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 ددمنشی )قسمت نخست(خشونت و 

 ژانه ژنه

 برگردان میثاق نعمت گرگانی

 

 

 

احتمااا    (1977) "ددمنشاایخشااونت   "ژناا  ژان های سیاساای در میااان اماااد یادداشاات

در  اساسای جار   بثثایجنجاا     با منجار کا   اععاا   اسات ایانها نمونا    مشهورارین

ها انبااوهی اا ناماا  لااو موناا ی ا ّ  . پااا اا انتشااار  در  اا ث شاا افکااار ومااومی میااان 

با  دفتار نشاری  ارساا   برافر ختا  های ر شان کرانِی ماردد   چا  پاسا چ  اا سوی وام 

ین باای  ااِ ِ نانوشاات ها ایجاااد شاا    حتاای شاا . شاا اعی بنیااادین بااین سااردبیران ر اناماا 

سااتی ی مااتهب باا  نلمانی ایاان یادداشاات باا   اساا  نشااریاخ خبااری نلمااان   فرانساا  )کاا  

 لااو موناا سااردبیر  ژاک فااو ِهااا باا  حاا ی بااود کاا  . غریااو اوترا باارهب ری ااتشاا ن ( 



 
 

97 شهریور | جستار | سیاست   

 
 

 

2 

ی نرای کا  ممامون ایاان م الا  انهاا باااابناا  ای شا  مبنای باار اینناچاار با  انتشاار بیانیاا 

ی نن اساات   ر اناماا  در راسااتای ناادی بیااان نن را منتشاار کاارد    ن ااراخ نویساان  

 منتشر خواه  کرد.  همچون گذشت را نی   ننم الف 

ایان مساهِ  باود کا   ،حساسایت ایجااد شا   مممون یادداشت ژنا  یکای اا د یا ج ا اا 

ی کارفرمایااان ماااراین شااِیر، رااایا ااثادیاا -هااانا، ا  ساا  ر ا پااا اا چاااا یادداشاات

نلمان ربود  ش . ایان اا ااق در کناار امااد بثان   منااکراای کا  در سا  ساا  پای  اا نن 

 بااادر بااام مسااهِ  ناا اا خیابااانی   ار ریسااب در جریااان بااود  اا جمِاا  دیاا ار سااارار 

فراکساایون حمااایت  اا  مش صااا [ ابعاااخ ایاان یادداشاات ژناا    اناا ان در نناا ریاب بااادر

شا [ با  شاان  کا  ار ریساتی عِما اد میگر های کا  اع اماخ را افا ای  داد. ارا  سار 

 بکشاان . دسااتاا ننااان  حمایااتاا  شااانر ر موجااش شاا   بااود حتاای ماا افعیت ابت اییماا

کا  با  ن ار  جا ا اا افکاار سیاسای  نویسا در اراباط باا یادداشات ژنا  می نلبرخ دیچی

ناپااذیر کاا  دفاا "ار ریساات"ی  اژ    برچسااش،  ضااعیتفراکساایون ارااا  ساار ، ایاان 

 اا ننان بود.ژن  دفاا  وِّت ا ِینمود، می
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انگی نا ، کا  اوجا  ماا را برمی دارنا کِمااای والعا  با  اسات اد  اا نگاران ر اناما ژان ژن : 

کنا  ایان کِمااخ در  هان   خودنگاا  افاراد دارنا .  نماوّای نااچی  نسابت با   لی دغ غا 

انا . اگار باار ی ایان کِماخاا جمِا  __  اکمِا  نااگ یرِ نن، وا د خشاونت  __خشاونت 

ایسااتی، پاای  وِاا شااان، در هایارینای اأماا  کناایب، حتاای در ج ایی حیاااایهاار پ یاا  

انا    اماین انا  میگنا د کا  جو یدانا انا . بریب ک  خشاونت   حیااخ وماال  متراد می

، ضارباخ ناوک جوجا  کا  پوسات ا اب مار  را کنا شکاف    اا نن وباور میاد  را میی 

، نبسااتن شاا ن یاات ان، اولاا  یاات کااودک، همگاای شااکن   می کناا ک میر ک ا اار ا اا

کسای کاودک، ان، جوجا ، جوانا  گیاا    گنا د را  البتا  اوانن  خشان بارن رد شاون .  می

ی ارااا  ساار (، مثاکماا  فراکساایون) نر. اِی. ا ا  وِیاا  . دادگاابااردنمیساالا   ایاار

با  غایات  اععای اسات،  لای نلماان غربای،   همارا  باا  خشونتی کا [ خشونت نن است، 

