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بودن  آزاد  توانش  دارند،  تولد  در هنگام  مردم  آنچه  تمامی 
است.

آزادی بالفعل با کنش رهایی بخش آغاز می شود.
سکار ِنگت

ُ
ــ ا

اگرچه می دانم پوپولیسم اصطالح »مردم« را به ظاهر تصاحب 
چرا  نمی یابم.  امر  این  از  هراس  برای  دلیلی  هیچ  است،  کرده 
نه  مردم  برداریم،  دست  »مردم«  اصطالح  مجدد  تصاحب  از 
به معنای قسمی هویت، بلکه در معنای مشخص و انضمامی 

پلب ها؟ پلب هایی که خواستار حقوق خویش هستند.

ــ ژان ـ لوک نانسی

می خواهیم  اگر  باشد،  خالقانه  امری  تاریخ  می خواهیم  اگر 
باور  به  کند،  پیش بینی  را  ممکن  آینده ای  گذشته،  انکار  بدون 
مردم،  که  گذشته  پنهانی  بخش های  افشای  طریق  از  باید  من، 
ولو در جرقه های کوتاه و سریع، قابلیت خویش برای مقاومت، 
پیوستن به یکدیگر و گهگاه پیروزی را نشان داده اند، بر امکانات 
کید کنیم. من تصور می کنم، یا شاید فقط امید دارم، آیندۀ  نو تأ
ما به جای قرون الینقطع و تیرۀ جنگ در گذشته، بر جنبش های 

زودگذر همدردی و شفقت موجود در آن تاریخ بنا شود.
ــ هاوارد زین
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»قلمـرو سیاسی بیش از همه با ایـدئـالی بودن مشخص می گردد, 
چنـان که ‘مردم’ با یک واقعیت جـامعه شـناختی متناظـر نیستند و 
بـه هـیـچ وجه امـری اجتماعی به شـمار نمی روند, بلکه یکسره 
ـ بودن سیـاسی شان. ‘مـردم’ وجود دارند,  ـ به  عـبـارت اند از اراده 
هـویت مردم را کسب می کنند, تا آن جایی که خوْد این را به مثابة 
مردم بخواهند. بزرگی و عظمت مردم هستی سیاسی شان است.«
ــ میگل ابنسور، دموکراسی علیه دولت1

انسان همواره در پی تعریف تفاوت ها و برتری های خویش بر »نظم طبیعی« هستی 
بوده و شاید نزدیک ترین رقیب در اثبات این برتری و واالمنشی برای وی، تاکنون، 
چیزی نبوده است مگر دیگر جانوران زنده. از این رو هر آنچه واال و خاص انسان 
تلقی شده، جلوه ای مغایر و ضد خصایل طبیعت و دنیای اسفل حیوانات داشته و 
هر آن چیزی که پست و حقیر خوانده شده، عنوان و صفتی حیوانی گرفته است. 
هرگاه این انفکاک و ایجاد تمایز محل تفکر قرار گیرد، بی درنگ سیاست به مثابة 
یکی از برجسته ترین وجوه تمایز انسان و جهان جانوری پیش چشم می آید و 
درخشیدن آغاز می کند، بلندآوازه ترین نام برای امری سرتاسر انسانی و بری از 
هر گونه نظیری در جهان طبیعت. اما این حکم نیز در چشم به هم زدنی با اوضاع 
نابسامان سیاست که، نه فقط امروزه بلکه، در بخش اعظم تاریخ بشر داغ ننگ 

1. میگل ابنسور, دموکراسی علیه دولت: مارکس و لحظة ماکیاولین, ترجمه فؤاد حبیبی و امین کرمی 
)تهران: ققنوس، در دست انتشار(.
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و رسوایی ناشی از انواع و اقسام ناانسانی بودن ها بر خود دارد رنگ می بازد. از 
همه بدتر آن که سیاست نه فقط، برخالف ماهیت خالقانة بشر، به سازوکار هایی 
تکراری و بری از ابتکار و آفرینش بدل شده، بلکه با زیر پا نهادن تمایز مذکور، به 
حضیض منطق طبیعت و به اصطالح جنگل جانوران زنده سقوط کرده است؛ یعنی 
همان جهد و تکاپو برای تداوم بقای صرف به اتکای هر آنچه مقدور باشد. گیریم 
این تکاپوی مبتذل در راستای زنده ماندنی هرچه طوالنی تر و لذت بخش تر، از 
برچسب  بقا  تنازع  تکنولوژی های  و  متدلوژی ها  فرزانة  و  بزرگ  سوی علمای 

فریبای »علم ممکنات« خورده باشد.
بر  مبارزة  از  به مثابة جلوه ای  واژگان  رستگاری  بر سر  مبارزه ای  به  اگر  اما 
نبردی  پس  باشیم،  داشته  باور  بشر  روی  پیش  گوناگون  دنیاهای  و  راه ها  سر 
تبعات  و  معانی  تعریف، چیستی،  بر سر  متأخر  تفکر سیاسی  در  به سختی  که 
»سیاست« درگرفته، با توجه به اهمیت جایگاه سیاست برای انسان، امری جدی، 
تعیین کننده و قابل درک می تواند باشد. نبردی که سر آن دارد سیاست را از ملک 
طلق مدیریت و سلطه به نامی برای منطق استثنایی کنشی خاِص بشر بدل سازد. 
این نبرْد صرفًا نزاعی معرفت شناختی در باب شیوه های مختلف درک حوزه ای 
از کنش بشری نیست، بلکه جدالی است بر سر هستی، چیستی و هستی شناسی 
انسان. نجات میانجی و دال »سیاست« و اعادة حیثیت به آن به هیچ وجه دغدغه ای 
صرفًا گفتمانی و جنگی لفاظانه و بدون مابازای عینی نیست؛ این جا دقیقًا نبردی 
انسان در  به پا شده است:  انسان و جایگاه او در هستی  بی امان بر سر معنای 
مقام چوبی الی چرخ نظم طبیعت یا انسان چون نقطة اوج این نظم؟ این نبرد 
پیش از هر چیز مسئلة چیستی انسان را هدف گرفته، چرا که پرسش از سیاست 
بی برو برگرد پرسش از ماهیت و معنای خود انسان است. با انسان چه اتفاقی در 
نقطة اوج سلسلة پدیدار شدن موجودات زنده،  آیا در  هستی رخ داده است؟ 
جانوری منعطف، زیرک و باهوش در راستای پیشبرد و ارتقای نظم طبیعی جهان 
هستی پای به عرصة گیتی نهاده، یا خللی حل ناشدنی، خطایی در رمزگذاری 
ماتریکس نظم موجود و معضلی همیشگی دامنگیر طبیعت و قوانین سرد، خشن 
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و بی تفاوت آن شده است؟ اصوالً چگونه می توان تفکر را به گالویز شدن با 
چنین سؤال کلی، کالن و پهن دامنه ای وادار کرد و چه سان می توان از بزرگی و 

