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ي  هاي فرانسوي است كه من در ارتباط با كارهايش و به قصد ترجمه  ، يكي از آنارشيستDaniel Colsonدانيل كولسون 
ايشگاه كتاب آخرين بار، حدود دو سال پيش، او را در نم. هايش به فارسي چند سال پيش با او تماس گرفتم بعضي از پژوهش

ين فرانسه  شناسي در دانشگاه سنت اتي او استاد جامعه. ي بازنشستگي است گفت كه در آستانه مي. ليبرتر در شهر ليون ديدم
  :هايش از جمله كتاب. ي تاريخِ آنارشيسم و فلسفه كتاب و مقاله نوشته است طور عمده در زمينه بهبوده و 

  
  
- L'Anarchisme de Malatesta, éd. Atelier de création libertaire, 2010 
 آنارشيسمِ ماالتستا
- Trois essais de philosophie anarchiste : Islam, histoire, monadologie, éd Léo Scheer. Broché, 
2004 

ي آنارشيستي ي فلسفه سه جستار در زمينه  

- Petit lexique philosophique de l'anarchisme de Proudhon à Deleuze, Le Livre de poche, 
2001, (ISBN 978-2-253-94315-0). 

ي فلسفي آنارشيسم، از پرودون تا دلوز نامه لغت  
- La compagnie des fonderies forges et aciéries de Saint-Étienne (1865-1914) , autonomie et 
subjectivité techniques, 1998 

ين سنت اتيسازيِ  گري و آهن شركت ريخته  

-Anarcho-Syndicalisme et Communisme. Saint-Etienne 1920-1925, préface de Pierre Ansart, 
éd. Centre d'Etudes Foréziennes/Atelier de Création Libertaire, 1986 
 آناركوسنديكاليسم و كمونيسم

 



ي نيچه را در جنبش آناركوسنديكاليستي رديابي و  آثار و انديشهي  تأثيرات و رابطه» نيچه و آنارشيسم«اي با عنوان  او در مقاله
ها را به   آن اكنون. برداشته بودمي سريع و نسبتاً آزاد،  مبسوطي، با ترجمههاي  من از اين مقاله يادداشت.تحليل كرده است

   .ام  به صورت اصلي، فرانسوي، نگه داشتههاي پانويس را  ارجاع .آورم جا مي  در ايناله از اين مق ي تقريباً كاملي برگرفتهصورت 

  
  

  نيچه و آنارشيسم
  

سازِ شمارِ عظيمي از   زمينه،اش هاي متناقض گر و درخشش هاي تحريك ، با چهرهبا كليت خودآثارِ نيچه به خاطر انسجام 
ترين نوعِ  شده حال شناخته نترين و درعي  زمخت افراطي، كه ي گرايانه مثالً يك خوانشِ راست: ها و تفسيرها بوده است خوانش

تري هم از همان ابتدا وجود داشته كه خوانش و تفسيري كارگري، آنارشيستي و انقالبي  گيرانه هاست؛ اما خوانشِ ظاهراً غافل آن
 ِ »من« گويي . شد  معاصر تفسير مي در كنارِ استيرنر ــ از روي الگويِ فردگراييِها تا ديرزماني ــ ي آنارشيست يچهن. بوده است

گيِ نافروكاستني كه در معاشرت با ديگران  يك تكينه«اش به عنوان  ته و انديشيده شدنآنارشيستي و استيرنري  بر مبناي زيس
ي مدرنيته، كه در  خصيصه شكل و بي  يك، با افراداي  لحظهتوانست، حتا براي ، مي1»خودارجاع بودهمواره متفاوت از ديگران و 

 به قول  .لولند، يكي پنداشته شود مي... سفرهاي توريستي، وهاي انتخاباتي،  گيري هاي ورزشي، رأي ومها، استادي سوپرماركت
تري از يكسان بودن  ي عميق هاي اسفناك بيلياردي هستند كه با هر تالش براي متفاوت شدن در ورطه مثل توپ« ها  ژيل اين
  2».روند فرو مي

ي اوايل قرن بيستم، متكي به  كم در فرانسه ها، دست ي نيچه توسط آنارشيست ز انديشهشدت فردگرايانه ا در واقع اين تفسير به
 طور كلي ها و به شدت از سنديكاليسم، اعتصاب كه به» آنارشي « اش  و نشريه3 ليبرتاد آلبرت مثالً.ها بود برخي از چهرهآراي 
  bohème  بوهمهايي چونتر جريان طور كلي النت، يا به يا فيلسوفي مثل ژرژ پ.كرد هاي كارگري انتقاد مي جنبش ي عمل نحوه

 ، كه در مجموع در پاريس اواخر قرن نوزدهم به طرز فكرها و رفتارهاي جنبش كارگري و dandy وارگي، داندي يا كولي
  .ليبرتري نيز راه يافته بود

  
هاي عدالت  گونه به ايده  فراانسان را اينيمايسهاي كمون پاريس،  ترين چهره لوئيز ميشل، آنارشيست معروف و يكي از برجسته

  :4زند اجتماعي و انقالب پيوند مي
گويي  مند نيچه، كه برآمدنِ فراانسان را پيش گاه رؤياي شكوه آن(...) ما خواهانِ فتحِ نان، مسكن و پوشاك براي همه هستيم « 

  ».، تحقق خواهد يافتكرده بود
فرناند پلوتيه، . ناميد  مي5»ي سروران طبقه«اي،  ، با استناد به مفهوم نيچهي كارگر را شارل آندلر، سوسياليست معروف، طبقه

» طرفدار الغاي مالكيت خصوصي« ، »انقالبي« خود را همزمان ) Bourses de Travail( دبير تشكيالت كارگري 
  .ناميد مي) اي آن پرورش و فرهيختنِ خويش، به معناي نيچه ( 6»پروري ي خويشتن دلشيفته«و

هاي   نيز شماري از فعاالن كارگري و عميقاً درگيرِ فعاليت)براي مثال، جنبش كارگري در برزيل (در جاهاي ديگري از جهان
و » ها فراانسان«كه انقالبيان بايد براي پيدايش دانند  شناسند و بديهي مي هاي نيچه باز مي جمعي، خيلي زود خود را در نوشته

هاي انقالبيِ نهفته در مردم  تبليغ و تهييج كنند كه بتوانند مردم را از رخوت و كرختي به در آورند و توانيي »ها انسان ـ خدا« 
  .7را آزاد سازند

دوستي، نفرت از اقتدار و  اي، عدالت اجتماعي و نفيِ انسان گراييِ نيچه اما اين تالقي و آشنايي ميان شورشِ كارگري و نخبه
رسيد كه  شك چنان نامحتمل و غريب به نظر مي هاي جمعي و تحقيرِ انبوهه، بي وجودات، جنبشمراتب ميان م تأييد سلسله

هاي انقالبي بتوانند خود را در  ها و سنديكاليست شد كه آنارشيست زيرا يك لحظه هم تصور نمي. حتا وقوعِ آن مسكوت ماند
ها هرگونه جنبشِ  ليسم و آنارشيسم، و از خالل آنهايي بازشناسند كه مطالبات اجتماعي و اعتصابات كارگري، سوسيا متن

ها و  شد تصور كرد آنارشيست گونه مي چه. عانه محكوم كرده بودخواهان برابري و عدالت باشد، قاطجمعي يا فردي را كه 



قي و پوپوليستي، ر اخالترين تعابي  رايجبرضدها  هايي را از آنِ خود بدانند كه نيچه در آن بندي ها بتوانند فورمول سنديكاليست
به نظر نيچه در كه » بردگاني«و » ناتوانان«دفاع كرده بود، » بردگان«و » ناتوانان«ه علي» سروران«و » مندان توان«مدام از 

  .8اند چيرگي يافته» اربابان« و » سروران«ي اعصار بر  همه
 و آنارشيسم، تنهايي و نگرش اريستوكراتيك نيچه  هاي سياسيِ نيچه به سوسياليسم گويي گونه بود كه، با توجه به بدوبيراه چه

  نظرانه تقليل نيافت؟ به يك فردگراييِ تنگ
ها، برخالف انتظار، خود را در  همه از كارگران و سنيدكاليست شايد فقط آنارشيسم آن دوران بتواند توضيح دهد كه چرا آن

اي كه پنجاه سال پيش از  هاي عملي و نظري فكر كنند ايدهها   چه چيزي باعث شد كه آن؛ها و شخصِ نيچه بازشناختند، نوشته
توانستند، باوجود  ها مي گونه آن  چهشود؛ آن توسط پرودون و باكونين مطرح شده بود، حاال توسط نيچه با زباني شديدتر بيان مي

ي تمايزات مدرن  تنِ شالودهشكس هايي از يك جنبشِ واحد براي درهم شان، بخش هاي آشكار ميان نظرات ها و ناسازگاري تفاوت
  پذيري، باشند؟ گري و سلطه ميان فرد و جمع، تئوري و پراتيك، سلطه
  :به سه دليل. هايي پاسخ نداده است  اما آنارشيسمِ آن دوره به چنين پرسش

. ها نندگان با آنهاي نيچه و چگونگي برخورد خوا شود به نحوه و تاريخ انتشار نوشته  مربوط ميتر، ، و زودهنگامدليل اول -1
اما اين . 9 و مورد تفسيرهاي متعدد در پيوند با كشف مجدد آثار استيرنر قرار گرفتندهاي نيچه خيلي زود شناخته شدند نوشته

