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همین دو ،ســه هفته پیش بود کــه تکانههایی بحران
کاتالونیا را از نو به جلو راند تا باری دیگر پرده از بنبســتی
جدید بــردارد .اگرچــه جمهــوری کاتالونیــا روز جمعه
اعــالم موجودیت کرده بود ،اما تنها یــک روز بعد ،اوریول
خونکراس ،معاون پوجدمون اذعان داشــت کشــور جدید
»با آن قدرت و استحکامی که خواست و مطلوب ما بود«،
متولد نشــده است .روز یکشــنبه دیگر واضح شده بود که
هیچکس بــه موجودیت این تازهمتولد بــاور ندارد .در این
میان ،اگرچه برخی نظرسنجیها نشان میدادند کاتاالنها
از خواســته اســتقالل حمایت میکنند ،اما این خود نشان
از هرچه داشــت ،حکایت از باور آنان به اســتقالل بالفعل
کاتالونیا نداشت.
امــروز نیز عــالوه بــر پرچمهای اســپانیا که بــر فراز
ســاختمانهای دولتی کاتالونیا برافراشــته اســت ،پلیس
کاتاالن هم فرمانبردار دولت مرکزی اسپانیاســت .گذشته
از اینهــا ،نهتنهــا دولت محلی از ســوی ماریانــو راخوی،
نخســتوزیر اســپانیا ،عزل شــده و به رســمیت شناخته
نمیشــود ،بلکه حتی معلوم نیســت آیا پارلمان کاتالونیا
نیــز بنا دارد تا با خواســت و اراده خود ،پیــش از برگزاری
انتخابات مقرر از ســوی مادرید به صورت رسمی تشکیل
جلســه دهد یا خیر .در این بین ،هنوز موعد آن نرســیده تا
گردشگران اروپایی که قدم به پایتخت کاتالونیا میگذارند،
نگــران گرفتن ویزا بــرای ورود به یک کشــور غیرعضو در
اتحادیه اروپا باشند.
جالب آنجاســت کــه پس از عزل دولــت خودمختار
محلی و اعالم برگزاری انتخابات جدید در تاریخ  ۲۱دسامبر
از ســوی راخوی ،عمده احزاب ملیگرای کاتاالن از شرکت
فعاالنه خود در انتخابات خبر دادند .حزب ضدسرمایهداری
»اتحاد مردمی« ) (CUPهم احتماال مســیر مشابهی را در
پیــش خواهد گرفت ،حتی اگر این رقابت انتخاباتی محلی
توســط دولت مرکزی اسپانیا سازماندهی شده باشد .نتایج
نظرســنجیهای اخیر هم حاکی از حفظ آرایش پارلمانی
کنونی دارد؛ یعنی اکثریتی نســبی هوادار استقالل ،آن هم
در مجلســی که از هیــچ حق قانونی بــرای اعالم جدایی
برخوردار نیســت .همهپرســی اول ماه اکتبر و تالشهای
دولت اســپانیا به منظور جلوگیری از برگزاری آن ،فضایی
بــرای اوجگیری فعالیتهــای اســتقاللطلبانه مبتنی بر
تاکتیکهای »اقدام مستقیم« فراهم آورد؛ فعالیتهایی که
به نسبت راهپیماییهای خیابانی پیشتر سازماندهیشده
توســط گروههای مدنی چــون »مجمع ملــی کاتاالنها«
) (ANCرنگوبویی تقابلیتر داشــتند .همــان روز بود که
کاتاالنها برای اطمینان از برگزاری همهپرســی ،مدارس و
سالنهای اجتماعات را به رغم حضور نیروهای گارد مدنی
اعزامی از سوی دولت مرکزی اشغال کرده و حزب »اتحاد
مردمــی« و دیگر احزاب همســو ،کمیتههایی محلی برای
دفاع از همهپرســی تشکیل دادند؛ هیأتهایی که بعدتر به
»کمیته دفاع از جمهوری« بدل شدند.
اما این بســیج مردمی حتی بیــن آن نیمی از کاتاالنها
نیز که بهراستی خواستار استقاللاند توفیق و دوام چندانی
به دســت نیاورد .بعد از گذشــت بیش از یک ماه ،به جای
آنکه شاهد موجی خروشان از فعالیتهای استقاللطلبانه
باشیم ،حال و هوای غالب مردم انتظارکشیدن برای دریافت
اخبار از نهادهای باالدستی است؛ واقعیتی که به نوبه خود
تا حدودی مدیون تاکتیکهای افزایشــی شــخص کارلس
پوجدمون ،رئیس دولت کاتالونیا و درخواستهای متعدد
برای مذاکره اســت .البته که اینگونــه رفتار احتیاطآمیز و
مصلحتاندیشــانه از جانب آن دســت چهرههایی که در
سیاســتورزی به زبان تقابل و مبارزه ســخن نمیگویند،
طبیعی و قابل انتظار اســت .با وجود ایــن اما حتی آنانی
کــه بر یک جدایی فوری و بیکموکاســت اصرار دارند هم
ایده مشخصی درباره چگونگی تحقق این هدف به دست
ندادهاند؛ چنانکــه هنوز تکلیف عضویت در اتحادیه اروپا،
واحد پولی و همچنین مسئله شناسایی بینالمللی از سوی
نهادها و دولتها مبهم است.
