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  سرسخن

 در يشود، بر جوانياش افزوده م به خواب رفتنيهاهرچه بر سال"
 . "شديماش هم افزوده ي بعديداري بيپ

 
ق ي رف١زاني است که ژان پل سارتر در مورد پل نيفي توصبازگفتن يا

 يکي و به مناسبت انتشار ،ها پس از مرگش سال،اشيميت مبارز قدسيکمون
در دفاع از "اندرکاران  دست .سدينويمدر مقدمه آن  ،شيهااز کتاب

 .ه باشديرن نشين بازگفت مصداق ايکه ا ن استيد بر ايرا ام" زميمارکس

  
ن شانزده سال فاصله افتاده يشيه و شماره پين شماره از نشرين انتشار ايب

دن تز يبا هدف به چالش کش" زميدر دفاع از مارکس"ن شماره ياول. است
 يا آن بر روشنفکران چپ و سازمان دادن مبارزهيهاآمديو پ" خيان تاريپا"

 از ي ناشياسي سيرخوردگأس و سي غلبه بر يمان برا اک در حد توانيتئور
واسطه مشاهده ل راه به يدر همان اوا. ن تز منتج از آن بودي که ايدادهائيرو

ران و ي از مبارزات کارگران در ايدي دور جديريگ از شکلياهي اوليهانشانه
 يدر ط. سو رفت ت کار بدانيت و لزوم دخالت در آن، اولويص اهميتشخ

                                                 
١ - Paul Nizan ) پل نيزان روشنفکر و نويسنده عضو حزب کمونيست فرانسه بود)١٩٤٠- ١٩٠٥ ، .

او به دنبال انتقاد از امضاي پيمان دوستي بين هيتلر و استالين در ابتدا از حزب اخراج مي شود و 
ظنز تلخ تاريخ آن که او در جبهه . هم مي کندسپس حزب او را به جاسوسي براي آلمان نازي مت

  .جنگ عليه فاشيزم توسط آلمان ها کشته مي شود
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 با دو يران شاهد دو جنبش اجتماعي، در اهي انتشار نشر فترتيهان ساليا
شناخته شد و " سبز "ي با نام کللم، جنبش اوياانداز متفاوت بودهچشم

 دست کين دو جنبش نه يک از اي چياگر چه که ه". يکارگر "يگريد
انداز گانه، اما، به هر حال دو جنبش با دو چشمي يهاکيند و نه با تاکتا بوده

 يزي کامالً متمايها و با خاستگاهي اجتماعيروهايا نکامالً متفاوت و ب
ن ي اکه ن استيا تيواقع. ي کامالً متفاوتيهايجه با استراتژيهستند و در نت

ن جنبش ياش، ا و رنگ باختنيروزها با فروکش کردن جنبش سبز فراطبقات
 .شوديشتر برجسته مي است که هر چه بيطبقات

  
تر و  از آن ملموسي و فالکت ناشيدارهيران استثمار سرمايامروزه در ا

 سال گذشته به ي سيهاتر از آن است که بتوان با ابزارها و روشديشد
"  شدنياسالم "يهاسال. کش پرداخت  زحمتيهافتن تودهيق و فريتحم

به . شدن آن است" پسامدرن"و " مدرن" سر آمده و حال نوبت ه بهيسرما
س يک را تدري فون هايات اقتصادي، نظري صدريبن" ياقتصاد اسالم "يجا

 يهاي، تئوريعتي شريعل" يجامعه عدل عل"ه ي نظريکنند، به جايم
م سروش، مغر متفکر يعبدالکر. دهنديج ميرا ترو" يورئفرنچ ت"و " پسامدرن"
انگر يلسوف بيات کارل پوپر، فيبه کمک نظر" يارتجاع فرهنگ"

 ي را پيدين جدي ديعلمه  شالود، دوران مارگارت تاچريکار محافظه
 ! خوش آمده استيايزم، قدم هر تئوريدر مبارزه با مارکس. زدير  يم

  
 يهايتئور"ه، پرداختن به ين نشريامجدد  انتشار يرياز اهداف از سرگ يکي

از ر ي اخيها سدهيها در ط است که آني تحوالتي و بررس معاصر"يانتقاد
 ها وکيها در رابطه با تاکتي تئوري بر رواًعمدتتمرکز . اندسر گذرانده
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 يستيالي سوس-ي جنبش کارگريعني، انداز دومها در قلمرو چشمياستراتژ
  . باشديم
  

 يدارهيسرما، ياسي جنگ سرد سي دوم و در پيان گرفتن جنگ جهانيبا پا
ه ي علياريع تمام يک جنگ سرد فرهنگي ي غربي اروپايدر کشورها يجهان

ده عمدتاً از فرانسه آغاز شد و تا به امروز ي پدني ا.ندازنداي مهزم به رايمارکس
ن مرحله از مبارزه با ي ايهايبر تئور .در اشکال مختلف ادامه داشت است

ل يبه دال . نام نهادند،ي فلسفه فرانسوي به معنا،"يفرنچ تئور"زم يمارکس
 ه دوم و در دهيدر دوران جنگ سرد بعد از جنگ جهانژه فرانسه يط ويشرا

آن زم به طور خاص در ي چپ به طور عام و مارکسيه آرايمبارزه عل، ۱۹۵۰
 از ييهاه تالشي بود، کلي راست امر ناممکني ها"يدئولوژيا"ق ي از طرکشور

بود که " چپ"ک گفتمان يتنها با .  با شکست مواجه شدندين دست همگيا
نه يزم همست فرانسه يعملکرد و مواضع حزب کمون. بودين امر ممکن ميا

را فراهم در آن کشور ست يضد مارکس" چپ نو"ک يش ي زايبرا يمناسب
 امروزه ياسي س-ک يدئولوژي ا- يطه فرهنگيرسد که در حيبه نظر م. آورد

 و آن دوران يران کنونيت اين وضعي بي ظاهريها موارد شباهتايدر پاره
 فرو قع الفاراس ميک قي دامچالهم در ي آن که بخواهيشود، بيده ميفرانسه د

ده و در يران رسيش به اي در اشکال متفاوت پا"يفرنچ تئور"به هر رو . ميافت
اش يي و کارايي براي آخوند-يدارهيم سرماين رژيشي پي که ابزارهايادوره

ا و يم به مزايش رژي دورانديها و استراتژهادئولوگياند، ارا از دست داده
  .اندبردهيمحاسن آن پ

  
 ي از اهداف"يفرنچ تئور" از جمله ي انتقاديهايتئورپرداختن به 

ن يدر ا. ه در برابر خود قرار داده استين نشري است که اياپروازانهبلند
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 است جهت يک مطلب کوتاه و موجزين مقاله ياول ،ديدوره جداز شماره 
ش يدايخچه و علل پي خواننده با تاري و آشناسازي انتقاديهايتئور يمعرف
 يعنيه، ين نظري ايهان مؤلفهي از آخريکي در رابطه با ي مطب بعددو . هاآن

" تيو و واقعيآلن بد"مقاله اول با عنوان .  و استيدر رابطه با فلسفه آلن بد
.  از مقوالت آنياح پارهيو و توضي بدي است در دستگاه فلسفيگشت وگذار

 به مقوله ديل بن سعي از انتقادات دانيکي است از  يا ترجمهيمقاله بعد
 از يکيد يل بن سعير داني اخيها که در سدهيياز آن جا. وينزد بد" رخداد"

 به ينه صاحب نظر بوده، مطلب بعدين زمي بوده که در اييهاستيمارکس
تر به شيها پن مطلب ساليا. د و آثارش اختصاص داردي بن سعيمعرف