هاي نيچه، در نگاه اول، با  ي نوشته آميز و شاعرانه شكلِ تحريك. نخستين استقبال اساساً ادبي، زيباشناختي و اخالقي بود
هاي  پاشيِ جنبش  تنها از زمان بين دو جنگ جهاني بود ــ يعني مصادف با ازهم.آمد سي و فلسفي جور در نميخوانشي سيا

ها و تفسيرهاي  ور در فرانسه، با خوانش ليبرترِ كارگري ــ كه كساني چون ياسپرس، لوويت و هايدگر در آلمان، يا بتاي و لوفه
  .ي نيچه را فراهم ساختند ردگرايانه از انديشهفلسفي خود بسترِ فراگذشتن از خوانشي صرفاً ف

طور كه كلود هارمل در كتابش  بدون شك، همان. گردد اش برمي ي بيانِ پروژه  دليل دوم به تاريخِ خود آنارشيسم و نحوه-2
دون، دژاك، كوردروا، گذارِ آنارشيسم، استيرنر، پرو گام و بنيان پردازانِ پيش نويسد، نظريه  مي1880تاريخِ آنارشيسم از آغاز تا 

 و آثار نيچه،  ها طبعاً هنوز از انديشه ، هرچند آن10اند از هر فيلسوف ديگرِ زمانِ خود نزديك باكونين، در آراي خود به نيچه بيش
  .كه بعدها زاده شد، هيچ اطالعي نداشتند

اند و  يوم، امكانِ خواندنِ آثار نيچه را داشته لو، گيي بعد، براي مثال كروپوتكين، اليزه روك  دورهورزانِ آنارشيست درعوض، انديشه
ها و نيچه را، در  شك وجوه اشتراك فراواني در انديشه و نگرشِ آن شان بي هاي مورد عالقه ها و موضوع بررسيِ دقيقِ نوشته

 جغرافياشناس، هاي خود، به عنوان ورزان در پژوهش  اما اين انديشه.ي انسان، طبيعت و جهان، نشان خواهد داد باره
اي را دريابند كه بداعت و  جانورشناس، محقق تعليم و تربيت، دغدغه و امكان اين را نداشتند كه بعد نظري و سياسيِ انديشه

  .داد معناهاي آن را درك كنند ايِ آن زمان هم اجازه نمي اش چنان بود كه حتا به فيلسوفانِ حرفه اصالت
كرد، خودآموخته بود و آراي گوناگون داشت اغلب تحت تأثير فقرِ آموزشي  ي سياسي مي بارزهي بعدي نيز كه م  آنارشيسمِ دوره

اي  ير مونات، چنين مدرسه ن، پيهاي آن زما به قول يكي از سنديكاليست. بود) به سبك ژول فري( در نظامِ آموزشيِ آن دوره 
جنبشِ آنارشيستيِ آن دوره، حتا در فردگراترين » .برد شان ميداد و سواد انديشيدن را از ياد به مردم سواد خواندن ياد مي«

قدر از نيچه فاصله  چنين نگرشي همان. نظرانه بسنده كرده بود بخشِ خود، متأثر از چنين آموزشي، به يك نگرش عقالني تنگ
دي كه در بسياري نقاط جهان ي متعد خواهانه گرانه و رهايي هاي شورش داشت كه از استيرنر، باكونين، پرودون، و نيز از جنبش

دوستانه، به يك اخالق  كم به يك آرمانِ اوتوپيايي و انسان هاي بسته، كم ي محفل آنارشيسمِ آن دوره، در محدوده. جريان داشت
ي زماني، همچون يك رشته احكامِ كهنِ اخالقي،  ي تعليمات مسلكي، انتزاعي و فاقد جنبه سياسي خشك و رق، يك پروژه

ي توضيح، آموزش،  رو، مسئله از همين.  شهروندي تقليل يافت كه كافي بود در مورد خود و ديگران به كار بسته شوندمذهبي و
، در 11، و سپس اصول تشكيالتي، از روي الگوي احزابِ مذهبي و ماركسيستيئولوژيكي و رفتاري عضوگيري، رعايت اصول ايده

هاي آنارشيستي و  هاي آنارشيستيِ آن دوره البته تنها مختص گروه ر گروهگرايانه د اين خصلت فرقه. اولويت قرار گرفت
  .ئولوژيكي نبود ايده



ي نيچه مشكل داشته  هاي فكري خود به انديشه  سومين دليل اين امر كه چرا آنارشيسم در پي بردن و بيان كردن نزديكي-3
گريِ فيزيكي و اخالقيِ برآمده از آن جنگ، و سپس در  اي جنگ جهاني اول، خودويران گردد به كشتارهاي توده است، برمي

  ).اي سرخ و قهوه(هاي مرگ  جويانه به ماشين رهاييسراسرِ دورانِ بين دو جنگ، تبديلِ اميدهاي 
گونه زماني خود را در بيانِ خشنِ نيچه، در سيماي فراانسان، در  ها ناتوان از توضيحِ نظري و سياسي اين امر كه چه آنارشيست

بنديِ  بخشِ تركيب كران و رهايي  و بنابراين در تكاپوي بيخواهي، ها، بازگشت جاودان، توان هيمي چون سروران، آريستوكراتمفا
شان با  اي را كه به تالقيِ نظرات بر آن ناتواني، سيماهاي ادبي و زيباشناختي ها، بارشناخته بودند، اكنون افزون نيروها و اراده

اي اكنون  آن مفاهيم و پرسوناژهاي نيچه. زشناسيِ خودشان در آثار نيچه انجاميده بود، از دست داده بودندي نيچه و به با انديشه
ي  چهره ي بي انبوههصورت  اهاي اپراي واگنري تبديل شده بود تا سپس بهوكرن هاي توخاليِ تئاتري، بوق به شعارها، ژست

باد  باد، مرده ها و تظاهرات فرياد زنده وغاگر و ناتواني كه در ميتينگهاي غ هاي جنگ درآيد، يا توده سربازان در سنگربندي
سوسياليستي كه در تقابل با  زدند، منطقِ فاشيستي و ناسيونال گري سينه مي دادند و زيرِ پرچمِ منطقِ سلطه و خودويران سرمي
هاي   بود كه براي هميشه جانشينِ جنبشي كمونيسمِ روسي مدعي كشانه  آدم همان اندازه بورژوايي و به خردهمنشيِ  كلبي
شده  گونه آن رهايي روزي ممكن شمرده مي د كه چرا و چه فراموش كننهمهي كارگريِ پيشين شده است، و آن  خواهانه ييرها

  .است
  

د كه نه ي ليبرتري در اواخر قرن بيستم، سرانجام اين امر ممكن گردي ها بعد بود كه، همراه با تجديد حيات انديشه فقط مدت
اش كرده بودند آزاد گردد، بلكه برد  هاي مبدلي كه بر تن هايي كه بر سرش آورده بودند و لباس ي نيچه از تحريف تنها انديشه

ها و كارگرانِ  همه از آنارشيست هاي او فهميده شود و درك اين موضوع ميسر گردد كه چرا آن بخشِ نوشته فلسفي و رهايي
  .بخشِ آثار نيچه پي برده بودند طور شهودي به برد و معناي رهايي ها پيش به انقالبي مدت

  
 نيروي خواهي، بازگشت جاودان، دوباره كوفمن مفاهيمِ فراانسان، توان ي كارهاي نويسندگاني چون ژيل دولوز و سارا بر پايه
رانِ آنارشيست و در قالبِ عباراتي بسيار گ اكنون پس از ابداع. دادند بخش خود را نشان مي بخش و قدرت انفجاري و رهايي الهام

يابد كه به  ي نيچه تنها در رويكردي معنا مي ي انديشه گونه بعد فردگرايانه شد فهميد كه چه ها، سرانجام مي نزديك به آراي آن
باشد، و » ها توانهر شخص يك گروه و تركيبي از «اي كه، به قول پرودون،  به شيوهاي متكثر باشد، يعني درك امور  طور ريشه

و يك خواست يا اراده  يك ذهنيت» من«يك » شخص« ي خود يك  ا، به نوبههر گروه و جمعي نيز هرچقدر هم گسترده يا گذر
، چه هر نيرو، هر انرژي، هرچه كه باشد يك خواست توان است« ي ميشل هار،   براي نيچه، به گفتهبار ، اين كه يعني جايي.باشد

و چه در جهان ) ها ها، آرمان ها، انگيزه ميل(چه در جهان رواني و اخالقي ) هاها، نياز ها، غريزه رانه(رگانيك،  يا اودر جهان آلي
  12».خواهي است غيرآلي يا نااورگانيك، خود زندگي يك مورد خاص از توان

ديگر وابسته به نبوغِ فرضيِ هاي كارگريِ ليبرتري  همراه با تجديد حيات جنبش ليبرتري، درك نزديكي ميان نيچه و جنبش
اكنون امكانِ دريافتن اين . هاي نبود بندي  عبارات و فورمولري آنارشيست يا ناشي از سوءتفاهم بر س چند فعالِ خودآموخته

ي نيچه و آنارشيسم، وراي عمرِ زودگذرش، برآمده از  انگيز ميان انديشه  نزديكيِ شگفتگونه موضوع فراهم شده بود كه چه
 ها و رويداهاي پايانِ قرن بيستم سرانجام مجال  اي بوده كه موقعيت جويانه هاي رهايي تاريخيِ يك انديشه و جنبشسرشت

