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 شگفتاریپ

 :شودمی د مواجهیخود رسخورده است با سه تهدی ه از استقرار سلطه در جامعهک یفرد

 .د قرار داردیعرض تهددر م یدگاه عاطفینخست از د

 .د استیمورد تهد یت اجتامعیدگاه فعالیدوم از د

 .د مواجه استیدگاه تعلق به جامعه با تهدیسوم از د

ا به یت یه در نهاکمشخص  ییایط جغرافیمح یکانسان در  یکاست از  ینشکد رسآغاز واین سه تهدیا

 ن اعتقادات،یگرفته تر ین و پاین استوارترا با متزلزل شدیمنجر خواهد شد و  د"ی"مقاومت در برابر تهد

ه کدهد می خ نشانیتار استوار خواهد ساخت. یدیروابط و ضوابط جد مناسبات، آن را دگرگون منوده،

جاد ی"ا یتالش خود را برا ،یبا نشانه رفنت فرهنگ بوم ،یان فتح نظامیست پس از پایالیولونهای کمیرژ

است ین سیه از اک یفرهنگ بوم رده اند.کآن آغاز  امل"کنه مرگ و " "در فرهنگ، مینوع احتضار دا یک

ط بود یدر رشا یشده و به عبارت ییایهم زنده است و هم موم ست،یرد هم هست و هم نیپذمی ریتاث

 .و نبود قرار گرفته است

در فرهنگ  است سامل اما در عوض فاقد روح است. یالبدک داست،یه از نامش پکچنان ییایفرهنگ موم

شه مند خود را از دست داده، در اعامق ذات یشود و چون علت اندی میر کفرد دچار جمود ف ،ییایومم

خود به  یت بومیه در هوکاو  دهد.می ز از دستیل تداوم خود را نید و میآیم و جوهر خود از پا در

 سلطه، یه ادعاه بکند یبمی را یبنده و ظاهر فرهنگیفری برابر خود چهره در بن بست برخورده است،

است و او خود شاهد متورم شدن آن بر اثر  یمید دایو عمق و جنبش و تجد یفتگکو ش کتحر  یدارا

ش احساس یخوی هیدهد و نسبت به فرهنگ اولمی خود را از دست یاکن رو نقطه اتیاز ا غ است،یتبل

هن کت معلول فرهنگ ر اوسیبانگیه گرک یبیو مصا یه بدبختکرد یپذمی او ند.کمی نفرت و انزجار

او  ند.کمی تکحر  یلیفرهنگ تحم یج به سو یبه تدر وم و مطرود منودن فرهگ خود،کاوست و با مح
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ند و کمی اریز اختیشتاب آم یروش ع،یرس ینیگزیجا یند برایبمی ه فرهنگ خود را از دست رفتهک

 ند،کمی ان را آغازین جریو اه اک یاز هنگام برد.می انیفرهنگ خود را به دست خود از می امندهیباق

 یا "بردگیسم یالیولونکخود  ند.یگز یرا برم سم"یالیولونک"خود  شاند وکی میخود را آگاهانه به بردگ

 .ار و تن دادن آگاهانه به سلطه استیاراده و اخت یگانه از رو یرش تسلط بیپذ "،یاراد

 یشامل معرف پردازد،می م و ابعاد آنسیالیولونکخود واژەی ف ین بار به تعرینخست یه براکن گفتار یا

 ر،کروشنفواژەی ف یتعر ست،یالیولونکعام خود های ویژەگی ن آن،یوکمراحل ت سم،یالیولونکخود واژەی 

 .ست استیالیولونکر خود کروشنف یهایگەژ یو ت،یست و در نهایالیولونکر خود کروشنف
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1خود  

 :متعدد دارد ینو معان یخود در فلسفه

است،  فرد یواقع یخودآگاه ینندهکانیب” خود“گرا، تجربه ی: در فلسفهیو اخالق یروان یــ معنا1

 .منتسب است یبه و ” خودآگاهانه“ یهاحالت یه همهکاست  یاربرد آن در مورد موجودکن یبنابرا

اربرد ک یز دارایدهد نیادت انجام و به خود نسبت مع یه فرد از رو ک یدر مورد اعامل” خود“ واژەی

 .دمیاست مانند: من انجام دادم، من د

، بر یواقع یخودآگاه یل دهندهکیه اعراض تشکاست  یثابت یقی، جوهر حق”خود“: یوجود یــ معنا2

 .ن اعراض با هم وجود داشته باشند و خواه به دنبال همیشوند، خواه ایآن حمل م

ت آن، دو رشط یه وحدت و هوکن نظر یاست، از ا” کمدر “گر انیب” خود“ واژەی: یطقمن یــ معنا3

 .رندیگیب متفاوت در شهود، ارتباط تصورات ذهن، آن دو را در بر مکیتر  ند ویآیبه شامر م یرضور 

به  یاجتامع یه در تجربهکاست  یاجتامع ی: خود اساساً ساختار یدگاه جامعه شناختیاز د” خود“ــ 4

به  یاجتامع یه خارج از تجربهک ی”خود“به تصور در آوردن  یشناختدگاه جامعهیرسد. از دیور مظه

در چارچوب آن به ” خود“ه کاست  ی، موجد رفتار یاجتامع ین تجربهین است و اکر ممیظهور برسد، غ

 .رسدیظهور م

 یعنص  یها”خود“از  یکس و هر کرا منع یل فراگرد اجتامعکامل، وحدت و ساختار کل کدر ش” خود“

 یهااز جنبه یکیاختار خود وحدت و س یها به وجود آمده، به نوبهب آنکیور از تر کل مذ که که یو اول

 .سازندیس مکل است، منعیه فرد در آن دخکرا  یگوناگون فراگرد

                                                           
1  _SELF 
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وجود  یعموم ی، دو مرحله”رشد جامع خود“ا اصطالحاً ی” املکخود “به ”  خود“ت کحر  یاما در مرحله

 :دارد

گر در جهت او و در یخاص افراد د یافنت رفتارهایشنت فرد به طور ساده با سازمان ین مرحله؛ خویدر اول

ن ید، اما در دومیآیهستند، به وجود م یو  کاالشرتاه مابهک یگر، در اعامل مشخص اجتامعیدیکجهت 

ه از کشود، بلیل منکیشت یخاص فرد ین رفتارهایا یافتگیشنت فقط از سازمانیمرحله، آن خو

دن ید. رسیآیز به وجود میه فرد بدان تعلق دارد نک یل گروه اجتامعک یاجتامع یرفتارها یافتگیسازمان

 یگران را به صورت رفتار اجتامعید یفرد یه رفتارهاکرد یگیب صورت مین ترتیخود به رشد جامع به ا

 .دیآیدر م یار اجتامعرفت یدهد و به صورت بازتاب فردیسازمان م یا گروهی

 :است یاساس یژگیدو و یدارا” خود“ف فوق، یبر اساس تعار

 .یاجتامع یـ ظهور در تجربه1

 .آگاه”خود  “ـ 2

و اعامل اراده بوده و عنص  یورز شهیو مرشوط به اند یفراگرد اجتامع یکاز  یاسکانع” خود“ن یبنابرا

 .م استکبر آن حا یآگاه
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 سمیالیولونکخود 

ر ی، ناگزین برابر یه ایتوج یاست. برا” یار یاختیبردگ“ن معنا، به مفــهوم یتردر ساده” سمیالیولونکد خو “

1”یبردگ“ف یاز تعر 2”اریاخت“و   ا یگران ید یرس فرود آوردن در برابر اراده یبه معنا یم. بردگیهست 

3  .است” یتسابکا“ا ی یعیطب یروهایاز ن یکی ع و منقاد بودنیمط  

 یکانجام  ییاراده از توانا یا برخوردار یر و یپذانکاز دو موضوع ام یکیز قدرت انتخاب ین” رایاخت“

4  .محدود شود یه از رهگذر علل و عوامل خارجکآن  یعمل است ب  

سلطه، تن دادن به آن بنا به درخواست و  یانتخاب داوطلبانه یبه معنا” یار یاخت یبردگ“ب ین ترتیبه ا

 .آزاد بودن را از خود سلب منودن است یعیبو حق ط یت شخصیرضا

 :ف استیز قابل تعریدگاه علوم گوناگون نیاز د” سمیالیولونکخود “اما 

نجا یا“به منافع  یابیبا هدف دست” یخـودظاهر “آوردن به  ی: رو یــدگاه روانیاز د” سمیالیولونکخود “ـ 1

ه به کوجود دارد  یدیلکاصطالح دگاه سه ین دیاست؛ در ا” یقیخودحق“نار گذاردن کو ” ینونکو ا

 :میپردازیها مآن یمعرف

تا وجود یکافته و یوحدت  ی”خود“م، یه بدان تعلق دارک یاجامعه یلک، در چارچوب نوع یبه طور عاد

ه به هر ک یسته شود، شخصکتواند شیتا میک” خود“ن یشود. اما ایده مینام” یقیخودحق“ه کدارد 

ها را  از دست تیاز فعال یان بعضکدچار است، ام” یتیشخصشقاق“ ینوع ندارد و به یل، ثبات روحیدل

                                                           
1_ ESCLAVAGE 

2  _FREE WILL 

 93 ص ،یسجاد صادق و ینيسبرگ كاظم ترجمه صليبا، دكرت ،یاجتامع علوم و فلسفه نامهواژه_  3

 19 ص هامن،_  4
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ده ینام” یخود ظاهر “ن خود، یمنجر شود، ا یگر یت دین است به رس برآوردن شخصکه ممکدهد یم

ه کاست ” خود“، به وجود آمدن دو نوع ”یقیخودحق“در برابر ” یخودظاهر “ن یا یر یگلکشود. شیم

 یافکا شی یستگکت معلول شیشقاق شخص یدهیآورد. پدید میت پدیدن شخصدوپاره ش ینه را برایزم

اند و ب حضور داشتهکیه در آن تر که یاول یها”خود“وجود آمده و آن را به به” املکخود“ه درکاست 

ز در یشنت جامع نیل بوده و خویه شخص در آن دخک یمختلف فراگرد اجتامع یهامراتبهم، با جنبه یعل

 .ندکیه میشدند، تجزیده است مربوط میرسآن به ظهور 

و  یوجود ماد ی”نجایا“روزمره، در حول  یت زندگیتوان گفت واقعیم” ینونکنجا و ایمنافع ا“در مورد 

