
 

  



 

 

 

 

 

ها و  جنبش اریجوش هنرها و علوم بوده است. چه بس و من پرجنبأ م ربازیفرانسه از د ی جامعه 

 نیاند. گذر روزگار از شدت و حدت ا کشور برخاسته نیکه از ا یو علم یو هنر  یادب یها سبک

 جوش نکاسته است. و جنب

مانند هر  ،شود یم میبه شما تقد «دفتر فرنگ»با عنوان مرور منتشر و  بهکه  ها زهیوج نیا ی نگارنده

را  ش یکه شادمان دیتر آن د به شعف آمده و خوش ییایپو  نیا دنیاز د ی،جوگر و  ذهن مشتاق و جست

 شود. کیشر رانیجوگر در او  مشتاق و جست شمار یب یها با ذهن

و هنرها( و  اتیو ادب یانعلوم انس ی نهیدر زم شتریها )ب ها، کتاب رمان یبه اختصار به معرف ها نوشته

 کیدر قالب  لمیف کیکتاب و  کی ایچند کتاب  ایمشترک دو  یها . گاه به نکتهپردازند یم ها لمیف

 ی  مهم و اساس یها متن حفظ شود اما نکته موارد کوشش شده تا اختصار   ی نوشته اشاره شده. در همه

ترجمه نشده باشد اما  یبه فارس شود یم یمعرف نجایآنچه در ا شتر  یکه ب رود ی. گمان مفتندیآثار از قلم ن

از  یکیفرهنگ در  ی با نبض تپنده یرانیا ی خواننده یی  چراکه هدف آشنا ،دهد ینم رییرا تغ یز یچ نیا

 یدر جان یشوق ای یدر ذهن یی کتهرهگذر ن نی. چه بسا از ااستیامروز دن یفرهنگ یها کانون

 به آنجا منتقل شود که چه بهتر! نجایا یفضا ییایپو از ی. اگر اندکزدیبرانگ
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 دو کتاب و یک مقاله
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2. La passion suspendue, Marguerite Duras, entretiens avec 

Leopoldina Pallotta della Torre, Seuil, Paris, 2013.  

3. Marguerite Duras, Jacques Rivette et Jean Narboni, « La 
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یی است در ادبیات و سینما. زیبایی و  ی یکه مارگریت دوراس چهره

مالحت در کارهای او و در شخصیت او و حتا در سیمای او )به 

تا   ۹۶۷ های  ( هویداست. دوراس بین سالهای او بنگرید عکس

هایی سراسر مدرن و رادیکال و سرشار  نوزده فیلم ساخت؛ فیلم  ۹۶۵ 

حال پرسوناژهای او غالبا خودویرانگرند. و  از شور و امید. با این

دید که آنچه  خوبی می آید. گویی او به جا می جذابیت آثار او از همین

مدرن اصالت دارد بحران درونی و  بیش از هرچیز دیگری در زندگی  

جوامع مدرن  گذار از شرایط سخت   که راه   شخصی فرد فرد ماست و این

اند، از  ایی خواستهز ی پس ازدوران نو طور که فالسفه به زندگی بهتر آن

گذرد. از یاد نبریم که او در  به رسمیت شناختن این بحران فردی می

یر ساختاری در نظام یی نوشت و فیلم ساخت که بحث تغی دوره

شد.  تر و پرامیدتر پی گرفته می بسا از امروز هم داغ داری چه سرمایه

دانیم به کجا  شود که چون نمی دلیل نمی»گوید:  بیراه نیست که می

 .«رویم، اصال حرکت نکنیم می

 ۹۶۵۶ تاا  ۹۶۵ های  هایی است بین ساال کتاب دوم رشته مصاحبه 

با دوراس ترتیا   (Stampa) استامپا یایی  ی ایتال مجله نگار   که روزنامه

، باورهااا و احساسااات او و بااال بع بااا  ی آثااار، شخصاایت داده درباااره

ایم. دوراس در جاایی  فرد مواجه های شخصیتی صادق و منحصربه پاسخ

نویسم برای آنکه خیال خودم را راحت کنم،تا اهمیات را  می» گوید: می

 رضا اسپیلی «.از خود بزدایم



 