پیشبینــی همــواره بــازی مخاطرهآمیــزی بــوده،
بهخصوص حاال که شرایط همچنان به قوت خود پرآشوب
و نگرانکننده است .اما با تمام این اوصاف ،سازشناپذیری
مقامات اسپانیایی ،تمایل شدید رهبران کاتاالن به استمرار
امــن و بیمخاطره عضویت در اتحادیه اروپا و این واقعیت
که به جای نیروهای استقاللطلب ،این دولت اسپانیاست
که از پشــتیبانیهای بینالمللی برخوردار اســت ،همگی
بــه تمدید و بــه درازا کشــیدن بحران داللــت دارند .طی
شش سال گذشــته ،بروز و غلیان جنبشهای دموکراتیک
که در سرتاسر اســپانیا روندی افزایشی داشت ،در همهجا
جــز کاتالونیا فروکش کرده اســت .در این میان ،رژیم کهن
و متزلــزل حاکم نیز مقاومت در برابر جنبش اســتقالل را
دستاویزی برای تحریک و تهییج اسپانیاییها در حمایت از
خود قرار داده است.
شعر گذشته
البته که ایــن وضعیت پدیده چندان جدیدی نیســت.
همانطور که بارها اشــاره شــده ،مضحکه امروز به شدت
برگرفتــه از تاریخ تراژدی ســالهای نهچندان دور اســت.
وقتــی لوئیس کومپانیس در اکتبر  ۱۹۳۴خبر برپایی دولت
کاتالونیا را اعالم کرد ،راهی زندان شــد .کارلس پوجدمون
نیــز وقتی در اکتبر  ۲۰۱۷از برپایــی جمهوری کاتالونیا خبر
داد ،راهی بروکسل شد .در حقیقت ،شخصیتهای اصلی
نمایش امروز در سودای دستوپاکردن سویهای قهرمانانه
برای نبرد خود ،راهی جز تاختوتاز و دستبرد به نمادگرایی
تاریخــی دوران حکومت فرانکو و مبارزات ضدفاشیســتی
نیافتهانــد .آنان به ســان انقالبیونی کــه کارل مارکس در
»هجدهم برومر« به تصویر میکشد ،شعر خود را از گذشته
وام میگیرند.
اما شــاید مهمترین ربط تحوالت امروز اســپانیا به آثار
مارکــس را بتوان در کتاب »نبردهای طبقاتی در فرانســه«
و توصیف آن از شــکاف ایجاد شده بین بورژوازی فرانسوی
یافت .راســت سلطنتطلب به دو دســته از مدعیان تاج

است که باید به موضوع استقالل رأی دهد.
و تخت تقسیم شــده بود؛ دو خاندان رقیبی که هر یک به
در حقیقــت ،یکی از وجوه تمایز کاتالونیا با اســکاتلند
همان میزان از پیروزی دیگری هراس داشــتند که از توفیق
آن اســت که احزاب مخالف اســتقالل به ندرت بر هویت
جمهوریخواهان .شــگفت آنکه تنهــا برپایی جمهوری
کاتاالنها یا منفعتی برخاسته از آن دست میگذارند .حزب
قادر بود مایه خشــنودی و رضایت هــر دو طرف را فراهم
»شــهروندان« که در اسپانیا بهعنوان پاسخی دستراستی
آورد؛ چراکه ثبات دولت و حکومت حفظ شــده و هرکدام
بــه پودموس و همچنیــن رقیبی مدرنتــر و جوانتر برای
از گروههای وفادار به ســلطنت میتوانستند با فراغ بال در
»حزب مردم« شناخته میشــود ،در اصل بهعنوان حزبی
جبهه خود مبارزه را ادامه دهند.
مخالف اســتقالل کاتالونیا پایهگذاری شد و امروز بهعنوان
بنابراین ،آنچه تصور میرفت هدف نهایی مبارزه است
دومین حزب بزرگ این منطقه ،پایگاه حامیان خود را جدای
دور انداخته شــد تا مجالی بــرای ادامه نبرد بین حامیان و
از سرســختترین مخالفان اســتقالل ،بیــش از همه بین
وفاداران فراهم آید .امروز نیز رهبران اســپانیایی و کاتاالن
اســپانیاییهای غیرکاتاالن ســاکن در منطقه ،یعنی چیزی
دل به اســتراتژی مشــابهی بســتهاند .برای مثال ،کارلس
حدود یکسوم جمعیت کاتالونیا ،تثبیت کرده است.
پوجدمون به هواخواهی از اســتقالل پا به میدان گذاشته،
در شــرایطی کــه »شــهروندان« مشــخصا حزبــی
اما در پی تحقق آن لحظه حقیقی جدایی نیست .شاهد آن
راستگراســت ،ایــن جنبههــای »اجتماعــی« آرمــان
نیز همان حزبی اســت که روز جمعه به برپایی جمهوری
کاتاالنهاست که به جای درهمآمیزی بر سویههای »ملی«
رأی داده بــود ،امــا روز دوشــنبه اعالم کرد بــا موضعی
آن ســایه افکنده اســت .جنبش اســتقاللطلبی همواره
اســتقاللطلبانه در انتخاباتی اســپانیایی شــرکت خواهد
قدرتمندترین پایگاه حامیان خود را در بین بورژوازی نســبتا
کرد .ماریانو راخوی هم شاید با اتخاذ موضعی سرسخت،
مرفهتر و پیشــرفتهتر کاتالونیا یافته اســت؛ حامیانی که در
پارلمان خودمختار کاتالونیا را به کلی منحل کرده باشــد،
ســودای جدایی خود از اســپانیا ،آنهم بدون کوچکترین
اما بالفاصله دستور برگزاری انتخابات مجدد را برای همین
بیثباتی یا منازعــهای بودهاند .از ایــن منظر ،عضویت در
نهاد قانونگذاری ،آنهم در نزدیکترین تاریخی که از لحاظ
اتحادیــه اروپا به ســان نوعی باند موقت پرواز و چه بســا
قانونی ممکن بود ،صادر کرده است.