نوشته  "ن نوساما "ينترنتيه ايد به درخواست نشريمناسبت درگذشت بن سع
  . شد
  

ن يش از ايچند سال پ. شوديورک کشته ميوي جان لنون در ن۱۹۸۰در سال 
وکو ي با جان لنون و همسرش يان بلکبرن مصاحبهي و رابي طارق عل،تيجنا

اش، ياسيد سياش، از عقايقين مصاحبه از موسيجان لنون در ا. دهنديانجام م
، از طبقه کارگر و از انقالب يدارهي، از سرمايتنام، از مردساالرياز جنگ و

گروه ک ي، ارگان Red Mole زبان يسي انگله ين مصاحبه در نشريا. ديگويم
، چاپ International Marxist Group - IMG به نام يسي انگليستيتروتسک

 به يازي ن که آن استتر ازشناخته يقيطه موسيجان لنون در ح .شد
 ين شماره اداين مصاحبه در ايائه ترجمه اار. ه باشدين نشرياش در ا  يمعرف
 آن يعني، ين هنرمند انقالبي اياسيات و کنش سي است در قبال نظريسهم

  .اندداشته پنهان نگه انه ناگفته وياش که عامدانه و موذيجنبه از زندگ
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بر سر راه تداوم کارمان موجود  به مشکالت يما به خوبنکته آخر آن که 
 و يبدون همراه. مي هم به توان محدودمان نداريتوهمن يترم و کوچکيواقف

. مينيبي ناممکن ميار دشوار و حتيه را بسيگران تداوم انتشار نشريمشارکت د
ن ي است که دست کم به ضرورت انتشار چني سخن ما با تمام کسانيرو

 در ي گسترش و دامن زدن به مباحث نظري که بتواند در راستاايهينشر
ما به . باور دارند  داشته باشد،ي سهمي کارگر– يستياليدرون جنبش سوس

  .ميگوئيطه خوش آمد مين حي همه دست اندر کاران در ايهمکار





 

 

  "چپ نو "ي انتقاديک بررسي:  ي انتقاديتئور

  هوشنگ سپهر: تهنوش
  
در همان اوان .  استيدارهيخ سرمايت تارم به قدي انتقادينه تئوريشيپ

ز از ي کامال متمايکم شاهد سه برخورد انتقاد دست يدارهي سرمايريگ شکل
کال يد راي؛ برخورد)مونيسن س(طلبانه   اصالحيبرخورد: مياههم به آن بود

  ).چهين(انه ي واپسگراي؛ و برخورد)مارکس(
  

ش يپ را يک مهميس مسائل تئوري مدت و ناموفق کمون پارتجربه کوتاه
 يها و استراتژکي، تاکتيقات طبيت دولت، آگاهي قدرت، ماهلائمس. نهاد
  .اشان بودندنيترزم از عمدهياليدن به سوسي رسيبرا
  
انداز و ت گشود و چشمي بشري را به رويني نويها انقالب اکتبر افقيروزيپ

ک سلسله يشکست . د داديگر را نوي از نوع ديياي دنيبناو امکان احتمال 
 ،۱۹۲۳- ۱۹۱۸ ياصله سال هاژه انقالب آلمان در في به و،انقالبات در اروپا

ساز انحطاط انقالب نهيت رقم زد و زمي بشري را برايبار سرنوشت اسف
 در يستي فاشيها، و پا گرفتن جنبشيزم در شوروينياکتبر، سلطه استال

 يک تئوري ين اوضاع  و احواليدر مواجهه با چن.  از اروپا شديبخش بزرگ
نقد اقتصاد ( حوزه اقتصاد ي سواحال. ن مسائل بپردازديد به تمام اي بايانتقاد

) ي و فلسفياسي سيقدهاـن (ياست و فلسفي سي قلمروها،)کيکالس ياسيس
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؛ برخورد )زميتروتسک(کال ي رادياسيبرخورد س: شونديهم به آن افزوده م
 يروان - ي؛ و برخورد فلسف)يال دموکراسيسوس(طلبانه   اصالحياسيس
زم ي در مارکسيمان نقطه گسست مهمشکست انقالب آل). مکتب فرانکفورت(

  .  بودي انتقاديو تئور
  
 ي مرگ مارکس و انگلس پا به عرصه زندگي که در پ"کيزم کالسيمارکس"

 و روزا لوکزامبورگ آن را تداوم ين، تروتسکي، لنيگذاشت و کائوتسک
.  شکل گرفتي و اقتصادياسي تالطمات سي بر بستردند، عمدتاًيبخش

نخست آن . صه عمده برخوردار بودنديران از دو خصن دوي ايهاتسيمارکس
علوم  يک معنيدان بودند، در ا اقتصاديو  دان، جامعه شناسخيکه آنان تار

 ملموس و يشان مسائل انسانايهاموضوع اکثر نوشته. اشان بود مشغلهيتجرب
ن بود که آنان رهبران احزاب و يگرشان اي ديژگيو.  روز بودياسيمسائل س

 روز ياسيک بودند و به مسائل سي هم اهل تاکتيعني بودند، يت کارگرتشکال
نده دور دست را مد نظر يانداز آ که چشميپرداختند، و هم اهل استراتژيم

ک يستم رهبر يل سده بياوا" ستيروشنفکر مارکس"ک يک کالم يدر . داشتند
به " ستيروشنفکر مارکس"واژه ها اصوال در آن سال.  هم بوديتشکل کارگر
رفت چرا که يسخن م" ستيمارکس"ک يشد، بلکه فقط از يکار برده نم

 کامال در هم يژگين دو ويا. کردي با خود حمل محاًي را تلويصفت روشنفکر
 آن که بتوانند ي بودند براژ که آنان استراتييده بودند و از آن جايتن

 به کمک دانش از داشتند وي هم ني به دانش تجرب کنند لزوماًيريگ ميتصم
ن يدر هم. زدنديقل ميشان را صايشان بود که استراتژا دست اوليتجرب

اش نوشتن بارهدن از دريازيبه تجربه انقالب دست : "سدينوين ميرابطه لن
ک، در يزم کالسيک کالم در مرحله مارکسيدر ). دولت انقالب" (تر استديمف
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ده بودند و ي کامال در هم تنباره انقالب نوشتن و انقالب را تجربه کردن
  .گريدکير از يناپذک يتفک
  

، يزم در شورويني سلطه استاليجي تدرتيبا شکست انقالب در آلمان و تثب
ه در خدمت ي و فلسفه در روسي اجتماعيهايزم، و اصوالً تئوريمارکس

 آن قرار ي و خارجي داخليهااستيه سي حاکم و توجياهداف بوروکراس
د ين نظام جدين دي و به دگم اي دولتيدئولوژي به اي انتقاديد، تئورنريگيم

 ي اروپايج به کشورهايتدره  بي انتقاديتئورب ين ترتيبد. شوديل ميتبد
 را "کيزم کالسيمارکس" يجا" يزم غربيمارکس"شود و ي منتقل ميغرب

زم ي مارکسيبرا" يغرب" کار گرفتن صفت درست است که به. رديگ  يم
سازد، ي آن را خدشه دار ميستيوناليرا که خصلت انترناسنادرست است، چ
 ي اروپاي به کشورهايستيه مارکسيد بر انتقال بسط نظريمعهذا منظور تأک

  .  استيغرب
  

 ي و اقتصادياسي سيهاکه بر بستر تالطم" کيزم کالسيمارکس"برخالف 
- هيا سرميعمدتاً در دوران ثبات نسب" يزم غربيمارکس"شکل گرفته بود، اما 

