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ﺑﺮرﺳﻰ

نگاهی به کتاب »دموکراسی بدون دموکراتها«

ﺑﺮرﺳﻰ

تاریخ آفرینندگی و ویرانگری

بحران اقتصادی چگونه به رویکارآمدن هیتلر انجامید

تاریخ بیداري زنان

تاریخ مختصر
جمهوری وایمار
کالین استورر
ترجمه :حسن افشار
ناشر :مرکز
قیمت ۳۳۵۰۰ :تومان
بســیاری فراهم کــرد که با گزینــش آزادانهتر نوع
زندگیشان آزادتر زندگی کنند ،اگر وایمار پیشاهنگ
جهــان در قانونگــذاری اجتماعــی و تجربهگری
فرهنگی و مدارای جنسی بود ،اگر حق رأی برابر با
مردان زودتر از هر دموکراسی کهنتر اروپای غربی
یا آمریکا در جمهوری وایمار به زنان داده شــد ،اگر
از جمهوری وایمار بهعنوان بهشت بردباری جنسی
یاد میشــود؛ ولی از سوی دیگر ،سایهای تاریک نیز
بر سیاســت و اقتصاد در جهان امروز افکنده است.
نامــش با بیثباتی مترادف شــده و ،بهویژه پس از
ســقوط مالی اخیر جهان ،ورد زبان روزنامهنگاران
و تحلیلگران شــده اســت .به باور نویسنده در این
دوران نابسامانی اقتصادی ،سیاستهای ریاضتی ،و
تندروی سیاسی و مذهبی ،تاریخ پرآشوب جمهوری
وایمار در آلمان شــاید بیش از هر زمان دیگری در
هشتاد سال گذشته با جوامع کنونی غرب مناسبت
پیدا کرده اســت .استورر نشان میدهد که با توجه
به همــه اتفاقاتی که افتاد ،دموکراســی وایمار در
نهایــت دوام نیــاورد و به فاجعهای ختم شــد که
عالوهبر آلمان همه اروپا و جهان را تحتتاثیر قرار
داد .بااینحال ،تاکید دارد ارزش انبوه دستاوردهای
عمر پانزدهســاله جمهوری وایمــار غیرقابلانکار
اســت .در نظر نویسنده ،در تالش برای فهم چرایی
و چگونگی فروپاشــی وایمار نباید از عناصر مثبت
تاریخ آن چشم پوشید .استورر تاریخ این جمهوری
را تاریــخ آفرینندگــی و ویرانگــری میداند ،خواه
در تشــکیل نهادهای دموکراتیک ،خــواه در بنای
جامعه شهری مصرفی مدرن و خواه در خلق آثار
هنری باشــکوه .او وایمار را دورهای خیرهکننده در
تاریخ آلمــان میداند زیرا هم بهترین و هم بدترین
ویژگیهای دموکراســی را به نمایش درآورد و نیز
نشان داد که وقتی جوامع صنعتی مدرن با شرایط
حادی روبرو شوند چه اتفاقاتی ممکن است بیفتد.
بنابراین نتیجه میگیرد دموکراسی وایمار با نظر به
فشــارهایی که بدان وارد آمد و مخالفت مستمری
که در بخشهای بزرگی از جامعه آلمان با آن شد،
همیــن که چندصباحــی دوام آورد به خودیخود
دستاورد بزرگی بود.

آرش روﺣﻰ
تاریخ پرمنازعه آلمان در قرن بیستم همیشه زیر سایه
وقوع نازیســم و جنگ جهانی دوم قرار گرفته اســت ،یا
در نهایت اطالعات ما به وقایع پس از ســالهای ۱۹۳۳
)بهقدرترســیدن نازیهــا( مربوط میشــود ،اما درباره
اینکه چــه حوادثی روی داد که به وقــوع این فاجعه و
مرگ میلیونها انســان ختم شد کمتر منابعی بهویژه در
زبان فارســی موجود است .هندریک تُس ،نویسنده کتاب
»دموکراسی بدون دموکراتها« ،تاریخنگار و استاد رشته
تاریخ اروپا در دانشکده فلسفه دانشگاه کمنیتس آلمان،
بــه این موضوع میپردازد .او در پیشگفتاری که بر چاپ
فارســی کتاب نوشته اســت توضیح میدهد کتابهای
مربــوط به تاریخ جمهوری وایمار همیشــه تا چه اندازه
در آلمــان و خــارج از آن با مقبولیت روبــهرو بودهاند و
دلیل این محبوبیت را اینگونه شــرح میدهد :جمهوری
وایمار بــا موجودیت کوتاهمدت ۱۴ســالهاش ،از  ۱۹۱۹تا
 ،۱۹۳۳یعنی حد فاصل میان امپراتوری ویلهلمی و جنگ
جهانی اول تا ناسیونالسوسیالیسم هیتلر ،مسیر تکاملی
ویژهای را پیموده و حتی در تاریخ پرآشــوب قرن بیســتم
آلمان دوران خاصی را ســاخته است) .ص  (۱۱در واقع
روایت شکست جمهوری وایمار میتواند روایت پیروزی و
قدرتگرفتن فاشیسم در آلمان باشد .تس در روایت خود
تصویر دقیقی از دوران جمهوری وایمار ترســیم میکند
بدون آنکه ذهن خواننده را بیشازحد درگیر جزئیات کند.