بروکســل نیز به نوبه خود در مقام یــک میانجیگر بالقوه
منطق حاکم بر رهبری هر دو جبهه همانا فرآیندگرایی
با مادرید پنداشــته میشود .پوجدمون سراپا نماینده چنین
یــا  processismeاســت .نبــرد بر ســر تعدیــل فزاینده و
نقطه نظری است.
تدریجی مســئله خودمختــاری در کاتالونیا که جایی برای
ایــن موضع و نگرش اما نیروهــای چپ فعال در دیگر
پیروزی تعیینکننده هیچکدام از دو طرف باقی نگذاشــته،
مناطق اســپانیا را به شدت از خود میراند .در شرایطی که
دوام زورآزمایی جاری را تضمین کرده اســت .در این میان
میتــوان به راحتی با قدری گزافهگویی چنین مدعی شــد
فرآیندگرایی شــاید تعبیری ناشایســت و اصالتــاْ منفی از
که حزب پوجدمون یا چپ جمهوریخواه کاتالونیا مطالبه
سیاســتهای گامبهگام پوجدمون باشــد ،اما میتواند به
اســتقالل را بیش از هر چیز بر مبنــای طرد مناطق فقیرتر
خوبــی از عهده تعریف موضع مخالف که از ســوی حزب
کشور چارچوببندی کرده است ،اقدامات حزب نیز اغلب
راخوی اتخاذ شــده برآید؛ یعنی همــان »حزب مردم« که
کمکی به رد این مدعا نمیکند .گذشته از پوجدمون که در
اگرچه متشکل از وارثان حکومت فرانکو و واجد یک نیروی
اعالمیه اســتقالل »تعلیقشــده« به تاریخ  ۱۰اکتبر آشکارا
قوی مرکزگراســت ،اما قادر است تا درست با اتکا به روند
از هدررفت یوروهای مالیاتی کاتاالنها در راســتای منافع
جاری تهییج عمومی علیه جنبشهای استقاللطلب ،نفوذ
مادرید شــکایت کرده ،وعده و وعیدهای دادهشــده درباره
و قدرت خود را در باقی مناطق اسپانیا افزایش دهد.
برپا نگهداشــتن صندوق همبستگی برای کمک به مناطق
مبــارزه برای محدودســازی هرچه بیشــتر جریانهای
جنوبی اسپانیا نیز بیش از اندازه گنگ و مبهم مینمایند.
حاشیهای همان مشــروعیتی را فراهم آورده که نهادهای
در ایــن بین ،حــزب »اتحــاد مردمی« با اتــکا به نفوذ
اســپانیایی به شــدت از فقدان آن رنج میبرند .این همان
چشمگیرش بر تحرکات خیابانی و همچنین  ۱۰نماینده خود
کشــوری اســت که آرای دو حزب عمــده آن تنها در طی
که تــوازن قوا را در پارلمــان کاتالونیا
هفــت ســال از  ۸۴درصــد بــه
به دســت دارند ،بدون شــک یکی از
 ۵۱درصــد ســقوط کرده اســت.
بحران کاتالونیا را میتوان
بازیگــران اصلی درام کنونی اســت.
بااینحــال ،در عرصــه مبــارزه با
شاهدی بر فروپاشی
قدرت این حزب در سطح قانونگذاری
استقاللطلبان شــاهدیم که جناح
و اضمحالل فراگیر سیاست
که برای مثال بسیار بیش از همتایانش
داشته
راست پیشرفتهای بسیاری
دموکراتیک در صحنه اروپا دانست.
در کارزار اســتقالل رادیکال اسکاتلند
ها
سوسیالیســت
و در ایــن میــان،
این باور که آرای مردمی منشأ
اســت ،عمــال پوجدمــون را ناگزیر از
از
تری
ضعیف
پــژواک
نیز صرفا به
اقدامات و تصمیماتی آیندهساز
مذاکره با رهبرانش ســاخته است .با
خطمشــی دولتی تبدیل شــدهاند.
است بیش از پیش از اعتبار ساقط
شده است .این همان ایدهای
تمام ایــن اوصاف» ،اتحــاد مردمی«
البتــه در خــود کاتالونیــا ،چــپ
است که در یونان ،ایتالیا ،اسپانیا
همدلــی چندانی در میــان نیروهای
هوادار اســتقالل پوجدمون را برای
و کاتالونیا ،از آن جز شبحی ویران
چپ اسپانیایی برنینگیخته و از روابطی
اتخاذ سیاســتی ســختگیرانهتر و
باقی نمانده است
پرتنش با پودموس نیز برخوردار است؛
پرشتابتر که میتواند فضا را برای
یعنی همان حزبی که به رهبری پابلو
تحقق چشــمانداز یــک جمهوری
ایگلســیاس فقدان کنونی نقشــهراههای کارآمد خروج از
سوسیالیســت بازگشایی کند ،تحت فشــار قرار داده است.