زم يتر شده مارکس  شناختهيها چهرهاني ماز.  در غرب شکل گرفتيدار
 دهه يهادر اواسط سال.  و کرش نام برديتوان از لوکاچ، گرامشي ميغرب

 يها با شکستيي اروپايباً در همه کشورهاي تقري جنبش کارگر۱۹۳۰
 آنان هم در همه جا ي و اقتصادياسيالت سي مواجه شد و تشکيسخت

 در رابطه ير اساسيين شکست، تغي مهم ايهاآمدي از پيکي.  شدندسرکوب
" يست غربيمارکس"ات ينظر.  بوديست و تشکل کارگرين روشنفکر مارکسيب

  . باشندين نکته مي، لوکاچ و کرش عمدتاً حول اي گرامشيهادر نوشته
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توان دوران يرا م ۱۹۶۸ -۱۹۲۴ يها، ساليه انتقاديدر سپهر نظر
ش از ياش در دوران پهيگذاران اول هيعالوه بر پا. دانست" يم غربزيمارکس"

ر آدورنو، سارتر، آلتوسر، دوالولپ و ي نظيگري دوم، متفکران ديجنگ جهان
 يهايگژياز و. نديآي به شمار مي دوران بعدي اصليهامارکوزه هم از چهره

ص با  و به خصويالت کارگري که آنان با تشکبودن يشمندان اين انديا
ر آلتوسر، ي نظي در موارد نادريحت.  نداشتنديگيست رابطه ارگانياحزاب کمون

شان فرمال است بودند، رابطهي احزاب کمونيا دوالولپ که از اعضايلوکاچ و 
در مورد . ها نداشت به آنيده بود، و متقابالً حزب هم چندان اعتماديچيو پ

ن يگسست ب.  و فعال آنيسمک عضو ريشتر هوادار حزب بود تا يسارتر که ب
شدن رابطه ، و پاک ي و کارگريست و تشکالت حزبيروشنفکر مارکس

 ي انتقادي تئوريهايگژيک، از ويزم کالسيدوره مارکس" رهبران/ روشنفکر"
  . شتر دارديح بياز به توضيار مهم نين نکته بسيا.  استيزم غربيدر مارکس

  
 و يزم در شورويني مسلط شدن استال به بعد، به واسطه۱۹۳۰مه دوم دهه ياز ن

ر ي و چه در درون ساي چه در داخل شوروياسين سيسرکوب خشن مخالف
ک يزم خفه شده و از ي، مارکسينينترن استالير سلطه کميست زياحزاب کمون

-يل مي تبديني شبه ديها دگميدئولوژي اي به نوعي مبارزه طبقاتيايعلم پو
شه را رسماً ي در سپهر انديرگونه نوآور حاکم هيني استاليشود و بوروکراس
چپ را در و ست ين جو خفقان روشنفکران مارکسيا. کنديو قانوناً ممنوع م

ت يها تبعنالت از آين تشکيدهد، چرا که اي قرار ميار نامناسبيت بسيموقع
بال   که پرنده سبکيدند، امريطلبي را ميکيدئولوژيا - يفلسف -ياسيکامل س

عامل . کردي محبوس مينين انضباط استاليت را در قفس آهنيشه و خالقياند
 و احزاب ي فاصله گرفتن روشنفکران چپ از تشکالت کارگرياصل

با گذشت زمان . د سراغ گرفتين امر بايزم را در اينير نفوذ استاليست زيکمون
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ن يا. شودي هم افزوده مفاصلهن يزان ايزم، بر مينيشتر استاليت هرچه بيو تثب
ت يشدن فعال" ياحرفه" از عوامل مهم يکي هم به نوبه خود يجدائ

 يآمدهاي از پيکي. شودياست مي از س روشنفکران و دور شدنيروشنفکر
زم يروشنفکران برخالف مارکسحال ن بود که يشدن ا" ياحرفه "نيا

 يحال به جا. پرداختنديتر مي هر چه انتزاعيد دانائيک، به توليکالس
شناس معرفت"، "ستيلسوف مارکسيف"، با "ستيسروشنفکر مارک"

" ستيشناس مارکسييبايز "ي، حت"ستي شناس مارکسيهست"، "ستيمارکس
 سترون و منتزع از يهايها اکنون انواع دانائستين مارکسيا. ميسر و کار دار

 يهاد است، نه تودهي کارگران مفيکنند که نه برايد مي تولي اجتماعيزندگ
 ايک و ي تاکت بايمي است و نه اصوالً رابطه مستقين سر و کارمردم را به آنا

  .دن دارياسي سياستراتژ
  

 ييهان روشيچن  و هميزم غربيشمندان مارکسي انديموضوعات مورد بررس
 خود را در يک بود و همگيزم کالسيار مشابه مارکسيبرند بسيکار مکه به 

ن ي بود بيارياوت بسهر چند که تف. کردنديف ميزم تعريچارچوب مارکس
 يگر، معهذا همگي ديک سو و آدورنو و آلتوسر از سوينگ از يلفردين و هيلن

زم را وجهه همت خود قرار يدانستند و تکامل مارکسيست ميخود را مارکس
   .داده بودند

  
شرفته ي پي در کشورها۱۹۳۰ها در دهه  که شکست انقالبخالصه آن

 و ژرف يک گسست طوالنيلمان، به  و به خصوص در آي غربيدارهيسرما
با کوتاه شدن دست . ديست انجامي از احزاب کمونيروشنفکر انقالب

شتر از امر ي، آنان هر چه بياسي سيهايريگمي از تصميروشنفکران انقالب
ن امر تا ي آوردند و در ايها روملموس و مشخص دور شده و به انواع انتزاع
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شان نه تنها هنر، بلکه اصوالً هدف ي براييگوروند که انتزاعيش ميجا پبه آن
  . شوديم
  

 يهام که شکست جنبشيم و باور داشته باشيه باال را درست بدانياگر فرض
 را يزم دوران بعدي مارکسي انتقادي شدن تئوري، انتزاع۱۹۳۰ دهه يکارگر

 ۱۹۶۰ دهه ياني پاي در سال هاي داشت، پس شکست جنبش کارگريدر پ
 يست و چپ دوران بعدي بر روشنفکران مارکسيا مشابهيهاامديد پيبايهم م

  . گذاشته باشد
  

- ي ميزم غربيدار مارکسراثي معاصر در ظاهر خود را مي انتقاديهايتئور
 در مخالفت يزم و حتي از آن در جهت خالف مارکسييهامعهذا شاخه. دندان

ل دولوز دو ي و ژشل فوکوي که ميزم فرانسوياچهيبا آن هستند، از آن جمله ن
- يتر هم گفته شد به نظر مشيطور که در پهمان .ندبود آن ي اصليگوسخن

زان ي دارد با ميميات رابطه مستقين نظريک اي تئوريرسد که محتوا
ک، يزم کالسيامروزه، برخالف دوران مارکس. يشان با جنبش کارگرا  ارتباط

ه و تعهد ي نظريواست که محتياش نيک روشنفکر به تشکل حزبيگر تعهد يد
ش در اتي و موقعگاهي جا عمدتاکند، بلکهين ميياش را تعياجتماع -ياسيس

تعهدات  اش است که نظرات ويا حرفهيهاک و دغدغهيمحافل آکادم
ا تشکالت يست و ي که حزب کمونيآن نقش. دهندياش را شکل مياسيس