فصل دوم ،پس از مقدمه کتاب بیشتر حول موضوع
شــکلگیری جمهوری و نیروهای فعــال در آلمان پس
از جنــگ میگــردد .از مشــخصههای آن دوران تعدد
نیروهای مختلف سیاسی بود ،از چپهای رادیکال مثل
رزا لوکزامبورگ و کارل لیبکنشــت که گروه اسپارتاکوس
را تشــکیل داده بودند تا سوســیالدموکراتهای بورژوا.
امــا در ادامه شــاخههای نظامــی این تنــوع را تحمل
نکردند .چپهــا غالبا بهعلت ســازماندهی اعتراضات
و اعتصابات بزرگ و تالش برای اســتقرار یک جمهوری
شورایی سرکوب شدند .تس دراینباره مینویسد» :مرگ
لوکزامبــورگ و لیبکنشــت کــه اکنون هــر دو بهعنوان
شهدای انقالب سوسیالیســتی شناخته میشوند ،عامل
اصلی اوجگیری یک کشــمکش سیاســی فرااردوگاهی
شد؛ کشمکشــی که از آن پس سایه سنگین آن به همه
شــئون روزمره نخستین جمهوری آلمان حکمفرما بود«
)ص  .(۴۴پس از این ســرکوبها تالش برای خارجشدن
از حالوهوای انقالبی و بهقدرترساندن دولتی مقتدر در
شهر وایمار آغاز شد؛ درحالیکه توجه مردم به غرامتها
و رابطه آلمان با نیروهــای متفقین معطوف بود ،قانون
اساســی به تصویب رســید که قدرت زیادی برای رایش
قائل میشــد» :از جمله اختیارات رئیسجمهور رایش
این بود که میتوانســت دولت را منصوب و معزول کند؛
میتوانست پارلمان را منحل و موعد برگزاری انتخابات
جدیــد مجلس را تعیین کنــد« )ص  .(۵۲نکته عجیب
اما در ایــن قانون قدرتی بهعنوان »اختیــار دیکتاتوری«
بود که به رئیس دولت واگذار میشد .براساس این حق
رئیسجمهور رایش میتوانست هر زمان در کشور حالت
فوقالعاده وضع کند .میتوان گفت اعطای همین قدرت
بود که در ســالهای  ۱۹۳۰تا  ۱۹۳۲به سقوط نخستین
نظــام دموکراتیک آلمــان انجامید .در کنــار این قانون،
احســاس تحقیر فراگیر بین مردم پس از معاهده صلح
فرصت خوبی برای گروههای افراطی و راستگرا بود تا
از این احساسات سوءاستفاده کنند ،آنهم با افراطیشدن
گروههای دستراســتی مثل »ســازمان کنسول« و عدم
موضعگیری دولت در برابر آنها که بســتر مناسبی برای
گروه اندیشه :انقالب فرانسه در کنار دو انقالب بریتانیا و
نیز جنگهای استقالل آمریکا خالق عصر انقالب است.
بااینحال ،انقالب فرانسه متأثر از دو انقالب دیگر تا حدی
پدیده تاریخــی جدایی بود که مفهوم مــدرن انقالب را
ضرب کــرد ،انقالبی که انقالبیون افراطی آمریکا خود را
در آن میانهرو یافتنــد .اگر در پی انقالب صنعتی بریتانیا
راهآهــن ،کارخانه ،ماشــین بخار و مــواد منفجره برای
دگرگونی عصر سنتی اجتماعی و اقتصادی جهان فراهم
شد ،انقالب سیاسی فرانسه نظم قدیم را از بنیاد منهدم
کرد ،پرچمهای ســهرنگ را به نمــاد ملت -دولتهای
نوظهور بدل ســاخت ،عصر بالــزاک را جای عصر مادام
دوبواری نشاند ،ارتش آن کل اروپا را درنوردید و سیاست
آن را از  ۱۷۸۹تــا  ۱۹۱۷بــه مبارزه یــا حمایت از اصول
 ۱۷۹۳گره زد .کافی اســت جهان را بدون اشیا ،مفاهیم
و نامهای سیاســی تصور کنید کــه انقالبهای صنعتی
بریتانیا و سیاســی فرانســه به وجــود آوردهاند تا پی به
اهمیت این انقالبها ببرید .بیتردید تسلط کامل سیاسی
و نظامــی اروپا بر جهان محصول عصر انقالب اســت،
اگرچه برای مردم این جهان و جهان غیراروپایی شــرایط
و وســایل پاتک را نیز فراهم کرد .جهانی که با نخستین
کارخانه دنیای جدید در النکاشــایر ،بنای نخستین شبکه
راهآهن و فتح زندان باستیل آغاز شده بود به انقالبهای
 ۱۸۴۸رسید ،به کمون پاریس و شبح کمونیسم که همه
اروپا را درنوردید .گزارشها و تحلیلهای بســیاری تاریخ
عصــر انقالب را روایت کردهاند .شــاید یکی از مهمترین
آن اریک هابزبام ،تاریخنگار بریتانیایی،
آثار در این زمینه از ِ
است .اما یکی از جدیدترین گزارشها از عصر انقالب که
ترجمه فارســی آن نیز در دســترس است ،روایت رابرت
جیلدیــا در کتــاب »فرزندان انقالب« اســت که در قاب
انقالب فرانســه  -از پایان جمهــوری اول تا آغاز جنگ
اول جهانــی  -بــه بازخوانی عصر انقــالب میپردازد.