 «نظام حقوقی همبستگی»ی  دو مقاله درباره

 

1. Jean-Jacques Dupeyroux, « Les exigences de la solidarité », Droit Social, 

no 11, Paris, nov. 1990 

2. Alain Supiot, « Ni assurance ni charité, la solidarité », Le Monde 

diplomatique, Paris, nov. 2014. 

 

 

گذاری و بدر  های همگانی که هر فرد بر اساس درآمدد  در آنادا سدرما ه صندوق»

 ، ا د  عرر دژ ناژ ند دوریدرو از نظدام حقدوقی  «اساس نیاز از آنادا برداتدک کندد

نو سدز   ی بدا  می همبستگی اسدک  مد  ا ن دا بده ا مداا برداتدتز را از دو مقالده

های مطدر  دانگدگاهی فرانسده هسدتند   ی با  هردو از چاره نو سندگاژ دو مقاله

 ی مفادوم نظدری   دوریرو ساا گذتته درگذتک و صاحب آثدار متردددی در زمینده

ی کتدا   ه در ا راژ با عر مههای ا تماعی اسک  اما ال  سوریو ک همبستگی و بیمه

 همبسدتگی در کدول  نظدام حقدوقی   تناخته تدده اسدک صداحب کرسدی   حقوق کار

  ی ر وهگی در فرانسه اسک سسهؤ عرد د مرتبرعر   م دوفرانس، بی

ا تمداعی دارای مفادومی حقدوقی هدز  د باری، همبستگی افزوژ بر مفاهیز سیاسدی 

ی  ندوزدهز و بده عبدن آژ در اعیاد دهی  هسک و ا   امدر در فرانسده از اواخدر سدده

ارورا به تکل ماده قانونی درآمدد ههرچندد در ا د  دومدی در حداا عشدریژ تددژ 

 ( اسک



مالی نیسک ندوعی  حسا  و کتا    آن ا که در بند   همبستگی با عرر فی که در سرآغاز ا   نوتته آمد، از

  های مالی اسک های بازار و رقابک مقاومک در برابر ارز 

اساس سازماژ عامی  ا تماعی بر همبستگی »آمده که  ، ۹۴۵ مصو   ،فرانسه می  ا تماعی  اانوژ عدر ق 

ا تماعی زاده تدد کده  ال  سوریو در عیلیلش بر آژ اسک که با عصو ب ا   قانوژ، تاروندی  « ملی اسک 

گیدرد   زاد بدر سده سدتوژ قدرار می عدازه ا تمداعی   ریگی  متفاوت بود  ا د  تداروندی   سیاسی   از تاروندی  

عشمی  تده عوسد  حدک کدار هتدامل حقدوق  آزادی  مری    ۳خدمات همگانی و   ۲عامی  ا تماعی  ۹

 ی  مری و حک اعتصا (  چنی  تاروندی کده بدر خدشه تداروندی   آزادی فرالیک سند کا ی، مذاکره

ی را که از طر دک ررداخدک مالیدات  دا گیرد، عمام کسان حقوقش را از حک خاد  ا حک خوژ نمی ،سیاسی

آورد عا از خدمات  کنند گرد هز می های ا تماعی در همبستگی ملی مگارکک می ها و ساز د گر هز نه

ی  خدانوادگی و تداروندی ز در م موعده انواع د گر همبسدتگی مانندد همبسدتگی    ا تماعی باره ببرند

  کند تاژ داده و از آناا مراقبک می گیرد، گستر  همبستگی ملی هستند  همبستگی ملی آناا را در بر می

  اند که عغییر در  کی به مرنای عاثیررذ رفت  د گراژ اسک های عودرعو ی ها دا ره ا   همبستگی