روزمره قرار دارد.  یت زندگیانون توجه به واقعکدر ” نونکنجا و ایا“ن یابد. اییحضور سازمان م” نونکا“

ل کیرا تش” یت آگاهین واقعیترمحسوس“ند، کیروزمره عرضه م یزندگدر ” نونکنجا و ایا“ه کآن چه 

 ییهادهیه پدکشود، بلیختم من یفور  ین حضورهایروزمره به هم یت زندگین حال، واقعیدهد، با ایم

روزمره بسته  یه زندگکاست  ین بدان معنیرد. ایگیحضور ندارند، در بر م” نونکنجا و ایا“ه در کرا هم 

ن یتریکچه در نزدشود. آنیاناً ــ تجربه مکچه زماناً چه م ها ــآن یو دور  یکیتفاوت نزدبه درجات م

واقع  یو جسامن ینیامً در دسرتس دخالت عیه مستقکروزمره است  یزندگ یفاصله قرار دارد، منطقه

ر دهد، ییت را تغیشود تا واقعیه در آن، عمل انجام مکاست  یجهان یرندهین منطقه دربرگیاست. ا

قرار دارد؛  یعمل یهازهیانگ یر سلطهی، زیردن، آگاهکار کن جهان یشود. در ایار مکه در آن ک یجهان

ا انجام شده یه در حال انجام شدن است، کاست  یار کن جهان، عمدتاً تابع یه توجه به اک ین معنیبد

 .ه تعلق داردکاست  ین جهانیترب، نابین ترتیبد ین جهانیا قرار است انجام شود. چنیاست 

ند، اما کیات مرتبط به هم، عرضه میاز ذهن یروزمره، مضافاً خود را به صورت جهان یت زندگیواقع

 یا مناطقیها نیا یه در دسرتس قرار ندارند. ولکز هست ین یمناطق یرندهیروزمره در برگ یت زندگیواقع

 یاناً مناطقیه احکا بدان سبب ید ندارد و ها وجو نسبت بدان یعمل یا عالقهیچگونه نفع یه هکهستند 

ا یم است. احساس نفع یرمستقیا قابل دخالت هستند، عالقه نسبت به آن غی یقابل دسرتس” بالقوه“
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ن عالقه و یشرتیدارد. ب یمرت کت یتر است و قطعاً فورقیعالقه نسبت به مناطق دور از دسرتس، نوعاً رق

ن یروزانه حضور دارند. ا یه در مشغلهکاست  ییایمور و اشا ینفع بودن، متوجه مجموعهیاحساس ذ

مصالح آنجا “به نام  یگر ین اصطالح، اصطالح دیاست. اما در برابر ا” ینونکنجا و یمنافع ا“از  یفیتوص

” البدلیت علیواقع“، ”ینونکنجا و ایت منافع ایواقع“ه فراتر از کوجود دارند ” یمنافع متعال“و ” یو آت

  .م پرداختیز خواهین اصطالحات نیهستند. در ادامه به ا” اتیاقعت و یواقع“و 

و  یفرهنگ باالدست در چارچوب فراگرد اجتامع ک: اخذ سلو یدگاه فرهنگیاز د” سمیالیولونکخود “ــ 2

شود و به دگرگون یر مکننده وارد تفکن ییه به عنوان عامل تعکاست  یشخص یوارد منودن آن به تجربه

 .انجامدیم یر کشدن عادات ف

و رفتار مردم بر  کو طرز سلو  یدر ساختار اجتامع ی: دگرگونیدگاه اجتامعیاز د” سمیالیولونکخود “ــ 3

، یو فرهنگ ی، اجتــامعیاسیگوناگون س یه با ورود نهادهاکملت  یک یگانه از سو یاثر اخذ فرهنگ ب

 یبوم یوان تنش ساختار اجتامعتیرا م” سمیالیولونکخود “سازد. یرا متأثر مـ یبوم یساختار اجتامع

د، اما در یمنایم یوتاه مدت، موقتکاگرچه در  یژگین ویبه شامر آورد. ا یگر یاز اخذ فرهنگ د یناش

دگرساخته  یده، انتظامیموجود انجام یرات نظم اجتامعییابنده، به تغیل ساختار دوام یبلند مدت به دل

  .ندکیخلق م

ـ 4 گر حیه توضکروش  یکاز  یعنوان بخشش خودآگاهانه بهی: فرسایاسیسدگاه یاز د” سمیالیولونکخود “ـ

  .است” برفرمان“رش نقش خود به عنوان یو پذ” فرمانده“به عنوان ” گرانید“رش نقش یآن، پذ

 :دیگویم” است اطاعتیس“تاب کدر ” ین دوالبوئتیات“

قت یدر حق… شرتینه ببدن دارد  یکراند فقط دو چشم، دو دست و یه بر شام فرمان مک یشخص“

ن همه یجا اکد از یند. اگر شام به او چشم ندهکد تا نابودتان یاه شام به او دادهکچ ندارد جز آنیه

ن همه بازو یجا اکد، از یرد؟ اگر شام خود به او دست و بازو نبخشیر نظر بگیچشم دارد تا شام را ز
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دام پاها قادر است شهرتان کد، چگونه و با یبخشند؟ اگر شام خود به او پا نکوبتان کند تا رس کیفراهم م

ند؟ اگر با او کم کتواند بر شام تحیم ید چطور یندار یند؟ اگر شام خود به او قدرت ارزانکرا لگدمال 

ه کد بلینکم با زور بازو جبار را ساقط یگویند به شام بتازد؟. . .  منکید، چطور جرأت مینکن یار کهم

ن یستون ایه چگونه پکد ید دیگاه خواهد، آنیان دهیت خود از او پایه حاماست ب یافکم فقط یگویم

1   .”ندکشیگردد و در هم میم متزلزل میعظ یرهیکپ  

و  ینقش یدگـــرگون ســاخنت الــگوها ی: تالش آگاهانه برایدگاه هنجار یاز د” سمیالیولونکخود “ـــ 5

 .دگرگون شدن هنجارها است

ن نوع یاست. ا یگر یرفته شدن در دی: طرد خود به خاطر پذیدگاه ساختار یاز د” سمیالیولونکخود “ـ 6

2 ”یشتنیناخو“ر به یه از آن تعبک” سمیالیولونکخود “ ه کن معنا است یدگاه هگل به ایشود از دیهم م  

تر است اما از نظر یغن یه از اولکشود  یگر ین خود را از دست دهد و انسان دیت نخستیشخص یآدم

 یا اجتامعی یر عوامل اقتصادیتأثخود را تحت یو خودمختار  یآزاد یه آدمکن معنا است یه اس بکمار 

رفتار  یتجارت یاال ک یکچون م بتوانند با او همکحا یهاه قدرتک یادهد به گونهیاز دست م ینیا دی

 یاجامعه یورهکخود را از دست داده و در  یشود، آزادیم” شنتیناخو“انسان  ین وقتینند. بنابراک

3  .شودیت شناخته منیاو به رسم یبرا” یخودمختار “گونه چیه هکشود یگداخته م  
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 ”سمیالیولونکخود “ن یوکت

  :عبارتند از یلکبه طور ” سمیالیولونکخود “مراحل 

1  .یسم فرهنگیالیولونکــ 1  

 .یم متناظر فرهنگیرات داییــ تغ2

 .یات فرهنگیبا مقتض یجیتدر یــ هامهنگ3

 .یواردات یهابه سود ارزش یبوم یهاو ارزش یواردات یهاان ارزشید میجد یجاد موازنهیـ اـ4

آمــوزش، رسانــه و  یگروه تحت سلطه با استفاده از ابزارهــا ی، فلج ذهنیسم فرهنگیالیولونک

2 .سلطه است له گروهیـغـات به وسیتـبـل  

، ”یت نظامیمکحا“با گذار از دوران  یکالسکسم یالینولو که کشود یآغاز م یهنگام یسم فرهنگیالیولونک

نو، از  ینظام معان یکدن یآفر یآورد و در تالش برایاز اقتضاء قدرت را به وجود م یگر یدوران د

 .سازدیجامعه را متأثر م یک یمتعال یتا هرنها یفرد یرفتارها

بدون مقاومت ” ستیالیولونک“ توبکز هست، فرهنگ مین یمعموالً شفاه” یولونک“ه فرهنگ کجا از آن

 یات معنو یح یهارا هدف قرار داده و نقش ییر عقالیو غ ی، تعبدیغالباً سنت یها، پوستهیجد

  .دهدیر مییتغ یرا به راحت” یولونک“

ر قرار داده با یز تحت تأثیو شنــاخت را ن کادرا یها، حوزهیشیو گرا یارزش یهار در حوزهیین تغیا

ه محصول گسست از کآورد یها به وجود مدر انسان ایویژەت یو بـاورها، شخص هاتیر قابلییتغ

                                                           
1 _ CULTURAL COLONIALISM 

 یخوشحال بهزاد ، كرد ملت یفرهنگ كولونياليسم _ 2
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ست یالیولونکب شده توسط یتخر یو دگرســاخت فــرهنگ شفــاه یبوم یجامعه یگذشته یهاسنت

  .است

مناسب به  یهان طرحید و تدویت جدیبه هو یبخشتیگروه سلطه، مرشوع یت فرهنگیل هویتحم

جامعه  یو بالندگ ی، تحول فرهنگییایت، پویجاً به از دست رفنت هوید، تدریجد یهایسود وابستگ

 یر کو ف یذهن یهایفرهنگ را متأثر ساخته، به آشفتگ یو معنو  یماد یتحت سلطه منجر شده، اجزا

نش کوا“ابتدائاً به بروز ” یتراز فرهنگ یس ک“ه کن زمان است یانجامد. از ایتحت سلطه م یجامعه

خود “شود. یمنجر م” یفرهنگ یخوباختگ“گروه سلطه منجر و در ادامه به  یاز سو ” انهیمداراجو

رد و به صورت یگر قرار گیدر مقابل فرهنگ د یه فردکشود یم یاز آن جا ناش” یفرهنگ یباختگ

 یخود را به پا یعنارص فرهنگ یت فرهنگ خود با آن برخورد و همهیو سلب هو یفتگیخاضعانه با ش