ست داشت يک روشنفکر مارکسي يک برايزم کالسي در عصر مارکسيکارگر
 در يمنصب استاد. ک و دانشگاه پر کرده استيط آکادميرا امروزه مح

 گرفتن يا حتي و يعلوم اجتماع -ياست فالن مؤسسه فلسفيا ريدانشگاه و 
تواند بر ينم" چپ"ک حکومت يبه سفارش " يپژوهش- يعلم"ت يک مأموري
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م ي تعميداره ي در دوران سرما.ر باشديتأثي آنان بي انتقاديهاهي نظريمحتوا
  . شود و بازار خودش را دارديل به کاال مي هم تبدييافته، داناي

  
 شکل ي و مرکزي شرقيشمندان اروپايک عمدتاً توسط انديزم کالسيمارکس
 يا مانع رشد و انکشاف تئورين بخش از دنيزم بر اينيلطه استالـس. گرفت
 منتقل ي غربيروپام سده به اين امر به مدت نيها شد و ان کشوري در ايانتقاد
کال در غرب و به ي چپ رادي روشنفکري است که فضايتين واقعيا. شد

 به شدت به  به امروز تا۱۹۶۰ دهه ياني پايهاخصوص در فرانسه از سال
له ـلسـک سي فرانسه صحنه ۱۹۷۰در اواسط دهه . ده استيوخامت گرائ

  .  بوديکيولوژـدئي و ايجانبه فرهنگتهاجمات همه
  
به قدرت .  بحران نفتي در پيدارهيزمان بود با تهاجم سرما همن امر يا

 کا،ياالت متحده امريگان در ايدن مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد ريرس
در بطن . برال بودندي اولترا ليدارهي تهاجم سرماشروع ياسي سيها نشانهکه

- مجمع " غرب بود که کتابياي مهم در دني و اقتصادياسي سيهادادين رويا

 رسد و خوراکين هم به غرب ميستينوشته سولژن" ر گوالکيالجزا
 يتو گوئ. آوردي فراهم ميستيکمونغات ضدي تبلي براي به موقعکيدئولوژيا

 بعد ي کم!دکريمزم را افشاء ـيـنـيات استالي بود که جناين کسين اوليستيسولژن
افتخار ارتر، فوکو و دولوز به  چون سي روشنفکران۱۹۷۷در سال 

ک سال ي. دهنديس سازمان مي را در پاري مراسمي روسيهاستيکمونضد
اش به يستيمارکس ضديدن به تزهايت بخشي حقانيشل فوکو در راستايبعد م
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 ينيش خميرود و در ستاي مرانيابه  اش  ي رهبران انقالب اسالميبوسدست
  . ٢پردازدي مييگوانياش به هذيو حکومت اسالم

  
ست يتوسط دو مائوئ" زميتاريتوتال" و ضد ٣"فلسفه نو"ال تولد ، س۱۹۷۷سال 

ن زمان ياگر تا ا. است" آندره گلوکزمان"و " يو لهيهانر "يهاسابق به نام
کرد، هر گونه ي ميندگيرا نما" يفرنچ تئور"که جناح چپ " زميپسامدرن"
ه بود، ده اعالم کردي فاي را بي کالني هر پروژه اجتماعيعني، "ت کالنيروا"

 را تا به يرو ن راستي اي جناح راست فرنچ تئوريعني، "فلسفه نو "حال 
 خواه کوچک، يشود که اصوالً هر طرح اجتماعي ميکند و مدعي ميآخر ط

 شود که ي منجر به آن ميعني انجامد، يم" يت خواهيتمام"خواه بزرگ به 
  .دولت کل جامعه را ببلعد و آن را به زانو در آورد

  
ن يا انقالب چين تز را صرفاً به انقالب اکتبر و ي تواب، ايهاستيائوئن ميا

ن يا. کنندير فرانسه را هم مشمول آن ميکنند، بلکه انقالب کبيمحدود نم
دهند، يل ميرا تشک" يفرنچ تئور"که جناح راست " نو "لسوفان موسوم به يف

-ي دوباره زنده م کهن راي اروپاي ارتجاعاريبسکارانه و  محافظهيشه هاياند
ر فرانسه و يدر مخالفت با انقالب کب" ادموند برک "  چوني افرادشهيکنند، اند

 به ش را در کتاب مشهورياد مشابهيتر عقاشيها پکه سال" کارل پوپر"ا ي
ن ي اياسي و فرمول سه کالميتک. ان کرده بوديب" جامعه باز و دشمنانش"نام 

 به ترور و ارعاب يسازهيهرگونه نظر« :هن است کين اي نظم نويهادئولوگيا

                                                 
" انقالب اسالمي"سلطنتي در ايران را وکو اولين فردي بود که انقالب ضدديکتاتوري و ضدميشل ف  - ١

 سوي گيري اعتراضات بسياري ازاو با اين موضع. نامد و جانب اسالم عليه مارکسيزم را گرفتمي
  .انگيزدميسعيد را عليه خود برروشنفکران فرانسوي به ويژه دانيل بن

3 - Nouveau Philosophes – Nouvelle Philosophie 
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کال مه ي بود به جنبش راديار ارتجاعيواکنش بس" فلسفه نو". »انجامديم
را با خود " يدئولوژيان عصر ايپا"ن جنبش تز يشکست ا.  در فرانسه۱۹۶۸

 هم عبارت بود از نشاندن يطه اجتماعين تز در حي اي عمليازابهآورد که ما
" ياروشنفکر حرفه"گر نظام حاکم يحال د". روشنفکر "يبر جا" تکنوکرات"

د از شرش يتواند تحمل کند و باير و گوش به فرمان را هم نميسر به ز
 ياست جمهوريتران به ري با انتخاب فرانسوا م۱۹۸۱در سال . خالص شود
 گرفته يست پيالي حزب سوسي از سويطور جد ن پروژه بهيدر فرانسه، ا

مدرسه "ن راستا است که يد و در هميآي اجرا در مشود و به مرحلهيم
اد سن يبن"در منشور . شونديجاد ميا" مونياد سن سيبن"و "  فلسفهيالملل نيب

 يجاد محل مالقات و تالقياد اين بنيس ايهدف از تأس«: ميخوانيم" مونيس
تران ير فرهنگ ميجک النگ وز. »است" ثروت "با صاحبان  " دهيا "صاحبان 

اردر بدنام هم به يلي ميکند و برنار تاپي م۱۹۶۸ن مه يرا جانش" يقيوسروز م"
کامل شود و مرگ روشنفکر را " پول "و " دهيا"رسد تا وصلت يوزارت م

  . اعالم کنند
  

 سلطه بالمنازع بازم و ي مائوئيزم و ورشکستگيني استالي فروپاشيدر پ
- يمتفاوت از گذشته م کامالً يهم چرخش" چپ "ي انتقاديزم، تئوريبرالينئول
م، بلکه با ي و منسجم سر و کار نداري کلييک چندگرايگر با يد. کند

" چپ نو "ي مسمايم که بر آن برچسب بيا مواجهييها"سميا" از يامجموعه
داد يک رويدر " نو"ها به اصطالح ين تئورياک يهر منشاء  .اندگذاشته

؛ از جمله فته استر نهي اخيها سال مهم نهفته استياجتماع -ياسيس
، ي شرقي و اروپاي مستقر در شورويهامي رژيها فروپاشن آنيتر مهم

