نه خدا ،نه ارباب؛ تاریخچهی آنارشیسم
بخش یکم :زایش آنارشیسم و پیر ــ ژوزف پرودون

فیلمی مستند از تانکرد رامونهTancrède Ramonet 
برگردان فیلمنامه از :رضا اسپیلی

مقدمهی مترجم
«آنارشیسم چیست؟» پاسخ به این پرسش را انگار همه میدانیم .درواقع پرسشیی سیاد تر از ایین
گویی پیدا نمیشیود .میگوینید هیه آنارشیسیم بل شیو اسیتن شونتزاسیتن پیب بایید از آن ی ر
هرد .مخالفیان نریرآ آن میگوینید هیه ایید یی اسیت یاک هیه چفتوبسیت نریرآ ممکمیی نیدارد.
بن اینها را هه مخالفانش میگویند اما ودش چیست؟ بیراآ شینا ت یید پدیید هیه نمیتیوان
(یا فقط نمیتوان) به آراآ مخالفانش اتکا هرد .درست آن است هیه بایید آن را از منیابع دسیت او
و شار انش شنا ت .پب چیرا از ایین منیابع ممیروک اییم؟ ایین ت ضییر در میورد آنارشیسیم از ه یا
آب می ورد؟ تاریخش چیست؟ اندیشمندانش چیه هسیانی انید و چیه میگوینید؟ چیرا ایین ممیروک
بودنن این سانسور در مورد اید هاآ دیگر وجود ندارد (یا دستهم در این د وجود ندارد)؟
واقضیییت اییین اسییت هییه آنارشیسییم تییابو اسییت و هییر پدییید یی را هییه وارد قلمییرو تییابو بکننیید بییه اییین
میماند هه روح و رنگیارنگیاش را از آن گرفتیه باشیند .آن پدیید بیهیک ار گیویی دیگیر هییج وجیه و
جن ه و رنگی نداردن انگار هه هرگز نداشته استن مگر ید وجه آنهم همیه بیدآ و ویرانیی و تیرگیی
و رنگییش بیرنگییی .ا آنکییه پدییید هان بییهویژ جریانهییاآ فکییرآ در اسییار رنگارنییج و چنییدوجهی
هستند.
آنارشیسم (یا لی رتاریانیسیم ییا جریانهیاآ لی رتیرآع ا ار هیاآ
دیگییرآ هییه اال ییا در مضنییاآ متییرادر آن بییه هییار میرونیید) اتفاقییا
طیف وسیضی از رنجها را شامل میشیود .جریانهیاآ متضیددآ
دارد و آنچییه همییهآ آنهییا را درون تضریییف نگییه میییدارد دو رنییج
اصییلی اییین طیییف اسییت .۱ :رد و انکییار هرگونییه اقتییدار از دولییت
گرفتییییه تییییا قییییدر

میییی هب و پدرسییییا رآ  .۲ای ییییاد جامضییییهآ

ییودگردان بییر م نییاآ اصییو هم سییتگی و همیید متقابییل اا ییا
چنان هییییه در آن هسییییی بییییر دیگییییرآ تسییییلط نداشییییته باشیییید و
اسیییترمارآ صیییور

نگییییرد .و تیییرک آنارشیییی هیییه اشیییار بیییه یییید

وضییضیت دارد نییه بل شییو و شییونت بلکییه بییه مضنییاآ وضییضیت
بیسرورآ استن وضضیتی هه در آن هسی بر دیگیرآ سیرورآ و
سیاد

نداشته باشدن وضضیت اارآ از تسلط ید فیرد ییا نهیاد


مشخصا

فيلم ا ار

است از:

Tancrède Ramonet, Ni dieu ni maître, une histoire de l’anarchisme, coffret de deux DVD (3h41) et un
livre (Ils ne peuvent pas détruire nos idées, 60 pages), Temps noir et Arte édition, 2016 .
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یا گرو بر فرد یا نهاد یا گروهیی دیگر.درواقیع آنارشیی وضیضیت اصیل از هیار همگیانی و متکریر در
برابر هار متمرهز و تم به یکنفر یا به ید ممفل شوند است.