  .شان را ميسر ساخته است ديدن، تكرار و بنابراين فهم
  
  
  
  
  
  



  ي نيچه و جنبشِ كارگري ليبرتري انديشه
  

  
  

اند و به طريق اولي استنادهاي  ان را خيلي كم تئوريزه كردهش آناركوسنديكاليسم و سنديكاليسمِ انقالبي اعمال و پراتيك
اما آثار به جا مانده از . اند وانگهي فعاالن سنديكايي هم از چنين استنادهايي خيلي دور بوده. شان بسيار اندك بوده است فلسفي

ي كافي است و  رسمي به اندازهاند مقدارشان در آرشيوهاي  اعتنايي و نافهمي مواجه شده ها گرچه هميشه با بي اين جنبش
ها،  ها، جزوه ها، مقاله شامل آفيش(هاي معين است  و مرتبط با وضعيتهاي پراكنده  ها و نوشته  شمار عظيمي از گفتهحاوي

گذارند تا  ديده است در برابر چشم مي چه را تاكنون كسي نمي كه در مجموع آن) ها ها، مفاد كنگره راني ها، متون سخن اعالميه
 پژواك پس از يك قرن بخشيد  مي معناي نيچه و آنارشيسم شده ، به رويدادهايي كه به رابطه اي دوباره كشف ار ديگر با نيچهب

  .دهد
  

 بدون شك با همين فورمول .»مواظبت كرد) ها ناتوان (ها در برابر ضعيف) تواناهانيرومندها،(ها  قويبايد از «گويد  نيچه مي
و براي نگرشِ ) دوستي كتب انسانم( و فضاحتي كه براي اومانيسم  ييانه، و درست به دليل بارِ رسواگوي پارادوكسال يا نقيضه

بت ها حمايت و مواظ  اند، بايد از آنپذير نيرومندها آسيب(اش  خصوص به دليل تناقضِ وارونگي به جهان دارد، و به» اجتماعي «
خورد، يعني درست از  هاي كارگري ليبرتر از كجا آب مي ه و جنبشهاي ميان نيچ توان پي برد كه نزديكي ، بهتر مي!)كرد

   .رسد تر از هر جا به نظر مي ها بديهي ها بيشتر از هرجا و جدايي ميان آن ي ميان آن جايي كه فاصله همان
  

وبيش  هاي بودنِ كم وهها و شي  تيپتوان فهميد كه اربابان  و بردگان هاي تكراري در اين باره، امروزه بهتر مي با وجود مجادله
 و هربار و در هر لحظه بايد با دقت و ظرافت شمار به كار بست هاي بي ها را در مورد وضعيت توان آن گريزپايي هستند كه مي

هيچ رو   وجودشان به.كنيم هستند ندرت در جاهايي كه گمان مي  اربابان و بردگان به.بسيار در ارزيابي و تفسير به كار برده شوند
درك و . پوشانند كنند و لباس مبدل مي ها را تثبيت مي ها و بازنمودهايي نيست كه معموالً آن ها، نقش ها، جايگاه بسته به نشانهوا

دريافت وجود سرور و بنده مستلزم يك ارزيابي، يك داوري و يك شم عملي شديد و ظريف است كه هميشه در حالت بيدارباش 
ها را در اين يا آن موقعيت، در مورد  ي آن مراتبِ مولد و تغييردهنده  پيوسته متغيرِ روابط و سلسلهبه سر برند و بتوانند واقعيت
ها را به دموكراسي و  ها، كه وي آن ي خلق و توده  براي نيچه مردم، انبوههالبته درست است كه. اين يا آن مسئله، دريابند

ي منفي و مدرنِ برده، نيروي عده و عدد،  ي چهره كننده ِ خيره داند، بيان هاي اخذ رأي مرتبط مي بر صندوق طلبيِ مبتني مساوات
هاي ليبرتري  كه شناخت حتا سطحي از جنبش اما چنان. توزي، است نيروي واكنشي و آزمند، و اغلب در انقياد نفرت و كينه

ها نيست، بلكه پژواك  اي براي آنارشيست دهنده چيز تكان برانگيز نه فقط حاوي هيچ دهد، اين داوري سياسي و مجادله نشان مي
بنابراين تالقي و اشتراك . اش را دارند شان از روابطي انساني است كه آرزوي برقراري ها و طرز تلقي بينيِ آن مستقيمي از جهان



تفاوت و   بيهاي هاي مدرنيته، توده برخالف ظواهر، اگر توده: بندي كرد توان چنين فورمول ديدگاه نيچه و آنارشيسم را مي
ي  چون و چرا در مقوله ، بي)از موسوليني تا مائو و ديگران( مند  ي سرانِ فره  و غالباً شيفتهبازان هاي مطيعِ سياست منفعل، توده

هاي انقالبي يا  سم، سنديكاليستهاي كارگري معروف به آناركوسنديكالي گيرند، در مقابل، جنبش قرار مي» بردگان«اي  نيچه
هاي  ها و نوعِ زندگيِ طبقات يا محيط شناختي و تاريخي مربوط به ارزش هاي جامعه گونه كه بررسي ــ همان» عمل مستقيم«

سروران، « ايِ  ي نيچه وچرا در مقوله چون دهد ــ به همان اندازه بي هايي هستند نشان مي اي كه زادگاه چنين ارزش حرفه
  :توان ذكر كرد  براي اثبات اين نظر نقاط همگرايي بسياري مي.گيرند  ميجا» ساالران ها ، بهين آريستوكرات« و » اربابان

، يا با استناد به رويكرد 13»مردم يا خلق «نقاط ضعف و قدرتبراي مثال، با استناد به پرودونيسم و پرودون، و تعريف پرودون از 
شده  هاي آفريده نوزدهم و بيستم، و ارزشهاي  اي كارگري در قرن هاي حرفه شناختي در مورد برخي بخش تاريخي و جامعه

هاي  اقليت « هاي كارگريِ آناركوسنديكاليستي، شان با جهان و با ديگران؛ يا باستناد به جنبش ها و نيز رابطه توسط آن
تصديق شان از اعتصاب همچون ابراز و   برداشتي فردگرايي و كنشِ جمعي، و سرانجام ها يعني آميزه ي آن و شاخصه» تأثيرگذار

ي يك تحليل جامع  كه مدعي ارائه  بي آن.)برداشتي كه هنوز كه هنوز است به درستي درك نشده است( ي كارگري  نيرو و اراده
  :ي نيچه و جنبشِ كارگري ليبرتري را خاطرنشان كنيم ي همگرايي بزرگ ميان انديشه سه نقطهتوانيم در اينجا  باشيم مي

  
  ي طبقاتي خواهي و مبارزه جدايي

  
را از ) بندگان(و بردگان ) خدايگان(هنگامي كه نيچه اربابان : اي بيندازيم گيري مهم نيچه نخست نگاهي سريع به يكي از موضع

براي نيچه . كند بخشيِ ديالكتيكي به اين دو مفهوم مقابله و مخالفت مي ي او براي وحدت سازد، با هگل و شيوه هم متمايز مي
 است و گرنه صرفاً مندي اوليه  ثانوي يك تفاوتفقط معلولِِميان اربابان و بردگان )  و همستيزي، مغايرتتخاصم(تاگونيسم آن

 خود ي ارباب و برده كه در آن اصلِ فعال در طرف نفي، در طرف كسي كه براي تصديقِ رابطه. وار خواهد بود يك ديدگاه برده
اي از   چنين انديشه است يك تصديق از نفي، از نيستي زاده شود؟گونه ممكن چه.  ندارداي  ديالكتيكيكند، هيچ چيزِ نفي مي

اي  به معناي نيچه(  بايد به جاي آن ديدگاهي اربابانه يا سرورانه است و از نظر او) وارانه برده(ي بردگاني  شهنظر نيچه يك اندي
  .مندي و مغايرت است  يك جدايي است، تفاوتسازد دقيقاً چه سروران را از بردگان متمايز مي برگزينيم تا پي ببريم آن) كلمه

  
اي كه ارتباط و اتصال ايجاد  شدگيِ سروران است، نه به مثابه مبارزه آنتاگونيسم ميان سروران و بردگان نخست مستلزمِ متفاوت

 چرا توان فهيمد  درست از چنين ديدگاهي است كه مي.كند بلكه همچون جدايي برمبناي قطع ارتباط و ايجاد تمايز مي
طور راديكال با  ره بهاند، هموا روي كرده  پيو سرورانمندان  سازي توان جا كه از روند متفاوت هاي كارگري ليبرتري از آن جنبش

  .اند ي طبقاتي بيگانه بوده اش از مبارزه و برداشت)  صورتي از هگليانيسم(ماركسيسم 
اش در نظر  ي كارگر، وقتي از ديدگاه رهايي يكاليستيِ انقالبي، طبقهرو، در برداشت و دريافت آناركوسنديكاليستي و سند ازاين

نواييِ  ديدگي، فالكت و بي ي طبقاتي، با استثمار، ستم شود، ابتدا و اساساً با مبارزه چه اغلب گفته مي گرفته شود، برخالف آن
هاي  دوستي ها و نوع نمايي ها، مظلوم دوستي اني انزجارآورِ انس فيزيكي و اخالقيِ ناشي از اين شرايط؛ و از سوي ديگر با رشته