اتل در ي در فرانسه، اعتراضات در س۱۹۹۵ سال يم کارگرياعتصابات عظ
 در يستم بانکي، سقوط س۲۰۰۱ پورتو آلگرو در ي، فوروم اجتماع۱۹۹۹سال 
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 يها سالي در طم در فرانسهي عظيا و احتماال اعتصابات توده۲۰۰۸سال 
  .رياخ
  

" نو"زان يم ، وهستند" نو" واقعاً اي آ"نو "ي انتقاديهاهينظرن يان که يالبته ا
ست، خود يبودن در چ" نو"ن ييار تعين که اصوالً معي و ا، چه اندازهاشانبودن

ک يشد و نه با" يتئور"ک يد يبا" نو "يک تئوري. ک استيله تئورآک مسي
چه که   نه فقط بر آنيک تئوري. حير و توضيتفسک يا يل و يه و تحليتجز

ن يشد، ايانديهم م" د باشديبا"چه که   آنيکند، بلکه برايشه مياند" هست"
 يايآن تئور.  باشد داشتهدي هم باياسيس آن است که الزاماً بعد يبه معنا

ر پرسش ياش زيت جهاني موجود را در کلي است که نظم اجتماعيانتقاد
 و يکند جوانب فرعي فرموله مي انتقاديک تئوري که ييتقادهاان. برد  يم

 نه ي انتقاديک تئوري.  را مد نظر نداردي و فرعيا اصالحات جزئي و يجزئ
، ي انتقاديهاتي از خرده انتقادات است، نه مجموعه از خرده روايامجموعه

 يهايه تئوريکل. ي از خرده تحوالت و اصالحات اجتماعياو نه مجموعه
 يانات فکرير، در چارچوب جري اخيهادهه" چپ نو"ا يو " نو  "يانتقاد
 اصوال يعني، محبوسند" ل دولوزيژ "و " شل فوکويم"ر ي نظي کسانيکانتضد
  . هستنديک تئوريستد، صرفا ي ني انتقاديتئور

   
 ي که در پي و سعادت همگانيبا آن صلح ابد" ين جهانينظم نو"دوران 

. اوردي داده بودند، چندان دوام نااش رشارتب يسقوط اردوگاه شورو
وقفه يافته، رشد بيم ي، فالکت تعميا تودهيکاريان، بيپاي بيها جنگ
ست از يط زي، و بحران محيکشور -ناي و بيکشور - درونيهاينابرابر

 به يارين آن که شباهت بسي در عي امروزيايدن . دوران ما استيهايگژيو
 يريگ چشميهان حال تفاوتيک دارد، در عيس کاليهاستي مارکسيايدن
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ا حضور يبت و يتر و بارزتر غها از همه مهمن تفاوتين ايدر ب. هم با آن دارد
. ت شناخته شده استيک هويبا "  بخشييسوژه رها "رنگار کميبس

قدرت  پري تشکالت کارگريک روي دوران کالسيهاستيمارکس
شان بودند و با که خود اغلب از رهبران يتوانستند حساب کنند، تشکالت  يم

شد، فائق يده مي ناميدارهيچه که بحران سرما شان قرار بود بر آنيهاتيفعال
در مواجهه با .  با آن دوران ندارديگر شباهت چندانيط، ديامروزه شرا. نديآ

قرار است " چپ نو "ي انتقاديهاي است که تئوريط متفاوتين شرايچن
  . ابندي معضالت بيک برايکالسري غيپاسخ

  
 به بعد ۱۹۸۰ دهه يت است که از سال هاين نکته هم حائز اهمياشاره به ا

م، يا بودهي از مناسبات روبنائيا در حوزهي اساسيک دگرگونيشاهد 
ر ييتغيدار و بيباً پاي دوم تقريدوران جنگ جهان  که از پس ازيمناسبات

 يهاجانبه رسانه ست از ورود همه عبارت اين دگرگونيا. مانده بودنديباق
امروزه نقش نوشتار تا حدود . ون در همه جوانب جامعهيزيژه تلوي به ويجمع

رش به مراتب هم ي که تأثياون منتقل شده است، رسانهيزي به تلوياريبس
چون کانت،  همگر يمعاصر دلسوفان دوران يف. رتريگ تر است، هم همهعيسر

ستند، يشان نايهاون نوشتهيشان را مداتوسر شهرت سارتر و آليا حتيهگل و 
اشان در لسوفانهي فيها و اداها و ژستيونيزي تلويار شوهامدتر واشيبلکه پ

ت شده، ين فرآشد به شدت تقوينترنت، ايبا ورود ا.  هستندنيبرابر دورب
 هم يداريدات ديرد و توليگي را ميدات نوشتاري تولي جايداريدات شنيتول
  .  رايداريدات شنيتول يجا
  

اش ک سده است که نقش مثبتيش از ي بيدارهي، نظام سرمايدر گستره جهان
 در يبورژواز.  جامعه را پشت سر گذاشته استي ماديروهايدر تکامل ن
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ا در ياش به دن، نحوه نگرشيدي جدياجتماع -يمواجهه با هر بحران اقتصاد
 ين لحظاتيدر چن. روديه قهقرا م دارد و به سرعت بيمها ترک برهمه حوزه

اش ياسي سي اقتصاد و سروريروزي که در گذشته پييهادهيگر به آراء و ايد
رش هم ي ندارد بلکه دست و پاگيازيش به ارمغان آورده بودند نه تنها نيرا برا

رش در کسب يناپذ يريشوند بر سر راه تحقق حرص و آز سي ميشده و مانع
شود که ير از آن مي ناگزي بورژوازي اوضاع و احوالنيدر چن. ارزش افزونه

ها اش به مبارزه با آن از انکشافيا که در مرحلهيديبه همان آراء و عقا
مدرن را تحت عنوان  -شايکند تا پيپرداخته بود، متوسل شود و تالش م

 ي بورژوازست کهي نين مهم نقشياما ا. مدرن بر مدرن ناکامل غالب کند-پسا
اش ياش را دارد و نه اصوالً بضاعت فرهنگد، نه فرصتيبرآاش عهدهاز خود 

 خرده يعني ينينابين نقش را بر دوش روشنفکران طبقه بيخ ايتار. را
  .دهدي در حال له شدن از دو سو، قرار ميبورژواز

  
مورد . مياده مواجه بودهين پديکم با سه مورد از ا دستيدارهيخ سرمايدر تار

. انه آن قرار داشتي اول در مي که جنگ جهانياد با سه دههاول مقارن بو
ون انسان را به يليها م را فراهم آورد و دهينه کشتار جمعي که زمييهاسال

 يهادر سال. داران به کام مرگ فرستادهير سرمايناپذيريخاطر عطش س
ع طبقه کارگر ي شاهد رشد سريدارهي سرماي سده نوزدهم کشورهايانيپا

 يرش آرايتر از هم پذ و مهميجاد تشکالت کارگري مدرن و ايصنعت
 نظام ياين حال بقاياما در ع.  بودنديونيلي ميهاان تودهي در ميستياليسوس

 ي و فرهنگ روستائندن نرفته بوديکامالً از ب يدارهيسرماشايپ
ات ياش کماکان به حيتر از اقتصاد فئودالسختار جانياش بسيدموکراس ضد
 فرهنگ يش نوعيداين اوضاع و احوال شاهد پيدر ا. دادي ادامه مخود

د مدرن و ي در مبارزه با عقادرمانده يم و بورژوازي هستيک ارتجاعيرومانت
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ده ين پدي ايهان چهرهيترشناخته. رديگيزم آن را به خدمت ميسوسال
چه، ين با،ي مدرن و فريگرا، اما با ظاهر ضد مدرن و واپسياسيس-يفرهنگ