بحران تا حدودی مدیون عقبنشینی سیاسی آن است .در
اما در باقی مناطق اســپانیا ،و حتی در میان شاخه کاتاالن
واقع ،اگرچه این ســودای براندازی نهادهای کهنه اسپانیا
حزب پودموس نیز بخــش بزرگی از نیروهای چپ ترجیح
و همچنین رانه لیبرتارین به ارث رســیده از جنبش اشغال
میدهند مسئله استقالل هرچه زودتر از صحنه محو شود.
میدان » ۱۵می« بود که راه را برای تأســیس حزب باز کرد،
امر نو ناتوان از زادهشدن
اما پودموس بعدها ناچار از ائتالف با سوسیالیستها شد.
مشــکل آنجاســت که مســئله ملی چنان با تار و پود
این در حالی اســت که عناصر ســابقا کمونیست حزب نیز
قانون اساسی اســپانیا درهمتنیده شده که دیگر نمیتوان
آن را خــارج از سیاســت دموکراتیک به صــورت عام آن
به همان اندازه با مسئله استقالل کاتالونیا مخالف هستند.
بنابرایــن جای تعجب نیســت کــه وقتی شــاخه کاتاالن
چارچوببنــدی کــرد .به همیــن اعتبار میتــوان بهطور
پودموس )پودم( از مخالفت خود با شــرکت در انتخابات
مشــخص دریافت که بحران جاری صرفا ناشی از برخورد
 ۲۱دســامبر خبر داد ،ایگلســیاس نهتنها رهبــر آن ،یعنی
بیهــوده و بیمعنای هویتها یا اقســام رقیب ملیگرایی
آلبانــو دانته فاچین را از مقامش عــزل کرد ،بلکه اعالمیه
نیست .فرانکوئیســم همچون بیماری در بستر مرگ همان
جریان »ضدســرمایهداری« اســپانیا در بهرسمیتشناسی
هنگامی با آرامش جان داد که محافظهکاران ترتیب انتقال
نتایج همهپرســی کاتالونیا را نیز »از لحاظ سیاسی خارج از
قدرت را به یک ســلطنت مشــروطه دادنــد ،یعنی همان
چارچوب پودموس« توصیف کرد.
بهاصطالح »رژیــم «۱۹۷۸؛ گذاری شــامل تدوین قانونی
هر اندازه که چشــمانداز عمومی اصالحات بنیادین در
اساســی که اصل یکپارچگی حکومــت را واالتر از هر نوع
حاکمیت اسپانیا کمرنگتر شــده ،استقاللطلبی نیز بیش
تصمیمگیری یا اصالح دموکراتیکی ارجحیت بخشــیده و
از پیــش در قامت یک قایق نجات برای چپگرایان کاتاالن
پــاس میدارد .این همان وضعیت ناعادالنهای اســت که
ظاهر شــده اســت؛ چراکه یک جمهــوری جدید میتواند
جنبش اســتقالل کاتالونیا به درســتی از آن شکایت دارد.
تخطی از این اصل میتواند دستکم از لحاظ تئوریک ،نظم
دســتکم در نظر ،به هر شــکل و هیئتی درآید .اما همین
مبتنی بر قانون را با چالشهای گســتردهتری روبهرو سازد.
امید به گسســت در دیگر نقاط اسپانیا هیچ پژواکی نداشته
و چهبســا به همین اعتبــار ،ضربهای مهلکتــر به پیکره
اگرچــه در واقع در میان صفــوف حزبی چون پودموس ،و
جنبشی باشد که همین حاال نیز در حال عقبنشینی است.
صد البته نه دیگر احزاب اســپانیایی ،لــزوم تغییر این نوع
حتی شهردار بارســلون ،آدا کوالئو و نیروهای هوادار حق
قوانین و اختیاربخشــی بــه کاتاالنها بــرای رأیگیری به
رســمیت شناخته شــده اســت؛ اما آنچه در دم و دستگاه
حاکمیــت اما غیراســتقاللطلبی چون پــودم نیز به دلیل
موضعگیــری انفعالیشــان در قبال پرســش کلیدی روز
سیاسی-رســانهای اسپانیا دســت باال دارد ،اعتراضاتی از
به حاشــیه رانده شــدهاند :این پرســش که آیا باید نتیجه
این سنخ اســت که کاتالونیا اسکاتلند نیست و نباید امکان
همهپرسی را به اجرا درآورد یا خنثی ساخت.