 همچون ـ قدرت او ـ بستگي دارد به رگر اساساًي كا بخش طبقه  توانِ رهايي.شود اي كه به همراه دارند، تعريف نمي ورزانه غرض
ي حسِ  هگر، برپاي دهي به خويش همچون نيرويي خودمختار، مستقل، تصديق ـ در شكل و سامانـمحصولي تاريخي و محلي 
 ديگري جز خودش كه به هيچ چيزاش،  ها، داليل و نهادهاي الزم در تأمين استقالل ي خدمات، ارزش غرور و كرامت، داراي همه

 اين دريافت و برداشت، از .اش در آفريدنِ جهاني ديگر، بستگي ندارد سان تبديل شود، و به توانايي خواهد بدين چه مي و به آن
گي و   از همگرايي، بالفاصلهكههاي واقعي و عملي است،  بيانِ شمار فراواني از رويكردها و كنش. نيستابتدا تئوريك و نظري 

براي مثال، در مورد فرانسه، يك بررسي اندكي منسجم در تجارب تشكيالت كارگري . يابند معنا ميبداهت عللِ اين رويكردها 
Bourseطور  ي كارگر نخست بايد به اليسم و سنديكاليسم انقالبي، طبقهبراي آناركوسنديك. 14دهد  اين موضوع را نشان مي

ي كساني  خصوص با همه اي دست به انشعاب بزند، هيچ چيز مشتركي با بقيه جامعه نداشته باشد، ازجمله و به راديكال و ريشه
 در .يندگيِ منافعِ او هستندپردازند و مدعيِ نما به وضعيت او مي» دوستي نوع» «دوستي بشر«، »سوسياليستي «با عناوين كه 



رود ــ نامِ صريح و شفاف  ئولوژيك بسيار فراتر مي ولقِ ايده ي ليبرتري جنبشِ كارگري ــ كه از مرزهاي تق گفتمانِ اين شاخه
 جدا«ي جامعه  ي كارگر بايد از بقيه  طبقه.است» خواهيِ كارگري جدايي«اي ــ  شدگي ــ از ديدگاهي نيچه اين روند متفاوت

. كنم، اصالً شرط زندگي است جدايي، به معنايي كه من توصيه مي«: را پرودون چنين بيان كرده استاين موضوع . »شود
سان كه حل شدن، قاطي شدن و جذب  متمايز شدن، خود را تعيين و تعريف كردن، به معني موجوديت يافتن است؛ به همان

مان  امكاني است كه ما براي ابرازِ حقاب كردن، انشعابي مشروع، تنها انشع.  است و از دست رفتن شدنضايعشدن، به معني 
از  ي كارگر اين را بداند كه اگر قصدي جدي دارد، اگر به دنبال چيزي غير از موهومات است، بايد پيش باشد تا طبقه (...) داريم

توضيح  [ 15».ودش و براي خودش عمل كندطور انحصاري از طريق خ پس به و ازاين(...) هر چيز از حالت قيمومت بيرون آيد 
چه نيچه  آن« : يابد نزد نيچه پژواكي مستقيم مي» تمايز« ها از پرودون در تفسيرِ ژيل دولوز از مفهوم   اين جمله:در زيرنويس

افتني ي( كنيم  ، چيزي كه به آن عمل مي)جستني نيست ( كنيم  نامد خصلت درونيِ چيزي است كه ابرازش مي اغلب تمايز مي
  ]»).دادني نيست  از دست( شويم  ياب و متمتع مي ، چيزي كه از آن كام)نيست 

  
اي  ي طبقاتي غايب نيست، اما اين مبارزه ديگر هيچ چيزِ ديالكتيكي ندارد، در رابطه بديهي است كه در اين شيوه نگرش، مبارزه

ي خود بفشارد و  كننده هوش  آغوش مهلك و بي كارگري را درهاي پيوسته در صدد است تا جنبش» ي محتضر جامعه« كه 
براي . ها را وادار به پذيرشِ قواعد مشتركي براي مبارزه، و انتخاب اشكالي از مبارزه كند كه به نظمِ موجود تعلق دارند آن

 يك كنشِ ي طبقاتي، نخست مثابه شكل ويژه و ممتاز مبارزه ها اعتصاب، به هاي انقالبي و آناركوسنديكاليست سنديكاليست
 همواره تكين و وابسته به اوضاع است كه» آنتاگونيسميهمستيزي يا « شود، هنگام است كه پيوسته تكرار مي ي نابه گذارانه بنيان

شمار و نفسِ  هاي جزييِ بي اي گسست پيوندها و موانعِ پيشين كه، از خالل ستيزه شدگي زماني است، گونه است، نوعي پاره
، »شوند تربيت مي« از طريق آن اي است كه اعتصاب شيوه. 16سازد رگر را به نحوي قطعي دگرگون ميحركت خود، وجود كا

كنند تا سرانجام انفجارِ نهايي اعتصابِ  آماده مي» عمومي«ازپيش  بيش» هاي جنبش« را براي شوند و خود مي» آزموده جنگ«
  .17عمومي فرارسد

اما اين . گيرند ها را نيز برعهده مي نامه ارگري تعيينِ اهداف بالفاصله و عقد توافقهاي ك ي اعتصاب، سازمان در اين تكرارِ پيوسته
مثابه نيروهاي  هاي كارگري به ي اين جنبش دهنده  عنصرِ تشكيل.ها هميشه موقتي اند نامه اهداف همواره ثانوي و اين توافق

 ي را» برآورده شدن«گونه   آن ــ ، هيچارچوبِ برقراريِانقالبي در اين است كه هرگز هيچ سازش معقولي ــ معقول به دليل چ
خصوص  كارگران حتا و به. دهند كه برآمده از نظم اقتصادي و اجتماعي و وابسته به توانِ آن باشد، هدف خودشان قرار نمي

شان موقتاً »حق« به كسبِ بخشي از . كننده نيستند كنند در وضعيت متقاضي و درخواست ها را امضاء مي هنگامي كه عهدنامه
اگر كارگران چيزي . 18 به دست آورند كلِ آن راديگري جز خودشان»  وثيقه«منتظرند تا آزادانه و بدون هيچ  و دهند رضايت مي

شورشِ . دهند اعتنايي قرار مي روست كه هيچ ميلي به جهانِ كهنه ندارند و آن را مورد تحقير و بي كنند از آن درخواست نمي
  و ارتجاعيréactiveها با نيروهاي واكنشي  ي آن سازد، مبارزه هايي است كه وجودشان را مي ابِ نيروها و جنبشها تصديقِ ن آن

réactionnaireكس  چيز از هيچ ها هيچ آن. شده است صورت فرعي و مشتق اند، صرفاً به  كه با چنين تصديقي مخالف
 تواني كه خود حاملِ آن هستند درخواست دادنِ كردن و گسترش ن، از توانِ بياچيز را از خودشان كنند، همه درخواست نمي

چه  بر گزينش، دعوي و مطالبه، و بازتركيب و ازنوساختنِ آن گانه مبتي اي است سه شان با جهان بيروني رابطه رابطه. كنند مي
   : هست

  ديقِ اين توانِ جديد؛ نظمِ موجود و انتخاب وسايل الزم براي تصي  دهنده گزينشي از ميان عناصر تشكيل -1
ها،  مثابه ارزش اي نظمِ بورژوايي به سازيِ ريشه  آتي تماميت فضاي اجتماعي، از خاللِ دگرگونفراگرفتنِي   دعوي و مطالبه-2

  اخالق، نظام اقتصادي و سياسي؛
  .چه هست  بازتركيب و ازنوسازيِ تماميت آن-3
  
  



بندي كرده  را چنين فورمول ، سه بعد يادشده 1910 تا 1901 در فرانسه از ويكتور گريفوئلس، دبير سنديكاي عمومي كارگران 
بخشيدن به  گيريِ پايان ها بر حكومت كردن، با پي اش، با نفيِ حقِ آن هيچ انتظاري از رهبران و اربابان ي كارگر بي طبقه«: است
كند  ها را معين مي سازد، شرايط گسترشِ آن را ميهايش  بخشد، انجمن ي آنان، خود را سازمان و تجمع مي روايي و سلطه فرمان

ي فعاليت خود   را كه بايد فتح كند مورد بررسي، تأمل و زمينهها و حقوقي  تضميني  مجموعه تدارك و برقراريها و از طريقِ آن
 فعاليتي كه اين محيط ي ، سپس وسايلِ تضمين اين فتح را با امكانات برگرفته از محيط اجتماعي،  با نفيِ شيوهدهد قرار مي

 تبديل كند فراهم چه در صدد است كارگر را به يك خادمِ دربند، به يك فرد تحت حكومت حاملِ آن است، با نفيِ هر آن
  19».اختيارِ اعمال و كردارِ خود و داور مقدرات خويش باشد كوشد همواره سرورِ و صاحب سازد، و مي مي
  

يابيم  چه هست، همان رويكرد نيچه را بازمي ي انشعاب و بازتركيبِ هرآن ر اين خواست و اراده، داي ديگر جا ما، به شيوه در اين
ها برضد خودشان، بلكه  نه به معناي برگرداندنِ آن( ها  كه از ابتدا در وجود زرتشت و سپس در خواست او براي واژگوني ارزش

  .يخ و برقراري جهاني سراسر نوين است، در پي دو نيمه كردنِ تار)به معناي ويرانيِ الواحِ قانون
  