نن اماد ار پاا   نمریکاا، عصا  دارنا  خودشاان را فریاش دهنا . با  شاکِی پیچیا   ا ریباا  

کنناا : ی سااومی را پنهااان میی خشااونت   مثاکماا ،  اژ داناا  کاا  د  کِماا هاار کساای می

اساات. هاار  یددمنشااگاااهی وِیاا  خشااونت، خااود نااووی ددمنشاای سیسااتب.   داد. ددمنشاای

ار ار، خشاونتِ بیشاتر، نااگ یرار   ضار ریشاود   دادگاا   عیثانا  شا ی ار ددمنشایچ  

اناا گی بیشااتر باا  مراباا     ار شااود، خشااونت مِاا  دِجابراناا  ددمنشاایگااردد. هاار چاا  می

خشاونت یات امکاان »اسات اب باادر یننا رن ا  اا گ تا  رسا . ایان ی شجاوت مینستان 

 «.ی اعتصادی استبال و 

شاود، ماا بایا  نن اعریاف یاا او ایف می  سیساتمی[ هنگامی ک  خشونت ب   اورخ باا 

ی پایااانی باار ناادی ن  اا  کاا  نمایشاایبنااامیب: ژساات   حرکاااخ   ا ااواری  ددمنشاایرا 

ن اای   منااق اث ااآ کاان  نااداناا  در کااار نیساات.  واا دِگااذارد، اینجااا هاایی دلیِاای جاا  می
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کناا . ایاان امااای  بااین   ساارکوم می متوعاافساات کاا  کاان  نااد را ننی ددمنشااان  حرکاات

باا  ن در  –ی دیگاار ی یاات کِماا  باا  کِماا ، انهااا جااایگ ینی ساااد ددمنشاایخشااونت   

شاون  نمی  نن کِما  نسابت با  افارادی کا  مراکاش خشاونت مین ر گرفتن کاارکرد ااهااد

های هاارر ا    اجاااا  ناا ادن باا  ی ا ااالق عمااا خنیساات. وااال   باار ایاان، مسااهِ  –

هناوا در ارابااط  کااری کا  اسات،ا برای ب  کار بردن  اژگاان باام میا  خودشاان هع رخ

   "اشااتباهاخ ناخواساات "دهناا ، کاا  اینجااا، در فرانساا ، بااا انجاااد می ددمنشاایی بااا  اژ 

 کنن .جایگ ین  می "ب بیاری"

هاااای شااامارن ، کن ناپاااذیر، بیهای خشاااونت اجتنامگونااا  کااا  نمونااا درسااات همان

همااوار  در ضاا یت بااا خشااونت م اخِاا   ددمنشاایجااا کاا  بساایارن . اا نننیاا   ددمنشااان 

ای اسات کا  خاود  انا گی  ع ا پویاایی بییعنای وِیا  کنب د باار  اأکیا  مای –کن  می

گیارد کا  اغِاش نناا  می با  خاود ها راناپاذیرارین  اورخبینیپی  ددمنشایاست. بنابراین 

هااای مسااکونی ومااومی، شااود: معماااری پر ژ اشاا ید داد  نمی ددمنشاایباا  معنااای 

ب شای ن با  ریاتب د، ساروت بور کراسی، جاایگ ینی یات کِما  باا یات وا د، حاآ ا ا ّ

ماشااین در نساابت بااا انسااانی کاا  باا  نن خاا مت  یسااِ  ، کُناا  وااابر پیاااد  در ارافیاات

مجاااااخ  اصااادویگیاارد،  ااعود ها را نادیاا   میتانین کاا  ساانّکناا ، ااا  ین عااومی

شاود. اد هاا می  ماراب  باا ننسراری کا  ماانق نگااهی وماود اا مساااان انیان، است اد  اا ا

پوساات، د   باا  افااراد سیا  اشااار پ ساات پِاایا در  ادبیاااخجااا در ادار  پِاایا،   خااورد بی

ن اکتاای در ااورخ باااناا    امساا ر   بیهااای دساات   د های متمِ اناا  باارای انعادشاا ن

 د ماین شاهر با ر   ، بمبااران کاردن های ونا ساربااان های نهسات ن، عا ددرکار نبودن ن

ری  ، ر لاا  ر یااا هشااتاده ار ددر ب اا  مااالی  یتناااد کاا  اوساا  نمریکااا بمباااران شاا [



 
 

97 شهریور | جستار | سیاست   

 
 

 

5 

هااا را بیااان کناا ، انتهااای ایاان  اععیتای عااادر نیساات شاامار بیالبتاا  هاایی ساایاه .... 