فرصییت ارزشیمند شیینا ت آنچییه در ایییران از میین و مییا دریی میشیید یضنییی نییه فقییط آشیینایی بییا ییید
اید آ مگو بلکه اساسا آشنایی در ف یایی بیپیشیداورآ و آزاد را در فرانسیه بیه دسیت آوردک .آزاد
از طرفییدارآهاآ زبییی و سکتاریسییتی و ممفلییی .تصییورش را بکنییید هییه درقفسییههاآ هتابخانییهها
ردیف پشت ردیف هتاب از آنارشیسمن این اید آ هرارآور قدان ب ینیدن ب ینید و بشینوید هیه در
دانشیییگا ها دربیییار آ آن بمییی

و فمییی

میشیییودن هسیییانین بسییییارآ هسیییانن یییود را لی رتیییر ییییا

آنارشیست یا آنارهوسندیکالیست میداننید و بیدون هر ییی واهمیه از باورهایشیان دفیا میهننید و
هار به این ا تم نمیشود :جوامیع و جن شهیاآ لی رتیرآ در سرتاسیر فرانسیه و ایتالییا و اسیپانیا و
آلمییان و انگلسییتان و در شییرا اروپییا و همینکییور امریکییاآ تییین و ژاپیین و ...اییین تازگیهییا در روژآوا
سیییرزند و شیییادمان بیییا اصیییو ضیییداقتدار و یییودگردانی مردمیییی بیییه هسیییتی یییود ادامیییه میدهنییید.
آنارشیستها در هر تراهرا

ضد سیسیتم در فرانسیه بیا پیرچم سیری و سیا شیان

یور دارنید و

چه بسا ود آن را سازمان میدهند.
ال تییه اینهییا هییه مینویسییم بییه اییین مضنییی نیسییت هییه تصییور شییود آنارشیسییتها در جوامییع اربییی و
ایراربی در کر و در مران اتهاک نیستند هه هستند و بهشد

هیم هسیتند امیا واننید متوجیه

هسییت هییه صییم ت این ییا از ای ییاد فرصییتی بییراآ ابییراز آزادانییهآ ییید اییید اسییت .هیییج چیییزآ بییراآ
مردک ید مملکت بدتر از این نیست هیه از آشینایی بیا آرا و باورهیاآ مختلیف ممیروک بمانید .ای یاد
فرصیییتی بیییراآ شکسیییتن تابوهیییا و نشیییان دادن رنگینهمیییان جریانهیییاآ فکیییرآ شیییاید از م رکتیییرین
وظیفههاآ روشنفکرآ باشد.
تاریخ م ارزاتی جن شهاآ اجتماای یی سیاسیین همیانطور هیه در میتن فیلمنامیه یواهیم وانید در
مییوارد مهمییی چییون تر یییت ااتصییاب و ااتصییاب سراسییرآ و تضیییین روز او مییا مییی بییهانوان نمییاد
م ارز آ هارگران مرهون لی رترهان آنارشیستها و آنارهوسندیکالیستهاست.

بییارآن برگییردان فارسییی مییتن فیلمنامییهآ نییه ییدان نییه اربییابع تاریخچییهآ
آنارشیسییم فیییلم مسییتند سییا تهآ تییانکرد رامونییه را بییراآ پییر هییردن جییاآ
الی اثرآ در مورد این جریان فلسفی یی سیاسیی و بیهویژ بیراآ جانهیاآ

جستوجوگرآ هه دانستن را وراآ داورآهاآ متداو

ق ابتدایی یود و

همگییان میداننیید بییه انتشییار میرسییانم .بییدانیم هییه هرگییا پاسییخ پرسشییی
ا م و رو ترش هردن و واله دادنهاآ مضهود بودن دروای پنهان میهننید
و منفضتیییییی اصیییییل ییییییا در وشبینانیییییهترین الیییییت بیسوادآشیییییان را
میپوشانند.
میماند یکی دو نکته در مورد ترجمه .ازآن اهیه ایین برگردانیی اسیت از فیلمنامیهآ مسیتندن یب و
هیییدر مییین ایییین بیییود هیییه بو یییا هیییار فیییچ شیییود .هییییج د یییل و تصیییرفی در هیییار نکیییرد اک.
مصا