باوري است  گيرد كه نوعي منجي  جا ميفراينديگذارانه، در  گرانه و تفاوت ي ليبرتري نيز، تصديق اي، پروژه ي نيچه همانند پروژه
ي  رتري در انديشهباوريِ ليب  از آنارشيسم اسپانيايي تا منجيتوان ديد، شدن مي ي جوامعِ روبه صنعتي و آن را كم و بيش در همه

[ » شبِ بزرگ« به زبان مردمي تمِ اعتصاب عمومي، يا . 20يهوديِ اروپاي مركزي كه توسط ميكائيل لووي تشريح شده است
. يبرتري استي انقالبي در جنبش كارگري ل گر همين برداشت راديكال از مبارزه نشان] ي موعود انقالب و سرنگوني هنگامه
بخشد، دست روي دست  معنا مي» جزيي«هاي  ، كه به تكرارِ اعتصاب généraleيا كلي »  عمومياعتصاب«ي كارگر با  طبقه
كرانِ  با نشان دادن نيروي بي هاي ژريكو، شيپور اين است روش او ، كه همچون.كند چيز را متوقف مي گذارد و همه مي

 عمالً ي كارگر ك و دريافتي از انقالب، طبقه در چنين در.هاي نظمِ موجود است كشان در پيِ برانداختنِ ديوارچين زحمت
 آن تواند كس نمي چيز است،  چيزي كامالً نوين كه هيچ كس جز خودش ندارد زيرا مدعي است خودش همه درخواستي از هيچ

  21.آورد را به وي دهد زيرا خودش آن را به ارمغان مي
  

  فدراليسم
  

ونه يا چندگ» مند كثرت«ي نيچه الزاماً  گرانه د تصديقرويكر. ليسم استگاه ديگر نيچه و جنبش كارگري ليبرتري، فدرا تالقي
سنگيني  هگونگي است و ب ي ذاتي نفي، يك ويژگيِ ذاتي تصديق، كثرت و چند گونگي؛ و خصيصه«است زيرا به قول ژيل دولوز 

. 23چيز باشد، داللت ندارد منشاء همهاي بر يك نيروي واحد، يك اصلِ مركزي كه   ِ نيچه»خواهي توان« مفهومِ 22».يكتاگرا است
هايي از نيروها داللت دارد كه در حالِ  ها، يا بر مجموعه ي رانه بر كثرت نهفته«اي  ي ميشل هار اين مفهوم نيچه به گفته

ن خواست توان ترجما 24 ».شدن با هم يا جداشدن از هم هستند زدنِ يكديگر، در حال جمع شدن با يكديگر يا درحالِ پس يكي
مراتب و  را همپارچه و تابع سلسله] هاويه، آشوب و درهماميختگي[ خواهد كثرت نيروهاي كائوس  اي است كه مي عزم و اراده

. ل كندهايشان را در يكديگر حل و منح ها و ضديت ي هگلي، تفاوت شيوه ها را ازميان بردارد يا، به كه آن آن مندي سازد بي پايگان
اين دريافت از . 25»گر و نيرومند، پذيراي تنوع، تفاوت و كثرت است خواست توان، تصديق «ي ميشل هار باز به گفته

  .گرانه است  بسيار روشني انقالبيهاي كارگري لبيرتري و سنديكاليست خواهي، براي درك اشكالِ گوناگونِ جنبش توان
نديكاليسم انقالبي نوعي توتاليتاريسم تفسير توسط س» خودبسندگي«ي  د بود كه مطالبهمعناهاي زمخت اين خواه يكي از نقض

داند درست به اين خاطر است كه خود تركيبي از كثرت و تفاوت  مي» تماميت«ه اگر آناركوسنديكاليسم خود را ك آن حال. شود
 در چنين معنايي است كه .كند است و آن را در دلِ كليت خويش تجربه مي» تفاوت«و » ديگري« او خود حاملِ . است

پرودون نه فقط تئوريسينِ سوسياليستي است كه بر ضرورت خودمختارشدنِ راديكالِ . آناركوسنديكاليسم حركتي پرودوني است
 تنها كسي است شك  بي، بلكه)خواهي جدايي(ورزد  ي جامعه تأكيد مي لِ بقيهي كارگر در قبا ي طبقه دهنده هاي تشكيل بخش



پرودون، برخالف ماركس، نه . داند  ميmultipleي از نيروها و واقعيتي كثير و چندگونه ي كارگر را شاملِ كثرت كه تركيبِ طبقه
  .زند حرف مي»  كارگراتطبق«ك پرولتارياي انتزاعي، بلكه از و ي» ي كارگر طبقه«از 

كه  آن حال. كند شده، از عقلي است كه در بطنِ تاريخ عمل مي اي انتزاعي، زيرا ابزاري ي كارگر فقط لحظه براي ماركس، طبقه
توانند ناپديد و به شكل  براي پرودون نيروهاي كارگري نيروهايي انضمامي و زنده، متفاوت و درحالِ شدن هستند كه همواره مي

ها شوند و  ها چيره شوند يا برعكس، جذبِ آن ديگري پديدار شوند، تغييرماهييت دهند، نيروهاي ديگر را جذب كنند و بر آن
 و دريافت در برداشت. رو چيزي قطعي و هميشگي نيست هيچ و اين فرايند تغيير و تبديل به.  قرار گيرندها ي آن زير سلطه

، تركيبي ناپايدار 26است» برآيند«د تركيبي يا به قول پرودون يك يك پيام» يافته ي كارگر سازمان طبقه«آناركوسنديكاليستي، 
  .دانند بخشيدن به جهاني نوين ضروري مي د كه وجود يكديگر را براي هستياز نيروهاي متكثر، متفاوت، خودمختار و حتا متضا

  
ها هر  گيري همه اصرار داشته است كه به هنگام رأي اغلب اين موضوع مورد بدفهمي قرار گرفته كه چرا سنديكاليسم انقالبي اين

اين درك و دريافتي است كيفي و نه كمي، . د با ديگران برخوردار باشش، از نمايندگيِ برابرسنديكايي، فارغ از تعداد اعضاي
، متناسب با »عملِ مستقيم«هاي كارگري موسوم به  كرد جنبشگسترش و كار. گذار و نه انتزاعي و كلي از واقعيت تفاوت

 موردهاي پرودون و نيچه در  اين گوناگوني كامالً با تحليل. گيرند، بسيار گوناگون است كشورها و مناطقي كه در آن شكل مي
ي جنبش   در تجاربِ ويژهبراي مثال. همخواني دارد» نيچه(» خواهي توان«يا ) پرودون( » توان«هاي ابراز و تصديقِ  شكل

، فدراليسم كارگري همواره با وحدت ) ]هاي كارگري تشكيالت اتحاديه[ به خصوص در چارچوبِ بورسِ كار ( كارگري فرانسه 
بهاتر از آن  شان گران گي هركدام فرد يا تكينه شود كه خصلت منحصر به شدت گوناگوني مشخص مي ي نيروهاي به ستيزمندانه

ر بار خود له هاي ديگر را زي ها، برمبناي قانونِ عده و عدد، يا ارزيابيِ جعليِ كميت و اندازه، ديدگاه بوده كه ديدگاه يكي از آن
هايي كه خود  سازها، گروه ستها، دارب چين ها، حروف تراش سازان، چوب كاران، نوازندگان و موسيقي  معدنهايي شامل انجمن. كند
ي وجودي تكينه  داند كه شيوه هاي كارگري را تشكيل مي بندي ها و غيره، انواعي از گروه كش ناميدند، لوله مي» كشان زحمت«را 

كردند كه  تر مبارزه مي مثابه نيروهايي ويژه براي اتحاد و ابراز وجود در دل نيرويي گسترده فردي داشتند و به و منحصر به
  .كرد اش را از تركيبِ همين نيروهاي متمايز كسب مي توان

هاي  ونهاي فعاليت و فدراسي ، بلكه در ميان شاخهاين گوناگوني تنها منحصر به اشكال سنديكايي نسبت به يكديگر نيست
نيز  ي معينِ صنعتي ، يا در درون يك شاخه)براي مثال، معادن، فلزكاري، موسيقي، خدمات پستي، و غيره(اي و صنعتي  حرفه

  تر، خودش تركيبي است از نيروهايي به همان مثابه يك توانِ بزرگ ي جنبشِ كارگري به دهنده  هر نيروي تشكيل.27وجود دارد
ها،  هاي فعاالن، تعداد اعضاي آن شان، سنخ يابي هاي سازمان ها، شيوه هاي آن ي مكانمده از جغرافيابرآ: مند و تكين اندازه كثرت
شان، نوعِ  اي ي آن صنف و حرفه، سهم نسبيِ اعضاي سنديكا، نوعِ كاردانيِ حرفه شان با بقيه گونگي كاركردشان، روابط ريتم و چه

هاي پايه در يك  هر كدام از سازمان. شان، خاستگاه كارگران ساده، و غيره اريشان، سازمانِ ك ابزارهاشان، نوع شركت و كارخانه
نه تنها يك نيروي ويژه و متفاوت از بقيه است، ) ن از هر شاخه يك سازما فقطشامل(سيون محلي يا در يك بورسِ كار، فدرا