  .بودند دگري بعد هايبرگسون و کم
   

 و يزم در شوروينيت استالي، با تثبين دو جنگ جهانيبار دگر در فاصله ب
را " زميويسوبژکت" تالش کرد تا "مکتب فرانکفورت"زم در اروپا، ي فاشيريپاگ

ن حفره در ين مکتب، ايه ايگذاران اول هيزم کند و به باور پايوارد مارکس
ش ي مکتب فرانکفورت تا آن جا پيپردازان بعد هينظر. دزم را پر کننيمارکس

ابد و مارکس را ييزم غلبه مياليشان بر ماترازميويرفتند که سرانجام سوبژکت
 يان فلسفيک جريمکتب فرانکفورت  .سازندياز صحنه خارج م

. مر بودنديورکهاهاش آدورنو و هيگذاران اولهيبود که پا" ييگرا انسان  ضد"
بخش خرد و مخالفت با ين مکتب توان رهائيشمندان ايه اندنوک حمل

 مکتب يخالصه تز فلسف. بود" يک عصر روشنگريالکتيد"جهانشمول بودن 
ن ي، ا"ياستقالل فرد"، "يآزاد"، "شرفتيپ "يهان بود که مقولهيفرانکفورت ا

 يجدهم شکل گرفتند، در طي سده هي که در دوران روشنگريارزش هائ
 که هرچند ان معنيبد. ه خود برگشتنديه اهداف اوليج عليتدر هگذشت زمان ب

 ي استبداديهامي، در دوران مبارزه با رژترشي پي هاها در سدهن ارزشيکه ا
بخش بودند، اما در ي رهائيهاته، ارزشي فئوداليهاه ارزشي و عليو سلطنت

رنو و از نظر آدو. ع شدنديها و فجاين تبهکاريترريستم همدست شريسده ب
ان به مثابه محصول انحطاط خرد و ي نازيسوز آدميهامر اردوگاهيورکهاه

  . بودندانهيخرد ناب ابزارگراشان به  ال شدنيتبد
  

 ي، در کشورهاياسي جنگ سرد سي دوم و در پيان گرفتن جنگ جهانيبا پا
 هرا زم بهيه مارکسي علياريع تمام يک جنگ سرد فرهنگي ي غربياروپا
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ل و عوامل کامالً يط کامالً متفاوت و با داليده در شراين پديا. افتد  يم
متفاوت عمدتاً از فرانسه آغاز شد و تا به امروز در اشکال مختلف ادامه 

 که يزم، از آن جائين مرحله از مبارزه با مارکسي ايهايبر تئور. داشت است
 بوده ي فرانسويد دانشگاهيسندگان و اساتين از نويک دوجي اشانگذارهيپا

 ي به معنا،"يفرنچ تئور"ن آن بوده اند، ي هم مروجيکائي امريهاو دانشگاه
فرنچ " در فرانسه با عنوان ي کتاب۲۰۰۳در سال .  نام نهادنديفلسفه فرانسو

ش يداير به شرح پيابد که به تفسيي، انتشار م٤به قلم فرانسوا کوسه" يتئور
  :شوديوع من شرين چنيکتاب ا. پردازدين مکتب ميتکامل ا

شمندان ي چند از انديستم، تني سده بياني سه دهه پايها ساليدر ط«
 از آن چنان شهرت و نام و اکياالت متحده امريدر کشور ا يفرانسو

 ياسته قهرمانان افسانهي برخوردار شدند که تا آن زمان تنها شاينشان
 يووديلم وسترن هاليک فيشد ي ميحت. بود" زيشوب"ا ستارگان يو 

 را ييکاي امريجامعه روشنفکر، يک دوئلي يدر آن در طساخت  که 
اغلب .  لت و پار کرده و اش به زانو در آوردي فرانسويتوسط رقبا

اگر . ه بودنديشمندان در کشورشان فرانسه ناشناس و در حاشين انديا
توانست ين قرار مياش از اگرانيشد بازي ساخته ميلمين فيک چني

قراول شيگرفت، پيستوود را مينت اي کليدا جاي درژاک. بوده باشند
ش، ژان ي مکش مرگ مايهاچون و چرا با آن زلفيتنها و مرجع ب

 ي و بيک سگالي از نيبيبود، ترکيپک ميگوريار هم گريبوددر
چم يتوانست در نقش رابرت مياش، اما ژاک الکان منانهي غمگيتفاوت

شان به قتل و طنز اترکقه مشالخلق ظاهر شود، به خاطر ع بد
ومن و ي نشتر به پلي هم بيکس گاتاريليل دولوز و فيژ. مترددشان

                                                 
4 - François Cusset, French Theory, La Découverte/Poche, 2005. 
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لم ي خشن درمانده اما درخشان در فين دوقلوهايرابرت ردفورد، ا
اسپنسر و ک بود ي کميداشتند تا به دوقلوهاي شباهت ميديباچ کاس
 با ،نيئکوو مکياما نقش است. ي وسترن اسپاگتيهالميل در فيترنس ه

ن ياش، ااش، با آن خنده مضطربانهنيبشير قابل پي غرفتارآن 
نما يرانداز محبوب عامه سيت ن آدم مستقل و تکيکارشناس زندان، ا

نقش جک پالنس با آن . فاء کنديتواند ايشل فوکو ميروان، را فقط م
وتار فرد يه قاطعش را جز ژان فرانسوآ ليز و آن روحيخلق تند و ت

مز استوارت با آن چهره ي جي کند؛ جايتوانست بازيم نيگريد
رد؛ يتوانست بگي مر آلتوسي را فقط لوئيائيخوليمعصومانه اما روان مال

ن  يپ، اياسترلي مريتواند جايوا ميستيا کري بهتر از ژولياما چه کس
 ي و سر انجام نقش ف. را پر کنديدي شجاع و آن خواهر تبعيبانو

ست آزاده و يني فمني اکوسيبرازنده هلن س فقط  همي سکسيداناو
  .»تواند باشديد و بند ما هم ميفارغ از هر ق

  
فرنچ "خواهد به خواننده بفهماند که ين را مياش اف باال با طنز گزندهيتوص
- يال را  مين سريلم از اي است که هر فيووديال هاليک سريه يشب" يتئور

ا يد و ي کوتاه سرگرم شد، خندي مدتد ويگران دي و مستقل از ديتوان به تنهائ
 ي برايزياورد چرا که اصوالً چي هم از آن سر در نيزيد چيه کرد و شايگر
شود جز چهره يز به سرعت فراموش ميبه هر حال همه چ. دن ندارديفهم
 يهاغات شرکتي که نقش اول را بر عهده دارند، آن هم به زور تبليگرانيباز
  .ي بعديلم هاي في بازارگرميلم براي فه سازنديووديهال
  

مدرن اش افراد -شمندان پساين مکتب در فرانسه، انديش ايدايدر بدو پ
ان رشته فلسفه ي بودند که خوانندگان آثارشان از تعداد دانشجوينام  گم
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د به يات را مفين نظري که اي جهانيبورژواز. کرديس تجاوز نميدانشگاه پار
ه ي در مبارزه علياسيس-ي فلسفيرچون ابزاد، آن را هميدحال خود 

 يهااش، بنگاهکيدئولوژي ايابزارها. رديگيزم به خدمت ميمارکس
، عمدتاً در ي اجتماع علومقاتيها و مراکز تحق اش و دانشگاه يغاتيتبل

اگر . پردازنديها مج آنيکا به تروياالت متحده امري انگلستان و ايکشورها
 بود، حال يهنگ، مد و خوش خوراکتخت هنر، فريس پايتا آن زمان پار

