتوی آن ها هدف خود را اف  راد ج وان تر ق رار می دهن د.
نوشتن مقالت کوتاه در مورد ستارگان محب  وب و جنج  الی مانن  د جاس  تین بی  بر و لوه  ان لیندس  ی و
امثالهم افزایش چشمگیری یافته است. در عین حال وبگاهی چون ردیت، که کاربران خود اهمیت خ  بر
را تعیین و رده آن را بال و پایین می کنند، محبوبیت زیادی یافته است. سایت های دیگری چ  ون وک  س
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) ، اخبار را به زبان ساده، با کمک تکنیک جدید و ب  ه ص  ورت ص  فحات ویکیپ  دیاvox.comدات کم (
دائما  به روز می کنند.  به کار گیری همه این اشکال جدید  تکنیک، همراه با گسترش استفاده از وسایل
شنیداری و تصویری باعث جلب توجه خوانندگان تازه گشته است. نشریات قدیمی توانسته اند ت  ا ح  دی

تعداد خوانندگان نه پروپا قرص و وفادار بلکه گریزپای خود را زیادتر کنند.
دوم، در جبهه دیگری نشریات کوچکی پا گرفته اند ک  ه در عرص  ه های بس  یار وی  ژه ای نی  روی خ  ود را
گذاشته اند و توانسته اند بر خلف روندهای جاری در عصر فرهنگ گوگولی، با استفاده از متخصصین ب  ه

snicheطور عمیقی به تشریح و توصیف این عرصه های ویژه و کوچ  ک بپردازن  د. «  publication«
نشریات چاپی و دیجیتالی  کوچکی هستند که سعی دارند اطلعات خوانندگان خود را در عرص  ه م  ورد
نظر خویش به حد خیلی بالیی برسانند. گروه های مورد نظر این نشریات بسیار متفاوت هستند. برخ  ی
از این دست نشریات  با استفاده از کاغذهای چاپ بسیار مرغوب و عکس های هنری، و با قیم  تی گ  ران
چاپ می شوند و اشخاص ویژه ای را به سوی خود جلب می کنند. بعضی  دیگر ممکن اس  ت فرهن  گ در
حال فراموش شدن یک قوم کوچک را مورد توجه قرار دهند، عده ای تلش می کنند ب  ه زب  انی س  اده   و
غیراکادمیک  موضوعات فلسفی را تشریح کنند. جالب آنکه تاکنون بسیاری از این نشریات کوچ  ک ک  ه
می خواهند در عصر توئیتر موضوعات مشکل را بسیار ساده و کوتاه نسازند، موفقیت ه  ای نس  بی  م  الی
بهتری در مقایسه با برخی از روزنامه های بزرگ کسب کرده اند. از طرف دیگر این نش  ریات خ  ود تح  ت
تأثیر فرهنگ توئیتری قرار دارند، چرا که مطالب خود را بسیار کوتاه تر از مق  الت نس  بتا  بلن  د علم  ی و
پژوهشی نموده، و زبان مقالت بسیار ساده تر از مقالت علمی است. به عبارتی،  بسیاری از این نش  ریات
جدید که موفق گشته اند  طرفداران قایل توجهی بیابند، راه میانه ای بین مطالب بس  یار کوت  اه نش  ریات
معمول و نشریات تخصصی علمی انتخاب نموده اند. اکثر انان سعی می کنند که در هر ش  ماره خ  ود در
صورت امکان  تمرکز خود را  از بر موضوع ویژه ای قرار داده و آن را از زوایای مختلف مورد بررسی ق  رار

دهند.
در همین رابطه  این سؤال مطرح می شود که آیا این م دل می توان د ب رای ط رح موض وعات تئوری  ک-

پژوهشی-تحلیلی چپ مورد استفاده قرار گیرد؟

نمونه های موفق 
بی تردید یکی از نشریات و وبگاه های  موفق چپ، نشریه امریکایی ژاکوبین می باشد. این نشریه که اخیرا 

۲۱پنجمین سال پیدایش خود را جشن گرفت، توسط باسکار سانکورا ،پایه گذاری شد. باس  کار در س  ن 
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  در زمانی که در داشگاه جورج واشینگتن بود، آغاز نمود. اگرچ  ه۲۰۱۱سالگی انتشار مجله را در سال 
  ، آغاز یک نش  ریه سوسیالیس  تی۲۰۰۸–۲۰۰۹از نظر زمانی، درست در میان بهت و شوک بحران مالی 

به موقع و عاقلنه به نظر می رسید اما هیچ کس حتی خود باس کار م وفقیت ام روز آن را ب ه خ واب ه  م
نمی دید. اکنون سیاستمدارانی چون جرمی کوربین، ورزشکارانی چون کریم عبدلجبار، فیلسوفانی چون
ژیژک، جامعه شناسانی چون اریک الین رایت، زبان شناس ی چ ون ن وام چامس کی و ... ب ا آن همک اری
می کنند. طیف نظ  رات منتش  ر ش  ده بس  یار وس  یع و گس  ترده و از طرف  داران سوسیال دمکراس  ی ت  ا
مارکسیست-لنینیست را در بر می گیرد. باسکار خود همچنان عضو سازمان بین الملل  ی سوسیالیس  تی،
تروتسکیست، می باشد.   وی عنوان می کند که نشریه با دو هدف اولیه شکل گرفت:  اول، ترویج  تحلیل
طبقاتی، تأکید بر سازمان حزبی و نیاز به گذر از سرمایه داری و دگرگونی قدرت دولتی می باشد. دومی  ن
هدف ژاکوبین مباحثه با لیبرال های چپ مانند طرفداران نیودیل از موضع اشکار سوسیالیستی و ب  دون
دست کشیدن از انتقاد صریح از سرمایه داری می باشد. از نظر وی،  دعوت لیبرال های «بهتر» آمریکا ب  ه

نقد ساختاری از سرمایه داری، پایه  مناسب تری  را برای یک اپوزیسیون سوسیالیستی ایجاد می کند.

بهبود رتبه بندی الکسای ژاکوبین در طی سال های اخیر

چند  ویژگی مهم ژاکوبین را  می توان این گونه برشمرد: ا- تأکید بسیار بیشتر  ب ر موض وعات سیاس ی و
اقتصادی در مقایسه با موضوعات فرهنگی، تاریخ احزاب کمونیستی غرب  ی، می  راث انترناس  یونال دوم و
امثالهم می باشد. به عبارت دیگر، ژاکوبین سعی دارد تا از طرح  موضوعات ت  اریخی و احس  اس برانگیزی
که سال های سال در مورد آن ها بحث صورت گرفته اما  چپ به هیچ نتیجه ای نرسیده  اس  ت، ض  من آن
که  این مباحث در حل مشکلت جاری و آینده آمریکا هیچ نق  ش مهم  ی را ب  ازی نمی کنن  د، اجتن  اب
نماید. باسکار در یکی از مصاحبه های اخیر خود باز تأکید نمود که هدف ژاکوبین نگاه ب  ه آین  ده اس  ت.
برای تأثیر گذاشتن بر مباحث جاری امریکا، هر شماره نشریه تم وی  ژه ای دارد . ژاک  وبین وبلگ بس  یار
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پرطرفداری دارد و بسیاری از نویسندگان همک  ار آن از گوش  ه و کن  ار دنی  ا روزان  ه مق  الت تئوری  ک و
تحلیلی به روز شده ای در مورد تحولت مهم آمریکا و جهان منتشر می کنند. مقالت وبلگ کمی ازادت  ر
است و موضوعات متنوعی را در بر می  گیرد. مقالت نشریه، معمول  به ش  کل سیس  تماتیک و از زوای  ای
مختلف، موضوع ویژه هر شماره را  مورد کند و کاو قرار می دهند. مقالت نشریه مدتی پس از فروش، به

تدریج و  به طور مجانی در اختیار همگان قرار داده می شوند.
-ژاکوبین در این زمان، دارای شش کارمند تمام وقت که همگی  سنی بین بیست تا سی و پن ج  س ال۲

دارند، می باشد. این نیروی جوان ضمن بررسی موضوعات جالب و مهم سعی بر ای  ن دارد ک  ه ت  ا ج  ای
ممکن از زبان پیچیده و پاراگراف های طولنی با جملت ت و در ت وی س خت خ ودداری کن د. برعک  س
سیستم غالب هافینگتون پس  تی ک ه در آن  ن ه از  ویراس  تار کارکش ته خ بری وج  ود دارد و ن ه عم  ق
موضوعات شکافته می شوند، همه چیز با کنترل و هماهنگی یک سردبیر ویژه برای ه  ر ش  ماره منتش  ر
می شود. در مقالت تا جای ممکن از آمار و ارق  ام در غ  الب نموداره  ای بس یار گوی ا و واض  ح اس  تفاده

می شود.  
–تاکید بسیار ویژه بر نقش طراحی و صفحه پردازی. هر شماره ژاکوبین همراه ب  ا طرح ه  ای متف  اوت و۳

استفاده از رنگ های بسیار تند می باشد. 
–  تا به امروز، منابع اصلی مالی نشریه عمدتا از طریق فروش آن به شکل چاپی و الکترونیکی می باش  د.۴

وبلگ ژاکوبین با وجود  بازدیدگان زیاد روزانه از تبلیغات اینترنتی مدل گوگل ح ذر می کن د. ژاک وبین
مانند اکثر نشریات دیگر چپ معتقد است که مشترکین نشریه بای  د سرنوش  ت نش  ریه را تعیی  ن کنن  د.