نشِ نيروهايي خودمختار است كه بندي و گزي سو حاصل تركيب ثبات كه از يك است همواره بي» برآيندي« بلكه خودش 
 مستقيماً با نيروهاي ديگر تركيب شوند يا با توانند، به درجات مختلف، در درون تغيير روابط موجود در داخل بورسِ كار، مي
ن توا ها اختالف پيدا كنند؛ و از سوي ديگر حاصلِ نيروهايي اجتماعي، فني، انساني، غيرانساني، نمادين و مادي است كه مي آن
ي اين نيروها تقابلِ جعلي ميان طبيعت و فرهنگ، جهان و جامعه را  مجموعه. 28ناميد» چندرگه« تو،  ي برونو له گفته ها را به آن

جا كه براي موجوديت  بندي نيز، از آن ترين گروه دهد كه كوچك ي با جهان قرار مي ها را در رابطه زند، زيرا آن همواره برهم مي
يي كه، بنابه ، جااست» اجتماع ويژه«ي يك، به قول پرودون،  دهنده يلخواند، خودش عنصر تشك را فراميخود تمامي واقعيت 

هاي خاصي در رابطه با بورسِ  جا دانيل كولسون به تجربه در اين [  29.»ترين جزء شاملِ كل است كوچك«بندي نيچه  فورمول
  ]31 و  30ايم ردهاش به فارسي صرفنظر ك كار پرداخته است، كه ما از ترجمه

ها در اين امر نهفته  هاي ليبرتر در تواناييِ آن هاي اساسيِ جنبش رو، در نزديكي تناتنگ با نيچه و اليبنيس، يكي از خصلت ازاين
ي خود مدعي خودبسندگي باشد و، از  دهند تا هريك به نوبه ي خود امكان مي دهنده ي نيروهاي تشكيل است كه به همه

 گونه حقِ مطلق خويش به خودمختاري را بنيان نهد چه هست را از آنِ خود كند تا بدين آنديدگاهي، تماميت. اين آن شرط 



هاي فني،  افراد، شاخه( هاي كارگري  ي جنبش دهنده ي نيروهاي تشكيل ي آن همه  برپايهاست كه) اي شناسانه هستي(
شان ــ  دارند و ــ با برابريِ راديكال، فارغ از ماهيت و وزنحقِ بيان و ابراز وجود ) هاي محلي، و غيره سنديكاها، اتحاديه

 بگذارند تا منازعهها را در معرض تجربه و   مورد ارزيابي قرار دهند، آنشان را توانند پيوسته معناي تجمع و انجمن مي
صورت منفي، يعني   به همين خصلت است، كه.شان حاملِ آن است تعيين كنند هايي را كه تجمع و تركيب مراتبِ ارزش سلسله

كند   اين احساس را القا ميآيد، هاي كارگري برمي گونه كه از بررسي آرشيوهاي پليس و آثار به جا مانده از انجمن  آناز بيرون،
  .اند منازعه و تغيير مواضع ناگهاني بودهومرج،  هاي دچار كائوس و هرج كه چنين جنبش

[...]  
  

  عمل مستقيم
  
ها،  ، بدون واسط و ميانجيسم و سنديكاليسم انقالبي، نيروهاي كارگري بايد هميشه مستقيماً عمل كنندبراي آناركوسنديكالي 

ترين  جا بايد به وسيع را در اين] بازنمايي [  مفهوم نمايندگي.représentation  »نمايندگي«و بدون » ها نماينده«بدون 
 فقط رد كردن نمايندگيِ سياسي نيست، بلكه امتناع از هر شكلي از معناي آن در نظر گرفت، زيرا، از ديدگاه ليبرتري، مسئله

شود كه   كننده در نظر گرفته مي دست اي انتزاعي و آلت نمايندگي ــ اجتماعي، نمادين يا علمي ــ است كه ضرورتاً پديده
 و سازد  از آنِ خودش مي،بخشد مراتب مي ها نظم و سلسله  آن بهزند، شان حرف مي  كه به نام استمتمايز از نيروهايي

هاي كارگري ليبرتري را درك  توان بعد ديگري از جنبش رو مي ازاين .كند توانند انجام دهند قطع مي چه مي شان را با آن ارتباط
فعاالنِ . فكري، يا انتلكتواليسم ها با مسلك روشن يعني ضديت آن: كننده است اش اغلب گيج كرد كه به خاطر ظاهرِ متناقض

اه  و شناخت هستند، همردانش خواني،  ارزِ آناركوسنديكاليست و سنديكاليست انقالبي، كه شيفتگانِ فرهنگ، مطالعه و كتابمب
 و براين مبنا پيوسته در صدد امتناع از هرگونه ،32»شود و نه عمل از تأمل ايده از عمل زاده مي«با پرودون بر اين باورند كه 

پارچه، مدعي باشد  ي داليلِ وجودي خودش و به طور منطقي و يك ند كه، از بيرون و برپايهبندي تئوريك يا علمي هست صورت
  . حرف بزندها خواهند، يا به جاي آن ها چه هستند و چه مي داند آن مي

هم هاي ادبي نشريات در حول و حوش تغيير قرن نوزد هاي كارگري، يا ضميمه خانه هاي كتاب گونه كه ناچيزترين كاتالوگ همان
ي اصل و تبارِ  داوري درباره شده يا مورد استفاده قرار گرفته، غيابِ پيش آوري دهد، پراكندگيِ آثار گرد به بيستم نشان مي

، فقط حاكي از )فنون، ادبيات، فلسفه، سياست( هاي مورد بررسي  شان، ناهمگنيِ عرصه هاي فكري نويسندگان و سوابقِ جريان
ها نسبت   به صورتي كه غالباً به آن،برهمِ مبارزانِ آناركوسنديكاليست نيست خودآموخته و درهمواره و التقاطي،  حالت گلچين

هايي كه به اين  ي فرهنگ مبارزاتيِ كارگري، همچون گوناگونيِ دروني و بيرونيِ جنبش  خصلت ناهمگن و پراكنده.شود داده مي
هاي كارگري موجود در  اي و اشكال متنوعي كه در درون جنبش ههاي حرف بخشند، و همانند گوناگونيِ هويت فرهنگ معنا مي

در تجارب مختلف،  هاي مردد  و گام گيرند، به رغمِ ظواهر نه چندان دقيق فالن لحظه، فالن مكان و فالن موقعيت، به خود مي
ها را فقط با  مباالتي آن با بيتوان  هايي كه نمي گزينش. اند گيرانه كوتاهي نكرده هاي حساس و سخت گاه از انجام گزينش هيچ

ي ليبرتري،  هاي انديشه خواهي، به اقداماتي نظير آموزش در دبستان ابتدايي، يا مشهودترين تم استناد به اردوي جمهوري
  .33محدود كرد

نه فقط ــ توانند  هاي كارگري مي يابيِ جنبش هاي گسترش هاي فرهنگ كارگريِ انقالبي، و نحوه در چنين معنايي است كه نحوه
اي از  ترين ــ در فرايندي از پاسخ و تكرار، بلكه همچنين در زمينه ترين تا كوچك ، از بزرگ و تو در توبه صورتي انعكاسي

دانيم كه آثار هر  بازشناسي متقابل و با بداهتي همسان در شكل و محتوا با آثار كساني چون پرودون و نيچه قرار گيرند؛ و مي
 كه هرگونه خواست منظم ساختن دانستتوان داراي چنان خصائل ناهمگن، متناقض و متضادي   ميز ني رااين دويك از 

   .سازد ثمر مي بي را شان سويه و منطقي يك
  
       



سياسي، زباني يا  (اي بودنِ مدون يا نمادين، از هرگونه نماينده ي امتناعِ كردارهاي كارگري از هرگونه بيروني رو، در شيوه ازاين
ي كردارهاي كارگري به  ، و نيز در ارادهكنند چه هستند و چه مي  اين كه كارگرانساختنِ منظمكردن و   ادعاي بيانبا) ميعل

ها و رويدادها، به نوشتارهاي  سان به شكل و محتوا ، به مبارزات و تشكيالت، به انديشه و عمل، به روايت ي يك به شيوه پرداختن
ي  گويند، با انديشه چه مي هاي نيچه بلكه همچنين با آن ي اين كردارها نه فقط با شكلِ نوشته مهها، ه دست به عمل زدن ادبي و
 اي از دولت، از كليسا، يا از شناخت، خصوص، در رابطه با موضوع مورد بحث ما در اينجا، با نقد نيچه شده در اين شكل، و به بيان

ي مهمي  بار ديگر جنبه ي نيچه يك توانند از خالل انديشه كارگري ليبرتر ميهاي  هاي جنبش كردارها يا پراتيك. همانندي دارند
ها در  ، و نيز قدرت آن، مذهب و سياست ِ شناخت»واكنشي« روز سازند، يعني نشان دادن خصلت  شان را به از فعاليت

 به شان  گماردنها از طريق  في كردنِ آن، در ناتوان ساختنِ اين نيروها، و ن»توانند انجام دهند چه مي جداكردن نيروها از آن«
ي تابعِ زندگي به هدف، به قاضي، به مقام  ي ساده از يك وسيله« براي مثال در مورد علم و شناخت كه . 34خدمت اهدافي ديگر

اي  ها و كليساها نيز صادق است كه به شيوه همين امر در مورد سياست و مذهب، دولت. 35»و مسند عالي ارتقاء يافته است
من، دولت، « . يابي واكنشي و دروغين درآورند ها را بهتر به خدمت يك اتصال كنند تا آن ديگر نيروهاي كنشي را نمايندگي مي