، اعتامد به نفس، ین حالت، استقالل رأ یرد. در ایگانه را بپذیو عنارص ب یگر قربانید ینگت فرهیهو

 ین رفته و داد و ستد فرهنگیتر از همه اعتقاد به خود از بخودساخته و مهم یاء به تحول فرهنگکات

ج یرخاص خود، آرام و به تد ییایآغاز خواهد شد و گروه تحت سلطه در چارچوب جغراف یاطرفهیک

خود  یعیو حقوق طب ی، قرارداد اجتامعیت، حقوق فردکیشامل قانون، خانواده، مال یسازمان اجتامع

فرهنگ باالدست گروه  یرایخود را پذ یجامعه یلکن حق از دست داده، روح یتریهیرا به عنوان بد

 .دیمنایسلطه م

، یعادات به صورت مجاز  یهد و القادیر مییرا به نام تجدد تغ یر کراث فیه مک یر کن فیعادات نو یالقا

 یه به بهاکانجامد یم یباطل یفرهنگ تحت سلطه منجر و به مجردساز  یارافتادگک، به از ینیمجسم و ع

 .نشاندیم یرسکملت، فرهنگ گروه سلطه را به  یکزوال فرهنگ 

غات به جامعه یلر رسانه و تبیاز آن تحت تأث یمحدود یهاهکها و ته ابتدا جرقهک یب فرهنگین ترتیبد

رده و با عادات و ساختار کدا یال پیافته، برجامعه استیق آموزش گسرتش یق از طریشود، بر اثر تزریالقا م

 یاجامعه به گونه یو اجتامع یاسیا سه نسل، ساختار سیشود، در طول دو ین میجامعه عج ینهاد
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ن یمند تضمم آن به طور ضابطهیرشد دا یبرا یر یناپذتوان از آن پس، آهنگ وقفهیه مکابد ییر مییتغ

 .منود

د منود و آن را به سمت یسلسله الزامات جد یکقبول  یه جامعه را آمادهکگاه آن یسم فرهنگیالیولونک

” یخود باختگ“ه منبعث از کآورد ید میپد” سمیالیولونکخود “به نام  ید سوق داد ، محصولیجد ییو سو

خود  یجامعه یفرهنگ یهاافته، ارزشیال ی، بر جامعه استیعه بوم، به دست خود مردم در جامیفرهنگ

به ” ن متجددیجانش“د را به نام یجد یشناخته و فرهنگ واردات یاجتامع یهنهک یهارا به عنوان ارزش

 یانندهکرهیخ یمردم، برجستگ یه فرهنگ مسلط در امور روزانهکند و ازآنجا کیل میخود تحم یجامعه

 .ابدییم

آموزش، رسانه  یگروه تحت سلطه با ابزارها یسلطه، فلج ذهن یی، هدف نهایسم فرهنگیالیولونکر در اگ

” سمیالیولونکخود “است، در ” ید فرهنگیلوح سف“است یدن به سیبخش ی، تجلیغات و به عبارتیو تبل

 یوح، با دگرگونن لیه محصوالت اک یاانجامد و به گونهیم” یسرت کخالوح“جاد یبه ا یفرهنگ ییخود القا

 .شوندیمبتال م یدوگانگ یت به نوعی، در نهایساخت اجتامع یخودساخته
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 ”ستیالیولونکخود “عام  یهایگیژیو

خواهد  یسکز ین” ستیالیولونکخود “م. طبعاً یپرداخت” سمیالیولونکخود “ واژەیف ین به تعریش از ایب

” خود“ه کم ینکید مکیگر تأیدرآمده است . بار د کن سلیبه ا” سمیالیولونکخود “از  یرو یه با پکبود 

ده یبه ظهور رس یاجتامع یه در تجربهکآگاه است ” خود“ یک، ”سمیالیولونکخود “ واژەیموجود در 

 .هست یژگین ویز واجد چنین” ستیالیولونکخود “، کشیاست و ب

 

 یو آگاه” ستیالیولونکخود “

به تضاد ” ستیالیولونکخود “آن است  یشناختروان یدر حوزه” ستیالیولونکخود “عام  یژگین وینخست

ار ابتدا با کن انیند. اکار کرا ان” خود“ند وجود کیتالش م” خود“سازگار منودن  یآگاه است، اما برا

شود و یخود م” ارکان“ا ی” ینف“ یشود، سپس وارد مرحلهینفرت از خود آغاز م یاحساس احمقانه

 .انجامدیم” ودار با خیکپ“رسانجام به لزوم 

ب، منظور ین ترتیجنس هستند. به هم یکگر، اما از یدیکه بر خالف کهستند  ییزهایمقصود از تضاد، چ

 .گنجدیشه میدر اند یاجتامع بوم یعیط طبیه متأثر از رشاکاست  ییهاار، دست شسنت از آرمانکاز ان

ف ی، توص”ارکان“ه، در زمان ی، توج”نفرت“ یوت، در مرحلهک، س”تضاد“ یدر مرحله” ستیالیولونکخود “

 یگر یخته و به زور خود را در قالب دیگر” یخود واقع“دهد تا از یح میبا خود، توض” اریکپ“و به هنگام 

خود “ه ک یند تا از رسنوشتکیم یوبکهیما یگر یسن دکق وایرا با تزر” خود“ یامر یزد. او بزعم خود، بیبر

 .ر مصون مباندیخواهد آورد رها و به اصطالح خود از تحقا یاو به ارمغان آورده  یبرا” بودن

ار کان“ه یند. او در توجکشه یپ یند تا بتواند سازگار کیه میرد و توجیپذیداند، میم” ستیالیولونکخود “

در ” مبانم یخواهم باقیه؟ مک یبرا“ند: کینندگان مطرح مکپاسخ را در برابر سوال  یکهمواره ” خود
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1 ”بقا“ واژەیشتقات ن جا تعمداً میا  یهادوام و استمرار وجود در زمان یم تا معنایاار بردهکرا به   

2 ال مختلف در صورت لزوم ــ از آن استخراج شودکــ و البته در اش یمتوال ، با ”ستیالیولونکخود “،  

ده یشر استمرار بخیمتغ یهادهیند، وجود خود را در پس پدکینون، تالش مکا یدر بسرته” خود“ار کان

 .منسجم را قوام ببخشد یساز پارچهیکان یجر یب، نوعین ترتیو بد

 

 تیو واقع” ستیالیولونکخود “

و  یینجایا یستیط زیاست. رشا” ینونکو ا یینجایا“ یستیط زی، رشا”ستیالیولونکخود “گر ید یژگیو

 یک دگاهیاست. از د” تیواقع“امروز به عنوان  یاز فور یدن به نیعمل بخش یبه معنا ینونکا

ن وجه ین ایه بالفعل حاصلند، بنابراکاست  یا و اهدافیشامل مجموع اش” تیواقع” “ستیالیولونکخود “

ت دارد و بالفعل است، ینیچه عآن” ستیالیولونکخود “ یک یاست، برا کر از ادرایغ” تیواقع“از 

ش شکوارد فاقد م یار یتر و در بسقی، غالباً رقیشود و مناطق بالقوه قابل دسرتسیت محسوب میواقع

ل یتحم ین وجوهش بر آگاهیدترین و شدیتریروز مره، خود را در فور  یخالقه است.  در واقع، زندگ

  .است” یر و حتمیار ناپذکت انیواقع“،”امروز یاز فور ین“ه ک یارده است به گونهک

و ” یوجود“ت مرتادف ینجا واقعیند. در اکیت مکحر ” تیواقع“از یمتفاوت یهادر عرصه یاما آگاه

امل از که به طور کاست  یر کف ییرویرو است و هر نین یه هر موجودکو بدان معنا است ” یقیحق“

ه خود را به عنوان کهست  یت، موردیمتفاوت واقع یهان عرصهیدر آمده است. ب کخود آگاه و به ادرا

 یر از رضورت زندگه فراتکاست ” تیواقع یوجه اعال “ت، ین واقعیند. اکیعرضه م” اتیت واقعیواقع“

 .است” ینونکفرا“یها و مرزهاها و ارزششناخت روش یینش عقالکروزمره، 

                                                           
1 _ TO SUBSIST 

 92 ص ، یاجتامع علوم و فلسفه نامهواژه _ 2
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را تجربه ” یسم فرهنگیالیولونک“، عص ”سمیالیولونک“ه پس از دوران کملت تحت سلطه  یکدر مورد 

وجوهش  نیتردیروزمره شد یشده است، زندگ” سمیالیولونکخود “ ین دوران، وارد مرحلهیو با عبور از ا

افته یانتظام  یاا به گونهیدهد و یل مکیرا تش یعیرفتار طب یند و به عبارتکیل میتحم یرا بر آگاه

را در محاق ” ت اعالیواقع“ه کاست  یاذبکت ینیات روزمره، عینین عید. ایمنایر مییر قابل تغیه غکاست 

 .فرو برده است

 یانکو م ین فاصله زمانیتریکه در نزدکپندارد، چرا یم” تیواقع“روزمره را  ی، زندگ”ستیالیولونکخود “

ه کداند یم یگردد. او خود را تابع جهانیم یت تلقین واقعیترن خاطر محسوسیقرارگرفته است، به هم

م با حضور یر مستقیه غک یابالقوه یروزانه او را از عالقه یم است و مشغلهکبر آن حا” ت عملیفور“

ت یواقع“ کو در  یمعان ینامتناه ین خاطر از عرصهیاخته است و به هماو در ارتباط است دور س

هدف “و ” کمشرت  یآگاه“افنت یز با هدف قوام نیان، گروه سلطه نین میغافل مانده است. در ا” اتیواقع

قرار داده و به  ینونکنجا و ایو منافع ا یعمل یهازهیانگ یر سلطهیافراد را در جامعه، ز یآگاه” کمشرت 

ق ین اقدام گروه سلطه، تزریه اکرد کد یرساند، فراموش نبایم یار ی” یستیالیولونکخود “ت ید وضعیتشد

را در جامعه ” یناآگاه“ناً یه عکبه جامعه است ” یآگاه“به نام ” ف شدهیتحر“همواره  یهایآگاه

 .میادهینام” البدلیت علیواقع“را ” ف شدهیتحر“ ین آگاهیپرورد. ما ایم

” نونکنجا و ایا“ه فراتر از کد ینام” یمصالح آنجا و آت“توان یرا م” اتیت واقعیواقع“وق، ل فیبا تفاص