در آمد نشریه در حدود نیم میلیون دلر می باشد.
 – از ویژگی های نشریه پراکندگی خوانندگان آن می باشد. اگرچه نیمی از خوانندگان نش  ریه آمریک  ایی۴

هستند، اما  نیمه دیگرخوانندگان در بیش از صد کش ور دنی  ا بس ر می برن  د.  ج الب ت وجه آنک ه اک  ثر
مراجعه کنندگان ژاکوبین راه خود به این وبلگ را از طریق رسانه های اجتماعی چون فیسبوک، توئی  تر،

 نف  ر ب  ه ط  ور روزان  ه۱۰۰۰۰ردیت و ... می یابند.  تعداد بازدیدکنندگان یکتا در حال حاضر در ح  دود 
می باشد ( البته بنا به آمار رسمی خود نشریه آمار بازدیدکنندگان یکتا بیشتر است، اما من در اینجا برای
همه نشریات اینترنتی از چند ابزار تحلیلی که در مقاله قبلی نام برده شد، برای آم ار وبگاه ه ا  اس تفاده
می کنم . دلیل اصلی چنین تصمیمی  این است که در صورت عدم دقت امار، این عدم دق  ت تقریب  ا  ب  ه
طور یکسانی شامل حال همه نشریات شود، و امکان مقایسه  درست که هدف من در اینجاس  ت، وج  ود

داشته باشد ).
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یکی دیگر از نمونه های موفق، وبگاه کانترپانچ می باشد که ه  دف خ  ود را افش  ای اخب  ار دروغ و گفت  ن
واقعیات به هر قیمتی می داند. اگرچه در رابطه با اینکه این وبگاه و نشریه را در زمره نشریات چپ بای  د
قرار داد یا نه نظرات متفاوتی وجود دارد اما  این وبگاه خود را به عنوان  «صدای نترس چپ آمریکا پس

» معرفی می کند. این سایت نشان می دهد که می توان در صورت داشتن منابع دس  ت اول،۱۹۹۳از سال
سایت خبری موفقی بود. برخی از نویسندگان معروف چپ در این نشریه قلم می زنند، اما یکی از دلی  ل
محبوبیت های این سایت، افشاگری هایی است که نشریه به دان دست می زند. از جمله همکاران س  ایت
یکی از رهبران سابق ویکی لیکس می باشد. کانترپانچ هم دارای یک نشریه چ   اپی/الکترونیکی  مخت  ص
مشترکین و نیز وبگاهی  است که در آن مقالت همکاران سایت  به تدریج چاپ می شوند. در ای  ن وبگ  اه
سعی می شود که با همکاری شخصیت های مهم منتقد برنامه های رادیویی تهیه شود. کانترپانچ در بیش

 درصد خوانندگان آن در آمریکا بسر می برند.۶۳ کشور دنیا خواننده دارد، اگرچه بیش از ۱۲۰از 
   می باشد، این نشریه بیشتر به مسائل هن  ری و ادب  ی می پ  ردازد و ازN+1از دیگر نشریات موفق چپ 

نشریات موفقی در این زمینه است. طبعا محبوبیت آن به هیچ وجه ب  ه پ  ای نش  ریه رادیک  الی چ  ون «
London Review of Books .نمی رسد «

آمار و اهمیت آن
یکی از مشکلت  عصر کنونی ما توجه کور و علقه دیوانه وار به آمار  می باشد. انسان امروزی بیش از هر
زمان دیگری، وقت خود را به اندازه گیری می گذراند. ما وزن، فش  ار خ  ون، نب  ض،  می  زان کالری ه  ای
غذایی، کمیت و کیفت خواب، تعداد قدم هایی را بر می داریم، .. تا ش  ادی و می  زان خوش  بختی خ  ود را
اندازه می گیریم.  از دلیل اصلی گسترش اندازه گیری چیزهایی که در گذشته فکرش را هم نمی کردیم،
امکانات جدید برای اندازه گیری،  جمع اوری و نگهداری سهل آمار،  و امکان دسترس  ی اس  ان ب  ه  ام  ار
قدیمی و جدید برای همگان می باشد. طبعا یکی از این آمار تعداد خوانندگان نشریات اینترنتی، ع  ادات،

و رفتار انها  می باشد.
آنچه که مسلم است اینکه اندازه گیری تأثیر یک نشریه در جامعه و ی ا در افک ار عم ومی بس یار مش کل

impactاست. در رابطه با مجلت علمی از مقیاس اندازه گیری به نام ضریب تأثیر (  factorاس  تفاده(
می کنند که در واقع شیوه ای برای رتبه بندی و مقایسه این نشریات است.  این محاسبه بر مبنای ارج  اع
به مقالت یک مجله در طی دو سال متوالی می باشد.  در این نحوه محاسبه به شکل خیلی  ساده، تعداد
ارجاع در نشریات علمی دیگر  در طی دو سال گذشته بر تعداد کل مقالت مجل  ه در ط  ی همی  ن دوره
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  در مجموع صد مقاله منتشر۲۰۱۴–۲۰۱۵زمانی تقسیم می شود. بنابراین اگر نشریه ای در طی سالهای 
کرده باشد و در عرض همین مدت مجموعا  دویست و پنجاه بار از مقالت منتشره در آن نشریه نقل قول

  است. مثل  در زیر می توانید تعداد متوسط  نقل قول از هر مقاله۲٫۵شده باشد، آنگاه ضریب تأثیر نشریه 
را برای مجله نیولفت ریویو بیابید.

تابحال انتقادات زیادی به این شیوه اندازه گیری شده است. مثل اینکه این بررس  ی ها توس  ط مؤسس  ات
مستقل صورت نمی گیرند و ممکن است اندازه گیری به نفع جریان خاصی کمی بال پایین ش  ود. ام  ا در
هر حال این اندازه گیری ها با همه نقایصشان می توانند م  ورد اس  تفاده ق  رار گیرن  د. ش  کل ب  ال نش  ان
می دهد که چگونه در ابتدای بحران اقتصادی میزان نقل  قول به بالترین میزان خود می رسد (نقطه سبز

 می باشد، اما در واقع، آن میزان نقل قول در ط  ی  دو س  ال۲۰۱۰در نمودار وسط اگرچه مربوط به سال 
  را نشان می دهد). نتیجه اینکه در زمان شدت گرفتن بحران اقتصادی میزان علق  ه (ب  ه۲۰۰۸–۲۰۰۹

دلیل مقالت بسیار جالب در طی این دوسال و یا تحت تأثیر بحران و یا هر دو )  زیادتر شده است.  اگ  ر
فرض کنیم که همه مقالت دارای کیفیت یکسانی هستند، آنگاه می توان نتیجه گرف  ت ک  ه ی  ک عام  ل
خارجی، در اینجا شاید بحران اقتصادی منجر به علقه بیشتری نسبت به این نشریه وزین قدیمی چ  پ

شده است.
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 اما در صورتی که ما به میزان علقه کاربران همین نشریه توجه کنیم آنگاه بای  د از نم  ودار ب  ال کم  ک
 را نشان می دهد زیرا این نشریه آدرس سایت خ  ود را۲۰۱۵بگیریم.( این شکل فقط آمار مربوط تا سال 

  تغییر داد.) در هر حال همان طور که دیده می شود تعداد مشترکین این نشریه و می  زان۲۰۱۵در سال 
ترافیک آن  به هیچوجه از روندهای تعیین شده بال پیروی نمی کنند( باید توجه داشته باشیم که وبگ  اه
این نشریه فقط محل نگهداری مقالت این نش  ریه ط  ی بی  ش از نی  م ق  رن گذش  ته اس  ت و در ع  رض
سال های اخیر با وجود تغییر آدرس ان، خود این وبگاه  تغییر چندانی نک  رده اس  ت.)  می  زان علق  ه-
حداقل به شکل علقه مشترکین در مراجعه به سایت- در طی سال های اخیر افزایش یافته اس  ت. ی  ک
دلیل دیگر می تواند تغییر رفتار مراجعه کنندگان این سایت باشد، یعنی اینکه  روز به روز علقه بیش  تری

به مقالت الکترونیکی نسبت به شکل چاپی آن نشان می دهند.  
اگر همین مسأله را در مورد یک نشریه انگلیسی زبان  دیگ  ر یعن  ی دیس  نت در نظ  ر گیری  م، آنگ  اه دو

نمودار زیر را خواهیم داشت.
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–۲۰۱۰تغییرات ترافیک این سایت را می توان در ب  ال مش  اهده نم  ود. می  زان نقل قول ه  ا در س  ال های 
 افزایش داشته اما میزان ترافیک خصوصا با توجه به مبارزه انتخاباتی اخی  ر آمریک  ا و البت  ه رواج۲۰۰۹

تکنولوژی جدید (استفاده گسترده تر از موبایل) افزایش دائم داشته است.
نتیجه اینکه اگرچه سعی می شود بوسیله شیوه های محاسباتی مختلفی می  زان ت  أثیر نش  ریات را ان  دازه
گرفت، اما میزان تأثیر در مباحثات جاری علمی و پژوهشی (ح  تی اگ  ر ف  رض کنی  م ک  ه ای  ن اش  کال
اندازه گیری دقیق باشند) با میزان علقه کاربران همیشه همخوانی ندارد. با این حال می ت وان دی  د ک  ه
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وقوع حوادث مهم در جامعه و یا  در جهان،  بر میزان علقه به یک نشریه سیاسی-ایدئولوژیک می تواند
به شکل مثبت و یا منقی تأثیر گذارد. مسأله اص لی ای ن اس ت ک ه آی ا ی ک نش  ریه می توان د از هج  وم
خوانندگان جدید، به دلیل وقوع یک حادثه سیاسی یا اقتصادی،  استفاده برده و س  عی در نگ  ه داش  تن
بخشی،  همه ،  و یا حتی در مواردی افزایش انان نماید؟ مثل  ما می دانی  م ک  ه ب  ه هنگ  ام انتخاب  ات در
ایران، علقه به نشریات اینترنتی خارجی افزایش می یابد، آی  ا می ت وان از ای  ن علق ه اس  تفاده نم  وده و
خوانندگان را حتی پس از انتخابات علقه مند نگه داش  ت؟ آی  ا می ت  وان ب  رای برخ  ی از ح  وادث قاب  ل