گستردگی چنین پرسشی نهراسید، از آن روی برنتافت و صحنه را خالی نکرد؟
اگر احتجاجات رازورزانه، نیو ایجی1 و شعبده بازی های زبانی و ایدئولوژیک 
را که در عوِض تبیین مسئله آن را به رازی سربه مهر و فهم ناپذیر بدل می کنند 
کنار بگذاریم ــ که اتفاقًا شهامتشان برای پرداختن به چنین پرسش هایی اغلب 
ناشی از درنیافتن موضوع یا حتی ممانعت از تجلی یافتن شهامت راستین تفکر 
عینی، تاریخی و مبتنی بر پراکسیس بشری است ــ آزمون نهایی برحق بودن 
تمامی پاسخ های تفکر بشری به چنین پرسشی پیش از هر چیز در زدودن هالة 
هراسناک »عظمت« موضوع نهفته است. برای درهم  شکستن عظمت مذکور و به 
زانو درآوردن مسئله، بهتر آن است که به خاطر داشته باشیم در عوِض پاک کردن 
صورت مسئله و تقطیع ناتورالیستی رایج در آکادمی، باید مسئله را بر دوِش تفکر 
به سفر بی پایان، چندسویه و پرحادثة گذار از کلیت به جزئیت و فردیت ببریم. 
در این طریق است که پرسشی چنین کلی را نمی توان فراچنگ آورد، مگر با 
پرداختن به سلول های سازندة یکی از اجزای بنیادین آن، و آن هم حیاتی ترین و 
تعیین کننده ترین جزء سازنده اش . این چنین است که می توان هیوالوارگی امر کلی 
را با بندهای بی شمار فردیت های یکی از اجزای حیاتی موضوع رام کرد. پس 
بازمی گردیم به یکی از وجوه تمایزبخش بنیادین این موجود زنده که از اعصار 
کهن تا امروز در خاص و انسانی بودن آن به تأیید و تأکید سخن های بی شمار 
رفته است: »سیاست« به مثابة وجه تمایز و تعریف جانوری به نام انسان. این وجه 
تمایز و مشخصة ملعون، بی آبرو و رسوا، اما خاص انسان، چگونه می تواند به 
پرسش از چیستی انسان و معنای آن در رابطه با نظم هستی پاسخ دهد؟ آن هم 
به نحوی که در جریان چنین مهمی به سیاست نیز مجالی داده شود تا بتواند از 

خود رفع اتهام کند. 
سامان بخشیدن بهینه به حیات جمعی انسان ها در اجتماع و جامعه یکی از 
ساده ترین، دم دستی ترین و رایج ترین پاسخ هایی است که در پاسخ به پرسش 

1. New Age
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سیاست چیست، عنوان می شود. اما چه چیز خاص انسانی در این میانه وجود 
دارد که هستی انسان را هویدا می کند؟ بعید می نماید که پاسخ چنین پرسشی 
را در پدیداری بیابیم که چیزی نیست مگر نسخة متکامل ، ایدئولوژیک و متنوع 
ساماندهی حیات نزد جانوران اجتماعی. همچنین به شکل عینی نیز نمی توان امید 
چندانی داشته باشیم که پاسخ به این مسئله را در تاریخی بیابیم که تا حد بسیاری 
برگردان انسان وارة تنازع بقا، قانون جنگل، سلطه، کشتار، خونریزی، نابرابری و 
بندگی به شمار می رود. برای مشاهدة نمونه های غیررازآمیز، بی حجاب و گاه 
شگفت انگیزتر این دست پدیده ها کافی است رو به جهان پیشاانسانی جانوران 
کنیم تا مهارت ها، قابلیت ها، رنج ها، نبردها و زیرکی هایی را نزد جانوران دیگر 
رؤیت کنیم که تمامی علما، سرداران، فاتحان، نظریه پردازان و ستایندگان »علم 
جانوران  این  بر  انسان  برتری  اگر  کرد.  خواهند  انگشت به دهان  را  ممکنات« 
صرفًا در کمّیت بیشتری از نوآوری، تنوع و خالقیت در عرصة علم سلطه گری، 
ستمکاری و تنازع بقا، که »سیاست« خوانده می شود، و نیز لفافه ای از واژگان 
متافیزیکی الهوتی و ناسوتی جهت رنگ و لعاب زدن به این امور است، پس 
پاسخ سؤال پیشین ما به سادگی باید این باشد که با انسان نه چرخشی در طبیعت 
که سنگی رفیع بر بنای نظم امور، نه گسستی در روال موجود جهان که ارتقای 
منطق حاکم، و نه گشودن جهانی دیگر که جلوه ای دیگر از ساختار و منطق جهان 
کهن, پای به عرصة هستی نهاده است. و آن گاه آنچه در طول تاریخ نام »سیاست« 