مقابل  یدر نقطه یگردد. معرفت اثباتیرهنمون م” یمعرفت اثبات یحوزه“را به  ی، امتداد آگاهیهست

 .ردیگیبالفاصله ــ قرار م یمنافع عمل یــ به معنا یمعرفت دستور 
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 و اعتقاد به جرب ”ستیالیولونکخود “

رش یامن دارد. پذیت دراز مدت رسنوشت ایرد و به جربیپذیرا م یاسی، جرب اسارت س“ستیالیولونکخود “

ان حوادث ناتوان دانسته یدن به جریخردورز خود را از جهت بخش یاراده یه آدمکن معناست یجرب بد

ن نه آزاد یاو نوشته شده است بنابرا یانشید از روز ازل بر پیآیش میاو پ یقبوالند هرچه برایو بخود م

باالدست و  یاعتقاد تام و متام به قدرت و اراده یدهیی، زایاسیرش جرب سیاست و نه انتخابگر. اما پذ

 یرفته است، رسنوشت محتومیرا پذ یاسیه جرب سک یسکط موجود است یباور به احاطه علم او بر رشا

خود را بر اساس  ین رو نظام ارزشیده است، از ایفایبرابر آن بدن در یه مقاومت ورزکبه خود قبوالنده 

ه ک یودیدهد، قیر مییدگاه تغین دینقش خود را بر اثر ا یرده، الگوهاکت بنا یاعتقاد به جرب

وب منودن غالب کم و رس یه با عقکآورد چنان است یخود به وجود م یست جربگرا برایالیولونکخود 

ن واژه یا یر یارگکراند، مقصود از به یزه میغر یمدت، انسان را به سو در بلند  یعقالن یهاتیظرف

1 زه(ی)غر 2 عت در مقابل عقل است.یطب    یهاوهیبا ش یمواز  یوهیزه و عقل، شیغر“د: یگویبرگسون م  

3  ”.فعل و شناخت است  

 یبرا یر، تالشیرسنوشت اجتناب ناپذ یشهیالقاء اند یمند گروه سلطه براوشش ضابطهکان ین میدر ا

 یرونیچشم بسته از روابط ب یرو یست را به پیالیولونکن جرب، خود یردن رابطه است تا قانون آهنک یدرون

ست یالیولونکخود  یاز سو  یاسیرش جرب سیند، پذکیت گروه تحت سلطه را دچار نوسان میواداشته، هو

ت بزرگ ین ذهنیها با اانانس“د:  یگویم یانجامد، البوئتیگر مید یت به جذب فرهنگ اجتامعیدر نها

 ینند راهکیرمکها فاند، آنستهیگونه زنیز ایها ناند و پدران آنبردار بودهه همواره فرمانکشوند یم

گران ید از دیآورند و به تقلیم یسه رو یش به مثال و مقایردن خوکمتقاعد  ین وجود ندارد و برایجز ا

                                                           
1 _ INSTINCT 

 349 ص ،منبع هامن _ 2
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گران حقوق جباران و ستم ین بوده است برایه همواره چنکم کن حیپردازند و رسانجام، با استناد به ایم

1  ”.گردندیل میغاصبانه قا  

 

 خیو تار” ستیالیولونکخود “

ار کموضوع در گذشته به  یک یدر پ یاز تحوالت گوناگون و پ یخ در مورد آگاهیتار واژەیامروزه 

خ فلسفه و ... یخ علم، تاریتار خ ملت،ی، مانند تاریباشد و خواه معنو  ین موضوع مادیرود، خواه ایم

ها را از رهگذر مطالعه از آن یه برخکرود یار مکز به یت نیبرش یدر پ ین در مورد تحوالت پیچنو هم

 .پردازدیار مکن یخ همیتوان شناخت و علم تاریم یاخبار و آداب و رسوم و آثار باستان

 نگرد؟یخ خود مینه به تارخ دارد و چگو یدر تار یگاهیچه جا” ستیالیولونکخود “اما 

ده و یرا پوس یز، آداب و رسوم ملت خود را منجمد، فرهنگ بومیش از هر چی، پ”ستیالیولونکخود “

، رسنوشت یر یگمیافتد و ناتوان از تصمیخ خود جدا میداند. او از تاریم یعمود یمتدن خود را مانع ارتقا

سپارد، او با جدا شدن یم یگر یگاهانه به دخود را آ  یخیت تاریش و مسئولیش، رسنوشت ملت خویخو

 کیدهد و نه شیند، نه احساس گناه او را آزار مکیت میگر نه احساس مسئولیخ خود دیاز تار یقطع

نش یآفر یسپرده است و اساساً برا یگر یخ خود را به دیقت تاریج و حقیدهد، او نتایبه خود راه م

 .ستیل نیچه در گذشته، چه در حال، ارزش قا یگروه

 ییگراگذشته یکز وجود داشته باشد، جز ین یخیتار یبه گذشته یلی، اگر متا”ستیالیولونکخود “نزد 

ل پدران به قهرمانان و ی، تبد”ستیالیولونکخود “ یکنزد  یخیر تاریست. سیز نیموهوم و مبالغه آم

ت موجود، از یعبه وض یبخش یتسل یبرا” ستیالیولونکخود “ان است. یقهرمانان به الهگان و خدا
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ق، همه افتخارات را به یو دق یل علمیو ناتوان از تعل یز یریپ یعام یخیخود، تار یهایپرداز الیخ

” یگر ید“ند. چون کیخود افتخار م یبه گذشته” ستیالیولولنکخود “د. یمنایگذشتگان خود منتسب م

 .ستین ینونکنجا و ایمنافع ا یبدست آوردن مشت یایاو جز رو یز براینده نیحال را از او گرفته و آ

 ییگرا، از گــذشته”یولونک“ردن اذهان کها و مغشوش ب تودهیفر یبرا” ستیالیــولونک“امــــا 

1  روسیند: وکین استــفاده مــکمم یوهین شی، به بهرت”ستیالیولونکخود “ “I love you” 

اه کاز “خ یتار یکه ک” ستیالیولونکخود “ز یآمموهوم و مبالغه ییگرااز گذشته یبا آگه” ستیالیولونک"

 یخ او مشتید و به تاریرا متج” نین و زریرید“ یاست، همواره گذشته” قهرمان ساز“و ” نکوه درست ک

به گذشته، او را به ” ستیالیولونکخود “ند تا با مشغول منودن کیمنتسب م یااسطوره یصفات ساختگ

داست یبراند. ناگفته پ” احوال“ال یبه خ” حال“ت ینیاز عو ” گذشته“ یهیبه حاش” نونکا“ز کاز مر  یسادگ

در  یولونکو ” ستیالیولونکخود “ یاسیس یحسیان مدت، به بیروس در مین ویاز ا یناش یامر یه بک

 یه سلطه براکاست  یارفت هامن چهرهیجاً خواهد پذید، تدریست منجر و محصول جدیالیولونکمقابل 

 .رده استکف یاو تعر

 یتوانزان بر نایند، به هامن مکید میمتج” یولونک“ یاز گذشته” ستیالیولونک“ه کن زایبه هامن م

 یبقا” الزمه“ه تداوم حضور خود را ک یاگذارد، بگونهیآن در زمان حال صحه م” یدرماندگ“و ” یولونک“

جاً به یشود، تدریه میارا” ستیالیولونک“ یه از سو ک ییهافیند. توصکیم یمعرف” یولونک“جامعه 

، یار یاختینات سلطه در مورد عدم تعادل، بیه او تلقکشود، یرگذار می، تأث”ستیالیولونکخود “بر  یاگونه

ر قابل یخود را غ” ملت“ یاصول اخالق یند. او حتکید مییملت خود را تأ” حامقت“ یو حت یاقتیلیب

ه کرود یش میپ ییداند. او تا جایبحق ملت خود را اشتباه و افسانه م یهاابد و خواستهییتحمل م
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ها نزد یکنکها و تب باورها، ارزشین ترتیداند و بدیم” یفطر “ یز امر یملت خود را ن یدرماندگ

 .گرددیت دچار تالطم و دگرگون مین وضعیمتأثر از ا” ستیالیولونکخود“

 

 یو آزاد” ستیالیولونکخود “

سو و  یکده از یخ را آفریتار یهان حامسهیتره بزرگکه ن واژ یدام است؟ اکآن  یست و معنایچ یآزاد

 :رودیم ارکخ به نام آن انجام شده است به سه معنا به یات تارین جنایترگر بزرگید ییاز سو

عت یا طبید و بند رها است و بر اساس اراده یه از قکاست  یت موجودیخصوص یعام: آزاد یــ معنا1

  .خواهد بودیماد یانگر آزادیار رود بکدر مورد افعال انسان به  ن معنایند. اگر اکیش عمل میخو

  .مطلق یو آزاد ینسب ین معنا دو گونه است: آزادیبه ا ی: آزادیو اجتامع یاسیس یــ معنا2

ه از دستورات قانون کاست  یسکاست و آزاد،  یاز فشار و اجبار اجتامع یی، هامن رهاینسب یالف( آزاد

حقوق برش  یهیاعالم 11نه ماده ین زمیورزد. در همیم یدار دارد خودیچه باز مآنند و از کیم یرو یپ

 ین حقوق انسانند و هر شهروندیبهاترده گرانیشه و عقیان اندیب یآزاد“د: یگویفرانسه م 1789سال 

رف ن شده از طییه در چارچوب تعکن رشط یگفتار و نوشنت و انتشار برخوردار است به ا یاز حقوق آزاد

1 ش باشدیقانون، مسئول عمل خو  ید: هر فردیگویحقوق برش م یجهان یهیاعالم 29ن ماده یچنو هم  

ند و هدف کین مییها را تعه قانون، آنکاست  ییهاتیش تابع محدودیخو یهایدر اعامل حقوق آزاد

 یاط عادالنهیق رشاآنان و تحق یهایت آزادیگران و رعایحقوق د یین شناسایبه قانون، تضم یبندیاز پا

 ت شناختهیه به رسمکهستند  یحقوق یاسیس یهایند. آزادکیجاب میها را اآن یه نظام عمومکاست 