دوست دارد سخن براند تا به ديگران بباوراند كه صدايش از دلِ چيزها (...) سگي است رياكار (...) دولت » «  ام خود مردم
كوشند  علم، كليسا، دولت، هركدام مي. »ترين نوعِ آن كليسا نوعي دولت است و دروغين« يسا،  و در مورد كل36.»خيزد برمي

، نيروهاي كنشي را به خدمت نيروهاي »ذات و جوهر« را به يوغ » جنبش و حركت «،ها واقعيت را به خدمت دروغِ نشانه
ي  در اين رابطه(...) « : گويد  حورِ علومِ انساني ميم ي خصلت هگلي و فايده طور كه دولوز درباره  همان37.واكنشي بگمارند

را با ) آفريدن، سخن گفتن، عشق ورزيدن، و غيره( هاي واقعي  شويم كه كنش انتزاعي از هر نوعِ آن، همواره به جايي كشانده مي
كنيم، وجه ثالثي كه  لط ميگوهر يك كنش را با منفعت يك وجه ثالث خ: ها جايگزين كنيم ي اين كنش نظرِ ثالثي در باره نقطه

گرا، بشريت،  ي عيني خدا، روحيه( عايد خود سازد شود بايد از اين كنش نفعي ببرد، يا حق دارد پيامدهاي اين كنش را ادعا مي
در نقدش از سوسياليسم (ود نيچه با صراحتي تند و شديد گويد اما خ  موضوعي كه دولوز تلويحاً مي.38)فرهنگ يا حتا پرولتاريا

، حاوي هيچ »ي كارگر طبقه«يا » پرولتاريا«ي  ز و فريبنده به خصلت رازآميارجاع دادنبيان كرده است، يعني )  آنارشيسمو
دهنده يا   تكان ديگر، بسياري مبارزان برايي پرودون، و همراه او، كه براي يك خواننده) نظر كم از اين نقطه دست(چيزي نيست 

 .به آناركوسنديكاليسم و سنديكاليسمِ انقالبي بينديشند وتابِ عمل اند در تب  كساني كه كوشيده، يعني برايگيركننده باشد غافل
اي غايي از عللِ نزديكيِ  توان گفت برعكس، زيرا اين ارجاع، اگر با اندكي دقت نگريسته شود، برخالف ظاهر امر، نشانه حتا مي

  .دهد هاي ليبرتري به دست مي نيچه و مبارزان جنبش
  
دهد  ي اجازه مي ِ انسان است كه به و»تاريخ پيش«   است، يك »ژنريك  ياساز  داللتكنشِ«يك » فرهنگ«ي دولوز،  ي نيچهبرا

، به طور   كنش ايناما. خودش باشد» حق«خودش باشد، » ارباب و سرور«، »سخن بگويد«بلكه » پاسخ گويد«تا ديگر نه فقط 
ها،  ساز، تاريخ نژادها، مردم  به جاي فعاليت داللت«. 39»سرشتي ديگر درآمده است از به اسارت نيروهايي كامالً« تاريخي، 

هايي با خصلت واكنشي،  ]كمونوته[ها، جماعت  هاي اجتماعي، انجمن سازمان. كند  معرفي مي به ماها را ها، كليساها و دولت طبقه
فعاليت « ، اين »ساز كنشِ داللت«دولوز اين . 40»سازند جذبِ خود ميند و آن را چسب ساز مي هايي بر كنشِ داللت گلهمچون ان
ها و ديگر اشكال منفردكننده و  ها، كليساها، دولت ها، طبقه ي نژادها، مردم  را كه در چنبره41»ساز مثابه موجود داللت انسان به

 اين .نامد مي» سويه وجود يك«را كند كه آن  به چيزي منسوب مي تر تر و تهاجمي طور وسيع اند، به هويتيِ گيركرده و جذب شده
همچون اصلي «كند،  و افرادي كه خود توليد مينافروكاستني به اشكال اجتماعي » يقدرت«همچون » سويه وجود يك«

بنديِ انفرادي، كه  كننده، معاصر با فرايند تقسيم ، آنارشيك و كوچي  كشايند خميرمانند وكند، اصلي ها عمل مي استعاليي در آن
 دولوز حق دارد كه اين بعد 42».طور موقت به وجود آورد  بهها را  آنحال قادر است هم افراد را منحل و منهدم سازد و هم درعين

كشايند و «را با صفت » سويه وجود يك«  و در اين دريافت از وجود به مثابه قدرت يا توان را خاطرنشان سازد،» آنارشيك«
جا كه هر موجود  بگويد، آن» دار آنارشيِ تاج«كند، و به دنبال آنتون آرتو از مشخص » تآنارشيِ موجودا« بودنِ » پالستيكي

چيز  بالفاصله بدون ميانجي و وساطت در همه«است زيرا »  برابر«اي در ابراز و تصديقِ وجود خويش با همه  خاص و تكينه
  43.»حضور دارد



 به مثابه خاستگاه هر  وجود دارد»عمل«سو   از يك.يابيم ميبازون هم سان در پرود  بيانِ اين تمايز را با كلماتي تقريباً يك
اش را از  استعداد انقالبي« بدون آن انسان كه» جنگ« ) 1: ي جنگ و كار ي دوگانه ، در چهره»انديشه و تأمل«و هر » ايده«

نيروي « ، » كار« ) 2؛ كاست ي فرو م44»اي تمدنِ طويله«ك ، به ي»باهمستانِ ناب«و زندگي خود را به يك » داد ميدست 
،  و از سوي ديگر.45»هايش، مانند خود آفرينش نامتناهي در كاربست«و » سان در طرح خود واحد و يك« ، »كشايندي جامعه

برقرار » امر مطلق« يابيِ اجتماعي كه همچون  تملك نيروهاي جمعي و توانِ عملِ موجودات انساني توسط اشكالِ متواليِ فرديت
امرِ مطلق، با تجسديابي در شخص، همراه با خودساالريِ فزاينده، « : كند ، تملكي كه پرودون آن را اين گونه توصيف ميدشو مي

 اجتماعِ انساني و واليِ دانشگاه مخلوقات  پادشاهمسنديابد؛ خود را در  به تدريج در نژاد، شهر، صنف، دولت، كليسا، توسعه مي
  46».شود ن بلندايي، امرمطلق به خدا تبديل ميبا رسيدن به چني. نشاند مي

 مطلق كه درپيِ  امر، و اشكال متعدد»هايش نامتناهي در كاربست« ، »پذير نيروي كشايند و شكل«اما اين تقابل ميان عمل، 
لم رهبرانِ تشريح همين تقابل شديد را به ق. به انقياد در آوردنِ آن هستند، فقط خاصِ نيچه يا پرودون نيستتثبيت كردن و 

 هاند و در وضعيتي كه ظاهراً همه چيز فراهم بود زده نوشته شده هايي كه اكثراً شتاب بينيم، در متن سنديكاليسم انقالبي هم مي
هاي ويكتور گريفوئلس گوش  به حرف. بپردازند» سنديكاليسم« ، »پرولتاريا«، » ي كارگر طبقه« سازيِ   مطلقها به تكريم و تا آن
: را تعريف كند» سنديكاليسم«خواهد  پردازد و مي مي)  پرودون و از ديدگاه نيچه(مي كه به تمريني خطرناك م، هنگاكني

اين جنبش . اش بر كارخانه و كارگاه نائل شود  به تصاحبِ كاملِ حقوقخواهد ي كارگر است كه مي سنديكاليسم جنبش طبقه«
 47». كار محصولِ كوششِ شخصي و مستقيمِ خود كارگر خواهد بودكند كه چنين فتحي در راستاي تحققِ رهاييِ ابراز مي

هاي  ي شمار زيادي از خصلت  كلمات و نگاه، عصاره توانسته است، در زير فرسودگيانگيز كه در دو گزاره اي شگفت جمله
نمايندگي يا يك  هويت، يك ها را به تبعيت از يك رو آن هيچ كه به آن سنديكاليسم انقالبي و آناركوسنديكاليسم را بيان كند بي

آن  : »تصاحب كاملِ حقوقِ خويش« ، تنش به سوي »ابراز«، »رهايي«، »فتح«، »كوشش شخصي و مستقيم«. سازمان بگمارد
يابد كه بالفاصله تعريف  بندي خاصي مي جا محتوا و فورمول گفت در اين كه نيچه در مورد نيچه مي» سازي كنشِ داللت«

كه (اولي، يك نماينده يا يك سازمان طريق   براي گريفوئلس سنديكاليسم نه يك چيز است، نه به.كند  ميسنديكاليسم را تعيين
  .ي كارگر طبقه» جنبش« است، » جنبش« سنديكاليسم يك ). ي كارگر است جا منظور طبقه در اين

او به .  نداردقراردادي و مكانيكيدهد، هيچ چيز  ي متن نشان مي طور كه ادامه  قلم گريفوئلس، همانبندي به اين فورمول
پردازد كه برخالف رسم اجباري سنديكاليسم  بالفاصله به طرح نكاتي مي) انگيز و باز به طرزي شگفت(اي پرودوني  شيوه
اعتمادي را كه كشيش به « : است» قدرت«و » خدا«ي  بورژواها نيست، بلكه در بارهداري، كارفرمايان يا  هايي عليه سرمايه رديه

بازان را كه به پرولتارياي مدرن حقنه شده است، سنديكاليسم با اعتماد به خويش جايگزين   اعتماد به قدرت سياستخدا دارد،
نشاند  كند، و به جاي عملي كه برچسبِ قيم بودن خدا و قدرت بر آن خورده است، سنديكاليسم عمل مستقيم را مي مي
ي نخست نيرويي  خواهيِ كارگري گفتيم، در وهله ي جدايي تر در باره چه پيش  آن، در پژواك باي كارگر  جنبش طبقه.48»(...)