وجه تمییز این روایت نســبت به تاریخنگاریهای دیگر
نگاه متفــاوت تاریخنگار به نمونههای فردی در بســتر
اجتماعــی و موقعیتهــای جمعی اســت .این کتاب
که در سال  ۲۰۰۸منتشر شــد و با ترجمه خواندنی اکبر
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 در تاریخ معاصر اروپا جمهوری وایمار جایگاه
خاصی دارد .جمهوری وایمــار اولین تالش برای
ایجاد دموکراســی در آلمان بود که طی سالهای
 ۱۹۱۹تا  ۱۹۳۳میالدی حکومت کرد .نام رســمی
ایــن حکومت نیز مثل حکومــت قبلی امپراتوری
آلمان بود .لیکــن تاریخنگاران از جمهوری وایمار
بهعنوان اصطالحی برای نامگذاری دوره تاریخی
بیــن پایان جنــگ جهانــی اول تــا رویکارآمدن
حکومــت نازیها در آلمــان اســتفاده میکنند.
پــس از شکســت آلمــان در جنــگ جهانی اول
عهدنامهای موسوم به معاهده ورسای بین آلمان
و متفقین امضا شــد که بر اســاس ایــن معاهده
آلمــان موظف شــد  ۱۲۳میلیارد مــارک غرامت
بپــردازد ،نیروهای نظامیاش از حدی مشــخص
پیشــروی نکنند و بخشهایی از امپراتوری آلمان
نیــز از آلمان جدا شــد .جمهــوری وایمار پس از
فروپاشــی نظام ســلطنتی و فرار ویلهلم دوم به
هلنــد در پایان جنــگ جهانی اول بــه نام رایش
و ریاســتجمهوری سوســیالدموکراتی بــه نام
فردریش ابرت تأســیس شــد که نخستین دولت
دموکراتیک در آلمان بود .در ســال  ۱۹۱۹اعضای
مجلس ملی آلمان کــه غالبا چپ میانه و حامی
نظام فدرال و آزادی بیقیدوشــرط همه احزاب و
مطبوعــات بودند ،قانون اساســی وایمار را وضع
و جمهــوری وایمار را تاســیس کردنــد .روایات
بسیاری از این دوره نوشتهاند که از جمله میتوان
بــه کتاب »تاریــخ مختصر جمهــوری وایمار« اثر
کالین اســتورر اشــاره کرد که جمهــوری وایمار
را از بســیاری جهات هنوز با مــا معاصر میداند.
کتاب حاضر بســیاری از پژوهشهــا ،اعم از قدیم
و جدیــد ،را گــردآوری کــرده و کوشــیده مدخل
آســانفهمی را بــر تاریــخ جمهــوری وایمار به
مخاطب ناآشنا با این دوره از تاریخ آلمان معاصر
ارائــه کند .ازایــنرو ،هم سیاســت و هم فرهنگ
آلمان دوره وایمار را بررســی میکند و میکوشد
آنهــا را در متن تاریخــی و جهانی وسیعشــان
قــرار دهد .اســتورر جمهــوری وایمــار را زاییده
شکســت نظامی و انقــالب قهرآمیــز میداند .در
نظــر او جمهــوری وایمار در اوضاعی متولد شــد
که سرنوشــتاش را به تحوالت جهانی پیوند زد.