پیش بینی، مانند انتخابات، خود را از قبل آماده نمود؟
از جمله مسائل مهم مربوط به آمار اینکه ما باید پدیده های هم جنس را با هم مقایسه کنی  م. مثل  اینک  ه
تعداد کاربران یک سایت خبری-تحلیلی در مقایسه با یک سایت پژوهشی بسیار متفاوت است، اما با این

bounceحال پارامترهایی وجود دارند که می توانن د همچن ان مقایس ه ش وند، مثل  ض ریب بازگش ت (

rateاشکال مراجعه به سایت،  و یا میزان زمانی که در صفحات وبگ  اه ص  رف می ش  ود. بن  ابراین در  ،(
صورت وجود داده ها برای  همه سایت های یکسان، بایستی ترجیحا  سایت های یک حوزه معین را با ه  م
مقایسه نمود-چیزی که در مورد سایته های کوچک ایرانی همیشه امکان پ ذیر نیس ت - ام  ا در ص  ورت
عدم وجود اطلعات لزمه بایستی قدری خلقانه برخ  ورد نم  وده و از داده ه  ای موج  ود در حوزه ه  ای

مختلف نیز در مقایسه استفاده نمود. 
 ما نباید با نگرانی و تشویش  آمار خوانندگان یک س ایت ی ا نش ریه را دنب ال کنی م، و  تغیی رات ان دک
کاربران را قابل قبول بدانیم، اما در صورتی که آمار  وبگاه در طی مدتی ط  ولنی س  یر نزول  ی را  نش  ان
می دهد، آنگاه مسئولین سایت و نشریه باید مسأله را جدی تلقی کنند. از ای  ن رو ح  تی اگ  ر م  ا معتق  د
باشیم که کیفیت یک سایت مهم است و نه تع  داد خوانن  دگان ان، بایس  تی ب  ه ی  اد اوری  م ک  ه بن  ا ب  ر
اموزه های هگل تغییرات کمی و یک پروسه تدریجی در نقطه ای دچار گسست شده و به یک تغییر کیفی
جدید بدل می گردند. بنابراین در صورتی که  به هیجوجه به تغییرات آماری در مقایسه ب  ا دیگ  ران ب  اور
نداشته باشیم، حتی اگر معتقد باشیم که یک نشریه انتق  ادی از آنج  ا ک  ه نمی خواه  د مانن  د بعض  ی از
نشریات دیگر به شکار خوانندگان جدید به هر روشی متوس  ل ش  ود، بن  ابراین بای  د انتظ  ار می  زان ک  م
خوانندگان را  هم باشد، باید به خاطر بسپاریم در صورتی که تعداد خوانندگان ما مرتبا در ح  ال ک  اهش
است و  این کاهش  را با هیچ دلیل منطقی نمی توان توجیه کرد، آنگاه باید به خود آمد و چ  اره ای دگ  ر
اندیشید. اگر ما نمی خواهیم خود را  از نظر آماری با «رقبا» مقایسه کنیم، حتی در صورت قبول چنی  ن
طرز تفکری، نباید این را فراموش کنیم که یکی از بزرگترین  رقبای  ما که همیشه م ا را همچ ون س ایه
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دنبال می کند، گذشته خود ماست. این یکی از مشکلت اصلی اکثر نشریات اینترنتی ایرانی خارج کشور
است. یعنی آنکه میزان مراجعه به این سایت ها  به طور دائم در حال ن زول اس ت و  ب رای ای ن ک اهش
دلیل منطقی وجود دارد که در مقاله قبلی در مورد ان بحث شد. در عین حال اگ  ر ب  ه آم  ار برخ  ی از
های اخیر توجه کنی م، ب ا وج  ود ض عف عم ومی چ پ در سایت های رادیکال انگلیسی زبان در طی ساله
غرب، خوانندگان این نشریات در حال افزایش هستند (لطفا  ب  ه نموداره  ای برخ  ی از ای  ن نش  ریات در

پیوست مراجعه کنید).
 به طور کلی می توان این را نیز افزود، میزان موفقیت یک نشریه (و یا هر چی  ز دیگ  ری) را می ت  وان در
مقایسه با اهداف آن نشریه سنجید. یک اندیشگاه سیاسی و اتاق فکر شاید قبل از هر چیز ب  ه گس  ترش
نظراتش به سریع ترین و بهترین شکل ممکن می اندیشد، تا اینکه به تع  داد مس  تقیم ک  اربران س  ایت ی  ا
خوانندگان نشریه و یا گزارش هایش توجه نماید. اما آیا این موضوع می تواند در مورد گرای  ش چپ  ی ک  ه
خواهان تغییرات وسیع دموکراتیکی در سطح جامعه است و متعافبا مقاومت قدرتمن  دان زی  ادی را نی  ز

برمی انگیزد، صدق کند.؟
همه ما به خوبی می دانیم که در اواخ  ر س  ده گذش  ته بس  یاری از روش  نفکران چ  پ ب  ه دانش  گاه ها و
مؤسسات تحصیلی هجوم اوردند. عده ای معتقدند که رادیکالیسم در بسیاری از رشته های علوم انس  انی

دانشگاه ها نهادینه گشته است.
 طبعا این نهادینه شدن ضمن داشتن پیامدهای مثبت، حاوی پیامدهای منفی نی ز می باش  د. برخ ی ت ا
جایی پیش می روند که  کنایه زننان عنوان می کنند شاید این چپ ها نبودن  د ک  ه ب  ه دانش  گاه ها هج  وم
آوردند بلکه عکس این قضیه صادق است  (پروفسور راسل ژاکوبی). یکی از نتایج این نهادینه شدن رواج
نوعی فرهنگ منزه طلبی و محدود نمودن عرصه روشنفکران چپ است. این تا بدان جا رشد ک  رده ک  ه
شاید روشنفکران چپ در بسیاری از حوادث مهم سیاسی به خاطر آنکه خارج از ح  وزه فع  الیت علم  ی
آن ها قرار دارد، حاض  ر ب ه موض  ع گیری ص ریح در رس انه های عم ومی نیس  تند. متأس فانه ح تی اگ  ر
روشن فکر معروفی به خود جرأت می دهد در حوزه هایی در خارج از عرصه علمی خود نیز  موض  ع گیری
کند-به عبارتی به یک روشن فکر حوزه عمومی بدل گردد-از طرف دیگر اندیشمندان چپ مورد انتق  اد
واقع می شود. اگر در گذشته  بخشی از روشنفکران  بجا و نابجا  به راحتی  در مورد هر موضوعی موضع

می گرفتند، امروز ما شاهد غلو در جهتی دیگر هستیم.
 این درست است که با فرو شکستن انحص  ار مارکسیس  م در چ  پ، دیگ  ر اندیش  ه های رادیک  ال  مانن  د
فمینیسم، طرفداری از محیط زیست، ... توانست جای پایی در چ  پ و س  پس در می  ان روش  نفکران و
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جامعه بیابند و تا حدی نهادینه شوند، اما مانند نهادینه شدن هر پدی  ده دیگ  ری بس  یاری از جنبه ه  ای
اصیل و اولیه آن ها نیز از میان رفتند. 

در واقع ما از سویی با گسترش برخی از نظریات چپ هستیم و از سوی دیگر شاهد عقب نشینی چ  پ در
عرصه های عملی. شاهد پیشروی قس  مت هایی از تئوری ه  ای چ پ در ج  امعه و در می  ان روش  نفکران
هستیم در عین آنکه  نظاره گر  تهی شدن همان مفاهیم نیز می باشیم. از همین رو شاید باید به شکس  ت
چپ در عرصه های مهمی اذعان نمود. پری اندرسون در ابتدای قرن، به هنگام انتشار دوره جدید مجله
نیولفت ریویو گفت «برای اولین بار از زمان اصلحات دینی به بع  د دیگ  ر هیچگ  ونه مخالفت ه  ای قاب  ل
توجهی -یعنی یک چشم انداز سیستماتیک-در جهان اندیشه غرب و حتی به سختی در مقیاس جهانی
وجود ندارد». اگرچه  امروز، بع  د از س  ال ها یکه ت  ازی نئولیبرالیس  م و بحران ه  ای دائم ی اقتص  ادی و
سیاسی ،اوضاع کمی تغییر نموده و گرایش به چپ افزایش یافته است اما این استقبال تاکنون ان قدر در
غرب زیاد نبوده که بتواند موازنه قوا را برهم زند و در امریکای لتین نیز به دلیل متفاوت چپ در ح  ال
عقب نشینی تدریجی است. نقطه های روشنی در این یا آن نقطه جهان وجود دارن  د ک  ه م  ایه دلگرم  ی

عدالت خواهان است، و باید  آن ها را سرمشق و نیز از شکست هایمان درس بگیریم.
در ایران، در طی دو سده ما شاهد آن هستیم که چگونه روش  نفکران ایران  ی در م  ورد نق  ش م  ذهب و
روحانیت در حوزه عمومی دچ  ار انش  قاق بوده ان  د. برخ  ی خواه  ان مش  ارکت  روح  انیت و م ذهب در
سیاست و حقوق حتی با وجود فجایع  حکومت دینی کنونی نیز هستند. اندیشه ای وجود داش  ته و دارد
که بدون دادن یک  نقش مهم به دین و احزاب و نیروه  ای م  ذهبی،  ه  ر گ  ونه تغیی  ری در ج  امعه  را
ناممکن می داند. این موضوع روشن است که به هنگام وقوع حوادث  مهم سیاسی و  ی  ا کش  مکش های
مردمی،  برایند قدرت نیروهای سیاسی  بر اتخاذ تصمیمات مشخص چپ در حمایت از این یا آن نی  رو و
یا سیاست تأثیر می گذارد. مسأله کنونی ما ایجاد یک الترناتیو چ پ، ن ه ب ه معن  ای ایج  اد ی ک ج  امعه
سوسیالیستی بلکه تأثیر بر تعمی  ق رون  د دمکراتی  زه ک  ردن ای  ران اس ت. نیروه  ای چ پ قطع  ا  دارای
اختلفات زیادی در مورد هدف های بسیار دوردست، مثل  راه های رسیدن به ی  ک نظ  ام سوسیالیس  تی
هستند. اما از آنجا که این مسائل ضرورت عاجلی ندارند، البته تا وقتی که همه م  ا  در بس  یار دوردس  ت