 نيروي  بهاست در تقابل با اعتماد به نيروهاي ديگر،» اعتماد به نفسي« دهد،  است كه امكان به جنبش در آمدن به خود مي
است، كه گريفوئلس » عمل مستقيم«ر ي كارگ اما درعين حال، جنبش طبقه. بازان حكومت ِ سياست/خداي كشيشان يا قدرت

، كه دهد قرار  مي»  قدرت برآن خورده استبرچسب قيم بودن خدا و«بيش مبهمي در تقابل با عملي كه و آن را به طور كم
  .اند  خوردهقيمانگي» برچسب«دا و قدرت هستند، ي خ شايد معناي ديگرش اين باشد كه چون در انقياد شبح و سلطه

در طول چهار پاراگراف، گريفوئلس به افشا و محكوم كردن خدا و كليسا، . يز به همين اندازه جالب استي اين متن ن بقيه
ي انضمامي  كند، و با مشكلي ظاهراً ناچيز، به دليل جنبه ي سخن را ناگهان قطع مي سپس رشته. دهد حكومت و دولت ادامه مي

ي  خواهانه هاي مذهبي يا پر از اعتماد به ارزش اصالحات مملو از ايدهكارگراني «در رويارويي با . شود  مواجه ميو عمليِ آن،
رسد همان پاسخي است  جا نيز پاسخي كه به نظر بديهي مي  در اين، سنديكاليسم چه رويكردي بايد داشته باشد؟49»رهبران

ي چنين  برپايه» !ترس و با ما بياآيا تو يك كارگر هستي؟ اگر آري، پس ن« : ها افتاد كه با سرود معروف كمينترن بر سر زبان
ارزشِ بايد . نگرشي بايد در تقابل با هويت و برچسبِ مسيحي، هويت و برچسب ديگري نهاد، يعني هويت و برچسبِ كارگري

 بديهي و اما گريفوئلس اين پاسخِ.  نشان داد)هاي اقتصادي نظر تاريخ و تعين از نقطه(گي و برتريِ وضعيت كارگري را  پيشينه
كند و  او با قاطعيت چنين پاسخي را رد مي. كند ها را انتخاب نمي ها و بازنمايي بخش اما مبتني بر منطق انفعالي هويت اطمينان



 اگر سنديكاليسم انقالبي .داند چه در توانِ سنديكاليسم انقالبي است مي خصوص مغاير با آن آن را مغاير با هدف مورد نظر، و به
كه  هستند، بل» كارگر«ها  خست به اين دليل نيست كه آني ن  يا رفورميست را از خود براند، در وهلهنبايد كارگران مسيحي

 به 50»ي كارگر از سوي ديگر جنبش، كنش از سويي، و طبقه«اش اين است كه بايد ميان   دليلاي متفاوت، برعكس يا به شيوه
كند، چراكه موضوع دقيقاً همين است كه كارگران  ضمين نميي كارگر چيزي را ت  تعلق داشتن به طبقه.دقت تمايز قائل شد

توانند روي يكديگر قرار گيرند و صرفاً به دنبالِ  ها مي ها و برچسب باشند زيرا هويت» سوسياليست« يا » مسيحي« توانند  مي
و است » جنبش« و » مل ع« تفاوت مربوط به . تفاوت جاي ديگر و از نوع ديگري است. تحميلِ حضور، عمق و ذات خود باشند

، »كارگران«، و مخدوش سازند  راها ها و محدويت ها اثر بگذارند و نشانه توانند بر امور و برچسب تنها عمل و جنبش مي
، »ها يوناني«، و همچنين »پزها شيريني«، »گرها ريخته«، »بنّاها«و نيز  »ها آنارشيست«، »ها سوسياليست«،»مسيحيان«
 بكشانند كه فراينديرا به » ها پليس«، يا » فكران روشن«، »كارمندان«، »كارگران«طور  ، يا همين»ها انيايياسپ« و ،»ها آلماني«

ها و تماميت   شهربانيها، خواهد كارگاه، كارخانه، اداره  زيرا مدعي است كه مي بسيار دشوارتر براي خود تعيين كردهاهدافي
ي اساسي را ــ نه فقط برتري جنبش و عمل سنديكاليسم بر   الزم باشد اين ايدهو گريفوئلس، انگار كه .جامعه را دگرگون سازد

كنيم،  تكرار مي«: گويد ازهم تكرار كند، چنين ميها ــ ب كه تفاوت ماهويِ آن هاي آن، بل ]نمايندگي[هويت كارگري و بازنمود 
  51».ي كارگر است  جنبش و عملِ طبقهكه ي كارگر بل  نه خود طبقه سنديكاليسم

ها، چه طبقاتي،  وضوح از تمام هويت را كه به» عمل«و اين » جنبش«، »عمل مستقيم«يفوئلس، در اين متن، منظورش از گر
 سنديكاي عمومي كارگران، به نام اميل  اما يكي ديگر از رهبران. كند چه شغلي، چه مليتي، چه مذهبي، متفاوت اند تعريف نمي

وجود «  ِ پرودون و دولوز، »نيروي كشايندي«ي نزديكيِ آن با  ظر تأييدكنندهدهد كه از هرن ها ارائه مي پوژه، تعريفي از آن
عمل مستقيم، نمود نيرو و « عملِ مستقيم از نظر اميل پوژه چيست؟ .  ِ نيچه است»ساز كنشِ داللت« ي دولوز، »سويه يك
كه ممكن است خيلي عادي و معمولي باشند، و نيز ممكن يابد  ي كارگري، بر حسبِ اوضاع و محيط، در اعمالي ماديت مي اراده

مثابه نمود   بنابراين، عمل مستقيم به52».اي وجود ندارد براي عمل مستقيم شكل ويژه. (...) آميزي باشند است اعمال خشونت
 متغير »اوضاع و محيط « ي هستند كه به اندازه» اعمالي« ِ آن » ماديت«يگانه . ندارد»  اي شكلِ ويژه« نيرو و خواست كارگري، 

 ِ نيچه، از دو لحاظ اسنادناپذير »ساز  داللتكنشِ«ي دولوز، و » سويه وجود يك«به معناي خاص كلمه، عمل مستقيم، مانند . اند
 هم از لحاظ مكاني، در اين يا آن فعاليت، در اين يا آن شكلِ سازماني، در اين يا آن گروه مرتبط با آن؛ و هم از لحاظ: است

شده، تمايزات ميان اكنون و گذشته، ميان  ريزي ها و اعمالِ برنامه ها، استراتژي ها و تقويم ي ساعت زماني، زيرا در نظم و محدوده
آن ] پذيري شكل[ برتري تاكتيكيِ عملِ مستقيم درست همان كشايندي «: افزايد اميل پوژه مي .گنجد ممكن و ناممكن، نمي

در انتظارِ تغييرِ اجتماعي محصور  در حالتي كاهنانه  خود را،بخشند جان ميبه عمل مستقيم را هايي كه اقدام  سازماناست؛ 
كه نه زمان حال را قربانيِ آينده كنند و نه  آن بخشند بي گذرد را با تمام رزمندگيِ ممكن جان مي ها هر ساعتي مي آن. كنند نمي

  53».آينده را قربانيِ زمانِ حال
  

 اوربك، دوست صميمي ، فرانتس1906از همان . جديدي نيست ميان نيچه و آنارشيسم، موضوع  بسيارساختن نزديكيِآشكار 
» طور بسيار خاصي تحت تأثير شدت و به به«گونه از اين خواندن  وانده و چه خگونه نيچه استيرنر را نيچه، توضيح داده بود كه چه

اما، اوربك، به طرزي . ترين بعد آنارشيسم را تأييد كرده است رايانهترتيب اوربك آشنايي نيچه با فردگ بدين. قرار گرفته است
ي است كه ميان نيچه و پرودون وجود »نزديكيِ بسيار« كند و آن  انگيزتر موضوع ديگري را نيز خاطر نشان مي ظاهراً شگفت

با » نظر ي اختالف هنشان«رو  هيچ ه نيچه بخاص بسيار »سوسياليسم آريستوكراتيسم و آنتي«اشته است، درست به اين خاطر كه د
طول   به هرحال، اين انتظار تا پايانِ قرن بيستم.، نبوده است54» بوداش خيلي خاص راتيسم و سوسياليسمدموك«پرودون، كه 

 ايسم فوكو و دولوز، بازخوانيِ نيچه. معناي واقعي خود را پيدا كرد كشيد تا سرانجام آشنايي و تالقي ميان نيچه و آنارشيسم
اي سياسي و  هايد، سرانجام معنا و وسعت پروژه ، و نيز ويتي تارد و سيموندون اسپينوزا و اليبنيتس، همچنين كشف دوباره

   .هاي تاريخيِ آنارشيسم به معناي اخص كلمه است اش بسيار فراتر از محدوده فلسفي را روشن ساختند كه دامنه
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