ازایــنرو ،کامیابی یا ناکامی جمهــوری وایمار را از
آغــاز تا اندازهای در گــرو اقدامات دولتهای دیگر
و نوسانات بازار جهانی میداند .او در کتاب حاضر
نشــان میدهد دوره جمهوری وایمار مثل تیغ دو
دم است :اگر از یکســو این دوره بازماندگانی دارد
کــه در هر زمینــهای ،از مســتندهای تلویزیونی تا
فیلمهای ســینمایی ،رمانهای جنایی ،موســیقی
پــاپ ،و حتی قصههــای مصور کــودکان ،و درکل
هنــر و ادب و معرفت الهامبخشانــد ،اگر وایمار
آزادیهای سیاســی را تثبیت کــرد ،راههای تازهای
از نمایندگی گشــود و این امــکان را برای مردمان

که کشورهای پیشــرفته را فراگرفت ،برای اقتصاد آلمان
رشدشــان فراهم کرد .تس مینویســد» :دولتمردان در
پیامدهــای بیش از پیش فاجعهباری بههمراه داشــت:
برابر این تحرکات راســتهای افراطی هیچ موضعگیری
»از  ۱۹۲۹تــا  ۱۹۳۲تولید صنعتی در آلمان حدود چهل
نمیکردند و همین محیط مســاعد بود که برای هیتلر و
درصد سقوط کرد و در همان زمان ،قیمتها حدود سی
حزب »ناسیونالسوسیالیســت کارگــران آلمان« ]حزب
درصد کاهش یافتند که ایــن امر هم مجددا تأثیر منفی
نازی[ مجالی فراهم آورد تا در عرض چند سال بهراحتی
شــدیدی بر میزان فــروش و مصرف میگذاشــت .نرخ
از اعمــاق یک سیاســت منــزوی و منطقــهای ،خود را
بیکاری که در بهترین ســالهای جمهــوری وایمار نیز
بهعنــوان یــک عامل قدرت ســطح بــاال در ابعاد ملی
بهنسبت باال بود ،در شرایط پیشآمده بهصورت جهشی
مطرح ســازند« )ص  .(۷۷در همین زمان سیاستهای
رو به فزونی نهــاد« )ص  .(۱۳۳بحران اقتصادی ۱۹۲۹
تهاجمی متفقین بهویژه فرانســه و اشــغال منطقهای
بهاندازهای بر آلمان تأثیرگذار بود که برخی کارشناســان
از آلمــان بهدلیل عــدم توانایی این کشــور در پرداخت
این بحران را از دالیل اصلی رویکارآمدن هیتلر میدانند.
بدهیها باعث شــکلگیری همبســتگی میــان احزاب
فصل بعدی با عنــوان »رایش و ایالتها« به منازعه
مختلف شد .سیاستهای مقاومتی آلمان در برابر توان
دو گروه پس از جنگ جهانــی اول در آلمان میپردازد.
فرسایشی اشــغالگران ســبب بهوجودآمدن فشارهای
گروه نخســت خواســتار »تجدید بنای رایــش« بودند؛
اقتصادی و تورم بیســابقه شــد .تس درباره این بحران
خواســتهای که در نهایت با تأســیس جمهوری وایمار
مینویســد» :در ژوئن  ۱۹۱۹دالر آمریکا از  ۷مارک به ۱۴
بهعنوان یــک حکومت فدرالــی اما تمرکزگــرا عینیت
مارک افزایش یافته بود؛ درحالیکه در آوریل ۱۹۲۰به ۸۴
پیدا کرد .از ســوی دیگر ،اعتقاد بــه حفظ نظامی تماما
مارک رسید .پس از پذیرش اولتیماتوم لندن ،مارک بیش
فدرالیســتی که نسلبهنســل در آلمان تدوام یافته بود،
از پیش ســقوط کرد؛ چنانکه نــرخ دالر در ژوئیه ۱۹۲۲
در برابــر ایده یک دولــت تمرکزگرا ایســتادگی میکرد؛
به بیش از  ۴۹۳مارک رســید« )ص  .(۸۷همزمان با این
دراینمیان جنبش رهایــی از برلین که بر طبل مخالفت
ابرتورم شــمار بیکاران نیز در کشــور بهشــدت افزایش
بــا نقش راهبری ایالــت پروس میکوفت ،در بســیاری
یافته بود .وضعیت سیاســی آن دوران بهگونهای شــد
از مناطق رایش گســترش یافته بود .وجود مشــکالتی
که بیکاران ،مســتمریبگیران ،بازنشســتگان و کارگران
در ســاختار فدرالیســتی که باعث تنش در روابط میان
از تورم ســخت به تنگنــا افتاده بودند .مســتمریهای
ایالتهایی مثل پروس و ایالتهای خرد میشد همیشه
بازنشســتگی و پرداختهــای اجتماعــی بههیچعنوان
مانع از قدرت گرفتن جمهوری در آن دوران بود.
با نرخ گرانی برابری نمیکرد.
در فصــل پنجــم کتاب ،تــس به فرهنگ سیاســی
فصل ســوم کتاب با عنوان »دهه طالیی بیســت :از
دوران جمهــوری میپــردازد .او یــک
خیال تا واقعیت« به بررســی شــرایط و
شــکاف را ســازنده جمهوری میداند؛
برداشت مردم از دهه بیست میپردازد.
شــکاف میان امیدهای توده گستردهای
نارضایتیهــای ناشــی از مشــکالت
از مردم که به نظام دموکراتیک دلبسته
اقتصــادی باعــث رویگردانی مــردم از
بودنــد و امکانات واقعــا موجودی که
احزاب میانهرو و لیبرالبورژوا میشــد:
در یــک نظــام پارلمانــی وجــود دارد.