هشوندگان هرهداک به زبان ودن فرانسوآ و ایتالیایی و انگلیسیی و اسیپانیایی و روسیین در

فیلم صم ت میهنند .در فیلمنامهیی هه هارگردان فییلمن تیانکردن بیرایم فرسیتاد همیهن جیز متنهیاآ
انگلیسین به فرانسوآ ترجمه شد بودندن بهاینترتیب هار مین را یت شید و میتن را از فرانسیوآ و
گییا انگلیسییی برگردانیید اکع آن دو زبییانی هییه از بییین اینهمییه میییدانم .پانوشییتها همییهجا از میین
است.
نکتیهآ آ یر اینکییه میتن فیلمنامییه این یا بییه صیور

بخشبیهبخش منتشییر واهید شیید تیا درنهایییت

نسخهآ هامل آن نیز در ا تیار مخاطب قرار بگیرد.
ر .ا.
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ش می بر فراز جهان پرواز میهند :ش ح آنارشیسم
ش ی در یابانی در شیهرآ گروهیی بییشوهیم ودجیوش شیکل مییگییرد .سییا پیوشن هی

بیر سیر ،نقیاب بیر

چهر  ،صف همینطور پیش میرود بدون آنکه با مقاومتی روبهرو شود .با پرچمها و شضارها و نگا ها .یکی از
آن میان با دوربینش لمرهها را ث ت میهند.
ناگهان میلههاآ آهنی پدیدار میشوند .اما همهی اینها ،پسر جوانی هه شیشهیی را مییشیکند ،د تیر جیوانی
هه فریاد میزند و آن دیگیرآ هیه روآ دییوار میینویسید «فیا

یوواور ر جشیینهییاآ سییاتورنووا  1ور زموواه هووای ووتی ا و

د سیسیتم» ،و شوورشیی را شیکل مییدهنید کوه

 ،تهدییید بییزرگ دیگییرآ بییراآ پلیییب هشییورهاآ اربییی

لمتاو میشونت.


 .1جشیینهاآ سییاتورنا saturnaleن در دور آ روک باسییتان جشیینهایی مردمییی بودنیید در سییتایش ییداآ سییاتورن هییه ییید هفتییه
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اینها هیه هسیتند؟ از ه یا مییآینید؟ اینهیا هیه دییروز و امیروز یود را آنارشیسیت نیامیوت انوت چیه فکیرآ در سیر

دارنیید؟ چییرا پوشییاندن چهییر هایشییان بییراآ مییا اریییب بییه نرییر میییرسیید؟ چییرا اندیشییهشییان م ی هم و تاریخشییان
اینقدر م کربهنند به نرر میرسد؟
آنارشیسییم ،زاد آ سییرمایهدارآ ،بییرادر مخییالف همونیسییم دولتییی ،هرگییز از دمیییدن شییضلهآ شییورش در جهییان

باز نایستاد است .وگرچه در میان لی رترها 1بض ی به را هیاآ ی ر رفتوه از رولیور ا وتااو هیرد و از زبیان
دینامیت سخن گفتند ،ن اید فراموش هرد هه بیشتر رنها را هاآ آلترناتیو را پیشنهاد هرد و آایازگر انقی بهیا

در پنج قار آ زمین بود اند.
اما قدر

مسلط هموار و در همهجا رنها را سرهوب کرد است .آنها را زن یر کرو بیه تیی گییوتین سیپرد ییا

بییه صییندلیهییاآ الکتریکییی بسووته ا و
عملفاه را کوچک جلو وهنت

مجازاتشاه نبوو ا

 .البتووه اینکووه بووا نووا بووروه از ایفوواه ور

یا اینکه و و

ووا هی حووواور ر زنامووههووا

ر روهایفواه را از حافهوهی جمعوی اواک کننوت ،طعوا کمتوری

.