ت کرش  یها و آزادتیت در جمعکرش  یان، آزادین و بیده، وجدان، دیشه و عقیاند یشوند مانند آزادمی
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ها را آزادانه ه شهروند، آنکندگان یمنا یم بواسطهیر مستقیت غکا رش یشور و کامور  یم در ادارهیمستق

1  .ندکانتخاب   

وسته است. منظور یه به آن پکاست  یحق فرد در مستقل شدن از اجتامع یمطلق به معنا یب(  آزاد

ت شناخته ین استقالل به رسمیه اکه منظور آن است کست، بلیبه استقالل بالفعل ن یابیدست ین آزادیاز ا

 یمدن یان آزادید. میمطلق به شامر آ یارزش اخالق یکرد و به عنوان یشود و مورد پسند و احرتام قرار گ

 یافراد از حقوق مدن یرخوردار ب یبه معنا یمدن یآزاد“اند: اند و گفتهتفاوت قائل شده یاسیس یو آزاد

ت کش و رش یخو یاسیاز حقوق س یار برخورد یبه معنا یاسیس یقانون است، اما آزاد یهیش در سایخو

ندگان یق منایم از طریر مستقیم باشد و خواه غیت مستقکن رش یشور است خواه اکامور  یآنان در اداره

 .ت و استقالل آن خواهد بودیمکانگر حایار رود بکشور بکدر مورد خود  یاسیس یاگر آزاد” ش.یخو

و  یت قانونیا جنون و عدم مسئولیآگاه شش ناخودکا ی، تضاد ی: اگر آزاد یو اخالق یروان یــ معنا3

عمل، به آن اقدام  یک یر دربارهکه پس از تأمل و تفکخواهد بود  یانگر حالت شخصیباشد، ب یاخالق

چ یخواهد و هیخواهد و چرا میداند چه میباشد و خـــواه بـــد. او م یکن عمل نیند خواه اکیم

ل ، اوج استــقالین خاطر آزادیــه از علل آن آگاه باشد، به هــمکـنیر ادهد، مـگیرا انجـــام من یــار ک

  .ت خردورز استی، علین آزادیچنــند، همکیم که خودآگاه است و هدف خــود را در کاست  یااراده

 یرو یداند چگونه نیند و مکید میش مقیخو یه خود را با ارادهکاست  یسکگر فاعل آزاد یان دیبه ب

بت به گر بنشاند و نسیدیکنار کها را در ند، چگونه آنک ییشگویج را پیرد، چگونه نتایار گکبخود را 

ط یه تابع رشاکران است بلیکرها است و نه ب ید و بندیاو نه از هر ق ین آزادیند. بنابراکم کها حآن

 .ندیگویم یا اخالقی یمعنو  یرا آزاد ین آزادیند . اکیجاب میص، آن را اید و تخصیه تجدکاست  یر یمتغ
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ه کخواهد بود  یانگر حالت انسانیباشد ب یاتفاق یهازهیزه و تالش و انگیضد هوس و غر یــ اگر آزادب

به  یبخشد. آزادیش تحقق میلتمند از رهگذر عمل خویموجود خردورز و فض یکذات خود را به مثابه 

و  یه افعال خود را از معانکواهد بود از آن برخوردار خ یسکاست و تنها  یحالت آرمان یکن معنا یا

مخلوقات خردورز را فقط به “د: یگوینتز  میبیند. الکدارند، صادر  یه در رسشت او جاک ییم واالیمفاه

1 ” .توان آزاد خواندیشوند میو هوس رها م یه از هو ک یااندازه  

ه عمل کن اعتقاد است یا یعناار خواهد بود و به میاخت یانگر آزادیقت باشد بیضد حق یاگر آزاد ــج

ه کپرداختم  یعلت یهر چه در اعامق روانم به جستجو “د: یگویاراده  اوست. بوسوئه م یدهییانسان، زا

2 ” .افتمیجز اراده ن یز یشاند چکیعمل م یمرا به سو   

ه کد نکیجاب میرا نه تنها ایرها است، ز یدیه و آغاز مطلق است و از هر قین اراده، علت اولیبنابرا

 .ز مستقل باشدین یدرون یهازهیه از انگکند کیـجاب میه اکباشد، بــلــ یفعل، مستقل از علل خارج

ها علل و عوامل متضاد برابر ه در آنکم ینکمحدود  ییم و آن را به حالتهایریار را بپذیاخت یاگر آزاد

3 ”ییتنااعیب یآزاد“ه کم یابییدست م یآزاد یبرا یگر ید ییشوند، به معنایم ن: یف آن چنیو تعر  

4  .انتخاب بدون مرجح یعبارت است از آزاد ییاعتنایب یاست آزاد  

 ییرویا نیگرداند یار مکرا آش یه صفات مفرد اعامق ذات انسانکشود یاطالق م ییرویبه ن ید ــ آزاد

 یزادجه، آ یبخشد و در نتیش تحقق میاز افعال خو یکآن، خود را در هر کمکه انسان به کاست 

ه در کدادهاست یاز رو یر ینظیب یژگی، وین آزادیه اکند کیم کند و در کیم خود را احساس میمستق
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روان  ی، رابطهیآزاد“د: یگویدهد. برگسون میخود را از دست م یداللتها یم عقل، همهیآن، مفاه

 ید، از عامل روانه فعل آزاکآن است  ین به معنایو ا” شود.یه از آن صادر مکاست  یمشخص با فعل

 .متام روان است یدهییه زاکد بلیآید منیمفرد پد

دو  یر یاز تفس یادهیرا از نظر او هر پدیاست، ز یصورت معقول و متعال یکانت، کاز نظر  یه ــ آزاد

اد شده را ی یدهیه پدکن معنا یاست به ا یعیت طبیر آن براساس علیگانه برخوردار است. نخست تفس

د یآن را بشناس یعیه قانون طبک یم و هنگامیها ارتباط دهدهیگر پدیم، با دکو مح یر رضو  یلکبه ش

 یرامون انسانیط پیب، با شناخت رشاین ترتید و به همینک ییگوشید توانست در مورد وقوع آن پیخواه

  .ردک یشگوئیتوان افعال او را پیگذارند، میر میه در او تأثک یو عوامل

 یهاعلت یبخشد. همهیآن ارتباط م یها را به علل معقول و متعالدهین پدیاه کاست  یر یدوم تفس

ها دهیها، و انتساب پددهیباشند نه جهان پدیالنفسه میء فیاند و متعلق به جهان شیر زمانی، غیمتعال

 .است ین آزادی، عین علل متعالیبر ا

آن  یفه را تصور منود بیوظ یتوان معنایرا منیو مبدأ اخالق است. ز یصورت معقول و متعال یک یآزاد

 .ردکه انسان را در انتخاب طرز رفتار خود آزاد تصور ک

  .رش معتقداتیدر اظهار نظر و پذ یوجدان عبارت است از احساس آزاد یو ــ آزاد

  نگرد؟یم یچگونه به آزاد” ستیالیولونکخود “اما 

گردد، ین مییآن ملت تع یاهخو یملت بر اساس آزاد یکه اصالت و رشافت ک یدر حال

ست، یالیولونکار برده شود. خود یاخت یدهد تا از رو یرا از دست م ی، آگاهانه آزاد”ستیالیولونکخود “

 یاز حقوق انسان ین تصور یمرتکدانسته و  یعیاماًل طبکرا ” ماندن تحت سلطه زنده“ یستیط زیرشا

آزاد  یعیبه سلطه تن داده و حق طب یصت شخیش ندارد. او داوطلبانه و بنا به خواست و رضایخو

باور شده است. یب ییان رهاکبودن را از خود سلب منوده است. او به استبداد خو گرفته و به ام
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ل بازگشت ین و مینخست ی، حافظهیتفاوتیا بیاناً ترس و یر عادت و احیتحت تأث” ستیالیولونکخود “

است  یعادت عامل“د: یگویدر مورد عادت م” ومید هیوید“سپرده است.  یه را به فراموشیط اولیبه رشا

نند، هرگز که عادت کند و انسانها به محض آنکیت میرا به رسعت تثب یعت انسانیناقص طب یادهایه بنک

 .دهندیانشان ادامه مکایشان به راه نیرا ایشند زیاندیاز آن من ییو رها یبه نف

دهد و یح میترج” یآزاد“استبداد را بر طوفان ” امشآر “خودخواسته  یدر انحطاط” ستیالیولونکخود “

 .دهدیم ادامه میط تسلیبه رشا یت شخصیبا رضا

ند. کیر میجاً آن را با آب عادت تطهیند اما تدرکیننگ خود، احساس رشم م یهکند و از لیبیاو خود را م

ام خود کز به یرا ن” یبردگ“ یخود، تلخ یر متعارف برایه روابط غیشود با ابزار توجیموفق م یاو حت

زد. یبر” یار یاختیبردگ“را در حلقوم ” یآرمان آزاد“و قبوالندن آنها به خود، ” بیاذکاخرتاع ا“ن و با یریش

باد زنده“اد یفر یاو آگاهانه چشامن خود را بسته و در گوش خود پنبه نهاده است تا مجبور نشود برا

ه او خود کد مگر آنیشک یتوان به اسارت و بردگیرا من یانسانچ یرد هکد یند. فراموش نباکنه یهز” یآزاد

 .بخواهد

 

 ”من“و ” ستیالیولونکخود “

م یگران تعمیر و عمل خود را به دک، تفیبندد. او زندگیراجمع م” خود“همواره ” ستیالیولونکخود “

د نامیم” یگر ید“رد، ینگ یجا” من“مفروض  یهاه در قالب پرداختهکس را کدهد و هر یم

  .است” گرانید“د مداوم یتول یارخانهک” ستیالیولونکخود “

ن رو با یاست، از ا” هامن“به ” من“ه از کست، بلین”  ما“به ” من“، از ”ستیالیولونکخود “ت کر حر یس

 .آوردیدر م کجاً همنوعان خود را به صورت ناشناس به ادرای، تدریفاصله گرفنت از ساخت اجتامع
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من “و از ” یجمعمن دسته“ یبه سو ” من“ت از کآن حر  یجهیرها شود، نت” من“، از ”خود“اما هرگاه 