بودن آن توافق داشته باشیم، نمی توانند و نباید باعث همکاری نزدیک چپ گردند. 
در مورد اهداف نزدیک و نیمه نزدیک نیز اگر چپ دموکرات که بر سر چند نکته بسیار کلی تواف  ق دارد،
نتواند به صورت یکپارچه عمل کند، آنگاه ما شاهد تعمیق روند دموکراتیزه ش  دن ای  ران نخ  واهیم ب  ود.
اگرچه امروزه چپ نیروی بسیار ض  عیفی در ج  امعه محس  وب می ش  ود، ام  ا همی  ن موض  وع در م  ورد
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نیروهای ملی-مذهبی نیز صادق است. سؤال اصلی اینجاست که آیا ما خواهان ایجاد یک الترناتیو ق  وی
چپ هستیم یا نه. در صورتی که ما برای چنین الترناتیوی تلش نورزیم، آنگاه هیچ چشم انداز و الترنایتو
سیستماتیکی برای رژیم کنونی وجود نخواهد داشت. ما اگر در پی ایجاد چنین الترناتیوی برنیائیم، چه
بخواهیم و چه نخواهیم، میدان را برای نیروهایی باز می کنیم که خواهان ایفای نقش مهمی برای دی  ن

در جامعه هستند. 
مسأله اینکه  آیا دین می تواند  در آینده سیاسی کشور نقشی داشته باشد و یا نه، قبل از هر چیز وابس  ته
به حل این مسأله است که آیا دین می تواند نقش مثبتی، بر خلف تجربه ما و دیگران، در  ام ور سیاس ی
آینده کشور بازی کند؟ آیا یک چپ ضعیف اما متح  د می توان  د نق  ش بیش  تری در مب  احث مرب  وط ب  ه
راه های دموکراتیزه کردن ایران بازی کند، یا  یک چپ پراکنده؟ طرح خ  ود ای  ن موض  وع یعن  ی نق  ش
مذهب و نیروهای مذهبی در آینده ایران خود دال بر ضعف چپ است. مسلما  اگر چپ قدرتی در جامعه
داشت، هرگز چنین بحثی، حداقل در این وسعت، مطرح نمی شد. همین ام  ر در م  ورد چ  پ در جه  ان
غرب نیز در اشکال دیگر آن مطرح شده و می شود. مثل، آیا ک  وربین (و ی  ا ب  ه ط  ور مش  ابه س  اندرز در
امریکا) می تواند در انتخابات پارلمانی انگلیس حزب کارگر را به پیروزی برساند؟ یا اینکه بای  د ی  ک نف  ر
کمتر رادیکال که دنباله رو سیاست های بلر است را انتخاب نمود؟ مسأله در اینجا نیز این اس  ت ک  ه آی  ا
اتخاذ یک سیاست رادیکال تر ما را به هدف مان نزدیک تر می کند و یا دورتر؟  آیا م  ا در پ  ی خل  ع س  لح
خود به هر  قیمتی به امید یک «پیروزی» ساده هستیم و یا اینکه واقعا  به آن اعتقاد داریم؟ آی  ا ای  ن ب  ه

یک خودکشی سیاسی ختم خواهد شد یا یک موفقیت باورنکردنی؟    

چند نتیجه ساده
اگر بخواهیم از مطالب بال   نتایج ساده  ای استنتاج کنیم، باز هم به چند نکته واضح می رسیم.

در دوران اینترنتی ما، مدل هافینگتون پست که هدف آن نشر سریع اخبار، تحلیل های س  اده.1
و کوتاه در مورد موضوعات مختلف می باشد، به سرمشقی برای بسیاری از نشریات کنونی بدل
گشته است. روزنامه مترو یکی از نمونه های موفق چنین مدلی  در شکل چاپی آن است. ای  ن
به معنی کم  ارزش کردن چنین مدلی نیست، بلکه تأکید بر این نکته است که هدف آن  نه به
تأمل واداشتن انسان ها، بلکه جلب خوانندگان بیشتر با اهداف مختلف، برای بس  یاری ف  روش

بیشتر تبلیغات، می باشد.
در اثر استفاده از چنی  ن م  دلی، بس  یاری از موض  وعات و حوزه ه  ای کم فروش ت  ر، تقریب  ا  از.2
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صفحات نشریات خبری و بزرگ حذف شده و یا بسیار محدود گشته اند. 
 در واکنش به چنین مدلی می توان از نشریات چاپی و اینترنتی جدیدی، که بسیاری از آن ه  ا.3

طبعا هدفی کامل  اقتصادی دارن  د، ی  اد ک  رد ک  ه ب  رای  بررس  ی عمیق ت  ر موض  وعات تلش
می کنند.

تفاوت این نشریات با نشریات تخصص  ی مخ  اطبین آن ه  ا می باش  ند. در اینج  ا ه  دف جل  ب.4
خوانندگان علقه مند به موضوع مورد نظر در سطح وسیع می باشد. از این رو انها  ضمن تعمق
در یک موضوع و یا حوزه بخصوص،  از زبان ساده  تری نس  بت ب  ه مجلت تخصص  ی اس  تفاده

می کنند.
این مجلت به خاطر سرمایه بسیار کم و علقه خوانندگان ب  ه مط  العه در ی  ک ح  وزه نس  بتا .5

کوچک، مطالب خود را در محدوده «تخصصی» خود متمرکز می کند. بودجه مالی نشریات یاد
شده معمول  از طریق مشترکین  تأمین می گردد. اگر نشریه ای هدف خود را انتشار اخبار ق  رار
دهد، در این صورت هدف  نه بازنشر مستقیم خبرگزاری های بزرگ بلکه نشر اخبار ناگفته و از
قلم افتاده این خبرگزاری ها، به هر دلیلی، می باشد. این اخبار می توانند  افشاگری های مهم در
حد جنجال های بزرگ بین المللی باشند، یا اینکه نشریه تمام  ه  م  خ  ود را ب  ه پخ  ش اخب  ار
فراموش شده اقلیت های کوچک، اقشار و طبقات ویژه، محلت و شهرهای معین، ... اختصاص

می دهد. 
از این رو وجود چنین نشریات کوچک و تخصصی به معن  ی بازگش  ت خبرنگ  اران ح  رفه ای-.6

نیمه حرفه ای و ارج گذاشتن بیشتر بر کیفی  ت در مقاب  ل جل  ب خوانن  دگان بیش  تر، داش  تن
هدفی نسبتا   مش  خص، وابس  تگی مس  تقیم ب  ه مش  ترکین  مش  تاق در مقاب  ل وابس  تگی ب  ه

کلیک های نامشخص می باشد.
بنابر نتایج یادشده بال ، باید در نشریات کنونی و متعدد چپ تقسیم کار دیگری صورت گی  رد..7

اما از آنجا که این نشریات نه بر پایه اقتصادی، بلکه علیق و دلبس  تگی های شخص  ی منتش  ر
می گردند، احتمال  تغییر جدی در تعداد، فرم و محتوی این نشریات  در آینده نزدی  ک ص  ورت

نخواهد گرفت.
طبعا احزاب و سازمان های سیاسی  تا زمانی که هوادارانی، هر چند محدود، دارند، نمی توانند.8

از ارگان اینترنتی خود صرف نظر کنند، قطعا  این نش  ریات ب  ه حی  ات خ  ود ب  ه ش  کل نس  بتا 
محدودی ادامه خواهند داد.
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در صورت ایجاد نشریه (یا نشریات) جدید اینترنتی ( و  مشارکت و همکاری یک و یا برخ  ی از.9
نشریات کنونی با نشریه جدید)، و موفقیت نسبی آن (انها)، امک  ان متمرک  ز ش  دن نیروه  ای

کنونی و نیز جلب نیروهای جدید در همکاری با آن (انها)  وجود دارد.
چنین پروژه ای بدون داشتن تعداد معینی از افراد مشتاق ب  ه فع  الیت و همراه  ی ب  ا چنی  ن.10

پروژه ای موفق نخواهد بود.  
طبعا میزان موفقیت یک پروژه را فقط می توان با اهداف آن پ  روژه س  نجید. از آم  ار می ت  وان.11

برای بررسی رفتار و سلیقه خوانندگان استفاده نمود. حتی اگر نخ  واهیم  تع  داد خوانن  دگان
یک نشریه را  با نشریات دیگر مقایسه کنیم، حداقل می توان از س یر نزول ی ی  ا ص  عودی ی ک
نشریه در طی مدت نسبتا  طولنی، علیق و کنجکاوی های خوانندگان نتایج ارزش  مندی اخ  ذ

نمود.

هدف
همیشه قبل از شروع هر چیز بایستی پرسید هدف ما از ایجاد یک نشریه اینترنتی چیست.  این س  ؤالی
است که همه دست اندر کاران با آن کلنجار رفته و می روند و در پاس  خگویی ب  ه آن  و ایم  ان ب  ه ایج  اد
تغییر در جامعه،  زحمت بیکران  انتشار یک  نشریه  اینترنتی را به جان خریده  و می خرند. طبعا ه  دف
اساسی همه ما نجات انسان ها از بلیای مشقت باری است که امروز در همه جا با آن روبرو هس  تیم. م  ا
گاهی خود و دیگران و نیز سازماندهی داری  م. منظ  ور اگر خواهان تغییر هستیم قطعا  نیاز به گسترش آ
من در اینجا سازمان دهی در معنای بسیار کلی آن اس  ت و ن  ه لزوم  ا  حزب  ی.  آی  ا می ت  وانیم ب  ه ج  ای
هدف های انسانی بسیار بزرگ و یا هدف های بسیار کوچک فردی و ی  ا حزب  ی، ه  دف می  انه ای را ط  رح