گرفته است نیز نه نافی این ادعا که بهترین اثبات چنین پاسخی خواهد بود.
درست در همین جاست که تجربة پلبینی مزاحم سور بزرگان، اشراف، عالمان 
و پاتریسین های نشسته بر خوان نظم موجود می شود و با دستانی ناپیدا و بر 
می نویسد:  خویش  آشوبناک  و  حیرت آفرین  ظهور  ناپیوستة  تاریخ  دیوارهای 
 .(Communalism) و کمونالیسم (Agor aphilia) آگورافیلیا ،(Isonomy) ایزونومی
تعبیر این اصطالحات و داللت های ویرانگر آن ها بر بساط عیش و نوش نظم 
پاتریسینی امور موجود، هستة مرکزی تالشی است که اثر حاضر بر انجام دادن 
آن همت گماشته و پاداشی است که مخاطب صبور و عالقه مند کتاب تنها در 
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پایان همراهی با تجربة پلبینی به فهم معنا و اهمیت آن نایل خواهد آمد. اما در 
اهمیت چنین  و  اصلی  مختصات  به چیستی،  می کنیم  اشاره  به اختصار  این جا 
اخالل و آشوبی در پیوستار تاریخ رسمی پادشاهان، فاتحان و شیفتگان، ثناگویان 

و ایدئولوگ های ایشان.
بشر، گویی همزاد  کنش سیاسی  درون ماندگاِر  عنصر  پلبینی همچون  تجربة 
به  طبیعت  نظم  انسانی  مهمانی صورتک های  جا  هر  و  بوده  سیاست  و  پولیس 
مناسبت ترسیم و برپا داشتن پیوستاری میان انسان و طبیعت به راه افتاده است، 
به ناگه و شبیخون وار در همان جا حاضر شده و عیش بزرگان را بر هم زده است. 
تجربة پلبینی مانعی همیشگی بر سر راه شنای همراه با جریان امور است. قلب 
تپنده و جزء درون ماندگار سیاست است، که چون زخمی ترمیم ناشدنی مانع از هم 
آوردن سر و ته امور با احکامی چون »همین است که هست« و »تا بوده همین بوده 
و خواهد بود« می شود. تجربة پلبینی سفری است که در جریان آن »مدیریت علمی« 
اتفاقًا  انسان چون باهوش ترین جانور زندة آن رسوا می شود و  قوانین جنگل و 
سیاست و انسان در مقام پدیدارهایی خاص، خالقانه و منفک از جهان پیشین امور، 
اعادة حیثیت می شود. فراشدی که در خوِد همین انسان، این جانور فانی، قسمی 
جاودانگی ناشی از بر دوش گرفتن رسالِت حقیقتی زمینی حادث می شود. فراشدی 
که طی آن خط تمایزی قاطع میان باهوش ترین جانور زنده و سوژه ای سیاسی به نام 
»پلبینی ها« ترسیم می شود. تجربة پلبینی با حدوث خویش نشان می دهد که قاعدة 
موجوِد نظِم امور, استثنایی کاذب بر قاعدة راستین وجود حیوانی سیاسی و حامل 
حقیقتی خاص خویش که انسان باشد است. قاعده ای راستین که در درخشش های 

هر از چند گاه خویش جلوه ای از این حقیقت خاص را پدیدار می سازد.
از دل همین تجربه است که برخالف جریان رایج امور می توان به سوی 
کرد.  رو  انسان  و  سیاست  جامعه،  چیستی  چون  عام تری  و  کالن تر  مسائل 
مدیریت و سلطه هر قدر معادل تعیین دستور بر سر امر ممکن/ امر ناممکن یا 
امر نامحسوس باشند، تجربة پلبینی یکی از آن درزها و ترک هایی  امر محسوس/
است، و شاید مهم ترین آن ها، که سیاست انسانی از رهگذر آن از بند رسته و 
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به نجات خویش و انسان هّمت می گمارد. این نیروی هسته ای تفکر و کنش 
بشری به درازنای تاریخ در بند سلطه، مدیریت و تاریخ رسمی بوده است، اما 
هرگاه توانسته بندهای خویش را موقتًا بگشاید، تمامی امور ممکن، مرئی، مجاز 
و نقل شده را به پرسش گرفته و خبر از جهانی دیگر داده است. ناکامی این نیرو 
و تجربه در تثبیت و تضمین ماندگاری خود، بیش از آن که نقصی در وجود آن 
باشد، ننگی بر دامن جهان ناانسانی و ساختار امر موجود است که، دست کم 

تاکنون، شایستگی جهانی بری از سلطه و نابرابری را نداشته است.
راستین  معنای  به  بنیادین سیاست  نیست مگر سلول  پلبینی چیزی  تجربة 
آن: سیاست نه چون امری معمول و رایج، که به مثابة امری استثنایی، تصادفی و 
زمانمند. صد البته مسئله این نیست که در زمان های طوالنی و مرگ آسای نبود 
تجربة پلبینی »سیاست« وجود ندارد. آنچه مدیریت و سلطه است و »سیاست« 
خوانده می شود، همواره پیشاپیش وجود دارد و برخالف سیاست راستین، امری 
تاریخ است. »سیاست« همواره  ازپیش حاضر در هستی، اجتماع و  داده شده و 
وجود داشته است اما نه به شکل سیاسی آن. آنچه چون دانه های تسبیح کنار 
هم قرار گرفته و با نخی از جنس تداوم و پیوستاِر سلطه وقایع را کنار هم چیده 
است، »سیاستی« است ناسیاسی و حتی ضدسیاسی که به واقع چیزی نیست مگر 