 .است” ما“ یبه سو ” یجمعدسته

 :ر استیشامل مراحل ز” ما“و “ یجمعمن دسته“ یبه سو ” من“ت از کحر 

  .در جامعه” من“ت یافنت موقعیــ 1

 .استده یگران به ظهور رسید کق اخذ سلو یه از طرک ی”من“ــ پاسخ دادن به 2

  .شودیل مکوارد تجربه ” من“ــ 3

  .دهدیم خود را در عمل از دست میحضور مستق” من“ــ 4

 .شودیجاد میا کمشرت  یــ عمل مشخص اجتامع5

  .گرددیت ادغام میلکت در یــ هو6

 .شودیجاد میا یرفتار  یــ سازمانده7

  .شودیل میتبد یبه جمع مفروض اجتامع یــ چارچوب مفروض اجتامع8

 .ابدییقوام م یاجتامع یــ رابطه9

 .ردیگیل مکش یــ واحد اجتامع10

 .دیآیبوجود م” یجمعمن دسته“ــ 11

 یفاینفع هستند ایه همه در آن ذک یافهیه با برعهده گرفنت وظکشود یل میتبد یی”ما“ــ من به 12

 .ندکینقش م

 .ابندییم یافته تجلیل سازمانک یکجامعه مفروض در  یــ اعضا13
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 تینیافته با عی” هامن“را در ” خود یت جمعیوضع“ن فراگرد، یبا قائل نشدن به ا” ستیالیولونکخود “

 کمشرت  یاجتامع یافنت معانیه به تحقق ک یر ینامرشوع به جامعه، از روبروشدن با مسائل خط یبخش

آرمان “و ” کات مشرت مشخص“، ”کمشرت  یهاهنجارها و ارزش“ب، یترتنیرود و بدیانجامد، طفره میم

 .ماندیم یباق” هامن“از  یبه صورت انبوه یافته و جهان اجتامعیسازمان ن” یاجتامع کمشرت 

 

 و سلطه” ستیالیولونکخود “

به ملت  یداند. او احساس بستگیاستعامرگر م یازهایبه ن ییخود را مسئول جوابگو” ستیالیولونکخود “

، چشامن خود را بر ”ستیالیولونکخود “دهد. یاز دست مهنان را یمت همیدن بار مسئولیشکخود و 

 .ت آن استیخود و در ادامه تثب یردن جاکباز  یشهیبندد و تنها در اندیملت خود م یبدبخت یرو 

اشاعه ” یاطاعت مدن“خود را بعنوان ” اسارت“رفت، یط سلطه را پذیه رشاکپس از آن” ستیالیولونکخود “

ند. او کافراد جامعه ستم  یهیابد به بقییخود اجازه م” یر کنو “در قبال  ن مرتبه،یتریدهد و در عالیم

ارتقا ” یگر یوحش“ یکرا تا حد ” ستم“رود و یهم فراتر م” ارباب سلطه“در قبال ستم خود، گاه از 

رفتار او با  یسهیو مقا” ستیالیولونکخود “از  کن سلیف این خاطر در توصیبخشد، به همیم

 ”.طان بدترندیطان از خود شیحامالن ش“شود یفته مگ” ستیالیولونک“

شان خود دست به کینه و درمقابل همیه در برابر سلطه، دست به سکست یالیولونکخود  یژگین ویاما ا

1 ”جربان“موسوم به  یروان یشالوده یکبه  کیمر است متک   .است  

ند، کمبود خود را جربان کند کیم یاست سع”  حقارت یعقده“ه دچار ک یاوان فردکبنا به اعتقاد روان

 ین موضوعیتفوق بر او. ا یوشش براکق یو خواه از طر یگر یبا د یخواه از رهگذر تالش در جهت برابر 
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 28 

 SUR) "فرا جربان“ند و اصطالح کیمطرح م یفرد یشناسدر روان” آدلر“ه کاست 

COMPENSTATION) ل دارد از یحقارت، م یر عقدهیتأث ته تحکبرد یار مکبه  یرا در مورد فرد

1 دارند، فرابگذرد. یط برتر یه استعداد و رشاک یسانک ند کیاگر چه تالش م ی”ستیالیولونکخود “ن یچن  

شود و همواره به یرفته منیچگاه در گروه سلطه پذیه سازد، اما هیشب” ارباب سلطه“خود را طرد و به 

 .خواهد ماند یباق” سلطهیلیطف“عنوان 

 یبا وجدان واقع” یاجبار  یستیزهم“ن یگزیوجدان خود ساخته را جا” یادیص یآرامش زندگ“اگرچه  او

 یساز ند با برجستهکیخود حس و تالش م یشانیننگ را همواره بر پ یهکن لیا ینیند، اما سنگکیم

 .هدن دکیگر را تسید یبه گمراه یگمراه یک، حس دردآور انتقال از ”گروه سلطه“حضور خود در 

 

 و اخالق” ستیالیولونکخود “

فلج “سم یالیولونکگروه تحت سلطه باشد خود  یفلج ذهن” یسم فرهنگیالیولونک“م اگر ین گفتیش از ایپ

  .ن گروه استیا” یاخالق

2 ”یاخالق“ف یدر تعر توان آنها را به یه مکنند کیاطالق م یرا به همه افعال یاخالق“آمده است :   

گنجاند. اما یها را در خود میدیها و پلکیپا یه همهک یت اخالقیانند واقعرد مکف یتوص یو بد یکین

ن ی، بنابرا”ه خود خواسته و عامدانه باشدکن است یو خواه بد، ا یکن افعال خواه نیط ایاز رشا یکی

 .ندکیم” یاخالق“را  یه موضوعکار و تصور فعل آن است کقصد انجام 

ع، ید و تطمیق، تهدیاست تحمیغات و آموزش و سیبا ابزار رسانه، تبل” یسم فرهنگیالیولونک“ه ک یهنگام

را در  یل و شور انقالبیرا زا یطلبمبارزه یهیج شهامت و روحینشاند، به تدریمقاصد خود را به عمل م
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ه و شور یل زوال و فرو نشسنت شهامت، روحین دالیاز مهمرت یکینشاند. یگروه تحت سلطه فرو م

 ینندهکهیتوج“و ” اتیح یاصل یزهیانگ“گروه تحت سلطه بعنوان  یات اعضایح” ردنک یز یغر“، یانقالب

انتخاب “و تابع  از ساختامن موجود زنده یه ناشک” هیز اولیغرا“نجا مقصود از یاست، در ا” ت فردیفعال

رده و ک سقوط” ینا آگاه“ه به قلمرو کاست  یاز افعال اراد یزه ناشیه غرکست بلیباشد، نیم” یعیطب

1  .نام دارد” یثانو یزهیغر“زه ین وجه از غریبوده است. ا” یآگاه“در اصل همراه با   

گروه ” یفلج ذهن“مـا در یا بــر مـــدعـایگو یبتواند شاهد یــخیمثال تــار کــی یر یـــارگکد بیشا 

 :باشد” لطهگروه تحت س“ یتوسط اعضا” یفلج اخالق“ یتحت سلطه توسط نظام سلــطـه و در ادامـه

 یتوان در واقعهیدن مردمان فرودست را میشکبه انفعال  یساز یاست خنثیس ین منونهیباررزتر“

رد کرا فتح ” سیسارد“، ”هیدیل“ یه شهر اصلکوروش پس از آنکرد. کمشاهده ” هیدیل“ن یرسزم یخیتار

او خرب آوردند  ینرساند اما برا د و او را به قتلین را بخشیآن رسزم یا، پادشاه ثرومتند و افسانه”رزوسک“

ند، اما کوب کقادر بود متام شهر را رس  یوروش به آسانکاند. س رس به شورش گذاشتهیسارد یه اهالک

ر معمول متوسل شد تا شورش را یغ یو چپاول به راه اندازد، پس به ترفند یز یخواست جنگ و خونریمن

بسازند  یباز  یهاانکو م یحگاه عمومیده،  تفریکنه، مخاین روسپیفرو نشاند. دستور داد در شهر چند

نند و رسگرم کگان استفاده یز به راکن مرایتوانند از ایآنجا م یاهال یه همهکو به اطالع مردم رساندند 

رد. کدا نیزه پیر و نیبه استفاده از شمش یاز یه پس از آن هرگز نکد یارساز دکن ترفند را یشوند. او چنان ا

 نین رسزمیها از نام اینیه التکننده مشغول شدند کاذب و رسگرم کحات یر چنان به تفرمردمان شه

) LYDIA(  ەواژ“ LUDI” 2 ردند.کرا وارد زبان خود  یو وقتگذران یح و باز یتفر یبه معنا ” یلودگ“لمه ک  
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ن مجالس ردکها، برپا حگاهی، تفریز رسگرمکر مرایتأثب، تحتیترتنین واژه دارد. بدیشه در همیز رین

  .ردکش کفرو ” سیسارد“ام مردم ین رفت و قیاز ب یمردان شهر به زود یجنگاور  ی، خو یقیجشن و موس

اذب و ک یهایمردم غرق در وقت گذران یهاتوده“ه: کخ ثبت شده است ین عنوان در تاریبا ا یاجمله

مله در جن یو ا” باشند. عیبردار و مطه فرمانکآموزند یم یلوحامل وقاحت و سادهکحات پوچ، در یتفر

” ییزدااراده“ن عامل یترمهم” ادیانق“و ” یر یع پذیتطم“بارز دارد. امروزه هم  یز مصداقین ینونکدوران 

” بساط دود“و ” یم یالهیپ“ن گروه متأثر از یه اک ییگروه تحت سلطه است تا جا” ینکمقاومت ش“و 

 .”فروخته اند“ز یناچ یرا به متاع” یپرستیآزاد“، ”یلذت جنس“و 

دهد و تنها ارزش یز را ازدست میح داد، همه چیترج یرا بر آزاد” یز یچ“ه کآنگاه ” ستیالیولونکخود “

 .فروشدیم” هیثانو یزهیغر“افت یمت دریخ را به قیتار یجاودانه

 

  1نیو د” ستیالیولونکخود “

ر یان مقدس و غیوت گذاشنت مآن را تفا یاصل یه جوهرهکداند یم ینهاد اجتامع یکن را یم دیهاکدور 

د و یاز عقا ی. بعد روحیماد یگر یو د یروح یکیدو بعد است:  یدهد و دارایل مکیمقدس تش

 . از مراسم و عادات یشود و بعد مادیل مکیاحساسات درون تش

ز ینرا ” اجتامع“ه کم و از آنجا یادهیبودن آن برگز ید بر نهاد اجتامعکین را بخاطر تأیف از دین تعریا