 ، ی  دا خدانوادگی خدواه ملدی، خدواه حرفده ،و  دا ان مد  واقن نظام همبستگی بر  امره،  ک  من، در

ی آمدداری  در نظددام همبسددتگی اعشددای  وصددی بددر میاسددبهی خص کدده نظددام بیمدده اسددتوار اسددک درحددالی

عر  ا کمتر در مررض خطر، مگارکک مالی بیگتری دارند اما همه از حقوق برابر برخوردارند  و  رردرآمد

بندی بر مبنای خیرات دهنده و خیرات گیرنده باتد  همه بدر اسداس  مثل خیر ه نیسک که در آژ عقسیز

کنند  چنی  همبستگی کده ادام  منزلدک انسدانی  ازتاژ برداتک میتاژ مگارکک و بر اساس نی ظرفیک

  های فرالیک انسانی منطک بازار در  نبه اسک مانری اسک بر بس   

 

  



 کتاب

Vincent Platini, Krimi, Une anthologie du récit policier sous le Troisième Reich, 

Anacharsis, Toulouse, 2014 

، که مخفف کریمیناا  اتاا اراادا دادد ناه ژاار ااژار ادنیاا  کریمیعنوان کتاب، 

گاهی ادنی از های انتدایی دایش تور، این ژوع  جنایی دد زنان آلماژی. دد تا ا  کادآ

راد    تطح ناالیی دد ژظار گرتتاه ژمی ادنیا    ،ی تاژسود  ی ادادا آژجا که نه عقیدا

آمد، از گزژد تاژسود دد اماان ماژاد   هماین ت اای  خطری نه حساب می نی ااژر  

خواتتند دهاا از یید ننادهای تاژساود  کرد نرای ژویسندگاژی که می مناتبی ایجاد

نهتار دد  نی از طنز اجتماعی   از امید نه زژادگی  های خو ننویسند. دد ژتیجه ژموژه

یی از ادنیاا   کاه گزیادا ،لاف کتااب،  ژساان پنیینایؤ م. میان این آثاد پدید آمد

گاهی   دهد که  ژشان می ،کند آلمان دد د دان دایش تور دا دد اثرش یحلیل می کادآ

ژویساندگاژی ماژناد ژشدا ناود  های انتدایی که هنوز ییغ تاژسود ییز چطود دد تا 

یر  اتکاد کوپلو یتز یواژستند نه موتقیا دتا یانند نه ژحوی که نعادیر ناا نساته

راادن ت ااا   اجباااد نااه یبعیااد از پااو زژاادگی تااخا   گااران دد یبعیااد نرنیاینااد 

 ،که دیگراژی که دیریر نه جمع آژان پیوتتند کادران حتا ناه اعادار کشاید ددحالی

داتاتاژی کاه نارای  اماژند میکاییل یسوایک  ،د ردژدیا ژاپدی ،ماژند آدار کوکهوف

 .ما آرناتا

ی دا داژشاگاا    پژ هشگر دد داژشگاا آزاد نرلین اتا که دد زمارا پنیینی اتتاد 

 .های ادنی یراد دادد های علور اژساژی   پژ هش نریر آلمان دد زمینه



 فیلم مستند

Vencidxs, Aitor Fernandez, DateCuenta, 104 min. Spain, 2013. 