انتخاب داشــته باشد ،یا دســتکم این اسپانیا در کلیت آن
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همهپرسیهای پوشالی
فــارغ از آنچه گفته شــد ،انتخابات  ۲۱دســامبر نیز به
احتمال فراوان آبســتن یک دســت نتایج دوپهلوی دیگر و
ســردرگمی بیشتر بین خواســتهای متضاد رأیدهندگان
خواهد بود .نتیجه همهپرسی اول اکتبر ) ۹۰درصد موافق
استقالل با نرخ مشارکت  ۴۳درصدی و قریب به دومیلیون
رأی ،آنهم در بحبوحه سرکوبی گسترده( ،دستکم از منظر
مادرید ،با برپایی یک نظرسنجی که حتی شمار مخالفان آن
کمتر از نتایج همهپرسی باشد نیز قابل لغو شدن است .این
در حالی است که کســب دوباره اکثریت پارلمانی از سوی
احزاب موافق استقالل در انتخابات پیش رو نیز هیچ مبنای
قانونی برای جدایی یا حتی برپایی یک همهپرســی جدید
فراهم نمــیآورد .به تبع آن ،رایزنی و مشــورت انتخاباتی
صرفا یک ترفند خامدستانه سیاسی است که از سوی حزب
پوجدمون در پیش گرفته شده تا بلکه چند هفتهای بیشتر
زمان بخرد .آنچه مسلم است ،رأیگیری صرف تحت هیچ
شــرایطی به اقدام دولتی منجر نخواهد شــد .این در واقع
ســرکوب همهپرســی بود که بیش از نتیجه واقعی آرا به
جنبش کاتالونیا قدرت و توانی سیاســی بخشید .اقدامات
پلیس اسپانیا تبلوری از حس بیعدالتی بود که به بسیج و
تحریک عمومی منتهی شد و کار را به مجراهای حقوقی و
قانونی اسپانیا کشاند .اما ترس از غرقشدن در ورطهای که
آرای حدود دومیلیون نفر پیش پای پوجدمون نهاده بود ،او
را بر آن داشت تا با »تعلیق« نتایج ،توپ را به زمین مادرید
انداخته و آن فشــار تودهای را که متکــی به اقدامات آتی
خود بود عمال خنثی سازد .در حقیقت ،هیچ نیروی کاتاالنی
امکان و توانایی آن را نداشت تا کنترل دستگاه دولت را به
دست گرفته یا دولتی جدید تشکیل دهد.
اگرچه میتوان عناصری در جنبش اســتقالل کاتالونیا
یافــت که اهــداف اجتماعــی و ملیگرایانــه را با یکدیگر
تلفیــق کردهاند ،اما در مجمــوع میدانیم که این موضوع
هیچگاه خمیرمایه جنبشهای »آزادیبخش ملی« نبوده
است .در درازای تاریخ ،مأموریت این دست جنبشها فقط
جدایی یک کشــور از دیگری نبوده ،بلکــه بیش از هر چیز
حیاتبخشــیدن به موجودیت یک ملت بوده است .تاریخ
آکنده از نمونههایی است که اقدامات اقلیت با برانگیختن
و تهییج الیههای جدا افتاده ،سرکوبشــده و تجزیهشــده
جامعه ،به آنان حسی از باهمبودگی و همپیوندی بخشیده
و آرمان ملی را به یک واقعیت بدل کرده است.
از لحاظ تاریخی ،توفیق اســتقاللطلبی اساســا متکی
بــر تالش برای اعمال قســمی راهبرد باالدســتی در قبال
چگونگی مستقلشدن ملت و همچنین ماهیت آن شاکله
سیاسیای است که بناســت به خود گیرد .این تالش برای
همســازکردن و بههمچســباندن الیههای تجزیهشده در
قالب یک تقالی جمعی در نقطه مقابل منطق همهپرسی
میایستد؛ منطقی که متوجه خلق پیامی رمزی )آری یا نه(
است که به فرد فرد رأیدهندگان اجازه میدهد هر خواست
و مطالبه نوعی خود را بر روی برگههای آرا فرافکنی کنند.
منطق و انسجام همهپرسی حتی آن هنگامی بیش از پیش
زیر سوال میرود که همچون مورد کاتالونیا ،هیچ تضمینی
برای اجرائیشدن نتایج وجود نداشته باشد.
همهپرســی اول اکتبر و تحــوالت متعاقب آن بیش از
آنکه پاســخی برای بحــران جاری دموکراتیک دســتوپا
کرده باشد ،در واقع از گستره وسیع آن پرده برداشته است.
بخشی از مردم به پای صندوقهای رأی رفتهاند ،اما رهبری
جریان هیچ اقدامی در تبعیت از این آرا انجام نداده است.
سلسله ترفندهای انتخاباتی نیز از نو بار مشکل را بر دوش
توده تجزیهشــده انداخته تا باری دیگر» ،رأی و نظر خود را
اعالم کنند«؛ امکانی که در جریان فرآیند ساخت و پرداخت
»اراده مردم« در قالب یک راهکار حقیقی سیاســی ،بدون
شک سر از بنبستی جدید در خواهد آورد .اینجا نیز همانند
همهپرسی یونان در ژوئیه  ،۲۰۱۵مردم مجال کوتاهی یافتند
تا پیــش از تثبیت دوباره روابط بنیادین قدرت کمی غرولند
کنند .بنابراین جای تعجب نیست اگر نتایج آرای مردم دیگر
از این پس الزامآورتر از راهپیماییهای مسالمتآمیز ساالنه
در روز ملی کاتالونیا نباشد.