برگردان نظم پیشاانسانی طبیعت در ساحت اجتماع بشری. 
سیاست در شکل راستینش تنها می تواند گسستی باشد که در جریان رخ 
نمودن تضاد و ستیزه در روند تعیین امر ممکن و محسوس، انسان را سدی بر 
سر راه تداوم نظم موجود معرفی می کند. تجربة پلبینی که جرقه ای است منتج 
از اختالف، تضاد و ستیزة قوام بخش سیاست، از یک رخداد و نارضایتی خاص 
ــ همچون اعتکاف پلبینی در سال 494 ق.م ــ نیرو گرفته و چیزی است که 
سرشت راستین سیاست و انسان را بازنمایی می کند. اگر بتوانیم در طریق تطهیر 
سیاست و انسان از آلودگی ها و کژی های تاریخ مدیریت و سلطه پای بگذاریم، 
آن گاه راه برای انکشاف موجودی باز می شود که به طرزی اساسی چرخشی در 
هستی ایجاد می کند؛ هستومندی به لحاظ کیفی متفاوت که بر تمامی احکام و 
فرامین زیست شناختی، طبیعی، فیزیکی و متافیزیکی خط بطالن کشیده و راهی 
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نو، خاص, مختص, و درخور خویش در نظام هستی خواهد گشود. راهی که 
تپة آونتینه در روم باستان را نه به گورستان پرالشز، بلکه چنان که مارتین براو 

می گوید, به تکثر و همکاری و حیاتی خالق، سرزنده و آزاد وصل می کند.
تجربة پلبینی تجربة سیاستی سیاسی و انسانی تمام انسانی است. تجربة پلبینی، 
در هنگامة انفجار کنش های کور تروریستی )اعم از تروریسم ساختاری، نمادین 
و سوبژکتیو( که قسمی »اقدام به کنش« الکانی و تقالهای گنگ ترکش های امر 
واقعی عریان و تاریک معاصر را به ذهن متبادر می کنند، کنشی تمامًا نمادین است 
که اعالم برخورداری از لوگوس از سوی پلبینی ها را تا ایجاد تغییری ریشه ای در 
خود امر واقعی پی می گیرد. بدین سان، تجربة پلبینی نامی برای آن کنش جمعی 
انسانی است که در هر بزنگاهی، از یک سو بیرق پیکار با مدیریت، سلطه و قانون 
طبیعت و از سوی دیگر البی گری، هویت طلبی و چانه زنی بر سر منافع حقیرانه 
را برافراشته است. این دست تجربه اتصالی است موقت، زمانمند تصادفی و 
دگرگون کننده میان فردیت خاص یک عمل ناپیوستة تاریخی با کلّیت انسان و 
هستی به میانجی جزئیتی تعیین کننده و حیاتی به نام سیاست. در این میانه آنچه 
با تجربة پلبینی زاده می شود، یعنی تریبون های رومی، بالیای فلورانس، کارناوال 
رومان، برادری سان کولوتی، تکثر ژاکوبنی و همکاری کموناری و هر آنچه از 
زهدان این گسست از نظم طبیعی امور سر برمی آورد، نه اهداف این پیکار، بلکه 
اصول مبارزه ای برای آزادی و رهایی سیاست، بشر و هستی از پیشاتاریخی است 
که چیزی جز سلطه و توحش با خود به همراه نداشته است. رهایی پلبینی ها  
ــ  این جزء معرف کلّیتی به نام بشر ــ تنها به شرطی از خود »ردی« بر جای 
می گذارد که نه در ساحت پدیدارها و بازتاب طبیعت در اجتماع، که در ریشة 
پدیدارها و طبیعت بازتا ب ها تغییری ایجاد کند. تجربة پلبینی فقط زمینة رهایی از 
بند نظم طبیعت را فراهم می کند اما نه رهایی آن را، که خود حکایتی است دیگر.
ناپیوستة تجربه ای را طرح  از تاریخ  پلبینی، روایتی  مارتین براو در تجربة 
می کند که خبر از سنتی ضعیف، کمتر رؤیت شده و پنهان می دهد که وجود آن 
معادل وجود انسان و سیاست به معنایی غیر از آن چیزی است که تحت عناوینی 
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چون »علم ممکنات« و »ماکیاولیسم عوامانه«، جهانی تحت سیطرة کابوس های 
همه جایی و همیشگی گرسنگی، فقر، سلطه، ترور، جنگ و ... را آفریده است. 
در این اثر، برخالف تاریخ به ظاهر پیوسته و شسته و رفتة رسمی که همه چیز را از 
ابتدا تا امروز بی کم و کاست و هر گونه سکته نقل می کند، شاهد لحظاتی کوتاه، 
منقطع و اغلب نافرجام، اما گرانمایه ای از تجربة جمع هایی انسانی هستیم که 
جا به جا در این پیوستار ساختگی و کاذب به کارگذاری مواد انفجاری خویش 
مشغول بوده اند. و چه می ماند از این تجارب؟ »ردپا«هایی که مورخ و خواننده 
با یادآوری آن ها نه به پندهای منتج از سرنوشت پیشینیان، که با امیدها و آمال 

ایشان درمی آویزد و بیش از آن در رسالت احیا و تداوم آن ها شریک می گردد.
تجربة پلبینی، از قرن ها پیش از میالد تا قرن نوزدهم، شماری از تجارب به 
صحنه آمدن نیرو و بخش مازادی را به بحث می گذارد که وضعیت موجود، وجود 
یا شأن انسانی آن را منکر شده و می شود. اما انکار شأن انسانی ایشان، بیش از 
آن که انکار شأن گروهی از انسان ها باشد، انکار شأن انسانی خود انسان بوده است. 
به همین سبب است که به صحنه آمدن ایشان دقیقًا معادل مسئلة نجات و احیای 
انسان به مثابة گسستی از نظم طبیعت است. پلب ها و دیگر نام های سوژگی این 
تجربه )همچون چومپی ها، الزاروس ها، سان کولوت ها و...(، فراتر از البی گری و 
جستجوی منافعی خاص برای خویش، در هر به میدان آمدنی امر کلی رهایی 
و گونه ای دیگر و راستین از سیاست، انسان و جهان را به مسئلة اصلی حیات 
جمعی بدل می کنند؛ چرا که در طرد و انکار ایشان رد و انکار تمامی انسانیت 
انباشته شده است. اگر پلب ها پیش از بدل شدن به سوژه ای سیاسی در وضعیت 
فروانسانی خود فاقد لوگوس به شمار می رفتند، پاتریسین ها, در عوض, تنها میل 
به سلطه را تجلی می بخشیدند. آزادی و رهایی، عمل جمعی و سیاست، برابری 
و انسانیت جهان شمول و... تنها با زاده شدن تجربة پلبینی پای به عرصة هستی 
می گذارد. سوژة چنین دستاوردهایی به نحو طعنه آمیزی گروهی از انسان ها، و 
به واژگان ماکیاولی طبعی،1 بوده و هست که در نظم پاتریسینی حاکم همواره به 