تا وقتی هه باورهاآ آنها در میان میردک رایو میشووو و گسیترش میییابید ،شی کههیاآ نیو مییآفرینید و نسیل

جوان از پاریب تا نیویور

و از توهیو تا بوئنورآیرر را به ود جلب میهند ،انگار دیگر جزئی از با ر عا

روزمر آ ما شد که آنها را یا پرور بپنداریم و بگوییم هه به سوءتفاهم دامن میزنند.
پب این بوی گوگرو هه ایفاایش هیر صیف سییا آنهیا بیه مفوا مویر وت و ایو امیید جنووهر وا کوه بیا هربیار
اهتزاز پرچم سیا برمیبالت از ه ا میآید؟
چگونه است هه آنارشیسم هه براآ دنیاآ ههن ما آیند آ دیگرآ در سر میپرورد و بییش از  ۱۵۰سیا اسیت
هه با اربابها و دایان سر ستیز دارد ،هموار پرسشهایی چنین بهروز از ما میپرسد؟
و چرا تاریخش هه چون آونگی از چپ به راست و از شورش تا مله در نوسان است امروز بیش از هر زمان
دیگرآ تاریخ ماست؟
همهچیز در سایهآ شومینههاآ کارگا های شا هی صینضتی اولییه ،در قلیب هنیوز مردمیی شیهرهاآ میدرن ،در
پاآ قصرهاآ قدیمی هه به مرهزهاآ مالی ت دیل شید بودنید آایاز شید .میا در آایاز سید آ نیوزدهم هسیتیم و

همییهجییا شییاهد ظهییور نرییاک اقتصییادآ نییوینی اسییت :سییرمایهدارآ گوواکهییاآ نخس و

اش را برمیییدارد ،الگییوآ

اندیشهاش را تممیل میهند ،صنضت بزرگش را میآفریند و چشمانیداز را زییرورو مییهنید .امیا تیوهمهیایی هیه


پیش از انق ب زمستانی برگزار میشدند و سرآااز جشنهاآ دیگر سا بودند .این جشنها ویژگی مردمی داشیتند ازایینرو هیه

در مد

برگزارآ آنها موانع و فاصلههاآ اجتماای مانند ا ت ر ط قاتی و ایر زدود میشدن دیجهاآ بزرگ ا ا همیهجا بیراآ

مصرر همگیان آمیاد بیودن تمفیهها بیین میردک ردوبید میشیدن بیه هودهیان اروسید هدییه میدادنید و گیاهیان همیشیه سی زآ

ماننیید ییار و دارواش و اشییقه در انییهها میهاشییتند یییا می گ اشییتند .گفتنییی اسییت هییه سییاتورن ییداآ هشییاورزآ و رق ی
فرمانرواآ زمین درفصل تابستان تا آااز دور آ انق ب زمستانی بود و پب از آن به واب زمستانی میشد.

و

 .1آن فردن جریانن جن شن سا تار و سازمانی لی رتر است هه از آزادآ مکلق بدون هیج قید و استرناء ماییت میهنید و درنتی یه
بییه اصییل اقتییدار در سییا تار اجتمییا تیین نمیدهیید و هرگونییه ممییدودیت ناشییی از اییین اصییل را رد هییرد در جهییت برانییدا تن آنهییا

می هوشد .درنتی ه اصک ح لی رتر ازآن اهه ضد اقتدار و هوادار اصل ودگردانی است االب مترادر جریان فلسفی ییی سیاسیی
آنارشیسم در نریر گرفتیه میشیود .از اصیو اندیشیهآ لی رتیرآ میتیوان بیه :سیازماندهی افقیین ضیدیت بیا اقتیدارن رادیکالیتیهآ

انق بییی و بینالملییلگرایین بی ییدایین آزادآ بیییان و اندیشییهن برابییرآ همگییان و ییوددارآ از بازآهییاآ زبییی اشییار هییرد .نیید.
قسمت دوک همین متن.

 | rouZGar.comزایش آنارشیسم و پیر یی ژوزر پرودون | 5



زاد آ انقی ب یکییم صیینضتی هسییتند در ییا از هییم پاشیییدن انیید و جایشییان را بییه واقضیتییی بسیییار اریییانتییر و

تیر تر میدهند.