به همین اعتبار ،بحران کاتالونیا را میتوان شــاهدی بر
فروپاشی و اضمحالل فراگیر سیاست دموکراتیک در صحنه
اروپا دانســت .هــر دو انتخابات اخیر عمومی در اســپانیا
بنبستی پارلمانی در پی داشته است .آخرین انتخابات ایتالیا
نیز مســیر مشابهی در پیش گرفت و احتماال انتخابات آتی
آن کشور هم سرنوشت یکسانی خواهد داشت .پایگاههای
حزبی تاریخی رو به احتضارند و آرام آرام به نفع شبکههای
پیچدرپیچ هویتی عرصه را واگذار کردهاند .با این همه ،گذار
فعلی به ســبک و سیاقی ازهمگسیخته و تصنعی در حال
روی دادن است و دیگر خبری از بلوکهای طبقاتی یا حتی
سیاستهای مبتنی بر یکپارچگی ملی نیست .ائتالفهای
موقتی که در ایام همهپرســیها ســر بر میآورند ،یکی از
کارگزاران این فرآیند بوده و عمال دستبهکار نابودی اشکال
و صورتبندیهای جمعی پیشین است؛ آنهم بدون آنکه
چیز جدیدی جایگزینشان سازد.
بــا این اوصــاف ،قوانین اساســی نوشتهشــده در قرن
بیستم میتوانند با فراهمآوردن یک رژیم مدیریت بحران و
پاسخگویی متقابل به مشروعیت خیابانها ،عمال دورهای از
توازن و انفعال را در بحبوحهای نابســامان و پریشان حاکم
سازند .این خود شاید برای سیاستمدارانی که میخواهند
جای پایشــان را برای یــک یا دو دوره پنجســاله محکم
سازند کفایت کند؛ اما بدون شک به روند افولی مشروعیت
دموکراتیــک دامن زده و این باور را که آرای مردمی منشــأ
اقدامات و تصمیماتی آیندهساز است بیش از پیش از اعتبار
ســاقط میکند .این همان ایدهای است که در یونان ،ایتالیا،
اسپانیا و کاتالونیا ،از آن جز شبحی ویران باقی نمانده است؛
چراکه مردم درســت بــه این دلیل بیــش از پیش به پای
صندوقهای رأی فراخوانده میشوند که دیگر امکان تغییر
چیزی وجود ندارد.
منبع :ورسو
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فلسفه ساده

تاریخ خدایان

ریچــارد رورتــی از مهمتریــن
فیلســوفان تحلیلی معاصر است و
بســیاری بر این باورنــد که بزرگترین
فیلســوف آمریکایی است .او نظرات
جدیدی در ســنت پراگماتیسم ارائه
کرده است .اگرچه برخی او را بهخاطر
نظرات نســبیگرایانهاش پستمدرن
مینامنــد ،خود او چنیــن عنوانی را
هرگــز نپذیرفــت و آن را از اســاس
بیمعنا میدانست .رورتی در ایران نیز
فیلسوفی کامالً شناختهشده است .او
حتی در سال  ۱۳۸۴و درحالیکه هیچ
اثری از او به فارسی ترجمه نشده بود
به ایران آمد .پــس از آن ترجمه آثار
او کلید خــورد و این روند تا امروز نیز
همچنان ادامــه دارد .بهتازگی یکی
دیگر از آثار رورتی به فارســی منتشر
شده است» :فلسفه همچون سیاست
فرهنگــی« .رورتی در کتــاب حاضر
برخالف مجموعهمقاالت قبلی ،کمتر
به دفاع از خــود در برابــر اتهاماتی
همچون نسبیگرایی و پستمدرنیسم
میپــردازد .کتاب حاضــر چهارمین
مجموعهمقاالت اوست که انتشارات
کمبریج منتشــر کرده و آخرین کتاب
ریچــارد رورتی اســت .مقــاالت این
کتاب مربوط به  ۱۰ســال پایانی عمر
رورتــی اســت و در نتیجــه شــامل
پختهترین استداللها و توصیفهای
رورتی اســت .این کتاب در مقایسه با
ســه مجموعه قبلی رورتی کمتر به
مسائل فنی فلسفی میپردازد و زبانی
کمابیش ســادهتر دارد .البته چهبسا
برای پژوهشــگران جدی آثار رورتی،
»پیامدهای پراگماتیســم«» ،فلسفه و
آئینه طبیعت« شــروع بهتری باشد،
ولــی بــرای مخاطــب غیرآکادمیک
کتــاب حاضر شــاید بهتریــن کتاب
رورتی به حســاب آید که هم چندان
وارد جزئیات فلسفی نمیشود و هم
فشــردهای از آرای رورتی را در طیف
بسیار وســیعی از موضوعات شامل
میشــود .ایــن کتاب برجســتهترین
استداللهای رورتی در فلسفه اخالق،
ذهن ،زبــان و علم را دربــر میگیرد
کــه از موضعــی متفاوتتر از ســایر
فیلســوفان ارائه شده اســت .رورتی
در ایــن کتاب کمتر به اســتداللهای
بهاصطالح فلسفی میپردازد و بیشتر
با نگاهــی که به تاریخ غرب دارد و با
تکیه بر احساسات و تجربیات مشترک
انســانی اســتدالل میکند .پرداختن
به این مباحــث از این حیث ضروری
است که چنین احساسات و تجربیاتی
را یکایــک مــا در تصمیمگیریهای
اخالقی حس کردهایــم اما ارتباطی
میان آنهــا و اخالق کانتی نیافتهایم
و رورتی میکوشــد در این کتاب این
بیربطــی را دقیقتر ترســیم کرده و
جایگاه اصول برآمده از فلســفههای
اخالق گوناگــون را در زندگی روزمره
نشــان داده و درعینحــال واژگانــی
برای تصمیمگیریهای اخالقی ارائه
کند که میتوانند ســودمندتر باشــند
و بســیاری از دوراهیهای اخالقی را
برطرف کننــد .از این جهت این کتاب
را شاید طبق ســنت فلسفه تحلیلی
بتوان فرافلســفیترین کتــاب رورتی
دانســت .رورتــی میکوشــد در این
کتاب به صورت سلبی نشان دهد که
بسیاری از مسائل فلسفی از توصیفی
قدیمی و اکنون زائد ناشــی شدهاند،
توصیفی کــه روزگاری به سیاســت
فرهنگی یاری میرســاند ولی امروزه
کارکرد خود را از دســت داده است.