1. humour
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پست، حیوانی و فروانسان بودن متهم شده اند. تمامی دستاوردهای درخشان، و 
نه فتوحات خونین و پرآوازة تاریخ, حاصل به میدان آمدن شماری بوده است که 

فاقد لوگوس ــ قوة تعقل و بیان منطقی این تعقل ــ خوانده شده اند.
تجربة پلبینی تجربة ظهور سوژه ای به تمامی خاص جهان انسان هاست که طی 
آن بخشی از پس ماندگان نظم موجود, جهان و حیاتی دیگر را نشان می دهند. 
در این جا باز هم شاهدیم که ــ به حکم منطق دیالکتیکی ــ سویة منفی معادله 
است که امکان فراروی و رفع را در خود نهفته دارد. این نیروی منفی نه تنها 
در وضعیت موجود انکار، طرد و محروم شده بلکه در تمامی تاریخ به چنین 
همواره  که  بشریت اند  کل  از  بخش  آن  پلبینی ها  است.  بوده  دچار  سرنوشتی 
زنجیرهایی بر دست داشته اند و به سبب رنج جهانی و وجود تاریخی شان ماهیتی 
همه جایی، همیشگی و رفع ناشدنی دارند. جزئیتی که نه فقط هیچ حق ویژه ای 
نافِی  و  نفی  نیست، چراکه خود  نیز  چنین حقی  طالب  بلکه  ندارد  و  نداشته 
چنین حقوقی است. پلبینی ها نه عنوانی جامعه شناختی، اقتصادی یا سیاسی برای 
گروهی از مردم فرودست، مظلوم، زحمت کش و... بلکه نامی است برای انسان 
آن گاه که از بنیادی ترین جوهر انسانی خویش محروم شده است؛ انسانی محروم 

از ایجاد پیوندهای جمعی، لوگوس و عمِل جمعِی آزادانه.
تذکری کوتاه اما نه کم اهمیت. از آن جا که تجربة پلبینی امری خالف قاعدة 
اجتماع و طبیعت است و چون هر پدیدة انسانی دیگر بذر ضد خویش را در 
خود نهفته دارد، باید از این نکته آگاه باشیم که همواره تجربه ای در معرض 
شکست، انحالل و از همه مهم تر بدل شدن به ضد خویش است. و این نه صرفًا 
به دلیل حملة دشمن بیرونی، بلکه همچنین به سبب وجوِد دشمنی درون ماندگار 
این ضدیت  بندگی.  به  میل  است:  رهایی  تجربة  خود  درون  در  همیشگی  و 
درون ماندگار، چنان که اتِین دوالبوئسی قرن ها پیش خاطرنشان ساخته است، از 
راه عادات، سرگرمی یا انواع و اقسام شیوه های پیچیدة امروزی، پروژة رهایی 
را به سوی سقوط در مغاک شیفتگی به سرسپردگی و بندگی سوق می دهد. 
پایداری و مصونیت در مقابل این خصم درونی، از دید مارتن براو به  میزان 
این  در  دارد.  بستگی  تجربه  این  میان سوژه های  »پیونِد«  چیستی و چگونگی 
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رابطه تاریخ ناپیوستة تجربة پلبینی، به قلم مارتین براو، نشان می دهد که هرقدر 
پیوند »برادری« سان کولوتی ناتوان از پایداری در مقابل وسوسة بندگی به »یک 
پیوند  به سوی تداوم  بر »تکثر« و »همکاری« رو  پیوندهای متکی  تن« است، 

دموکراتیک انسانی دارند و از وسوسة میل به »یک تن« در امان می مانند.
 در این جاست که شاهد یکی از ارزشمندترین و ناب ترین آموزه های اثر 
عمل رهایی بخش که برخی  براو هستیم. برخالف خصلت ضددموکراتیک تفکر/
از متفکران انتقادی معاصر نیز، در تداوم سنن اقتدارطلبانة پیشین، در آن سهیم 
می شوند، مارتن براو خطر همیشگی هیوالی میل به بندگی را دقیق و مشروح 
به رغم درک شرایط و  پلبینی  تمامی تجارب  بررسی  براو در  واکاوی می کند. 
تجارب  از  کدام  هر  انحراف  و  گرایش  پلبینی ها، هوشیارانه  تاریخی  مبارزات 
مورد بررسی به سوی باتالق اقتدارطلبی و تن زدن از بار پیامدهای عمل آزادانه، 
برابر و همگانی را رصد می کند. بر این اساس می توان یکی از نقاط متمایز اثر 
براو را ایجاد حساسیتی کم نظیر به اولویت و بر ناگذشتنی بودن عمل جمعی 
ـ رهایی بخش پلبینی ها در تعیین ماهیت و سرنوشت تجربة پلبینی دانست. خود 