شوند و رسماً آن را يرا مين فرآورده پسا مدرنش را با آغوش باز پذيآخر
 به يووديات هالينشر. دهنديلقب م" ي فرانسويتئور "يعني" يفرنچ تئور"

شل فوکو، ژاک يت باردو، حال سراغ ميژي مصاحبه با آلن دولن و بريجا
روند و به خوانندگان تشنه يم...  وکژي، ژوي آلن بد،ل دلوزيدا، ژيدر

لسوفانه ي فيها فلسفه را در ژستياين ستارگان دني ايهاشان عکسا فلسفه
  . کننديم ميتقد
  

 يهااهللاتي وارد مرحله پسامدرن شده است، آيم آخونديران هم که رژيدر ا
س يها به تدره و هم در دانشگاهي علميهاش هم در حوزهيمعمم و مکال

در "! ي است الهياعهي وديشم طبقات"پردازند، چرا که يم" يتئورفرنچ "
 که نه تنها ي، و در زمان"ديها را بشکنقلم"دهد ي که رهبرش فتوا ميميرژ
ها را هم شکستند، انبوه آثار به دست ها را شکستند، بلکه گردن قلمقلم
ن ي مروجن وي مترجم بلکهدنريگي اجازه چاپ م نه تنهاسندگان پسامدرنينو
ن يزه بهتريم فرهنگ پسامدرن دوست جاي رژيدست آخوندهاات از ين نظريا

مدرن چون جعفر - بدستان ناپسارند، بر قلميگين را ميسندگان و مترجمينو
  !همان رفت که رفت ...  ويرجانيد سي سع وي محمد مختار،ندهيپو
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 مدرن-  پسايم اسالمي وزارت ارشاد رژيزيد بتوان گفت که اداره مميشا
" تشتن گفت زريچن" از ترجمه يانسخه. ا استي در دنين مؤسسه دولتيتر

در .  در تهران چاپ شده است۱۳۸۸ار دارم که در سال يچه در اختينوشته ن
 يست و پنجم بوده و از زمان به روين کتاب چاپ بيم که اي خوانيمقدمه م

سال گذشته  يدر ط. د چاپ شده استي هر سال تجديم اسالميکار آمدن رژ
ران به يدگر در اينوشته ها"  و زمانيهست"دست کم سه ترجمه از کتاب 

ن خرد در يش و تکويدايپ" است که کتاب ين در حاليا. انددهيچاپ رس
 در سال گذشته پس از دو سال انتظار، ن مطلبي اسندهي، به قلم نو"خيتار

پردازد و يسالم من کتاب نه به ايا. م به آن اجازه چاپ نداديوزارت ارشاد رژ
 ي اجتماعيهانهيخ و زمين خرد در تاري تکويموضوعش بررس. استينه به س

ن کتاب نه يد اقرار کنم که ايبا. ونان باستانيآن است، آن هم فقط در دوران 
  . ديآيش هم جلوتر نميست بلکه اصوالً از دوهزار سال پيتنها پسامدرن ن

  
شمندان مکتب يدگر و اندياچه، هياگر چه موضوعات مورد بحث نزد ن

ا يپردازند و ياست نمي هستند و در ظاهر امر به سيفرانکفورت عموماً فلسف
ن رابطه يا، "يفرنچ تئور" دارند، اما، در يار فرعياست در آن نقش بسيس

طور  است است که بر فلسفه غلبه دارد و بهين سيشود و ايکامالً وارونه م
ن است که اکثر ين امر ايعلت ا. کنديکته ميم خود را دير مستقيم و غيمستق
ا يم و يطور مستق به" يفرنچ تئور"و " چپ نو" سرشناس يهاچهره

ها در نآست فرانسه بودند و اکثر يم در رابطه با حزب کمونيمستقريغ
آلتوسر، سارتر، فوکو و له فه (شان عضو آن حزب بودند ي از زندگيا  مرحله

ست فرانسه و نقش آن در جامعه يحزب کمونخچه يبدون شناخت تار). وبر
" يفرنچ تئور"ش يدايعلل پح يتوضن روشنفکران يفرانسه و به خصوص در ب

  . و تحوالت آن ناممکن است
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گاه ي از جايشرفته اروپائي پيان کشورهاي، فرانسه در مياز منظر مبارزه طبقات
 ي قطب دوخ همواره کامالًيل تارياش به دال برخوردار است و جامعهياژهيو

ن امروز در ير فرانسه تا هميت از زمان انقالب کبين دوقطبيبوده است و ا
 دوم و يان جنگ جهانيپس از پا.  خود را نشان داده استيموارد متعدد
ه يمن مبارزات مسلحانه جنبش مقاوت عليزم، در فرانسه، به يشکست فاش

ست بودند، ين حزب کمويها، که عمدتاً از اعضااشغال کشور توسط آلمان
 که در يار طرفدار داشت به طوري در جامعه بسيستيالي چپ و سوسيآرا

 يست به لحاظ کسب آراي دوم حزب کموني در بعد از جنگ جهانيامرحله
ن رو در دوران جنگ سرد بعد از ياز ا. ن حزب فرانسه بودي اوليانتخابات

عام و  چپ به طور يه آرايمبارزه عل۱۹۵۰ دوم و در دهه يجنگ جهان
 يراست امر ناممکن" يدئولوژيا"ق يفرانسه از طردر زم به طور خاص يمارکس

ن ي با شکست مواجه شدند، بارزترين دست همگي از اييهاه تالشي کل.بود
ار با يروشنفکر بسک ي که ،مون آرون راست گرايت ريها عدم موفقآن

ن يبود که ا" پچ"ک گفتمان يجه تنها با يدر نت.  بوديفرهنگ و با نام و نشان
عملکرد و مواضع ". ر آب آن را بزنديز" به اصطالح يعنيبود، يامر ممکن م
 سازش يعني دوم، يست فرانسه، به خصوص بعد از جنگ جهانيحزب کمون

ن در ياش از کرمل کورکورانهي و دنباله روياست داخلينه سي در زميطبقات
ست يمارکسضد" وچپ ن"ک يش ي زاينه الزم براي، زمياست خارجيطه سيح

  . را فراهم آورد
  

ستم حزب ين توسط خروشچف در کنگره بيات استالي جناي افشايدر پ
ج از ي به تدريست اروپائي، احزاب کمون۱۹۵۶ در سال يست شورويکمون
زم يکمون" را اتخاذ کردند که به يدي جدياسي سين فاصله گرفتند و مشيکرمل

ن يشقراوالن ايا از پيا و اسپانيتاليست اياحزاب کمون. معروف شد" ياروپائ
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، ي اروپائيست کشورهاين احزاب کمونيدر ب. د بودندي جدياسي سيمش
ها ن آنيترينين استاليچنن بلکه هميتريست فرانسه نه تنها قويحزب کمون

کرد و در ي را اعمال ميني استاليهان دگميتردين حزب در درونش شديا. بود
 از آن جمله بودند دفاع ،ن بودي کرمليچراچون و ي بي حامياست خارجيس

 جنبش يام کارگران در لهستان، سرکوب نظامي در سرکوب قيشورواز 
ت کامل ي توسط ارتش سرخ، و حماي در مجارستان، اشغال چکسلواکيمردم

، ياست داخليطه سيدر ح. ين و شوروين چين در مناقشات بياز کرمل
د از جنگ، دفاع از دولت  بعيي بورژواحکومتدر ست يکمونشرکت حزب 