نمود؟ به نظر من می توان!
آنچه که امروز به جرأت می توان گفت اینکه چپ نیروی پراکنده و ضعیفی است. ای  ن ض  عف ب  ه خ  اطر
ارمان های دموکراتیک و انسان دوستانه  چپ نیست، بلکه قبل از هر چیز مربوط به پاسخ های نسبتا  مبهم
برای ساختار نظام اینده، شیوه های سازمان دهی و روش ه  ای عب  ور از س  رمایه داری اس  ت. ام  ا این ه  ا
هدف های دراز مدت ما هستند. هدف میان مدت و در حقیقت ه  دف اساس  ی و همیش  گی م  ا تعمی  ق
دموکراسی، گسترش برابری و دادن شانس و امکانات مساوی به همه اف  راد ج  امعه، ک  اهش ن  ابرابری،
تلش در جهت یافتن و اجرای راهکارهای  مناسب برای  معضلت ج  دی محی  ط زیس  تی و ..   اس  ت.
یکی از مسائل مهمی که اهمیت جدی در کشور ما داشته و دارد، نقش دی  ن در ح  وزه عم  ومی اس  ت.
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ایران یک کشور کثیرالملله است و بحث حول چنین مسئله ای به دور از هیاهو و جنجال بسیار اهمی  ت
دارد. نتیجه اینکه چپ تنها از طریق ط  رح نظ  رات مختل  ف و بح  ث می توان  د راه حل ه  ای مناس  ب را
جستجو کند. طبعا ما در این دنیا زندگی می کنیم و باید بتوانیم در مقابل حوادث مهم ایران و جهان نیز

تأمل کنیم.
در گذشته و همچنان امروز بسیاری از نیروهای فعال از طریق هسته های مطالعاتی علقه مند به چ  پ و
گرایشات سوسیالیستی گشته و می شوند. ایجاد یک نشریه مناسب می تواند در صورت موفقیت و ارتب  اط

با خوانندگانش، گامی در جهت کمک به این هسته های مطالعاتی باشد. 
ما می توانیم هدف خود را ایجاد یک نشریه تئوریک، پژوهشی قرار دهیم و مبنای  آن  را  ب  ر پ  ایه چن  د
اصل قرار دهیم ، با قرض گرفتن قسمتی از مانیفست  نشریه دموکراتیا که توسط مایکل والزر نوشته شد
و نیز ترکیب آن با   اهداف باسکار سونکارا  در ایجاد ژاکوبین چنی  ن خلص  ه ک  رد. اول دف  اع و تروی  ج
سیاس  ت چ  پ سوسیالیس  تی، یعن  ی سیاس  تی سکولریس  تی، ازادی خواه  انه، دمکراتی  ک، محی  ط
زیست مدارانه،فمینیستی و   انترناسیونالیستی است ک ه معتق د ب ه اهمی ت س ازماندهی سیاس ی،  ب ه
گونه ای از تحلیل طبقاتی،  گذر از سرمایه داری از طریق کسب قدرت دولتی، و  اهمیت سیاست ورزی در
این تغییرات است. این طیف می تواند انقدر وسیع باش  د ک  ه از سوس  یال دمکرات ه  ا  ت  ا مارکسیس  ت-
لنینیست ها را در بر گیرد. اصل دوم ، دفاع و ترویج شکلی از بحث علمی-سیاسی که متنوع، کاوش  گر،
واقعی و اصولی و در عین حال باز برای اختلف نظر باشد. این به معنی آن است که هیچ شعاری، هی  چ
فرض غیر مستند، و هیچ  پلمیک سیاسی حزبی که ه  دفش کوبی  دن اش  خاص و ن  ه ب  ه نق  د کش  یدن
سیاست های مهم جاری است، نباید  در ان به کار گرفته شود. اصل سوم اینکه آن یک نشریه مس  تقل و
غیرحزبی است. افراد غیرحزبی و حزبی باید بتواننددر آن مشارکت داشته باشند. اصل چهارم اینکه، این
نشریه غیرانتفاعی بوده و متکی بر کمک های احتمالی خوانندگانش می باش  د. چنی  ن نش  ریه ای تح  ت
مسئولیت هیئت تحریریه ای که مسئولیت آن اداوری است ق  رار دارد و بای  د ب  ه ط  ور واض  ح چ  ارچوب
سیاست های خود را به اطلع همگان برساند.  قضاوت چاپ و  یا عدم چاپ مق  الت  ب  ر اس  اس اه  داف
نشریه و با داوری هئیت تحریریه است و نه هیچ کس دیگری. به عبارت دیگر، چنی  ن نش  ریه ای تربی  ون
آزاد انواع و اقسام نظرات نیست. آن میدانی نیست که همه در مورد آنچه که دوست دارند، و به هرشکل
و قالبی که می خواهند، بتوانند نظریات خود را مطرح نمایند. هدف آن پیشبرد نظریات خاص  ی اس  ت و

نوشته های آن باید در مطابقت با اهداف و اصول نشریه انتخاب شوند.
طبیعی است که سیاست های یاد شده ترکیبی از اهداف نزدیک و بسیار دور را در برمی گیرد. هدف قبل
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از هر چیز بحث برای بهتر شناختن جامعه خود و جهان و ارائه تحلیلی تاریخ-محور از پدی  ده های مه  م
سیاسی،اقتصادی، اجتماعی، تاریخی ، فرهنگی و علمی است. در اینجا ما باید بتوانیم پایه ه  ای اساس  ی
سیاست های جاری را از نقظه نظرات بسیار متفاوت به بحث گذاریم بدون آنکه وارد سیاست های بس  یار
مشخص جاری این حزب یا آن سازمان سیاسی در مورد ایران شویم. ما باید تم  ام کوش  ش و ه  م و غ م
خود را حل مشکلت کنونی و آینده جامعه قرار دهیم. از بحث بر سر مسائل گذشته که برای ح  ل ای  ن

مشکلت اهمیت ویژه ای ندارند بایستی بتوان گریز نمود.
واضح است که باید بتوان از سیاست های غلط احزاب و سازمان ها انتقاد نمود،  اما در چنین مواردی نیز
هدف به نقد کشیدن یک تفکر و اندیشه اشتباه می باشد که ممکن است در هر جایی شکل گیرد است و

نه کوبیدن شخص بخصوصی.
آیا  این  به معنای محدود کردن نیست؟ چرا مثل  لیبرال ها و یا ملی مذهبی ها را از این تریب  ون مح  روم

نمود؟ به چند دلیل ساده:
هدف م  ا تبلی  غ را ه حل ه  ای کل  ی سیاس  ی و ارائه تحلیل ه  ای سیاس  ی ب  ر پ  ایه چش  م انداز.1

سوسیالیستی -هر چند بسیار متنوع - است.  حتی باید در عمل دید که چگونه این نیروها با
ترکیب نامتناجنس خود می توانند در کنار هم دوام اورند. اضافه کردن  یک بعد دیگر به آن به

معنی زیر سئوال بردن امکان تشکیل چنین نشریه ای است. 
امروزه  همچنان که در همه جای دنیا می بینیم- و چیزی که بارها ثابت شده-  این که پ  اک.2

کردن  اختلفات و سوق همه احزاب به سمت میانه منجر به بحران  دموکراس  ی ش  ده اس  ت.
محو کردن و یا کمرنگ کردن پروفایل سوسیالیستی یک نشریه به خاطر تأکی  د ب  ر اتح  اد در

مقابل رژیم کنونی داروی درد ما نیست.
امروزه فوروم های متعددی برا ی  مباحث در سطح بسیار وسیع تر و یا بسیار کوچکتر حزبی و.3

گروهی  وجود دارند و طبعا همکاران چنین نشریه ای در عرصه های مختلفی با نیروهای غی  ر
چپ در سطحی وسیع تر و یا  هم حزبی خویش در سطحی محدودتر ب  ه بح  ث و تب  ادل نظ  ر

خواهند پرداخت.
در موقعیت های بخصوصی، مثل دعوت به مباحثه و یا مناظره به مناسبت های ویژه، می ت  وان.4

امکان بحث در سطح وسیع تری را فراهم ساخت. اما چنین چیزهایی یک استثناست تا قاعده.
چپ به چنین نشریه گسترده ای هم  برای تمرین دموکراسی، برای ص  یقل زدن عقای  د خ  ود،.5

برای پیدا کردن دیدی واقعی تر از خ  ود و ج  امعه خ  ود نی  از دارد. در ای  ن راه، هم  ه هم  راه
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نخواهند شد، که امری کامل  طبیعی است، اما جل  ب قاب  ل ت  وجه اف  راد، اع  م از منفردی  ن و
فعالین حزبی و سازمانی، بارقه ای از امید برای آینده ایجاد می کند.

منابع
آیا چنین طرحی رئالیستی است؟ ما در شرایطی که به سختی از پ  س نش  ریات حاض  ر ب  ر می ائی  م آی  ا
توانایی ایجاد یک  نشریه  دیگر را داریم؟ آیا این نیز طرحی مانند طرح نشریه جمهوری خواه  ان نخواه  د

شد؟ 
آنچه که قطعی است این است که چنین نیروی با کیفیتی وجود دارد. آنچه که بس  یار ن  امطمئن اس  ت
این که بتوان این افراد را در زیر یک چتر گرد اورد؟ در همه جای دنیا آنچه که همه، از دوست و دشمن
به آن اذعان دارند، تأکید بر وفور روشنفکران چپ گ   را-البته عم  دتا غی  ر حزب  ی و پراکن  ده-در اک  ثر
عرصه هاست. (زمانی گفته می شد که اکثر تاریخ نگاران مشهور  جهان چپ هستند و اک  ثر اقتص  اددانان
صاحب نظر راست. شاید دیگر نتوان بر  این «واقعیت» تکیه نمود، چرا که هم اقتصاددانان متمای  ل ب  ه
چپ  سرشناس امروزه زیادند و دیگر اینکه بسیاری از تاریخنگاران چپ و  مشهور جهانی دیگر در می  ان
ما نیستند.) ب  اری، ای  ن ب  ه هی  چ وج  ه غل  و ک  ردن در اهمی ت اندیش  ه های ع دالت خواهانه در می  ان
روشنفکران  ایرانی نیست. اما آنچه که واقعیت دارد، اینکه جمع کردن آن ها در زی  ر ی  ک س  قف ام  ری
تقریبا   نشدنی است. و این معضل  مختص ایرانیان نیست -کافیست م ا ک ه خصوص ا در غ رب زن دگی

می کنیم به دور و بر خود نگاه کنیم.
به نظر  من می توان  نیروهای بالقوه چنین طرحی را بر حسب می  زان دسترس  ی ب  ه آن ب  ه ش  رح زی  ر

تقسیم نمود:
عده زیادی از مهاجرین فعال و یا صاحب نظر قدیمی که دیگر به زندگی خ  ود س  ر و س  امانی.1