شااان خااود را باا  میانجی ددمنشاایاناا  کاا  هااایی کاا  همچااون ن ااارهااای متع دی اععیت

های خودجاو  انا گی کا  باا خشاونت ان البیاون بسا  کن .   امااد خشاونتاثمی  می

 کافی است. ش  دهیمتوعف کردن سبعیت ساامانشود برای داد  می

 

چ  ک  ماا با  ننا ریاب باادر، ا لریکا  مااینهو ، هُِگار میانا، گودلاون انساِین   یاان نن

ایان اسات کا  ماا را نا   ما یون هساتیب –  ب  یات معناا کِیات نر. ای. ا   –کار  راسپ  

شاان، چا  بیار ن   چا  در ن انا ان، نگاا  سااختن  کا  ی کِمااخ، با  وم انها ب   اس  

بشار را پایاان ب شا . اشاار  با  ایان نکتا  ضار ری اسات  ددمنشایاوان  انها خشونت می

ی نن، باارای مثااا  کا  هاارر ا کاا  خشااونت فااوران ناش شااان،  وفااان   یااا دیگاار اشاا

وِیا  امااد  –انگیا د، خشاونتِ  ایاانِ یات د سات خشونت حیوانااخ، عماا ای را برنمی

 .ده مان میاکانهموار   –اوععاخ   وِی  هر مانعی 
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های ، خاود را ، باا امااد انا ر یددمنشای جاود دارد: با  وباارای نن  احتماا مسِما  یت 

بنااا باار  –یاان معنااا کاا  در پایااان  ااییااری ایجاااد کناا  کناا  یااا کمااابی  ناا  باا  انااابود می

اا ماا خ امااانی  ااو نی در  اکناا    پااامااا خااود را نااابود می –اعااری   پایااانی ناا ارد 

کناا . اسااتعمار جهااان سااود چیاا ی نیساات جاا  خااود را نیساات می ،ا اباا  بااا خشااونت

اژی مسااتمر    ااو نی کاا  هاا فی جاا  خاا مت باا  اسااترا یددمنشااان ای اا اومااا  انجیاار 

هااا هایی کاا  کمپانیگذاریثاار خ ساارمای افاا ای ِ ضااعیف کااردن کشااورهای مسااتعمر    

گاردد کا  ای میان  نا ارد. با ین ارایاش منجار با  ف ار   ناامیا یدر مستعمراخ انجاد داد 

 ج  اا  ریآ ناادساای خشونت درمانی ن ارد.

انا  ااا جااا  ن اد گاا  اوماای فراکسایون اراا  سار  ااما اا جاایی کا  ماا م ِعایب، هیی

دانسااتن  در نن  ااورخ مثااگ گااردد، چاارا کاا  می ددمنشاایشااان باا   باا  خشونت

 ستی ن .ا  میشون  ک  وِی درن  ب   ب  همان دشمنی میبی

اباا  سااوگن  در دادگااا [ ع  هایی  هناای مش صااا  در مکااباااخ   شااهادخیاات مشاااِ 

مااراب  بااا کاارمِین، یااا اکهارن رهااای  هایل ی اا هیی نگراناای در بااام اوجاا  اساات. باای

اسااتالین یااا ج ایاااخ دیگااری کاا  باا  ی شاااد دربااار د  گاا  دلواپساای مت اارون دربااار  

شاا  کاا  اهمیتاای باای  اا  سااای  حماا    ن اا  هایی گاا ار  میی کرمِینولوژیساات ساایِ 

   رایا  کات، نر. ای. ا  بار اشاری  ایان امار ا ارار میشای انگِایا ن امِک  انگی خیا 

گاا  اا حمایات کاردن اا ماردد جهاان ساود های شاور ی هییاا لنین اا ب  امار ا، سیاسات

. هار چنا  شاای  شاماری بار ایان و یا   باشان  کا  ایان چیا ی جا    اساتدست نکشی 

ها گذاشاتن نباود. در گاذر اماان ایان گونا  باود  اسات   هن ا ن  ایار باا  جهاان ساومی

های یااا ضاا یتی بااا مانورهااای عاا رخا ریبااا  هنااوا هااب هساات کاا  کساای کاا  والعاا  
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ی پیچیا گی شا ی  ی نمریکاا داشات  باشان ، با   اسا  استعماری پیشاین   ایالات متثا  

رغب چیا ی با  بعا ، وِای 1917شاون . اماا اا ای دچاار مشاک  میر اب  فهاودالی   عبیِا 