»وضعیت اقتصادی فاجعهبار پیشهوران
تــس در ادامــه ایــن فصل به تشــریح
ُخرد ،کارمندان ،اداریان ،مستمریبگیران
نظــرات احزاب و چپ و کمونیســتها
و بازنشستگان باعث شده بود این اقشار
دموکراسی بدون
نســبت بــه دموکراســی پارلمانــی در
به حزب ملی مردم آلمان و راستگرایان
دموکراتها
جمهــوری وایمــار میپــردازد .از نظر
افراطــی روی آورند« )ص  .(۱۰۸شــاید
کمونیســتها ،پارلمــان بــه هیچ روی
بعد
ازهمینروی والتر بنیامین ســالها
هندریک تُس
نمایانکننــده اراده مردم و رأیدهندگان
نوشــت هرگونه ظهور و بروز فاشیســم
ترجمه :مهدی تدینی
نبــود بلکــه تنها سرپوشــی در خدمت
شــاهدی بر یک انقالب شکستخورده
ناشر :ثالث
اهداف دیکتاتوری سرمایهداران محسوب
است .در نهایت بحران اقتصادی ۱۹۲۹
قیمت ۲۶۰۰۰ :تومان

رواﯾﺘﻰ از ﻋﺼﺮ اﻧﻘﻼب
بدانیم که بیشترین نقش و تأثیر را در شکلدادن به عصر
معصومبیگی در دسترس اســت میکوشد تقریبا همه
ما داشتهاند.
جنبههای زمانهای پرجوشوخروش و در حال دگرگونی
کتاب با کشــتار بزرگ بعد از انقالب آغاز میشــود و
و نیــز همه جنبههای زندگی مردمانی را که در این دوره
تقریبا صد سال بعد با کشتار بزرگتری که در جریان جنگ
زندگی کردهاند ،به دقت روایت و بررسی کند.
اول رخ میدهد به پایان میرســد .آنچه در این فاصله
جیلدیــا پنج نســل را گــزارش و خاطــره انقالب را
۱۰۵ســاله روایت میشــود تاریخ قــرن خونین نوزدهم
نسلبهنســل روایت میکند .این پنج نسل را در دورهای
فرانســه است که در آن هر نســلی از »فرزندان انقالب«
تاریخــی که بــرای کتاب تعییــن کرده دنبــال میکند.
جنگی یا انقالبی دیده اســت .فرانســه قرن نوزدهم از
نخست از نسل کسانی مینویســد که حدود سال ۱۷۶۰
یک ســو ،از جمله سرمشقهای بزرگ و فراگیر فرهنگی
متولد شــدند .آنها یا در رخدادهــای  ۱۷۸۹و پس از آن
در سراســر جهان اســت ،با ادبیات ،فلسفه ،هنر ،شعر و
شرکت داشتند یا همعصر آن بودند .دوم به نسل آنهایی
فناوری مدرنی که جهان را تحــت تأثیر خود قرار داد ،و
میپــردازد که حولوحوش ســال  ۱۸۰۰به دنیا آمدند و
از ســوی دیگر ،سرزمین انقالب و شــورش علیه ستم و
تصور و تجربــهای از انقالب قبلی نداشــتند ،با اینحال
نامردمی ،ســرزمین هرجومرجهای سیاسی و اجتماعی
فرزندانشان نسل سوم را تشکیل میدهند که در حدود
هم هســت و هر نســل از فرزندان انقالب بزرگ فرانسه
ســال  ۱۸۳۰متولد شدند و کودکیشــان همزمان بود با
دستخوش جنگها ،انقالبها و وحشتهای خاص خود
شــورشهای ژوئن  .۱۸۴۸چهارم نیز نسل کسانی است
بودهاند .روایت جیلدیا از رویدادهای فرانسه قرن نوزدهم
که حولوحوش ســال  ۱۸۶۰چشــم به جهــان پس از
که شامل انبوهی از اطالعات تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی،
انقالب گشودند و طی جنگ فرانسه و پروس و حکومت
ادبی و اقتصادی اســت نشان میدهد
کمون پاریــس در فاصله  ۱۸۷۰تا ۱۸۷۱
چگونه بورژوازی فرانســه بــا کنارزدن
کودکــی خود را گذراندند .و نســل آخر
ســلطنت و عقبههــای آن و ســرکوب
مدنظــر جیلدیا نســل متولــدان حدود
خونیــن حکومــت کارگــران در کمون
 ۱۸۹۰اســت که دور از خانه جان دادند.