داده اند، یا بازنشسته شده اند و یا در مرز آن ق رار دارن  د. بس یاری از آن ه  ا در ص  ورت ی  افتن
پلتفرمی مناسب و درخور ک  ار ک  ردن ب  ا ان، حاض  رند بخش  ی از وق  ت خ  ود را در ای  ن راه
بگذارند. اکثر این افراد  دارای تجاربی هستند  قابل اس  تفاده و بی نظی  ر. ط  بیعی اس  ت ک  ه
وجود این افراد  ممکن است مشکلت عدیده ای برای نشریه ای که می خواهد امروزی باش  د و
جوانان را نیز به سوی خ ود جل ب کن د،  ب ه وج ود اورد ام ا ای ن وظیف ه هیئت تحریری ه و

مسئولین ان است که اختلف نظرها ی احتمالی را رفع و رجوع کند.
برخی از فعالین سایت های کنونی در صورتی که پلت فرم مناسبی برای فعالیت بیابند، حاض  ر.2
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به همکاری هستند. بهترین راه مشارکت این مس  ئولین در هیئت تحریری  ه جدی  د، در ص  ورت
کفایت و تمایل انان، مشارکت  در یک دوره گذار است. منظور از دوره گذار این اس  ت ک  ه در
طی یک مدت آزمایشی مسئولین سایت های جاری باید بتوانند این شیوه جدید ک  ار ک  ردن را
بیازمایند، در عین آنکه  نشریات کنونی انها به فعالیت خود ب  ه م  وازات نش  ریه جدی  د ادام  ه
می دهند. یک گزینه دیگر اینکه یکی از این نشریات  خود برای همک  اری و کم ک ب ه چنی  ن

هدفی پا پیش گذارد.
پس از شکست سوسیالیسم واقعا  موجود، تعداد زیادی از روشنفکران به دانشگاه ها ، مؤسسات.3

تحقیقی و روزنامه ها پناه بردند. این افراد در عرصه های گوناگونی  تخصص دارند، و عده قابل
توجهی از انان همچنان به ایده های انسان دوستانه چپ وفادارند. بسیاری در ص  ورتی ک  ه راه
مناسبی برای همکاری غیر حزبی و جدی علمی پژوهش  ی وج  ود داش  ته باش  د ، حاض  ر ب  ه

همکاری هستند.
نیروهای جوان تر دوره آخر مهاجرت، و یا نیروهای فعال داخلی را شاید بتوان از طریق بازنشر.4

نوشته هایشان -البته در صورت موافقت خودشان-کم ک  م ب  ه س  وی ی  ک همک  اری پای  دارتر
کشانید.

در این میان می توان از دانش  بس  یاری از نویس  ندگان، ش  اعران،  هنرمن  دان، پژوهش گ  ران.5
غیرسیاسی ب  ه ش  کل مص  احبه در موض  وعات تخصصی ش  ان ه  م اس  تفاده نم  وده و ه  م از

فعالیت های هنری و علمی شان قدردانی کرد.
هدف جمع کردن نیروها در سرحد ممکن و در چ  ارچوب اه  داف نش  ریه، گذاش  تن نی  رو در.6

عرصه نسبتا  محدود تئوریک سیاسی و اقتصادی است. طبعا اگ  ر نی  روی ک  افی ب  رای ایج  اد
بخش های هنری و ادبی وجود دارد، بایستی آن را کامل  مجزا نم  ود. بس  یاری از خوانن  دگان
خواهان یک نشریه شسته و رفته سیاسی و یا ادبی هستند، تا اینکه ترکیبی از هر دو. برای بال

بردن کیفیت نشریه با توجه به نیروی محدود ان، بایستی حوزه فعالیت آن را محدود نمود.
آیا جمع کردن این خیل عظیم در زیر یک سقف امکان دارد. در ابتدا نه. بدون وجود یک هسته مرک  زی
واقعا  امیدوار که از هنر ارتباط گیری با دیگران نیز برخوردار است، تحقق چنین امری، غیرممکن اس  ت.
این عملی است که به طول می انجامد. بایستی برای جلب همه این نیروه  ا ی ک پرس  پکتیو چن  د س  اله
داشت. این پروژه ای است که نیاز به یک مدیر پروژه ساعی که مورد قبول بس  یاری از روش  نفکران چ  پ

است دارد. 
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چرا چنین طرحی به سرنوشت پروژه های مشابه، مانند طرح های مشابه، چون سایت جمهوری و یا دیگر
سایت های مشابه ، ختم نشود؟ 

چنین خطری وجود دارد و احتمال آن بالست. در صورت نیافتن ک  ادر مناس  ب چنی  ن ک  اری، هس  ته
اصلی  که بار چنین سایتی را به دوش می کشند، شکست چنین طرحی کامل  قطعی است. فق  ط ی  افتن
چنی  ن ک  ادری ک  افی نیس  ت. ای  ن ک  ادر بای  د ب  ه چنی  ن طرح  ی ب  اور داش  ته باش  د. ض  منا  پ  روژه
جمهوری خواهی در مقابل پروژه گسترده سوسیالیستی که هزاران مشکل حل نش  ده دارد و بس  یاری از
صاحب نظران در سطح دنیا در این مورد در حال کند و کاو هستند، بسیار کوچک  تر و مح  دودتر اس  ت.

این پروژه  سیاسی بود (هست) که تحت شرایط سیاسی خاصی بسرعت رشد کرد  و سپس افول نمود.

کلم اخر
برای ترویج و تبلیغ نظرات چپ  در داخل و خارج از کشور، امکان  یک نشریه پژوهشی-تحلیلی وج  ود

دارد.
هدف چنین نشریه ای تبلیغ و ترویج سیاست هی چپ ایده های تئوریک و کلی سوسیالیسم دمکراتیک به
دور از پلمیک های حزبی،  شعار دادن های لفظی، تبلیغات حزبی و سازمانی، ب  دون وابس  تگی ب  ه هی  چ

خط حزبی، از طریق ترویج و گسترش بحث های علمی و پژوهشی است. 
چنین نشریه ای می تواند طیف وسیعی از چپ، از طرفداران سوسیال دمکراسی گرفت ه ت ا معتق دین ب ه

مارکسیسم- لنینیسم را در بر گیرد.
برای ایجاد چنین نشریه ای، نیاز به فردی در خارج از نشریات کنونی به عنوان مسئول راه اندازی پ  روژه
وجود دارد. چنین فردی بایستی از مقبولیت نسبی بین تمام طیف بال برخوردار باشد. وظیفه این ف  رد
ایجاد سازمان اولیه چنین نشریه ای از طریق کادرهای مناسب مطابق اهداف بال می باشد. ب  دون ایج  اد

یک هسته مرکزی رسیدن به چنین هدفی محال است.
 نشریه  باید متشکل از یک هیئت تحریریه مجرب باش  د.  ام  روز م  ا دارای نش  ریات اینترن  تی مختلف  ی
هستیم که مسئولین مجربی دارند. می توان  آن هایی را که به اهداف بال اعتق  اد دارن  د زی ر ی ک س قف
جمع نمود. اما از آنجا که هدف ایجاد یک نشریه ت  ازه ب  ا ش  یوه س  ازماندهی جدی  دی می باش  د، جل  ب

نیروهای جدید و تازه الزامی است.
برای ایجاد یک نشریه با کیفیت می بایستی از اشخاص مجرب در عرصه های مختلف کمک گرفت. بدون

داشتن ویراستار، صفحه پرداز، ... نمی توان از یک نشریه جدی سخن گفت.
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سایت نشریه دارای دو وظیفه است: انتشار نشریه و ایجاد یک  فضای عمومی و آزادتر وبلگ  متناس  ب
با  اهداف یاد شده می باشد.

  نوشته همکاران و  نویسندگان با رعایت  اهداف و روش های یاد شده در بال، و در صورت پذیرش  مقاله
در هیئت تحریریه و پس از ویراستاری،  منتشر خواهد شد. وظیفه اصلی، انتشار نشریه با رعایت ج  دول
زمانی معین و موضوعات از قبل تعیین شده می باشد.  مقالت ترکیبی از ترجمه و  نوشته های همک  اران

نشریه است.
یک فرد از هیئت تحریریه مسئولیت نشریه را در تمام طول مدت تهیه ی ک ش  ماره از نش  ریه ب  ه عه  ده
می گیرد. هر شماره جدید مسئولی جدید خواهد داشت و همه اعضای هیئت تحریریه ب ه ط ور ادواری و

به نوبت این مسئولیت را تقسیم می کنند.
مقالت نشریه اجازه چاپ در جاهای دیگر را ندارند و تا مدت چند هفته  اختصاصی می باشند.

هر شماره نشریه موضوع ویژه ای دارد که توسط هیئت تحریریه از قبل تعیین شده است.
ایجاد بخش مصاحبه، هم نوشتاری و هم تصویری از واجبات اس  ت. ی  ک نف  ر می بایس  تی فق  ط چنی  ن

وظیفه ای را بعهده داشته باشد. مصاحبه شوندگان می توانند داخلی و یا خارجی باشند.   
برای جلب نظر نویسندگان ایرانی از داخل، یکی از راه های برقراری تماس مستقیم با انان اجازه گرفت  ن

برای باز نشر برخی از آثار انان در نشریه می باشد.
بایستی بتوان به طرق مختلف برای نشریه رسمی تقاضای پول نمود. یکی از راهها تقاضای کم ک م  الی

به هنگام توزیع الکترونیکی نشریه است.
باید  بتوان از ایمیل و رسانه های اجتماعی در توزیع و تبلیغ نشریه استفاده کرد. 

ما می توانیم از نمونه های موفق کشورهای دیگر در حوزه نشر انلین در این راه کمک بگیریم.
آیا می توان؟ اگر چه داوری دقیق در مورد پاسخ به چه باید کرد؟  و آیا می توان؟ را ایندگان خواهند کرد،

اما باید  به قدرت انطباق چپ به  شرایط جدید  و یافتن راهکار مناسب  باورر نمود.