تجربة پلبینی، همچون تجربة پلبینی، تجربه ای است زنده، پویا و شوق برانگیز 
که در محل تالقی تاریخ، تفکر و سیاست، بخشی از راهگشاترین آموزه های 
تاریخ، تفکر و سیاست را در طریق نجات و رستگاری انسان و رهایی و آزادی 
وی از نظم سلطه به کار می گیرد تا تاریخی ناپیوسته، تفکری انتقادی و سیاستی 
پیوستار  انهدام  در  تجربه  این  کامیابی  میزان  بگذارد.  ما  پیش روی  را  راستین 
تاریخ نگاری و تفکر موجود بیش از هر چیز نیازمند همراهی مشتاقانه با مبارزان 
و قهرمانان ناکام و بی نام و نشان این تاریخ است، که همان نام همگان است: 

پلبینی ها.
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ـ ریواژ )Éditions Payot�Rivages) به  کتاب حاضر را نخستین بار انتشارات پایو
عنوان بخشی از مجموعة نقد امر سیاسی،1 با ویراستاری میگل ابنسور،2 در پاریس 
منتشر کرده است. از وی به سبب سخاوت و همچنین مساعدت الهام بخش در 
ـ مارتین سرانو،3 دبیر بخش حقوق  نظریة سیاسی صمیمانه سپاسگزارم. ماری 
بدون  برنامه ای که  بود،  این طرح  از حامیان اصلی  ـ ریواژ، یکی  پایو  خارجی 

تالش های بی نظیر وی به سرانجام نمی رسید.
از پیتر دیموک،4 دبیر پیشین بخش علوم سیاسی، و وندی لوچنر,5 سردبیر 
کریستین  ماهرانة  همکاری  از  که  کلمبیا،  دانشگاه  انتشارات  اجرایی  بخش 
مورتالک6 و کریستین ای. دونبار7 بهره مند بودند نیز تشکر می کنم. آن ها نقشی 
اساسی در پیشبرد موفقیت آمیز این پروژه داشتند و آماده سازی نسخة دست نوشته 
دیک  ارزانی  را  ویژه ای  سپاسگزاری  گرفتند.  عهده  بر  آن  نهایی  مراحل  تا  را 
هاوارد8 می کنم که این کتاب را در مجموعة ارزشمند جدید خویش پذیرا شد و 
در عین حال مرا از مشاورة خردمندانه و حمایت تزلزل ناپذیر خویش برخوردار 

ساخت. مساعدت وی در تفکر سیاسی شایان تقلید و ستودنی است.
همکاران و دوستان من در دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه یورک، به ویژه 

1. Critique de la politique 2. Miguel Abensour          3. Marie�Martine Serrano
4. Peter Dimock  5. Wendy Lochner          6. Christine Mortlock
7. Christine A. Dunbar 8. Dick Howard

سپاسگزاری
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تری  و  نیومن4  استیفن  بل،3  شانون  هوروویتز،2  آشر  مک نلی،1  دیوید  اساتید 
مالی5 به خلق یک محیط کاری الهام بخش و مسّرت بخش کمک بسیاری کردند. 
ـ دری،6  فرانسیس دوپویی  مونترال، همکاران و دوستان من  ِکبک  دانشگاه  در 
اغلب  )و  پرثمر  تعاملی  با من  پنیافیل9  ریکاردو  و  آندره کورتن8  کوتور,7  ایو 
دیالکتیکی( داشتند. از تمامی آنان به پاس کاربست پرشور تفکر رهایی بخش 

ممنونم.
لیزر لدرندلر،10 مترجمی موفق و شایسته، چالش ترجمة این کار را پذیرفت. 
خود  به  واقعیت  رنگ  طرح  این  وی،  موشکافانة  و  ماهرانه  رهیافت  بدون 

نمی گرفت.
مایلم سپاس های خود را به دانشجویان همکار خود در دانشگاه یورک برای 
کمک های بسیار ضروری شان اعالم کنم: هوگو بونین،11 گابریل ژرن،12 ماریان 

رابی،13 آنا موراسکی14 و سارا لوبالن.15
در نهایت، می خواهم از همسرم، کیارا پیاتزسی،16 که زندگی ام را شادمانه تر و 

زیباتر ساخته تشکر کنم.
کمک های مالی مرکز ملی کتاب )در فرانسه(، معاونت پژوهش و ابتکارات 
دانشگاه یورک و بخش کمک هزینة تحقیقاتی دانشکدة هنر دانشگاه یورک بود 

که امکان این ترجمه را میسر ساخت.

1. David McNally   2. Asher Horowitz   
3. Shannon Bell   4. Stephen Newman   
5. Terry Maley   6. Francis Dupuis�Déri  
7. Yves Couture   8. André Corten
9. Ricardo Peñafiel   10. Lazer Lederhendler
11. Hugo Bonin   12. Gabrielle Gérin   
13. Maryann Raby   14. Anna Muraski
15. Sarah Leblanc   16. Chiara Piazzesi
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در اکتبر سال 2012 اندرو میچل، هماهنگ کنندة ارشد1 حزب محافظه کار بریتانیا، 
به سبب آن که یکی از افراد پلیس داونینگ استریت2 را »پلبینی« خواند، مجبور 
به استعفا شد. غوغایی که به پا خاست شگفت انگیز بود، به همان شگفت انگیزی 
استفاده از این اصطالح. بریتانیایی های طبقة اشراف که از دیرباز تاریخ روم را 
مطالعه می کنند، گویا فراموش کرده بودند که سرشت مشخص و متمایز پلب ها 
طبقة اقتصادی آن ها نبود، بلکه حقوق سیاسی انکارشدة آن ها بود. اما واکنش 
عمومی فوری به این تحقیر اهانت آور نشان داد که مردم به صورت غریزی باِر 
به  از خاطره ای  به خوبی دریافته اند. گویی ردی  را  این تهمت  ضددموکراتیک 
ارث رسیده بیدار و فعال گشته و برای لحظه ای کوتاه به ارزشی عمومی بدل شده 
بود. به هر روی، این لحظة سیاسی در مقیاسی کوچک تر همان چیزی است که 

تابلوی تاریخی مارتین براو به تصویر می کشد.
تجربة پلبینی تاریخ ناپیوستة نوعی »سنت نهان« را بازسازی می کند، سنتی 
که در ُبِن قاعدة دموکراتیک همواره نوشونده ای قرار دارد که نخستین بار در 

1. Chief Whip
Downing Street .2: خیابانی در وست مینیستر لندن که محل اقامت نخست وزیر و وزرای دولت در 

انگلستان است، استعاره ای رایج برای اشاره به دولت در انگلستان. ــ م.