پاریس ،ســرانجام توانست تحت لوای
جیلدیا مواجهات و مشاهدات پنج نسلی
هویت ملی و متحدکردن فرانســه همه
را که همپوشــانی داشــتند تاریخ عصر
موانع را از سر راه بردارد و بر رقیبان خود
انقالب مینامد :کســانی که فروپاشــی
پیروز شــود و منافع یک طبقه را منافع
سلطنت خاندان بوربن را دیدند ،تأسیس
فرزندان انقالب
همه طبقات اجتماعی جلــوه دهد .او
و شکســت جمهوری اول ،ظهور و افول
ناپلئون اول ،بازگشــت سلطنت ،برآمدن
جمهوری دوم و ســوم و از همه مهمتر
دورهای را دیدنــد که هنــوز به رؤیاهای
ما شــکل میدهد .ماحصل این کتاب را
میتوان آشنایی با تاریخ جدید مردمانی

)تاریخ فرانسه  ۱۷۹۹تا (۱۹۱۴

رابرت جیلدیا
ترجمه :اکبر معصومبیگی
ناشر :نگاه
قیمت ۵۰۰۰۰ :تومان

نشان میدهد که چگونه انقالب ،فرانسه
را به دو اردوی آشتیناپذیر تقسیم کرد:
یک اردوگاه خیال بازگرداندن رژیم سابق
را در سر داشت ،ســلطنت را تقدیس و
ســلطنت از آن محافظــت میکرد و از

میشــد .درواقع ،بهرغم اختالف نظرهای فراوان احزاب
چپگرا همگی براین بــاور بودند که انقالب پرولتاریایی
و نابودی جامعه بورژوایی-کاپیتالیستی در صحنوسرای
پارلمان به دســت نمیآید) .ص  (۱۵۳در نهایت ،تقابل
میان گروههای چپ و ناسیونالسوسیالیستها در اواخر
دوره وایمار به اوج خود رســید .فرهنگ سیاســی که بر
فضای چپها حاکم بود ،از چنان گســتردگی و ابعادی
برخوردار بود که اردوگاه راست یا راستافراطی را هرگز
یارای هماوردی با آن نبود .در برابر چپ» ،واحد ضربت«
)همان اسآ( از حزب ناسیونالسوسیالیست در محالت
کارگرنشین شهرهای بزرگ با انگیزههای سیاسی ارعابی
پدید آورده بود که از لحاظ گستردگی بیهمتا بود .تقریباً
در برابر فرهنگ مبارزاتی که ایده چپ بود ،همتایی دست
راســتی وجود نداشــت ،آنچه در اردوگاه فاشیســتها
به چشــم میخورد صرفا ملغمهای از مهاجرســتیزی،
یهودستیزی و تصویرسازی از دشمن بود.
فصل ششــم کتاب به فرهنگ تودهای در جمهوری
وایمار میپردازد .در واقع پس از پایان جنگ جهانی اول
مردم اروپای مرکزی و غربی به ســبک زندگی آمریکایی
عالقهمند شــدند و آلمان نیز از این قاعده مســتثنا نبود.
تس مثالی از آلمان دهه بیست در میان تودهها میآورد:
محصوالت صنایــع فرهنگی و تفریحــی ایاالت متحده
کــه به وفور به آلمان میرســیدند ،با مقبولیت عمومی
قابلتوجهی روبهرو میشــدند :پسازآن همه بدبختی
و محرومیت در ســالهای جنگ ،برای بسیاری از مردم
ســرگرمی و تفریح با موســیقی جاز ،رقصهای مد روز،
سینما یا مسابقات ورزشی پرتماشاگر ،فوقالعاده جذابیت
داشــت) .ص  (۱۷۲هندریــک تــس در ادامه این فصل
به جایگاه زنــان در دوران جمهوری وایمــار میپردازد.
بهرغم حق شــرکت در انتخابات و برابری شــهروندی،
بهرغم دسترســی آزاد به مدارس ،تحصیالت و آموزش
حرفهای ،همچنان در جامعه بیشتر یک تصویر خانوادگی
پدرساالرانه غلبه داشت که در آن تأمین معاش خانواده،
یگانه قدرت را به مرد اختصاص میداد.
فصــل هفتم به نابودی جمهــوری اختصاص دارد.
فراگیرشــدن بحــران جهانی اقتصاد و رکــود در تمامی
شاخههای اقتصادی و فراگیرشدن معضل بیکاری پیوند
تنگاتنگی بــا نابودی جمهوری و ظهــور و قدرتگرفتن
جنبش ناسیونالسوسیالیســتی به رهبری آدولف هیتلر
داشت .تس مینویســد» :پیامد بحران جهانی اقتصاد و
بیاعتمادی روزافزون به کارایی دولت و احزاب در برابر
بحران همهروزه رأیدهندگان و هواداران بیشــتری را به
حزب ناسیونالسوسیالیســت میرانــد) «.ص  (۲۰۰در
فضای سیاســی هفتههای منتهی به قدرتگرفتن هیتلر
تنها ابهام و ســکون وجود داشــت و در بخشهایی از
آلمان حزب هیتلر آشکارا به آشوبگری روی آورده بود.
در نهایــت هیتلر با جلب نظر رهبــران محافظهکار
مثل پاپن و هیدنبورگ و برخی ائتالفهای صوری قدرت
را تمامــا ازآن خــود و حزب متبوعش کــرد .تس دالیل
مختلف ســقوط جمهوری را بررســی میکند .از نظر او
فشــارهای نیروهای متفقین و بحرانهــای داخلی هم
بر دوران آغازین جمهوری ســایه افکنده بودند و هم بر
دوران واپســین آن و همواره مناسبات پیچیده موجود را
دســتخوش تأثیرگذاری مضاعف میکردند )ص .(۲۶۴
میتوان گفت حوادث و اشتباهات زیادی باید کنار یکدیگر
رخ میداد تا فردی چون هیتلر قدرت را به دســت گیرد
اما آنگونه که از کتاب برمیآیــد تمامی این اتفاقات به
ترتیبی پیش رفت که فاجعه رخ داد.