ژان ــ ایو مولیه ( JEAN-YVES MOLLIERتاریخدان و استاد دانشگاه ورسای ،فرانسه)
مشکل بزرگ سد آ نوزدهم چیست؟ چیزآ است هه رهمو ع با ا ار

ساد آ «مسألهآ اجتماای»

بیاه اش میکرونت .جامضه رشد میهندن را آهن ا ترا میشودن لوهوموتیو ا ترا میشودن و  ،ماشین
بخار! را آهنن هشتی بخارن ماشین نسیاجی .بیهنیوای مییبینییم هیه جامضیه رشید قابیل تیوجهی مییهنید:
بهداشت و پزشکی و هرچیز مربوط به آنها؛ اما ف هت رنهایی هیه در تولیید و میانوفکتور و آنچیه بضیدتر

هار انه نامید میشیود هیار مییهننید بویانوتاز

1

بوی وابهه اسیت .بیفوتر اندیشیمندان ،کسوانی چیون

سنسیمون و فوریه و پرودون (یا مارهبن ه یه ییا اوونن مییشیود یلیی اسیمهیا را ردییف هیرد) همیه از
ود میپرسند چگونه میشود این تناقر را برطرر هرد؟

نمی توان زایش آنارشیسم را فهمید اگر زندگی سراسر نک ت و رمان پرولتاریا را در آن زمان هه چییزآ نیدارد
مگر نیروآ هارش به یاد نیاوریم .روز هارآاش بیشتر از  ۱۲ساات طو میهشد و درآمدآ هه از ز متش به

دست میآورد هفار سیر هردن شیکمش را هیم نمییدهید .نیه مر صیی هسیت و نیه بیمیه و نیه بازنشسیتگی.
هودهانش بهممر اینکه بتوانند روآ زانوانشان بایستند شرو به هار میهنند و از هر دو هود

از شش سالگی میمیرد.

یکیی پییش

وءهاضمه و بیمارآهاآ همهگیر و الکل در هار ویرانیاند .بیسوادآ اادآ است و

تصادر ،قاعت  .در سا  ۱۸۴۰امید به زندگی هارگر بهز مت از سی سا بیشتر است.
ژان ــ ایو مولیه

هارگر هرگز اینقدر فقیر ن ود استن هارگر هرگز تا این د هار نکرد استن هیارگر هرگیز ایینقیدر هیم
از ضیافت اراالضاد یی هه مالکان ابزار تولید از آن بهر میبرند نصیب ن رد بود اسیت .چیه نریاک
اجتماای میتواند این مسأله را ل هند؟ منرور این است هه نهتنها به هارگر هار بدهد بلکه به او بیه

انداز آ هافی بدهد تا بتواند وب بخورد و نه فقط این ،بلکه بتواند بخواند و به فرهنج ود برسید و
در جامضهآ دمکراتید مشارهت داشته باشد.

همانطور هه بورژوازآ هه از پیشرفت سیود مییبیرد
و در نیاز و نضمیت زنییدگی مییهنیید اییدئولوژآ ییود را

در لی رالیسییم مییییابییدن پرولتاریییا در سوسیالیسییمی
کامو

و یهوی بوه وووو

کوه هنووز چوارچوبش شووک

سوسیالیسم براآ پیدا هردن را

ل بییایدالتی بایید

نگرفتووووه جویییییاآ پاسییییخ مشییییکل ییییود اسییییت .امییییا
تنییاقر دیگییرآ را هییه همییابیش فلسییفی اسییت ییل

هند:

نرمن بیرژون ( Norman Baillargeonتاریخدان و استاد دانشگاه کِبک ،کانادا)

مشییکل مشییکلهییاآ فلسییفهآ سیاسییی از زمییان لی رالیسییم ه سییید ،چگووونگی اووروا ت

بووه آزادآ و

سپب برابرآ است .چگونیه بیشیترین بیاز آ ممکین آزادآ را ت یمین هنییم هیه بیا ایین واقضییت سیازگار


 .1اتین ه ه  Cabetاندیشمند سیاسی فرانسیوآ و نخسیتین هسیی هیه یود را همونیسیت نامیید .او در سیا  1848در هرانیهآ رود
سری در ایا

متمد امروزآ جامضهآ آرمانییی بنییاد نهیاد هیه دییر نپاییید .میارهب و انگلیب در تقسییمبندآ سوسیالیسیتها

به المی و تخیلی او را جزو سوسیالیستهاآ تخیلی دانستند.