 پیشگفتار 
دیک هاوارد
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سال 494 ق.م هنگامی شکل گرفت که پلب های رومی در تپة آِونتینه1 معتکف 
شدند تا به محرومیت سیاسی خویش اعتراض کنند. اما این فقط نوعی اعتراض 
یا اعتکاف نبود؛ بلکه قسمی تأیید ایجابی خویش بود. این تأیید خویشتن مرحلة 
نخست فراشدی پیچیده بود که نشانه اش »گسیختگی ها«یی است که »ردپاها«یی 
به جا می گذارد، ردپاهایی که بعداً از رهگذر »خاطراتی« که به شکلی نامنتظره 
پدیدار می شوند معنا پیدا می کنند. این حادثه فراشدی را آغاز کرد که در الگوهایی 
قابل شناسایی بارها رخ می نماید، برای مثال در شورش چومپی در فلورانس، 
کارناوال  شهر رومان و شورش مازانیّلو2 در ناپل. مارتین براو با عبارت »زمان هایی 
متفاوت، مناطقی مختلف، همان مبارزه« اظهار می کند که قسمی ساختار یا تنش 
ماهرانه دو  به شکلی  ادامه، وی  نهفته است. در  ُبن ظواهر مشابه  عمیق تر در 
افزوده  را به تاریخ ناپیوستة خویش اضافه می کند: نخست، نظریة کلود لوفور در 
باب »شقاق آغازین امر اجتماعی« و دوم شرح ژان فرانسوا لیوتار از دیدگاهی 
که طی آن همواره قسمی عنصر »رام نشدنی« یا تقلیل ناپذیر در کار است که مانع 
از دستیابی به یک جامعة کامالً شفاف می شود. این دو افزوده تشریح می کنند که 
ـ اقتصادی تقلیل داد، هرچند  چرا هرگز نمی توان سیاست را به روابط اجتماعی 
چنین روابطی به نظر اهمیت بسیار زیادی داشته باشند. در همین راستا و به دالیلی 

مشابه، سیاست نمی تواند بر شقاق اجتماعی چیره گردد.
این مقدمة تاریخی در باب تأمالت فلسفی، فضا را برای آنچه در پی می آید 
آماده می کند؛ آن هم با نشان دادن این امر که چگونه توصیف تاریخی در نتیجة 
تأمالت نظری غنا، و ابهام، پیدا می کند و خوِد این ]غنا و ابهام همزمان[ پیامد 
از  نخست  را  متقابل  وابستگی  این  براو  است.  نظری  تأمالت  همین  به  توسل 
ظهور  سادة  تصویر  بازتفسیر  نحوة  باب  در  موجز  و  زنده  توضیحاتی  رهگذر 
پلب های رومی در دورة کالسیک در اندیشة ماکیاولی، مونتسکیو و ویکو روشن 
می سازد. سپس وی به تفاسیر باالنش و دِلئون3 که در پرتو تجربة انقالب حاصل 
می شوند و سرانجام به تفاسیر فوکو و رانسیر در زمانة خود ما می پردازد. به سبب 

1. Aventine Hill  2. Masaniello   3. De Leon
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دِلئون وجود دارد، عرضة دیدگاه های  باالنش و  از  امروزه  شناخت کمتری که 
آن ها برای روشن ساختن رویکرد براو بسیار روشنگر است. رجوع آنان به تاریخ 
روم تابع خواستشان برای درک »پلبینی ها«ی زمان خودشان بود، پلبینی هایی که 
نمی شد مطالباتشان را به ثروت اقتصادی یا پایگاه اجتماعی تقلیل داد. برای نمونه، 
از  پاتریسین ها  پلبینی ها،  با وجود محرومیت سیاسی  که  یادآور می شود  دِلئون 
دودستگی اقتصادی میان پلب های ثروتمند و فقیر بهره برداری کردند تا بتوانند 
ائتالفی به نفع خویش با پلب های داراتر ایجاد کنند. دِلئون می پرسد، به راستی چه 
چیز تازه ای وجود دارد، وقتی کارگران ماهر صنعتی عضو فدراسیون آمریکایی 
کار (اِی اف ال)1 تحت رهبری ساموئل گامپرز2 از حمایت از برادران غیرماهر تحت 
بهره کشی خویش در مقابل دشمن واقعی شان سر باز زدند، دشمنی که قدرت 
اقتصادی خود را با قبضه کردن اهرم های قدرت سیاسی تأمین و تضمین می کرد؟ 
تجربة پلبینی چگونه چیزی است؟ چه چیزی این مسیر ناپیوستة گسست 
هستی3  قسمی  پلب ها  می سازد؟  متحد  را  فروزان  و  سوزان  خاطرات  و 
جامعه شناختی نیستند. آن ها همان عامل انقالبی مارکس، یعنی پرولتاریا، نیستند 
که انقالبشان تاریخ بشر را به سرانجام می رساند. از نظر براو, نظریة خطی و 
پیشروندة تاریخ تکامل ــ و حتی نسخة دیالکتیکی آن ــ  که بشریت را هرچه 
ـ شکوفایی نهایی اش نزدیک می سازد مردود است. در عوض وی  بیشتر به خود 
به بازسازی شکلی از تجربة سیاسی دست می زند که نه فقط پایانی خوش را نوید 
نمی دهد، بلکه از پایانی تکرارشونده )همان گونه که به خصوص از دید ویکو 
مهم  پیشرفت های  متعاقب  به روشنی چنین است( و چرخه ای سخن می راند. 
سیاسی، دیر یا زود، واژگونی های ضدسیاسی از راه می رسند، آن هنگام که ترس 
از بی نظمی، بی ثباتی و بالتکلیفِی قوانیِن صرِف انسانی چنان زیاد می شود که 
نمی توان آن را تاب آورد. رشتة امور چیزی متصلب نیست؛ برای مثال، شورشیان 
چومپی و شخص مازانیّلو به شیوه هایی متفاوت با مسئلة رهبری رو به رو شدند. 
هر قدر کتاب به دورة انقالب نزدیک می شود، جایی که سان کولوت ها و سپس 