انقالب متنفر بود و اردوگاه دیگر باور داشــت که انقالب
برای سرنگونســاختن رژیم سابق که از اصالح خود سر
باز میزد و حق هر انســانی را در برخــورداری از آزادی
و خودفرمانی زیر پا میگذاشت ضرورت داشت .جیلدیا
در روایت خود نشــان میدهد نظم نوینی که انقالبیون
آغاز کرده بودند به همه بخشهای زندگی فرانسوی راه
یافته بود .مثال نشان میدهد که انقالبیون به جای تقسیم
فرانسه به استانها و انبوهی از دیگر حوزههای قضایی،
آن را به هشتادوسه برزن یا بخش کموبیش برابر تقسیم
کردند که به دست مجریان محلی برگزیده اداره میشد.
همچنین میتوان به فروش زمینهای کلیســا برای حل
بحران مالی دولت اشاره کرد که ملکداری را در جامعه
فرانسه گســترش داد ،یا زنان از طریق قانون طالق و نیز
انحالل جلســهها رهایــی یافتند و بهعنــوان مبلغ وارد
عرصههای سیاسی شدند ،آزادی مطبوعات و تئاتر بحث
سیاسی را در مقیاسی بیسابقه آزاد کرد.
رویکــرد تاریخنگاری جیلدیا در کتاب حاضر برخالف
تاریخنگاری از باال که ســلطهای طوالنی در تاریخنگاری
جهــان داشــته ،تاریخنگاری اجتماعی و از پایین اســت
و میکوشــد تاریخ حاشــیهها ،گروههــا و طبقات پایین
جامعه فرانســه را از  ۱۷۹۹تا  ۱۹۱۴روایت کند :از تاریخ
جنبشهای اجتماعی این گروهها و طبقات و نقش آنها
در فرایند تکوین جامعه فرانســه و اروپای قرن نوزدهم،
گرفته تا تاریخ فعالیتهای اجتماعی -سیاســی مردم.
تاریخی که جیلدیــا در این کتاب روایت میکند عاملیت
تاریخی را نه منحصرا به فرادستان و نهادهای اجتماعی
و سیاســی بلکه بیشــتر به نقش مردم در تحوالت این
دوره میدهــد و نقــش سیاســت و مــردم را در فرایند
دگرگونکردن ساختارها نشــان میدهد .به همین دلیل
دامنه ســوژههای تاریخی کتاب حاضر بســیار گســترده
اســت :از دهقانان تا کمونارها ،از انقالبیون و سربازها تا
کشیشها ،از فمینیستها تا چهرههای ادبی مثل بالزاک،
هوگو ،اســتاندال ،فلوبر و زوال .در چنین زمینهای اســت
که روایت جیلدیا از تاریخ فرانســه ســده نوزدهم ،تاریخ
»فرزندان انقالب« فرانسه است.

 انقالب مشــروطه از مهمتریــن ادوار تجددگرایی
در جامعه ایران اســت که در آن جامعه سنتی ایران
برای نخســتینبار خواهان تغییــرات اجتماعی نوین
در ســطحي وسیع شــد .توجه به مســئله زن و پس
از آن مطالبــات زنان در ایــن دوره یکی از اصلیترین
خواســتهها بود که به دلیل وجود ساختارهای سنتی
و مردســاالرانه جامعه ایران ،ابتدا از ســوی مردان و
پــس از آن از ســوی زنان ،طرح و تحلیل شــد .کتاب
»مشروطه ،زنان و تغییرات اجتماعی« نتیجه پژوهشي
اســت که به بررســی تأثیر انقالب مشروطه بر شئون
مختلف جایگاه اجتماعی زنــان ميپردازد؛ از حضور
آنهــا در جامعه و ایفای نقشهــای اجتماعی گرفته
تا تأثیراتی که مشــروطه بر ادبیــات مربوط به زنان بر
جاي گذاشــت .با وقوع انقالب مشــروطه ،زنان حق
تحصیل و تأســیس مــدارس دخترانه پیــدا کردند و
بعد از  ۱۲۸۹شمســی با انتشــار مطبوعات به طرح
گسترده مطالبات حقوقی خود پرداختند ،مطالباتی که
برخی از آنها به نتیجه رســید و برخی دیگر همچنان
در جدال ســنت و تجدد بیپاسخ مانده است .در این
دوره براي نخستینبار زناني مانند طایره و بيبي خانم
با نگارش مقاالتي چون »مکتوب خانم دانشــمند« و
»مکتوب یکي از نســوان« از مسئله حقوق اجتماعي
»جنــس زن« ســخن گفتــه و صد و ده ســال قبل از
مســائلي چون حق تحصیل بــراي زنان و ممنوعیت
تعدد زوجات ســخن به میان آوردهاند .در مکتوباتي
که موضوع اصلي آنها جنسیت است ،روابط جنسیتي
بهعنــوان یك مســئله اجتماعي مدنظر قــرار گرفته
اســت و مهمتر آنکه این روابط جنسیتي که مبتني بر
نقشهاي ترســیمي نظام مردســاالر براي زنان دوره
قاجــار بودهاند قابــل تغییر و حذف تلقي شــدهاند.