پیوست
ا-یکی از انتقادات به مقاله گذشته، و طبعا کنونی، عدم بررسی ترکیب جنسیتی و سنی کاربران نشریات
می باشد. تحقیق در مورد این دو پارامتر در برخ  ی م  وارد دارای اهمی  ت وی  ژه ای اس  ت. نش  ریاتی ک  ه
خواهان فروش تبلیغات بیشتر، کسب لیک و کلیک زیادتری هستند، مسلما  باید به این پارامترها  ت  وجه
کنند. بسیاری از کاربران امروزه از موبایل برای سرکشیدن به سایت های مورد علقه خ ود، ی ا ابزاره ای
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اندروید و ای او اس  استفاده می کنند. با توجه به اینکه کاربران هنگام استفاده از موبایل ب  ا مشخص  ات
واقعی -و گاهی اوقات مجازی اینترنتی-  خود وارد سیستم می شوند، این آمار وجود دارد، گوگل و اپ  ل
و کمپانی های دیگر با توجه به رفتار ما در شبکه، اطلعات زیادی در مورد علیق ما جمع اوری می کنند.
به هنگام استفاده از کامپیوترهای شخصی نیز مرورگرها و اپلیکیشن ها اطلعات لزم  ه را در کوکی ه  ای
خود جمع اوری می نمایند. اشکال متنوع دیگری نیز ب  رای جمع اوری اطلع  ات ی  اد ش  ده وج  ود دارد.
نتیجه اینکه بررسی ترکیب جنسیتی و سنی کاربران  امکان پذیر اس  ت ام  ا ای  ن اطلع  ات در دس  ترس
همگان قرار ندارد و یا صحیح تر به طور مجانی قرار داده نمی شود. متأسفانه  من چنین امکانی را ن  دارم

اما امیدوارم  کسانی که از  چنین امکاناتی برخوردار هستند، بدان بپردازند.
) می باشد. بنا بر آمار بسیار مح  دودیquantcast.comیکی از شرکت های بزرگ آماری کوانت کست (

که این شرکت در مورد کاربران ایرانی  به طور مجانی در اختیار علقه مندان قرار می دهد، برخلف تصور
رایج، بیشترین کاربران اینترنتی که این شرکت دنبال می کند زنان هس  تند. زن  ان ب  ه ط  ور متوس  ط در

 درصد کاربران در ایران  را تشکیل می دهن  د. در ص  در۴۹ درصد و مردان ۵۱لحظه نوشتن این سطور، 
آمار ایران این شرکت، یکی از سایت های مورد علقه ایرانیان ، گنجور قرار دارد که از طریق آن می ت  وان
به جستجوی کلمات مورد علقه خود در آثار شاعران معروف قدیمی و اکثر مرد پرداخت. بن  ا ب  ه گفت  ه

 در اختیار ک  اربران ب  رای جس  تجو و کن  د و۱۳۹۵گنجور بیش از هفتصد هزار بیت شعر تا تیرماه سال 
کاوشان قرار گرفته است. ترکیب سنی و جنسیتی این سایت را در نموداره  ای زی  ر می توانی  د مش  اهده

کنید.
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ترکیب جنسیتی سایت گنجور

ترکیب سنی سایت گنجور

» که به ادبیات معاصر  می پردازد  و ازgoodreads.comاگر همین آمار  را در مورد شبکه اجتماعی «
جهاتی تفاوت های زیادی با گنجور دارد- گروه های بحث در مورد کتاب های جدید، موضوعات کتاب ه  ا،
نویسندگان،..- باز هم زنان در صدر خوانندگان قرار دارند. جالب ت  وجه اینک  ه ای  ن س  ایت در رده دوم
وبگاه های محبوب ایرانی  در امار کوانت کست قرار دارد. (لزم به تذکر است که تع  داد ک  اربران س  ایت

» است. تعداد متوسط ماهانه -و نه روزانه- ک  اربران یکت  اgoodreads.comگنجور تقریبا  دو برابر «
  ( یعنی کمتر از یک درصد ک  اربران ای  ن س  ایت در۳۰۰۰۰۰»  در حدود goodreads.comسایت «

  درصد کاربران گنجور در ای  ران بس  ر۸۴  است(۵۱۰۰۰۰جهان) می باشد. همین رقم در مورد گنجور 
می برند)
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»goodreads.comترکیب جنسیتی کاربران «

»goodreads.comترکیب سنی کاربران «
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همان طور که از مقایسه این دو سایت مشاهده می شود، ترکیب جنسیتی کاربران یکس  ان اس  ت. ج  الب
اینکه به خاطر موضوع و فرم بسیار  متفاوت این دو سایت، ح  داقل م  ن  انتظ  ار تغیی  رات بیش  تری در
ترکیب سنی کاربران داشتم و فکر می کردم که سنین پایین تر باید علقه بیشتری به این شبکه اجتماعی
نشان دهند.(این سایت که اخیرا  امازون آن را خریده است، میلیون ها کتاب، نقد، مقاله و مص  احبه را در

 درص  د، در۱۶  بیشترین طرفداران  این س  ایت را تش  کیل می دهن  د، ۲۵–۳۴بر می گیرد ) البته   زنان 
 درصد دارند.  ۱۲حالی که همین گروه سنی زنان در کاربران گنجور سهمی معادل 

 اگر به سایت های روزنامه های انگلیسی زبان مراجعه توجه کنیم بسرعت شاهد تغییرات آماری جنسیتی
 درصد، روزنامه انگلیس  ی ایندیپن  دنت۳۶» به cnn.comو سنی می شویم.  تعداد کاربران زن   سایت «

 درص  د ک  اهش می یاب  د.۲۸» تع  داد ک  اربران زن ب  ه politico.com درص  د ، و در  س  ایت «۴۶ب  ه 
  ب  الترین۴۵–۵۴ و ۳۵–۴۴خوانندگان سنی این سایت ها نیز کم ی پیرت  ر می ش  وند و گروه ه  ای س  نی 

میزان کاربران را به خود اختصاص می دهند. 

vox.comترکیب جنسیتی 
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vox.comترکیب سنی سایت 

» در بال نگاه کنیم، آنگاه می توان تغییر مشهود س  نیvox.comاما اگر ما به آمار  سایت لیبرال چپ «
کاربران را در مقایسه به سایت های خبری  و روزنامه  های بال  مشاهده کرد. من قبل  نیز اشار داشتم که
وکس نشریه الکترونیکی است که موضوعات مهم خبری را به زبان ساده و معمول  به شکل آم  ار و ارق  ام
نشان می دهد. موضوعات منتشر شده مانند صفحات ویکیپدیا مرتبا توسط هیئت تحریریه تغییر می کن  د

۲۶ ب  ا ۲۵–۳۴  درص  د اس  ت، ام  ا ک اربران س نی ۴۴و به روز می شود. تعداد خوانندگان زن این نشریه 
درصد مقام اول را دارند. تعداد کاربران ایرانی این سایت در حدود نیم درصد خوانندگان آن می باشد.

  نمونه خوبی برای نشان دادن این موضوع است که با اس  تفاده از تکنی  ک جدی  د وvox.comسایت  
زبان ساده تر می توان با توده وسیعی از خوانندگان جوان ارتباط برقرار نموده و با موضوعاتی که در نگ  اه

اول  قابلیت جذب وسیع گروه های سنی پایین را ندارند، انها را به سوی خود جلب نمود. 
همانطور که قبل  اشاره کردم ، متأسفانه من هی  چ آم اری در م ورد ترکی ب س نی و جنس  یتی ک اربران
نشریات چپ اینترنتی مورد اشاره  ندارم.  با توجه به اینکه بیشتر خوانندگان این س  ایت ها در خ  ارج از
کشور قرار دارند و از دوره اول و دوم مهاجرین اخیر ایرانی می باش  ند،  م  ن فک  ر می کن  م ک  ه اک  ثریت
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کاربران این سایت ها  را مردان با  ترکیب سنی بال تشکیل می  دهند.  

- از نکات مورد انتقاد دیگر به مقاله اول، تأکید بر س  یر نزول  ی نش  ریات چ  پ و نپرداخت  ن ب  ه س  ایر۲
نشریات است. همان طور که قبل  نیز اشاره کرده ام، هدف من جارو کردن جلوی در خانه خودمان بود و
نه دیگران. در همین رابطه به من انتقادات دیگری در مورد چپ نبودن برخی از سایت های اشاره ش  ده
در مقاله شده است. یکی از انان در مورد چپ بودن سایت گویا، چیزی ک  ه م  ن هیچ گ  اه ادع  ا نک  ردم،
می باشد. من به صراحت  در مقاله  یاد شده  در مورد  مشخص گوی  ا و دیگ  ر  س  ایت ها چنی  ن گفته ام:
«نکته آخر اینکه  من در طی این مقاله برخی از سایت های اینترنتی را  در گروه چWWپ قWWرار
داده ام. این گروه بسیار متنوع است و از چپ لیبرال تا چپ چپ را در بر می گیرد. بعضWی از

  این  فقط برداشت من از محتWWویسایت های یاد شده خود را چپ نمی نامند، در  این موارد،
. سایت  گویا  و زیرمجموعه های آن نیز به عنوان یک سایت مرجع و بهاین سایت ها می باشد

دلیل  ویژه ای در این بررسی گنجانده شده است. به عبارت دیگWWر مWWن ایWWن سWWایت و زیWWر
مجموعه های آن را جزء چپ قرار نمی دهم.»

 در هر حال از آنجا که مقایسه سیر تحول وبگا ه های مختلف از جهات مختلف جالب است م  ن برخ  ی از
سایت هایی که امکان تهیه امارشان را داشتم در زیر  بدون تفسیر خاصی می اورم. 