 | rouZGar.comزایش آنارشیسم و پیر یی ژوزر پرودون | 6



باشد هه همه به ید میزان و با بیشترین میزان برابری ممکن از آزادآ بهر ب رند؟ یضنی بیدون برابیرآ

آزادآ هامییل نیسییت و باییید اییین دو اییید آ آزادآ و برابییرآ را بییا هییم سییازگار هییرد .آنارشیسییتی آمریکییایی

میگوید« :آزادآ بسیار بدون برابیرآ جنگیل اسیتن برابیرآ بسییار بیدون آزادآ زنیدان اسیت .نیه جنگیل
می واهیم نه زندان ».این واست سازگار هردن داهرر آزادآ با داهرر برابرآ وویی هیه آسیان نیسیت وو
این شوا دوگانه به آزادآ و برابرآ همزمان به نرر من یکی از ارزشهاآ بنیادین آنارشیسم است.
هنوز تا اواسط سد آ نوزدهم ا ار

 )an-arkhêبه مضنی ایاب قدر

آنارشیسم هه ریشهآ یونیانیاش (رنار وه

استن ا ارتی منفیی اسیت هیه بیراآ توصییف

هرجومرج و بی نرمی و اال یا بیراآ ممکیوک هیردن یااییان بیه هیار مییرود .گرچیه

موویتووواه از حضوووورپیییشآهنگییانی ماننییید دیییوژن کلبووی1ن تومیییار مییونتزرن میییرآ
وولستونکرافتن اندو شویکی2ن ییا آزاداندیشیانی چیون سیاد و تلوفییل و وییو 3ییا
آرمانشییهرباورانی مرییل گییادوینن اوون و فوریییه یییا انق بیییهییاآ پرشییورآ ماننییید

گراهییور بییابور یییا سیییلون مرشییا  4یییا مضاصییرانی همچییون اسییتیرنر در تییاریخ

آنارشیسم نا برون ای

بردن ای

پیر یی ژوزر پرودون است هه براآ نخستی بار با بیه هیار

اژ در مضنی موضعگیرآ سیاسیی انق بیی ،ناگهیان ارزشیی مر یت بیه

آنارشیسم میدهد و بهاینترتیب این ا ار

را به ساب ود مینویسد.


 .1دیوژن سینوپی یا آنکور هه در میان ف سفهآ ایرانی مشهور اسیت دییوژن هل یی ( ۴۱۳پ.ک .ی  ۳۲۷پ.ک ).نامیدارترین فیلسیور
مکتب هل یگرآ است .این مکتب فلسفی پیرو اصالت ماد و بهشد

ضد مصالمه با قدر

و هن ارهاآ اصیر یود و در پیی

دگرگون هردن ارزشهاآ زمانهاش بود و بیقیدوبندآ و فروتنیی را بیه بزرگیان و قدرتمنیدان میآمو یت .هل یمسیلکان و در رسر
آنها دیوژن فلسفه را برانداز و شادآبخش می واستندن ساد زیست بودند و ف یلت و فرزانگی را تنها در سایهآ آزادآ میسیر

میدانسییتند .اییین آزادآ بییه مضنییی رهییایی رادیکییا از هن ارهییاآ مسییلط و نزدیکییی هرچییه بیشییتر بییه ط یضییت اسییت .اییین سییخن
مشهور از دیوژن سیینوپی اسیت هیه گوینید وقتیی اسیکندر مقیدونی قدرقیدر

هیج! به هنارآ برو و بگ ار آفتاب بر من بتابد.

از او پرسیید از مین چیه می یواهی پاسیخ اش داد

 .2انییدو شییویکی ۱۷۰۳( Ando Shoekiی ی )۱۷۶۲فیلسییور سیید آ هییژدهم ژاپنییی هییه اندیش یهها و هن ارهییاآ مسییلط بودیسییتی و
هنفوسیوسی را نمیپ یرفت و با فلودالیسم بهانوان نراک سیاسی مخالف بود.