1. American Federation of Labor (AFL)  2. Samuel Gompers
3. entity
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انجمن مکاتبات لندن و سرانجام کمون پاریس با مخمصة تجربة پلبینی رو به رو 
واقع حرکتی  این چرخه ها در  که  برسد  نظر  به  می شوند، ممکن است چنین 
صعودی و مارپیچی دارند. اما این تصور صرفًا معلوِل حضوِر کماکان قدرتمند 
اسطورة غایت شناسانة1 تاریخ پیشروندة اجتماعی ]در اذهان ما[ است. اما داعیة 
براو بسی رادیکال تر از این است. مسائل هستی شناسانه ای که منتج از »شقاق 
آغازین امر اجتماعی« و »امر رام نشدنی« بوده اند و به شکلی ماهرانه در جریان 
ذکر تاریخ پلب های رومی عنوان شده اند، در تجربة انقالب های مدرن نیز دوباره 
روی می دهند. جامعه دوپاره است؛ نمی توان تمامی مسائل را حل و فصل کرد. به 

همین سبب است که سیاست ضروری است.
براو سنت انقالبی را به نفع ردپاهای تجربة پلبینی غنی تری کنار می گذارد که 
ـ چیزی که آن را با سیاست در معنای اخص کلمه  آن را به دموکراسی گره می زندـ 
)tout court( این همان می داند. وی شیوة مارکس را در »پرولتاریاسازی« از پلب ها 
از طریق تقلیل تجربة آنان به روابط اقتصادی رد می کند و به فوکو )و نیچه( در 
مخالفتشان با نظریه های مبتنی بر پیشرفتی می پیوندد, که عامّیتشان ضرورتًا مانع 
از درک تکینگی2 رخدادها می شود. سه اصطالحی که بینش سیاسی دموکراتیک 
براو را مشخص می سازند عبارت اند از آگورافیلیا (agoraphilia)، برابری در حقوق 
بنیان هایی برای بازسازی  (isonomy) و همکاری (association). این اصطالحات 

پیوند های اجتماعاتی فراهم می کند که وی در مجموعة دیگری از بازسازی های 
تاریخی خویش به تشریح آنان دست می زند. پیوند بشری در تجربه ای چون برادری 
بین سان کولوت ها مفصل بندی می گردد؛ پیوند اجتماعی در شیوه ای پدیدار می شود 
که تجربة ژاکوبن های انگلیسی از آن طریق پذیرای تکثر می شود؛ و پیوند سیاسی 
ــ صرفًا به طور موقت ــ در تنها هفتاد و دو روز برقراری کمون پاریس شروع به 
شکل گیری می کند )که براو برخالف مارکس و لنین آن را همچون »آخرین شکل 

کشف شده «ای تفسیر نمی کند که انقالب در قالب آن روی خواهد داد(.3

1. teleological   2. singularity
1. برخالف آنچه در این پیشگفتار دیک هاوارد شاهدیم، مارتین براو نه نظریه ای چرخه ای، به سبک 
ویکو، از تاریخ عرضه می کند و نه آن چنان خود را در مقابل مارکس قرار می دهد و حتی بخش اعظمی 

از تحلیل خود را در رخداد کون پاریس به اتکای بحث های مارکس پیش می برد. ــ م.



قسمی  ردپاهای  و  خاطرات  بازسازی  نوعی  خوانندگان  به  پلبینی  تجربة 
تجربة مکرر از گسست سیاسی را عرضه می کند. اگرچه براو ما را در آغاز قرن 
بیستم تنها می گذارد، آگاه است که تاریخ ــ آن نوعی از تاریخ که مد نظر وی 
است، قسمی تاریخ ناپیوسته که نشان غلیان ها و خیزش ها را بر خود دارد، اما 
از سوی اشکالی گوناگون از سیاست زدایی)1( تهدید می شود ــ ادامه داشته و 
خواهد داشت. وی به خوبی آگاه است که ]تِز[ تخالف و تقابِل انقالب تاریخی و 
ـ سیاسی با »گسست« سیاسی به نحوی متقاعدکننده ]از سوی برخی[  اجتماعی 
به عنوان شرحی از آنچه فرانسویان »رخدادهای« ماه مه 1968 می نامند ارائه 
شده است.)2( اگرچه کتاب براو پیش از بهار عربی )سال 2011( و سقوط بزرگ 
اقتصادی )سال 2008( نگاشته شده است، این وقایع به خوبی می توانند در طرح 
تاریخی کتاب که راهنمای بخش اول آن بوده است گنجانده شوند: »زمان های 
سرزمین های  در  مبارزه«  »همان  آیا  مبارزه.«  همان  مختلف،  مناطقی  متفاوت، 
اسالمی و در فضای مالی جهانی درگرفته است؟ پاسخ این پرسش به خواننده 
واگذار می شود. در ضمن، واکنش عموم بریتانیایی ها به طغیان عصبانیت اندرو 
میچل، هماهنگ کنندة  ارشد پیشین محافظه کاران، نشان از آن دارد که دست کم 

»ردی« از تجربة پلبینی کماکان زنده است.
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