است، از  ین گردآمدن آنها ارادیند و ایآیگرد م کیه بخاطر هدف مشرت کم یدانیم” از افراد یگروه“

جامعه “ یکامل در نظر آورد. در مورد ک ینهاد” آن یاجتامعوجه“توان بدون یرا من” نید“ن رو یا

سو و یکاز  یاجتامع کتحر در  یامل و فقدان آزادک یاجتامع یزندگ یر یناپذانک، ام”ستیالیولونکخود 
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” ستیالیولونکخود “، یا مذهب بومین یبر د یار در صورت پافشار یبس یمعنو  یهانهیلزوم پرداخت هز

عبادت “از  یناش یسعادت اخرو ” یروان ینیگزیجا“شانده و با ک یمذهب ینیرا به انفعال و انزوا گز

از  یته یجامعه یکدهد. در یت مینقش فعال در جامعه اولو یهیرا به ارا” یگر  یصوف“و ” ایاکت

 .است” پناهنده یهاارزش“از  یکی یمــذهب ینی، انــزواگزیخیتار یندهیو فاقد تصور از آ یمل یهانهاد

دهد، یاز دست م” ارزش پناهنده“  یکنقش خود را بعنوان ” یمذهب ینیانزواگز“ه ک یهنگام

بست بن“ه او را از ک یتیبدست آوردن موقع یه براکرود یش میپ ییتا جا” ستیالیولونکخود “

ن یوند، ایپیم” ستیالیولونک“نار گذارده و به مذهب کن خود را یآئ یبرهاند، حت” کتحر  یر یناپذانکام

  .است” سمیالیولونک“امل در کش از ذوب یپ” سمیالیولونکخود “ن مراحل یاز واپس یکیمرحله 

 

 و زبان” ستیالیولونکخود “

ه هر ک یز یاست و عبارت است از آن چ یبا معن یصداها یزبان مجموعه“مده است: ف زبان آ یدر تعر

 ”.ندکیان میآن ب یلهیش را بوسیخو یم ذهنی، خواستها و مفاهیقوم و ملت

شه است، اطالق یانگر اندیه بک ییهانشانه روانشناسان مفهوم زبان را گسرتش داده و بر مجموعه

ـار یکه بـه پکشود، از آنـجـا یمواجه مــ” ستیالیولونکزبان “ه با ک یامست هنگیالیولونکاند. خود ردهک

آورده، خود را در قالب  یرو ” یخود ظاهر “زان و به یگر” یخود واقع“با خــود برخـــاسته است، از 

ه کار خواهد بست کرا به  ییهاتن داده است، مسلامً نشانه” یساز پارچهیکان یجر“خته و به یر یگر ید

رده و ک” یمنافع آنجا و آت“ن یگزیرا جا” ینونکنجا و ایمنافع ا“ه ک یاوست. او هنگام یشهیر اندانگیب

 یه معانکد یرا بر خواهد گز” یزبان“ساخته، لزوماً ” اتیت واقعیواقع“ن یرا جانش” البدلیت علیواقع“

 یز قرار گرفته است برایت نغایر رسانه، آموزش و تبلیتأثه تحتکاو باشد. او  یازهاین ینندهکن یآن، تأم

را بر زبان ” ستیالیولونکزبان “د، یجد یتیزبان دوگانه و قرار گرفنت در موقع یهایرها شدن از گرفتار
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خود “د یر جدیاوست، به مس ی”شهیاند“ه بر گرفته از کرا ” یروان ینش عمومک“دهد تا یح میخود ترج

است  یاپروسه” ییامل نهاکت“ یبه معنا” د دگر زبانخو “ یکش یب زایترتنیرهنمون گردد. بد” خواسته

  .آغاز منوده است” تیذوب مل“با هدف ” یسم فرهنگیالیولونک“ه ک

دهد و با هامهنگ شدن با یت خود را از دست مین مرحله، هویدر آخر” ستیالیولونکخود “

را ” ستیالیولونک“ یوغ معنو ی یز از خود، حتیگر ینجه آلود براکش یوششکسلطه، در  یهایازمندین

ه خود، ک یگیسلطه، در فروما یهاازیبا ن یجیاندازد و آرام آرام با هامهنگ شدن تدریهم به گردن م

 .شودیت آغاز میذوب مل یه پروسهکن مرحله است یرود. از ایساخته است، فروم
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 رکو روشنف” سمیالیولونکخود “

 

 ست؟کیر کروشنف

ر که دارد، روشنفک یدانشجو به خاطر عنوان یکا یهرنمند  یکب، یاد یکشاعر،  یکسنده، ینو یکا یآ

ه ک ییش را با ابزارهایملت خو یدر برابر عص خود بوده، احساس درون یانهیتوان گفت آیا میاست؟ آ

امن، جستجو بدنبال راه چاره، یه اخالق جسارت ، اک یر کا اخالق روشنفیند؟ آکیان میار دارد بیدر اخت

حساس،  یهاا در زمانیاو بوده است؟ و آ یهایژگیدر ظلامت است، از و ییو راهنامر کردن فکنو 

د همواره از خودبپرسد. یر باکروشنف یکه کهستند  ینها همه سؤالتیرده است؟ اکت یاحساس مسئول

وجدان “ل شدن به یه آن تبدکرفته است یفه را پذین وظیداد، آنگاه دشوارتر یاگر پاسخ آنها را به درست

 . ... است و اگر نه” لتم

ق فلسفه، دانش یه از طرکاست  یسکر کم، روشنفینکف یاز فلسفه، دانش و هرن تعر یاگر متدن را مثلث

” معرفت“جه فلسفه، یم نتیدانیه مکور ند، هامنطکخلق ” نو یار یهوش“جاد ویا” دیاحساس جد“و هرن، 

 .است” ییبایز“جه هرن، یو نت” قتیحق“رسانجام دانش، 

 ردن به چه معنا است؟کخلق ” نو یار یهوش“ردن و کجاد یا” دیحساس جدا“

 .”یحس کادرا“ یعنیند ک کاء را در یدهد اشیان مکه به انسان امکاست  یز یآن چ” احساس“

 یعنیافنت راه چاره است، یو ” خردتجارب “از ” یلکن یاستخراج قوان“ یهم به معنا” نو یار یهوش“

” یحــدس قــو “ت از کحر  یبه معنا” نو یار یهوش“تا ” دیاحساس جد“رو از ـــــن یاز ا” یعقل کادرا“

  .، بـا ابزار استدالل است”درسـت یداور “ یبـه سـو 
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 ی، علمیفلسف یوهیدوران خود را به ش یها(ازها )رضورتیبتواند ن یتوان گفت هر انسانیب میترتنیبد

  .ر استکند، روشنفکان یب یا هرن ی

 

 ست ؟یرچکت روشنفیمسؤل

د گفت یح آستانه بایدر جامعه است. در توض” یاختالف یآستانه“ردن کن ییباال و پا یر کت روشنفیمسئول

در ” یاختالف“ا یاست ” مطلق“ا یآستانه ”. شودیه منجر به پاسخ دادن مکاست  یکاز تحر یااندازه“

ن یترکوچک” یالفاخت یآستانه“شود، اما یم” پاسخ“سبب ” یکتحر“ن یرتکوچک” آستانه مطلق“

ن باال و یبوجود آورد. ا” هیحس اول“ز از یمتام” یاحساس“شود تا یاضافه م که به محر کاست ” تیمک“

جاد یرا ا” تهایفکیان یل شدن میز قایمتا“ ییت توانایه در نهاکاست ” یاختالف یآستانه“ن منودن ییپا

 .شودینجا آغاز میر از همکت روشنفیند و مسئولکیم

 

  ”ستیالیولونکخود “ر کروشنف

ت یمانند تقو (INTELECT RATIONALITY) یتشافکعقل ا یعقل را به دو حوزه یهااگر حوزه

از  یمانند برخوردار  ( INSTRUMENTAL RATIONALITY) یعقل ابزار  یامن و تعهد و حوزهیا

 :به عقل یبا نگرش ابزار ” ستیالیولونکخود “ر کم، روشنفینکم یتقس یانات مادکام

 .زدیگریخود م یو فرهنگ ی، بومیخیت تاریاز هو ــ1

  .آوردیاف به وجود مکن خود و زمان، شیــ ب2

  .زدیگریزد و میریاف مکن شیــ متام تعهدات خود را در دهان ا3

  .تازدیسازند، میت اورا میه هوک یز یآن چ یــ نسبت به همه4
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  .پوشاندین مکپر دهنن یامل مهارت و با عناوکن تاخت و تاز را در یــ ا5

  .ندکدهد بخشنامه صادر یــ به خود حق م6

  .سنجدیخود م یعوض یارهایگران را با معیــ د7

  .خوراندیبه مردم م یر کف کو کمش یهاــ لقمه 8

 .شدکیخطر را بدوش میار دست دوم، خارج از محدوده و بکاف یــ توبره9

 .دهدیل مکر شییالبد اجتامع تغک یبه رو  یادهیبه صورت زارا از دست داده  یگنندکت یــ نقش هدا10

و به اصطالح آبرودارانه، مطالعات مبتذل  کن سبینانه، مضامیبر واقعیمزه و غیح حالوت بیــ در ترج11

 .دهدیت میرحم اولویت بیواقع یرا بر تلخ

ه تا ابد فقط در بند ک یبطور  شودیم یشناختاناً وارد مسائل روشی، احییل محتوایز از مسایــ با پره12

 .دهدیز انجام منیبه صورت ناقص ن یعمل است و رسانجام آن را حت یکامل روش انجام ک

ا یه بالفاصله با شغل، خانواده کاست  یکیدها محدود به مناظر نزدیست، دیالیولونکر خود کنزد روشنف

نش کا وای یتفاوتیدورتر غالباً توأم با بالعمل او نسبت به مناظر سکند. عکیدا میامور دوروبر ارتباط پ

ه کرا  یاخاص جامعه یازهایند و نکیت میش تبعیخو یشخص یهاال و خواستهیاست، او از ام یتیعار

ق یار خود و بخاطر خود، توفکل است در یاول ما یسپارد. او در درجهیم یبدان تعلق دارد، به فراموش