رورتی همچنین میکوشد به صورت
ایجابی نشــان دهــد فرهنگی مابعد
متافیزیکی و مابعد شناختشناسانه،
بحثهــای سیاســی ،اجتماعــی و
اخالقــی را چگونه پیــش میبرد و
چگونه برخی مســائل بحثبرانگیز
امروزی را حل یا منحل میکند.

میرچا الیاده ) (۱۹۰۷-۱۹۸۶دینپژوه و اسطورهشناس و نویسنده
آثــار معروفي مثــل تاریخ اندیشــههاي دیني ) ۳جلــد( ،تصاویر و
نمادها ،اســطوره و واقعیت و هنر اســرارآمیز اســت .او در روماني
بــه دنیا آمد ،در نوجواني براي تحصیل بــه هند رفت ،چندین رمان
نوشــت ،در ســه روزنامه معتبر روماني به طور مدام مقاله نوشت،
آثار برجسته پرشماري در حوزه تاریخ ادیان ارائه داد ،در زمان جنگ
جهاني دوم بهعنوان یك کنشــگر فرهنگي جــدي در لندن حضور
یافــت و پس از جنگ ،در پاریس و شــیکاگو بــه تدریس پرداخت.
بــا این اوصاف ،عــالوه بر آثار نظــري ،زندگينامه او نیــز ميتواند
دســتمایه اثري جداگانه باشــد .کلود هانري روکه )مدرس تاریخ
و زیباییشناســی( در گفتوگــوی طوالني خود با الیاده به شــرح
دقیــق زندگي و آثار او پرداخته که حاصــل آن کتاب زندگينامهاي
»هزارتوی آزمونهای دشوار« است .الیاده در ابتداي کتاب در مورد
اصل و نسب خانوادگي خود ميگوید» :میراث مولداویایي من ریشه
گرایش من به مالیخولیا ،شــعر ،متافیزیك -یا به بیان دیگر ،گرایش
من به »شب« را شکل داده اســت .درمقابل ،خانواده مادري من از
اهالي اولتنیا بودند .ایالتي در غرب کشــور و هممرز با یوگســالوي.
اهالي آنجا ،آدمهاي بلندپرواز و پرجنبوجوشي هستند و اسبها را
عاشــقانه دوست دارند -و نهتنها کشاورزي ميکنند بلکه ،هایدوك،
یعني بازرگاناند :و در کار فروش اســب هســتند -گاه حتي اســب
ميدزدند! این قوم سرزندهترین ،پرانرژيترین و یا حتي ممکن است
بگویید وحشــيترین قوم در میان اقوام رومانیایي هســتند و به طور
کامل با اهالي مولداوي تضاد دارند) «.ص (۱۴
روکــه در پیشگفتار خود ایــن گفتوگو را به هزارتویی تشــبیه
کرده که گذر از آن برای درک زندگی و آثار این اندیشمند الزم است؛
از دوران تحصیــل او در هند تا آشــناییاش با یونگ و اشــتغال به
اســطورهپژوهی و قومشناســي .الیاده دلیل انتخاب عنوان کتاب را
اینگونه توضیح ميدهد» :این عنوان واکنش من به گفتوگويمان
نبــود ،بلکــه در حقیقت به این خاطــر به ذهنم رســید که صدا و
صحبتهاي ما قرار بود ضبط شــود و این کار مستلزم حضور دائم
این ماشین کوچك اســت و از نظر من ،به آزمایشي سخت ميماند.