 

ی همین کارگردان و هردو محصول  مستندی است بر مبنای کتابی به همین نام نوشته ونسیدکس

ی جنگ داخلی  درباره( DateCuenta) کوئنتا نگاری آزاد بارسلون یا داته انجمن روزنامه

جنگ داخلی  اندز به سراغ شاهدان و یا بازماندگان این شاهدان از اسپانیا. آیتور فرن

 .هایشان را در تاریخ ثبت کند اسپانیا رفته تا خاطره

( vencidos) و بازنده( vencedores) ی برنده عنوان کتاب و فیلم اشاره دارد به دوگانه

رفت. مشابه  کار می  های رسمی به جنگ داخلی به که در زمان دیکتاتوری فرانکو در اشاره

امروز به صورت خودی و غیرخودی در سیاست نظام حاکم جلوه کرده است.  آنچه در ایران  

برنده و « دمکراتیک»با دیدن این مستند از خود پرسیدم آیا هنوز هم در سپهر سیاسی اسپانیای 

 ؟بازنده وجود دارد

تا »الصه کرد: شاید بتوان علت ساخت فیلم )و نوشتن کتاب( را در این جمله خ

چیزی سخن بگوییم که نیاز به بیانش را احساس  که آزاد نباشیم تا از آن زمانی

 .«کنیم، دمکراسی واقعی وجود نخواهد داشت می



 دو کتاب

 

1. Stefan Ihrig, Ataturk In the Nazi Imagination, Harvard University Press, 

Cambridge, 2014. 

2. Stefan Ihrig, Justifying Genocide, Germany and The Armenians From 

Bismarck to Hitler, Harvard University Press, Cambridge, 2016. 

 

یی دست  شده ها چطور در طول تاریخ به طرز سازماندهی دولتی اینکه  مشاهده

اما دانستن  ،کند بر اندام راست می  اند مو های قومی یا عقیدتی زده عام گروه به قتل

اینکه چنین دولتی همچنان در دوران ما وجود دارد و به نحوی از انحا به تحقق 

هیتلری از بین رفته اما  انگیزد. اگر آلمان کوشد خشم آدمی را برمی کشی می نسل

 .کند آتاتورک پیروی می پاکسازی قومی   همچنان از مشی سیاسی    ترکیه

ترک در  گرایی   استفان ایهریگ تاریخدان با انتشار دو کتاب به بررسی تاثیر ملی

پردازد؛ امری که در  اروپا می های راست افراطی   دوران کمال آتاتورک بر جنبش

مجامع دانشگاهی تا به امروز هم به نوعی تابو است. نویسنده که استاد دانشگاه 

دهد که چطور  هاروارد است با بررسی هزاران سند و مدرک و مقاله نشان می

یهودیان  کشی   ها به عنوان الگویی برای نسل ارامنه و یونانی کشی   ها از نسل نازی

ها با تحقیر مجبور به امضای پیمان  آلمانی  ۹۲۰ ی  دند. وقتی در دههاستفاده کر 

 ی رویارویی آتاتورک با پیمان سور گراهای آلمانی به نحوه ورسای شدند، نگاه ملی

(Sèvres ) هیتلر بیشتر ملهم از   ۹۲۰ بود. ایهریگ معتقد است که کودتای

ی  ها ترکیه برای نازی. رم های موسولینی به فاشیست آتاتورک بود تا از راهپیمایی  



حلی نهایی  ها راه ی اقلیت آلی بود از دولت مدرنی که برای مساله کمالی الگوی ایده

ها، ملتی از نظر نژادی  ها و یونانی کشتار و راندن ارمنی و پیدا کرده بود تا با کشت

بار  های دولت ترکیه و این یی که همچنان در سیاست مسالهـ همگن تشکیل بدهد 

ی  شود به مقیاس اوایل سده شود. اگر حاال نمی در مواجهه با کردها مشاهده می

هویت قومی، انکار زبان مادری و... را در پیش  عام کرد، سیاست انکار   پیش قتل

 .گیرد می

، ایهریگ پیشنهاد کرده ها آتاتورک در ذهنیت نازییکم، با عنوان  در پایان کتاب  

کشی  ی به نقش الگوساز کشتار ارامنه در نسلبود تا پژوهشگران علوم سیاس

کشی، آلمان و  توجیه نسلیهودیان بپردازند، کاری که خودش با انتشار کتاب 

 .به انجام رساند ها از بیسمارک تا هیتلر ارمنی

 