قات یبر تحق یرا، حت یشخص” ینونکنجا و ایا“ یها”آلدهیا“ره ست، هموایالیولونکر خود کابد. روشنفی

 یهاطهیط بالفاصله و حینزد او، عرصه مح یه ارزش و بساط اجتامعکگرداند و از آنجا یم مکخود حا

ن نظام یاست، بنابرا” ینسب“ز یموقت دارد و اخالق ن ییهاهینزد او غالباً پا یروزمره است، امور انسان

ط یر رشایمطلق، تنها تحت تأث یهااست و تعهد وفادارانه نسبت به ارزش یحینظام تلو یکاو  یارزش

 .موجود است
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به ” یخود ظاهر “پردازد، او در دفاع از یست از جمع جدا شده و تنها به خود میالیولونکر خود کروشنف

انجامد. یم ”شدن یخصوص“ت به یه در نهاکرد یگیقرار م یر یدچار و در مس” یت اخالقیحساس“عدم 

است !!! ” یکادمکنگرش آ “ یادعا” یاخالق یتفاوتیب“ن یا یه در غالب موارد بهانهکنجا است یجالب ا

او را  یه زندگکاست  یر خطرات مداومیتأثقاً تحتی، عمیع اجتامعیرات خود راجع به وقاکو در تف

  .نندکید میتهد

ط تن در داده است، یه به رشاکت، اما بدان خاطر ت خود آگاه اسیست به موقعیالیولونکر خود کروشنف

 یجامعه“ یبرا یند تا در بطن آن، چارچوبکیم یگردآور  یات اجتامعین از وضعیدروغ یغالباً آگاه

 .ابدیخود ب” خطریب

مختلف،  یهاان دادهیارتباط م یمتعدد و بررس یهاپس زدن لفافه یست به جایالیولونکر خود کروشنف

آورد تا در نربد حفظ مقام و موقع، بازنده نباشد. او در تالش است آنچه یبه هم بر م یگر ید یهالفافه

 یه گاه جدال مرگ و زندگکخود  یم بر جامعهکژه حایط ویرا بدست آورده از دست ندهد و در رشا

 ی”ــاا بقیمرگ “د یاه و سفیس یار رنــگارنگ درجه چندم را بــر مــعادلــهکاف یاست جعبه مدادرنگ

 .دهدیح میملت خود ترج

ن، یمع یگروه یهاآلدهیازها و ایقات با نیج تحقینتا یست، هامهنگیالیولونکر خود کروشنف یک یبرا

رش آن از یه، متضمن پذینظر یکت، مناسبت و ارزش یجامعه است و اهم یازهایفراتر از توجه به ن

ف ناشده است و یاو تعر یدگاه براید یکن شمول عام یناظر خاص است. بنابرا یا گروهی یک یسو 

نگرش،  یوهین شیآورد. ایبحساب م” ین روش علمیع“را  یحیترج یهاه روشکن خاطر است یبهم

ه کانجامد یم ”یوبیچرخه مع“ یر یگلکده گرفته و به شیز نادیرا ن” تیاولو یب عمومیت ترتیرعا“

 . ندکیتر میتحت سلطه را بحران یط جامعهیو رشا یم اجتامعیاوضاع وخ

ن باور ارتقاء یموده است، خود را به ایمحدود را پ یه مدارهاک ییتیست با ذهنیالیولونکر خود کروشنف

امل است. او به خود کش یهایر یگش منسجم و جهتیهایابیش در خور، ارزیهایبنده جمعکدهد یم
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ند کع یم و توزین، تقسییف، تبیرقه و در جهان خاص خود تعیدهد مفهوم واژه را مطابق با سلیاجازه م

در  یمل یلکقت بطور یم و چشم فرو بسنت از حقینشدن مفاه یبندل استخوانیت بدلین وضعیه اک

ر کنزد روشنف” یاحساس تصاحب انحصار “ یر یگلکم در جامعه و شیم شدن آن مفاهیت به عقینها

” یاحساس تصاحب انحصار “مبتال به  رکت روشنفیه ذهنکدا است یانجامد. ناگفته پیست میالیولونکخود 

ر کر و عمل روشنفکگردان است. تجربه، فیه باور خودساخته او را متزلزل سازد روک یز یاز هر چ

ن یدارند و بد” بالفعل“ت یه موجودکاست  یاوضاع یبه سو  یر یگست همواره متوجه سمتیالیولنکخود 

 یبرا یدیگاه تهدچیجود ناتوان است، هت مو یر وضعییتغ یبرا یار کراه یر او از جستجو که فکخاطر 

ه بدنبال جامه عمل کده است یت بالقوه او نگنجیدر ذهن” یشهر آرمان“را یست زینظم مستقر موجود ن

 .پوشاندن بدان باشد

ق یمورد مطالعه تطب یهاها را به زور بر دادهنار گذاردن تناسب، مقولهکست با یالیولونکر خود کروشنف

ل یتحم“خته و به اصطالح یر” یکتئور“ یهالت خود را به زور در چارچوب قالبدهد. او مسائل میم

شه یت اندیهدا“به اصطالح  یوب و در تالش براکرا رس  یواقع یهاشهین خاطر اندیند بهمکیم” داده

ات به اصطالح کشسته رفته ادرا یهاملت را به طور چفت و جزم در قالب یکار کاف” جامعه

ب یفر یتنها برا” یکدئولوژیا“ یهاست از روشیالیولونکر خود کدهد. روشنفیم یجا” یکدئولوژیا“

مردم را به  یهان، تودهکعوامل دل خوش ییردن اذهان مردم استفاده و با بزرگنامکها و مغشوش توده

 یهاتیادغام فعال“از  یبه مقصود خود حت یابیدست یند. او براکیت میننده هداکگمراه  یرهایمس

 یفرهنگ یهاند ارزشکیتالش م” تبعات القاء“پوشد و با یز چشم منین یم درهم بصورت اجبار متخاص

خ مصف یارات دست چندم تارکو شناسانده و اف” یاجتامع یهنهک یهاارزش“جامعه خود را بعنوان 

 .دیل منایخود تحم یبه جامعه” تجدد“گذشته را به نام 

ده و تالش یشکش یرا پ یفرهنگ نابرابر ” ه وضع موجودیتوج“ یست در تالش برایالیولونکر خود کروشنف

او رقم زده است،  یه دستگاه سلطه براک ی”ریناپذرسنوشت اجتناب“رفنت یپذ یند ملت خود را براکیم



 
 

 38 

ت ملت خود را یومکمح یست، سند قطعکبه ش یوم دانسنت هر اقدامکش محیند. او با از پکمتقاعد 

ر و یل رسنوشت اجتناب ناپذیملت خود را به دل یداند و اعضایمعترب م ه به زبان سلطه نوشته شدهک

 .داردیباز م یشه و اقدامیمحتوم، از هر اند

ه کند کیم یرا باز  ی”شوتکیدن “، نقش ”یاهداف مصنوع یساز یتئور “ست با یالیولونکر خود کروشنف

 ین راه، حتیدهد و در ایه قرار موان مورد حملیددان و د یرا بجا یباد یهاابیآخته، آس یهازهیبا ن

ند. او با کیتخطئه م” نکر ممیغ“و ” اشتباه“، ”افسانه“ن یملت خود را با عناو یواقع یهاخواسته

 یهافیبه وجود آوردن تخف“خاص،  یهات نهادیمورد حام یهاشهیلکالبدل، یعل یهارسمشق یهیارا

دن یبخش ییذاکت یر متعارف و اهمیغ یهاو نقش هاردن ارزشکتر و گسرتده” یمندتیدر واقع یجزئ

ردن کآماده و با متقاعد ” تیحالت قائم هو“و خروج از ” هنجارها یدگرگون“ یط الزم را برایها، رشابدان

را فراهم ” ذوب“و ” یت باختگیهو“ یینها ی، بسرته”البدلیات علیواقع“رش یملت خود به پذ یاعضا

 .آوردیم

اند در ادامه متأثر از شده” خود“ت یوارد شخص” ر فرهنگیز“ه ابتدا بصورت ک ییهاب ارزشیترتنیبد

ت به از یم در نهاین گفتیش از ایه پکرد و هامنطور کدا خواهند یر پیتغ” برتر یژگیو“اقتضائات به 

 .و زوال فرهنگ آن ملت منجر خواهند شد یفرهنگ بوم یارافتادگک
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 رسانجام

، فلج یسم فرهنگیالیولونکو  یملت پس از فتح نظام یکزمان دادن به تسلط بر سم، سایالیولونکاگر 

سم انحطاط خودخواسته گروه تحت یالیولونکگروه تحت سلطه توسط نظام سلطه باشد، خود  یذهن

” سمیالیولونک“ یملت در پروسه یک” رس فرود آوردن“ه براثر کاست ” یاراد یبردگ“ یسلطه و بعبارت

رها و با ” فرهنگ خود“را نشانه رفته، آن ملت را از ” ملت یک یات ماهو یح” “سمیالیولونکخود “و 

دو  یهاتین موجودیآورد ایبوجود م یادو گانه ییهاتیه، موجودیشه، رفتار و رویبر اند یر گذار یتأث

” خود“ ان از طردین جریرفته شوند و ایپذ یگر ینند تا در دکیرا طردم” خود“گانه متأثر از نوع پرورش، 

 .است” سمیالیولونکر خود یس“، ”یگر یرفته شدن در دیپذ“تا 

هستند ” ملت یکاحتضار “ه یها مواد اول”ستیالیولونکخود “ا ی” سمیالیولونکخود “اگر چه محصوالت 

قت یه به ناگاه حقکار دارد ین توان را بالقوه در اختیا ملت پست شده ایه فرد کرد کد فراموش یاما نبا

امالً دگرگون کاست، ” یخود نابود“ه عامل کرا  یطیو رشا” شفکباز “صورت خلق الساعه را ب یاشدهگم

شنت )برگشت از یدوباره بر خو یروز یپ” دن از ذوب شدنیچشم پوش“ست جز با یس نین میسازد و ا

 یها”باز خورد“گامن ین سه عامل بیت خود. ایافنت شخصی( و رسانجام بازیقیبه خود حق یخود ظاهر 

 .تاس” شنتیبازگشت به خو“ر یگانه مسیو  یینها یدر مرحله” یتیشخص یدوگانگ ییانارس“

                     

 

 