نتیجه ابتدایی تغییرات اجتماعی مشروطه برای زنان
آن بود کــه بهعنوان نیمه دیگر جامعه به رســمیت
شناخته شــدند و در تغییرات زبانی ،به جای الفاظی
چون »ضعیفه« و »مخدرات« از واژگانی چون زنان و
بانوان برای معرفی آنان استفاده شد .انقالب مشروطه
از نظر زباني ،جنســیتي و تغییرات اجتماعي تحوالت
مهمي در بافت فکري جامعه ایران پدید آورد .از نظر
جامعهشناسي تا پیش از برقراري مشروطه در ۱۲۸۵
شمسي ،مردم )در زبان زمانه مشروطه منظور مردان
است( رعیت به حســاب ميآمدند و صاحبان قدرت
نگهداران و نگهبانان »رعایاي ایران« .همزمان با آغاز
خیزش مشــروطهخواهي هرچه به اواخر دوره قاجار
نزدیك ميشویم ظهور و حضور مردم ،در قالب مرد و
زن و ســیر صعودي شهروندشدن »رعایاي ایراني« در
عرصه سیاسي و اجتماعي را بیشتر ميتوان مشاهده
کرد .ازاینپس به دنبال این تغییر ســاختار زباني ،واژه
مردم براي هر دو جنس مرد و زن ایراني استفاده شد.
بــراي نمونه در این دوره اصطــالح »مردم« در قالب
نوین آن مبني بر شهروندان جامعه مدنظر قرار گرفته
است و زنان بهعنوان فراموششدگان تاریخ به تدریج
وارد ساخت »شهروند« شدهاند.
مشروطه ،زنان
و تغییرات اجتماعی
علی باغدار دلگشا
ناشر :روشنگران
چاپ اول۱۳۹۷ :
قیمت ۳۰۰۰۰ :تومان
هرچنــد از نظر زماني خیــزش اجتماعي زنان در
عصر مشــروطه همزمان با حرکتهاي فمینیســتي
زنان در آمریکا ،مصر و ژاپن اســت؛ اما به جز مواردي
معدود شاهدي بر ارتباط زنان ایراني با زنان کشورهاي
دیگر وجود ندارد .باوجوداین ميتوان ادعا کرد که نوع
مطالبات اجتماعي مطرحشــده از ســوی زنان ایراني
همخواني زیادي با نوع مطالبــات اجتماعي زنان در
خیزشهاي اجتماعي در کشورهاي دیگر دارد .تالش
براي ایجاد مدارس دخترانه و حق تحصیل براي زنان،
تالش براي اشــتغال زنان ،تالش براي انتشار روزنامه،
تالش براي حذف آداب اجتماعي غلط و تالش براي
ایجاد تغییرات اجتماعي در قالب تبدیل نابرابريهاي
اجتماعي به برابريهاي اجتماعي نشــان از تناســب
میان نوع مطالبــات اجتماعي زنان ایراني با مطالبات
اجتماعي زنان کشورهاي دیگر دارد ،مواردي که نشان
ميدهد »مشــروطه ایراني« عــالوه بر ایجاد تغییرات
نســبي در گفتمان سیاســي جامعه ایــران ،تغییرات
اجتماعي مهمی بهویژه درباره مسائل زنان پدید آورده
اســت .این کتاب به دو بخش تقسیم شده است .در
بخش اول مســائل ،مطالبات و اقدامــات زنان ایراني
مورد تحلیل قرار گرفته است و در آن به هفت محور
پرداخته شده است :مسئله نابرابري اجتماعي در زبان
عصر مشروطه ،زنان و مســئله حقوق شهروندي در
دوره مشــروطه ،سیر شکلگیري مدارس زنان ،مسئله
»حفظالصحه زنان« )ســالمت زنان( ،روزنامهنگاري
زنــان در عصر مشــروطه ،مطالبــات اجتماعي زنان
و اســتفاده از پردازشهاي دیني و باالخره مقایســه
مطالبات اجتماعي زنان ایراني با زنان کشورهاي دیگر.
در بخــش دوم کتاب نیز تعدادي از نامههاي انتقادي
زنان علیه نابرابريهاي اجتماعي در دوره مشــروطه
که داراي ارزش سندي هستند ،درج شده است .وجه
مشــترك تمام این نامهها عبارتاند از :نقد الگوهاي
جنسیتي جامعه ایران در دوره قاجار ،نقد نابرابريهاي
اجتماعي ،اســتفاده از الگوهاي دیني و اسالمي براي
مشروعیتبخشــیدن به نوع مطالبات و نقد ســاختار
مردساالرانه قوانین رسمي و هنجارهاي اجتماعي که
با رویکردي مردانه زمینههاي محدودیت اجتماعي را
براي زنان به بار آوردهاند.