خبرانلین: رشد مثبت
در لحظه کنونی یکی از محبوب ترین وبگاه های ایرانیان است. این س  ایت رش  د بس  یار ب  الیی را نش  ان

می دهد.
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همشهری: رشد تقریبا  ثابت

رادیو فردا: رشد منفی کم
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 آفتاب یزد: رشد مثبت

روزنامه اعتماد: رشد مثبت
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کلمه: رشد منفی

زیتون: رشد مثبت
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ملی-مذهبی: رشد منفی

شهروند: رشد تقریبا  ثابت
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مجله هفته: رشد مثبت
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فلسفه نو: رشد تقریبا  ثابت

–در زیر نشریات  در دو دسته خبری-تحلیلی و تئوریک ب��دون در نظ��ر گرفت��ن گرای��ش سیاس��ی و مح��ل۳
انتشار در کنار هم مقایسه می شوند. مجددا  تأکید می شود که تعداد روزانه  بازدیدکنندگان یکتا  ب��ه ط��ور
تقریبی توسط ابزارهای تحلیلی محاسبه می شوند. برای اکثر این ابزارها تهیه آمار روزانه بازدیدکنن��دگان
یکتا از همه اسان تر است. لطفا  به چند نکته  دیگ��ر نی��ز ت��وجه داش��ته باش��ید. بس��یاری از ابزاره��ایی ک��ه
مستقیما  به آمار سایت ها دسترسی ندارند، محاسبات خود را بر اساس آمارهای ارائه شده توسط الکس��ا،
کوانت کست، گوگل و غیره با کمک الگوریتم اعلم نشده ای انج�ام می دهن�د، و در ن��تیجه آم�ار ابزاره�ای
مختلف با هم  تفاوت خواهد داشت. این آمار برای س�ایت های بس��یار کوچ��ک ک��ه وارد رتبه بن��دی الکس�ا
نشده اند، ممکن در روزهای مختلف تفاوت زی��ادی را نش��ان دهن��د. نکت��ه دیگ��ر اینک��ه ب��رای س��ایت های
ایرانی، تعداد بازدیدکنندگان یکتا در طی ماه و یا هفته،  معیار بهتری بود. اما متأسفانه چنین آم��اری در

دسترس من نبوده است.
نکته سوم آنکه برخی از نشریات احزاب و سازمان های سیاسی با وج��ود مط��الب متن��وع آن ه��ا در دس��ته
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دوم (تئوریک)، به دلیل عملی  قرار داده شده است. این امر از جمله به علت میزان کم مراجعه کنندگان
آن ها می باشد. برخی از نشریات مانند اعتماد و رادیو زمانه تغییر آدرس داده اند و بدین خاطر این امکان
وجود دارد که بعضی از آمارها اندکی کمتر از میزان واقعی آن ها باشد، این امر خصوصا در م��ورد اعتم��اد
صادق است که همچنان دو آدرس مختلف دارد اما آمار زیر مربوط ب��ه بزرگ��ترین وبگ��اه انهاس��ت. امک��ان
تهیه آمار درست برای بی بی سی فارسی، صدای امریکا، لوموند فارسی، کیهان لندن وج��ود نداش��ت و از

این رو در  آمار  زیر دیده نمی شوند.

  تعداد بازدیدکنندگان یکتا در روز (سایت های خبری تحلیلی)

Hamshahri

Radio Farda

Gooya News

Peyke Iran

Radio Zamaneh

Etemad

Pyknet

Aftab Yazd

Kaleme

Akhbar-rooz

Mejale Hafteh

Iran Global

Zeitoons

Iran-emrooz

Asre Nou

Shahrvand

0 10000 20000 30000 40000 50000

Unique Visitors (Daily)
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 تعداد بازدیدکنندگان شش ماه اخیر (سایت های خبری تحلیلی)

Hamshahri

Radio Farda

Gooya News
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نرخ متوسط زمان (سایت های خبری تحلیلی)

Hamshahri

Radio Farda

Gooya News

Peyke Iran

Radio Zamaneh

Etemad

Pyknet

Aftab Yazd

Kaleme

Akhbar-rooz

Mejale Hafteh

Iran Global

Zeitoons

Iran-emrooz

Asre Nou

Shahrvand

Meli Mazhabi

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Time on site (sec)



200دریچه ها شماره چهارده      

نرخ خروج  (سایت های خبری تحلیلی)
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نرخ شیوه های ورود  (سایت های خبری تحلیلی)
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نرخ خوانندگان داخل ایران  (سایت های خبری تحلیلی)
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  تعداد بازدیدکنندگان یکتا در روز (سایت های تئوریک)

Tarjoman
Farhang Emrooz

Tarikh Irani
Naghed Eghtesad Siasi

Rahe Tudeh
Rahe Kargar

Kar Online
Mihan

Problematica
Falsafeh Nou

Etahade Fadaian
cpiran
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نرخ متوسط زمان  (سایت های تئوریک)
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نرخ خروج  (سایت های تئوریک)
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نرخ شیوه های ورود  (سایت های تئوریک)
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نرخ خوانندگان داخل ایران  (سایت های تئوریک)
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نرخ  پراکندگی خوانندگان 
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نرخ  پراکندگی خوانندگان 

–یکی از انتقادات به مقاله قبلی توجه به تعداد خوانندگان روزان��ه ب��ا ت��وجه ب��ه ع��دم دق��ت احتم��الی در۴
محاسبه آن ها و استفاده نکردن از رتبه بندی الکسا می باشد. به نظر من می ت��وان از رتبه بن��دی الکس��ا در
کنار دیگر آمار استفاده نمود. ضمن آنکه این رتبه بندی به خاطر ظهور انواع بسیار متفاوت و نامتناجنس
ها که در عرصه های بس��یار متف��اوتی فع��الیت می کنن��د، خیل��ی کارس��از نیس��ت. در ه��ر ح��ال س��یر وبگاه

تاریخی  رتبه بندی برخی از سایت ها را می توان در زیر مشاهده کرد.



211   آیا می توان؟

رتبه بندی اخبار روز در الکسا

رتبه بندی عصر نو در الکسا

رتبه بندی ایران امروز در الکسا



212دریچه ها شماره چهارده      

رتبه بندی ایران گلوبال در الکسا

رتبه بندی پیک ایران در الکسا

رتبه بندی رادیو زمانه در الکسا
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رتبه بندی شهروند در الکسا

رتبه بندی کلمه در الکسا

رتبه بندی ملی-مذهبی در الکسا
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رتبه بندی کارانلین در الکسا

رتبه بندی میهن در الکسا

رتبه بندی راه کارگر در الکسا
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رتبه بندی راه توده در الکسا

رتبه بندی نقد اقتصاد سیاسی در الکسا

رتبه بندی ترجمان در الکسا
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-در طی دو مقاله اخیر من بر دو نکت��ه اش�اره ک��رده ام. اول اینک��ه چ�پ در عرص��ه جه�انی  ب�ا ت�وجه ب��ه۵
ظرفیت هایش و با توجه  به سهمی که از قدرت دارد، موقعیت بسیار مساعدی ندارد، اما در عین حال  به
طور کلی سنگرهای بسیاری را فتح نموده اس��ت. در  عرص��ه مطالع��ات فرهنگ��ی، جامعه شناس��ی، عل��وم
سیاسی، جغرافیا،... در دانشگاه ها رادیکالیسم امری پذیرفته شده است. ح��تی ن��وعی از رادیکالیس��م  و
گرایش ارتدکسی در میان اقتصاددانان اخیر نیز که معمول  بشدت متمای��ل ب��ه راس��ت هس��تند نی��ز نف��وذ
نموده است. ما به خوبی می توانیم رشد خوانندگان برخی از  نشریات چپ را در زیر مشاهده کنیم. نکته
دیگر اینکه چپ ایرانی حتی در مقایسه با همتای��ان منطق��ه خ��ود از ش��رایط مناس��بی برخ��وردار نیس��ت،

چیزی که احتیاج به اثبات ندارد.
 اما مشکل نشریات چپ اینترنتی ایرانی در خارج از کشور  دلیل متفاوتی دارد. این یک مشکل عمومی
است  و شامل اکثر نشریات  مهاجرین ایرانی اعم از چپ، راست، مذهبی و غیرمذهبی می گردد. یکی از
این دلیل، وابستگی شدید این نشریات به مهاجرین خارج ه��م ب��ه عن��وان خوانن��ده و ه��م دس��ت اندرکار
است. شکل این نشریات نیز تقریبا  یکجور می باش�د- البت��ه ن�ه در هم�ه م�وارد، در اینج�ا نی��ز اس�تثنائات
مثبت و متفاوت نیز به چشم می خورد. نکته آخر نحوه سازماندهی این نشریات است. به این دلی��ل و ب��ا
توجه به کم شدن تعداد خوانندگان خارجی و پیر شدن  نسل قدیمی مهاجرین، باید چ��اره ای اندیش��ید.
این امر به ویژه برای چ��پ ک��ه از امکان��ات کم��تری در داخ��ل در مقایس��ه ب��ا برخ��ی از  نیروه��ای م��ذهبی

برخوردار هستند، هر چند که همه دگراندیشان تحت فشار  زیادی  دارند، واجب تر است.
در هر حال می توان در آمار برخی از نشریات انگلیسی زبان چپ و همچنین مترقی (سه نشریه اخر)ک���ه
نه در مهاجرت بلکه در میهن خود فعالیت می کنند، سیر صعودی کاربران در س��ال های اخی��ر را مش��اهد
نمود.  طبعا  به خاطر  مبارزات انتخاباتی امریکا، نشریات آمریکایی در سال اخیر رشد بیش��تری را نش��ان
می دهند ( تأثیر مثبت انتخابات ایران  در مورد نش��ریات ایران��ی اینترن��تی را نی��ز می ت��وان در نموداره��ای

قبلی مشاهده نمود).

نیولفت ریوبو: رشد مثبت
به خاطر تغییر آدرس اینترنتی مجله نیولفت ریویو، در زیر  دو نمودار مختلف رسم شده است.
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ژاکوبین: رشد مثبت

کانترپانچ: رشد مثبت
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مانتلی ریویو: رشدمثبت

ماتریالیسم تاریخی: رشد مثبت
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نایشن: رشد مثبت

نقد کتاب لندن: مثبت



221   آیا می توان؟

فلسفه حال: رشد مثبت

منابع اماری
• www.quantcast.com

• www.scimagojr.com
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• www.similarweb.com

• www.alexa.com

• www.rank2traffic.com

• www.adwords.google.com

• www.siterankdata.com

• www.semrush.com

• www.siteprice.org
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