 .3تلوفییل د وییو ۱۵۹۰( Théophile de Viauیی )۱۶۲۶شیاار و نمایشینامهنویب پیرآواز آ سید آ هفیدهم فرانسیه بیود بهطورآهیه
شضرهایش را مرل برگ زر دستبهدست میهردنید .امیا او بضیدها بهواسیکهآ نقید شیااران ه سیید بیه فراموشیی سیپرد شید
چراهه از اصیو ه سیید در شیضرهایش اسیتفاد نمیهیرد تیا اینکیه دوبیار تلوفییل گوتییه هشیف اش هیرد .در مییان شیضرهایش

نوشتههایی بود در اشقش به مرد دیگرآن درنتی ه او را بهالت داشتن روابط هم نبگرایانه و نگارش شیضرهاآ هرز نگارانیه
و داشتن باورهاآ لی رترآ و ایرم ه ی به مرگ ممکوک هردند اما او موفق شد فرار هند .در موردآ دیگر ژزوییتهیا کیم دادنید

هه او باید بهالت شضرهاآ هرز نگارانهاش جلوآ هلیساآ نترداک پیاریب برهنیه سیوزاند شیود امیا او از ایین مخمصیه هیم جیان
سییالم بییهدر بییرد .نمییایش تییراژدآ اون اشییق تراژییید پیییراک و تیسی ه مییوفقیتی بینریییر یافییت چنانهییه ا ییارتی از آن یییی هییه مضنییاآ
دوپهلویی دارد یی تا به امروز در زبان فرانسه ماند است « :یانتکار از آن سری شد است» آن اهه تیس ه با نگاهی اندیشینا

به ن رآ هه اشقش پیراک با آن ودهشی هرد است میموید:
آ ! ن رآ هه به قیدآ از ون ارباب ود

پلشت شد است!

یانتکار از آن سری شد است.

 .4پیر سیلون مرشا ۱۷۵۰( Pierre Sylvain Maréchalی  )۱۸۰۳شاار و نویسند آ فرانسوآ .م ارز پرشور امر برابرآ اجتماای و
از پیشگامان اید آ ااتصاب سراسرآ (همرا با گراهور بابور) و آنارشیسم.
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گائتانو منفردونیا ( Gaetano Manfredoniaتاریخدان ،مدرس و کتابدار)
پرودون اوایل سد آ نوزدهم در بزانسون به دنیا آمد و بر
تا آنارشیسیم پییشزمینیهییی مردمیی داشیت .قیدر

ر بیشتر نرریهپردازان سوسیالیسیم ییا

و اصیالت بیزرگ پیرودون در ایین اسیت هیه وقتیی

بیادالتی و نابرابرآ اجتماای را ممکوک میهند میداند از چه حرف میزنت.
ژان ــ ایو مولیه

 پرودون ودش هارگر استن چیاپچی اسیت .وانیدن و نوشیتن مییدانید و نیه فقیط مییتوانید بنویسید
بلکییه میییتوانیید بییه اندیشییه هییایش شییکل منس ی می بدهیید و آنهییا را در قالییب هتییاب منتش یر هنیید .او در
جریان هارگرآ در چاپخانه افسونی را مییابد هه او را به انتشار هتابهایی میهشاند هه فرانسیهآ آن

روز را درمینوردد.

پرودون در سا  ۱۸۴۰رسالهیی میینویسید هیه او را بیه

شهر

میرساند :مالکی

چیس ؟

اگرچه پاسخی هه او به این پرسش میدهد («مالکیت
دزدآ اسیییت») ب فاصیییله آشیییوب بیییه پیییا مییییهنیییدن ایییین
نرییییرآ هییییه چنیییید سییییکر پییییایینتییییر اظهووووار میییییهنییییدن

شناسیییییینامه آ واقضییییییی و گییییییواهی زایییییییش انتیفووووووهی

آنارشیستی استع قااد یی تناقرآمیز هه همهچیز را

میگوید:

وو بن بگویید ب ینم دمکرا
وو نه.

هستید؟

وو چی؟ پب سلکنتطل ید؟
وو پنا بر دا.

وو آهانن پب طرفدار کومت اشرار هستید؟
وو بههیجوجه.

ووووووو کیییییومتی تشیییییکیل شییییید از اینهیییییا همیییییه را

می واهید؟

وو این هه دیگر اص .
وو پب چی هستید؟

وو آنارشیست هستم .گرچه دوست وب نرم باشم اما به مضنی واقضی هلمه آنارشیست اک.