ا  در چاا  کاا  در سیاساات داخِاایرغب ننگویناا    وِاایکاا  شااارحین غرباای باا  مااا می

ارین   سااامت ضاااعیف ی جمااااهیر شاااور ی هماااوار ت، ااثادیااا ن اساااجریاااا

ر جاا ا    بثاان بااین یاات د لاات بااا پذیرارین کشااورها را گرفتاا  اساات، چاا  دنساایش

 المِِی.های ساامان مِ    نهادهای بینگیریی دیگر   چ  در رأید لت

 

کا  بایا   –مسِب است ک  شمار ایاادی اا ماردد با  ایان امار نگاا  هساتن .  لای در ار پاا 

  با   یاژ  در نلماان غربای کا  با  نثاوی  – پااییِ نمریکاا در کنایب رنن را ب  مثاب  جهان ا

ای ض شااور ی اساات، نر. ای. ا  انهااا گر هاای اساات کاا   اارحتا  ایاان را بیااان اوااناا کین

کنا  کاا  در ای را اصا یآ میکنا . با   اور خال ا  نر. ای. ا   اععیاات مساِب سیاسایمی

 ب بود  است.ار پا ااریت   مبه
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های رغب پااژ اک ج اا  وِاای -نیااا ایاان دلیِاای اساات کاا  فراکساایون ارااا  ساار  

کنشاای خشاان  اینجااا ایاانشااون ، بِاا  ایاان درساات اساات، شااان، مهااار   خ اا  میسیاسی

 ددمنشایکا  پیشاتر   بیشاتر بایا  با   "ار ریساب"ای دیگار، شاود ) اژ ار ریسب نامی   می

گیارد  اجااا  ایان میا ان کاب ماورد اأییا  عارار میبا   –ی بورژ ایی ا االق شاود( جامع 

 ب هی  مش صا  اا من ر گرایشاخ چپ پاس  ب هیب.

 

هنااوا شااای  د یاا  دیگااری در کااار باشاا : فراکساایون ارااا  ساار  شااای  باا  ن اار م اباا ِ 

ی نن اسات. در باشا ،  لای همچناین اا ا د نن نیا  هسات. مش صاا  اداما  68جنب  مای 

ی اا  ایاان وّکا  ج ا –ها های کارخانا   نا  اوتصاام – ان باودشاور  دانشاجویابت ا این 

ا  پِاایا   د  سااوی رشاا  کاا  د یرا ایجاااد کاارد کاا  باا   باا  درگیااری   اد   خااورد
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معترضااان عاارار داشااتن ، اوأمااان بااا اعاا اماای کمااابی  باکرافاات   متااین کاا  اا اماار 

ر همچاون رعاد باود ااا هاا بیشاتهاای شابان  در خیابانناپذیر جِوگیری کننا . باایجبران

کننا   دسات راساتی نبرد. ا ااهراخ م اوّ  باود   حتای با  ر ی پِایا   واامِین اثریت

 ای اااوریحاشاای  همچااونهااا را نن ااا ا می باار نن مااا  مِاای، باا  مثاباا گشااود  بااود. نیاا  

 . کنیبادراک می ار، معنوی   انسانی ، اوری فرشت ی اوری[ پارچ 

شاا     هااب برخااوردار اا کیپنر. ای. ا  هااب بااا ساا تی یاات ساارپو  ب ااری کااامال  

دهی شا   باود، سااامان[ (شابی  با  ب اریابا   اشاار  در برابار نم )ساختاری ن و ناپاذیر 

  باا  ضاوق    شا متوعاف نمیهمرا  با کنشی خشن کا  نا  در انا ان   نا  بیار ن اا نن 

بااا  تدر م ال ااکاارد، ر  هاا ایت میاااا ساارح اخ ماادعتاای بساایار کاا  اومااای  را 

شااان اااا بااا ح ااو خشونت  ی اناا ان[ هاهااا   سااِو داداگا هااای اااق هایددمنشاای

   حتا خود خشونتِ مر . رفتن ن دیکی ان دادن ب  مر  پی  می

..................................................................................................................................... 

 ها:نوشتپی

  ای اا ارجم 

Violence and Brutality (1977) in “The Declared Enemy: Texts and Interview“ 

(2004) By Jean Genet; Edited by Albert Dichy 

 اااوان معاااد  گری را نیاا  میساابعیت    حشاایBrutality  برگ یاا   لاای چااون

 جهااای برسااااختی در او ااایف برشااات اا ایااان  اژ  در م ابااا  ساااوی   بیعااای 

 خشونت در ن رگرفت  ش   است، ددمنشی، ب  دلی  پسون  من  انت ام ش .