یك »آزمایش ســخت تشرفي« زیرا به این ابزار و ادوات اصال عادت
ندارم .بنابراین عنوان من این اســت :هزارتوي آزمونهاي دشــوار؛
بخشــي به ایــن خاطر که از نظــر من این کار یك آزمایش ســخت
)هفتخوان( اســت -یعنــي ضرورت یــادآوري چیزهایي که دیگر
فراموش شدهاند .و بخشي به این خاطر که ما جلو ميرویم ،سپس
به عقب برميگردیم و دوباره شروع ميکنیم ،گویي قرار است درون
یــك هزارتــو راهمان را پیدا کنیــم .فکر ميکنم کــه هزارتو درواقع
تصویري تمامعیار از تشرف است) «.ص (۴۱
بررســي مراســم و نمادهاي تشرف آییني ،بخشــي از تحقیقات
گســترده الیاده اســت و مطالعات او دراینباره تأثیر شگرفي بر فهم
اسطوره ،تاریخ باستان و رابطه مذهب و هنر گذاشته است .او پس از
اینکه به صورت مفصل نقش هرمنوتیك را در رویکرد خود توضیح
ميدهــد به تاثیراتي کــه از مارکس ،فروید ،لوي اســتروس و دیگر
ســاختارگرایان پذیرفته اشــاره ميکند ولي رویکرد ساختارشناسي
به »رمززدایي« از جهان را بیش از حد ســهلالوصل ميداند .همه

فلسفه همچون
سیاست فرهنگی
رﯾﭽﺎرد رورﺗﻰ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :ﺗﻘﻮﯾﺎن ،ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻰ
ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ
ﻗﯿﻤﺖ 20000 :ﺗﻮﻣﺎن

هزارتوی آزمونهای دشوار
ﻣﯿﺮﭼﺎ اﻟﯿﺎده
در ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﮐﻠﻮد ﻫﺎﻧﺮي روﮐﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ :آرﻣﺎن ﺻﺎﻟﺤﻰ
ﺑﻨﮕﺎه ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﻧﺸﺮ ﭘﺎرﺳﻪ
ﻗﯿﻤﺖ 26000 :ﺗﻮﻣﺎن
مردمان کهن یا ابتدایي باور داشــتند که دهکده آنها »مرکز جهان«
است .توهم پنداشــتن این باور کار آساني اســت بااینحال ما را به
نکتــه خاصي نميرســاند .از نظر الیــاده سادهســازي و اجتناب از
مشاهده و واکاوي پدیده ،اصل پدیده را نابود ميکند .درواقع مساله
مهم این است که از خود بپرسیم چرا این مردمان ميپندارند که در
مرکز جهان زندگي ميکنند؟ او توضیح ميدهد که اگر ميکوشد یك
قبیله خاص را بفهمد ،براي این نیســت که اساطیر ،االهیات ،آداب
و رســوم و تصاویر جهان آنان را رمززدایي کند بلکه ســعي ميکند
فرهنگ آنها را بفهمد و در پي آن بتواند به این پرســش پاسخ دهد
کــه چرا آنها به این کار معتقدند؟ در آن صورت اســت که آرامآرام
اســاطیر ،ایزدشناسي و در نتیجه شــرایط وجودي آنها را در جهان
درك خواهــد کرد .از نظــر الیاده باید از دو منظر به دین نگریســت
و مطالعــه و تبیین حقیقي دین باید بر اســاس ترکیب این دو منظر
صورت گیرد .در گام نخســت باید از منظر یك مورخ دین را بررسي
کرد .دینپژوهان باید گذشــته و سیر تاریخي ادیان را بررسي کنند .از
این نظر ،موضوع مورد بحث آنها تاریخ است بنابراین مانند مورخان
ميتواننــد وقایعي را جمعآوري کننــد و از این وقایع به تصمیمات
و گزارههاي کلي برســند یا نظریاتي را از ایــن رهگذر نقد کنند .این
منظــر ،منظر تاریخ دین اســت ،ولي باید توجه کــرد که پژوهش در
دین نميتواند صرفا پژوهش تاریخي باشــد .لذا این منظر بهتنهایي
بــراي تبیین دیني و حقایق دیني کافي نیســت .گام دوم این اســت
که از منظر مقایســه و تطبیق به ادیان بنگریم .الیاده معتقد بود که
بدون مقایســه ،هیچ دانش حقیقي وجود ندارد .با مقایسه است که
به درك اشــیا و ویژگيهاي آنها نایل ميشویم ،مثال ما رنگ قرمز را
از طریق مقایســه آن با دیگر رنگها درك ميکنیم .وقتي این رنگ را
مثال با رنگ آبي و رنگ ســبز مقایســه ميکنیم ،ميفهمیم که رنگ
قرمز چیســت .در مورد ادیان هم همین روش را باید به کار بســت.
بایــد باورها ،مراســم و نمادهــاي هر دیني را با باورها و مراســم و
نمادهاي ادیان دیگر مقایســه کرد ،و ســپس میان آنها داوري کرد.
البته مورخان هم در بررســيهاي تاریخي خود به مقایســه برخي
امور ميپردازنــد ،ولي به نظر الیاده ،پدیدههــاي متنوع دیني مانند
باورهــا و اعمال و نمادها و اســطورهها را باید بــدون درنظرگرفتن
مکان و زمان اصلي آنها ســنجید .زمانهــا و مکانهاي این مظاهر
دیني فرق ميکنند ،ولي همه آنها یکســانند و ميتوان همه آنها را
در آزمون قیاس نهاد.
در نظــر الیاده ســنگ محك دینــي ،امر مقدس اســت ،که باید
گفــت مواجهه با یــك واقعیت ناآشناســت و اینکه ایــن واقعیت
درواقع به طور همزمان همان ســنگ بنا و عامل شــکلگیري هنر و
دین اســت .او دریافته بود که تخیل و خیالپــردازي اصل پرارزش
و ریشهکنناشــدني هویت انسان اســت و تنها ابزار براي بازشناسي
تخیالت و خیالپردازيهاي مردمان ناآشنا و از نظر دورمانده همان
بازآفریني دوبــاره آن اندیشــهها و خیالپردازيهــا و ارائه آنها به
جامعه بشري امروزي خواهد بود.