ژان ــ کریستوف آنگو ( JEAN-CHRISTOPHE ANGAUTپژوهشگر و استاد دانشگاه ،مدرسهی عالی
طبیعی لیون ،فرانسه)

او همزمان هه اا ک میهند آنارشیست استن میگوید هه مالکیت دزدآ است .این یضنی چی؟ یضنی
اینکه او مالکیت را اسار گونهیی از نرم اجتماای میداند و با گفتن اینکه آنارشیسیت اسیت درواقیع

میگوید هه «من به پایههاآ ای

نرم اجتماای هه همان مالکیت باشد مله میهنم».
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گائتانو منفردونیا

پرودون تا از این هم فراتر میرود چراهه بیراآ او یید ف یایین چکیور بگیویمن یط مسیتقیمی اسیت

بین سلکهآ سیاسی هه دولت ااما میهندن سلکهآ اقتصادآ هه سرمایه ااما میهنید و سیلکهآ

م ه ی هه اید آ دا اامیا میی هنید .پیب پیرودون بیه مضنیی واقضیی پیدر آنارشیی اسیت چیونهیه تنهیا
هسی است هه این سه شکل از سلکه را به هم مربوط میداند و فکر میهند هه اگر بخواهیم به طرز

مؤثرآ سا تار اجتماای را تغییر دهیم باید هرسهآ آنها را همزمان و با هم برانتازی .

گرچه پرودون براآ تغییر سیا تار اجتمیاای ،وییران هیردن قیدر هیا را مییسیتایدن امیا هیوادار شیونت انق بیی

نیست .او در رؤیاآ نراک م تنی بر ارت اط تا حت ممک

برابر دوطرفهیی است (موتورلیسم) 1هه بانید مردمیی

هه بنا میهند میتواند نخستین نشانهاش باشد .به اندیشهآ او از هر طرر مله و نقد و تمسیخر و قیدان

میشود .بااینهمه آثارش را ها را درمینوردند و آنارشیسماش بهسیرات سوسیالیسیتهیاآ سراسیر جهیان را
مسمور میهندن از آن میان جوان تاز دهتر فلسفه شد ن هار مارهبن هه مینویسید هیه بیه نریر او پیرودون

قهرمییان تییاز آ جنی ش هییارگرآ اروپییا اسییت .یییا دورتییرن در مرزهییاآ اروپییا در روسیییهآ دورن هنییت لیو نیکو یییویج

تولستوآن انوان یکی از مقالههاآ پیرودونن جنو

ول ن را واک مییگییرد تیا هتیاب تیاز آ یود را بیه ایین نیاک

بنامد .اما کسی که رنارشیس را به انتیفهیی بهتمامی انهالبی تبتی

سابق زب هاد

2

میکنت میخائیو

ن هسی هه تماک زندانهاآ اروپا را دید و بارها به مرگ ممکوک شد .

بواکونی ا و

؛ ا یو

ادامه در بخش دوک :میشل باهونین و بینالملل ضد اقتدار


 .1موتوآلیسییم Mutuellismeن آمییوز آ اقتصییادآ و اجتمییاای بنیییاد نهاد شیید از طییرر پییرودون بییر اسییار اصییو ت ییاد برابییر و
هم ستگی و همد متقابل اا ا به یکدیگر.

 .2هیاد

برگرفتیه از یرور او

ییزب مشیروطهآ دمکراتییدن زبیی هییه در سیا  ۱۹۰۵در روسییه بنییاد نهییاد شید و نیاک دیگییرش

زب آزادآ لق بود .از نرر سیاسی لی را و واسیتار سیلکنت مشیروطه بهشییو آ انگلسیتان در روسییه و از نریر اقتصیادآ

طرفدار روز هارآ هشتسااته و ق ااتصاب براآ هارگران بود .آنهیا همچنیین بیه ا قیاا یق اقلیتهیاآ قیومی و می ه ی بیاور
داشت ند .اسیتگا ایین یزب شیوراهاآ مملیی بیه نیاک زمسیتووها بیود .فضالییت ایین یزب پیب از انقی ب اهت یر  ۱۹۱۷ایرقیانونی
اا ک شد.