اش در ر و به خصوس موضعي فرانسه در جنگ استقالل الجزايستياليامپر
ر ي زيکاي سنديماً و هم از مجراي هم مستق۱۹۶۸ان جنبش ماه مه يجر

 و سازش با يون کارگر اعتصابيليست مي با پشت کردن به ب.ت.ژ. نفوذش ث
اش ي سازش طبقاتياهاستيدولت راست درحال سقوط ژنرال دوگل، اوج س

  . را به منصه ظهور گذاشتند
  

  در و عملکرد حزب بالفاصلهدادهاين روي اي منفيهاآمديهر چند که پ
 به هاتوده کشد تاي طول مهاشوند و ساليها ظاهر نم روزمره تودهيزندگ

ن ير ايرند، اما تأثيگبرند و از حزب فاصله ب ياشان پي منفيآمدهايپ
ار ي روشنفکران و خصوصاً روشنفکران عضو حزب بسيها بر رو استيس

 ۱۹۶۰ و ۱۹۵۰ يهاه دهيها در خالل سال.تر استار مخربيتر و بسعيسر
 مخالف ياسيات سيان نظريا به خاطر بي از روشنفکران حزب ياريتعداد بس

 آن را ترک ياسيل سيا خود به دالي از حزب اخراج شدند و يخط رهبر
 چپ اما يا در چهرهيفلسف -ياسي سي در کل واکنش"يفرنچ تئور ".کردند

ست و ي حزب کموني سازش طبقاتيهااستي راست بود به سيبا محتوائ
زم و کل ينيه استالي بود عليان فلسفيک طغي. نياش به کرمليسرسپردگ
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ش را به يک جاي دگماتيکيزم مکانياليماتر: اشگونهنيک ديدستگاه دگمات
زوم يش را به ري جاينيدهد؛ حزب استالي ميستيلايستانسيزم اگزيويسوبژکت
راننده و مقصد ي را قطار بي سوژه انقالب پرولتريدهد؛ جاي م٥يدولوز

" رخداد"ش را به يرد؛ و سرانجام انقالب مارکس هم جايگي ميآلتوسر
  . دهدي ميوئيبد
  

  "يگانگياز خودب"و مقوله " بحران سوژه: "چپ نو 

ن ي از ايبرخ.  را وارد کرديم نوئيزم مفاهيمارکس ي به تئوريزم غربيمارکس
 يميزم وارد آن شدند، عمدتاً آن مفاهيم از خارج از چارچوب مارکسيمفاه

. معروف شدند" يديزم فرويمارکس" و به ه اخذ شديکه از حوزه روانکاو
ن يترش فروم از سرشناسيش، هربرت مارکوزه و اريلهلم رايو

م نو از درون خود ي از مفاهيگريپاره د.  بودنديدي فرويها  ستيمارکس
شتر در ي که پينزد گرامش" يهژمون" نمونه مقوله يزم سر برآوردند، برايمارکس

ر پلخانوف و اکسلرد وجود يک نظي کالسيهاستي از مارکسياآثار پاره
- دست نوشته"ژه ي مارکس، به وي دوران جواني به نوشته هايدسترس. داشت

افتند، ي انتشار ۱۹۳۰ن بار در اواسط دهه ي اولي، که برا"۱۸۴۴ سال يها
 دوم، يان جنگ جهانياما تا پا. ن حوزه به وجود آوردندي در ايميتحول عظ

 به خود جلب يها توجه چندانن نوشتهيها، ا آن ساليط بحرانيبه خاطر شرا
ها در مرکز ن نوشتهي ا بود که به بعد۱۹۵۰ دهه يهاسالل ياوااز . نکردند

 ۱۹۷۰ دهه يهارند و اوج آن ساليگي قرار مي غربيهاستيکستوجه مار
 يا برجستهياز چهره هالوکاچ، دالولپ، لوفه بر، مارکوزه و سارتر . بود

                                                 
٥ - Rhizome -  ساقه زمين.  
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ن يه اي آلتوسر علي لوئيريگبا موضع. وضوع پرداختندن ميابودند که به 
 يستياليماتر - شاي پيها نوشتهي مارکس و رد آنان تحت لوايهانوشته

 يبرا"آلتوسر در کتاب . شوديت مسأله افزوده مي، باز هم بر اهممارکس
نزد مارکس " يگسست معرفت شناخت"دهد که به ي ارائه ميتز" مارکس

، سرآغاز )۱۸۴۶" (ي آلمانيدئولوژيا"شود که کتاب ي مياو مدع. مشهور شد
ن يشي پيها نزد مارکس بوده و نوشتهيالکتکيزم ديالي ماتريريگدوران شکل

. کندي ميابي ارزيستيآلدهي را ا"۱۸۴۴ يدست نوشته ها"ارکس منجمله م
ست که بر ي نيايه علميک نظرينه تنها " گسست معرفت شناسانه"ه ينظر

رفته شده باشد،  شکل گ، مارکسشهي اندق تحوالتي دقيبررسک ياساس 
ست يش در درون حزب کموني  آن را جهت مقابله با رقبابلکه آلتوسر عمدتاً

 ييهاستيات مارکسين رابطه خواننده عالقمند را به نظريدر ا. کنديداع ماب
 مارکس، يبرا"د در کتاب يل بن سعي و دانيشل لوويچون ارنست مندل، م

  . دهمي ارجاع م٦" ه آلتوسريعل
  

ها  در آن سالي غربيهاستي مارکسيبرا" ۱۸۴۴ يدست نوشته ها"ت ياهم
ن نوشته يدند و در ايديزم ميه آنان در مارکس بود کيعمدتاً در رابطه با بحران

 بار ني اولين حال انتشار برايدر ع. گشتندي بحران مي برايدنبال پاسخ
، و "هيسرما"  کتاب۳ و ۲ ير جلدهاي نظ،ستمي سده بي از مارکس در طيآثار

گر کل آثار مارکس شده ي دي موجب خوانش مجدد با نگاه،"سهيگروندر"ا ي
 را با خود به همراه ياسي سيها در رابطه با طرحيدي جديهايو فرمول بند

  .آوردند

                                                 
6 - Contre Althusser, pour Marx, Editions de La Passion; 1979, Paris 
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 با يعني ۱۹۴۵ -۱۹۷۵ يهابا روح سال" ۱۸۴۴ يهادست نوشته "يمحتوا
ن نوشته يامارکس در  داشت، چرا که ي، خوانائ"يگانگياز خود ب" مقوله 
  بعد از جنگيهاسال.  هديدر مرکز توجه قرار مرا " يگانگياز خودب"مقوله 
 از ي اروپائي در پاره از کشورهايدارهي سرماي شکوفائقارن دوم که ميجهان

موج بلند رونق "و دوران "  ساله شکوهمنديس"جمله فرانسه بود، را 
. کندير ميي تغيها به کلن سالي ايچهره فرانسه در ط. انددهينام" ياقتصاد

 باال رفتن  شدن کشور،يان به شهرها، صنعتيع روستائيع و وسيمهاجرت سر
 ي، همگانيش و رفاه اجتماعيم آساي مردم، رشد و تعميها تودهيسطح زندگ

ن بهبود در وضع يرغم ايعل. ها بودند از مشخصات آن ساليشدن آموزش عال
ه ي نظام سرمايهايژگي، که از وي مردم، اما شکاف واختالفات طبقاتيهاتوده
ال ين امي بي ناهمخوانيه نوعن همه بيا. ابندي يش مي است، به شدت افزايدار

ها  آنيک سو و تحقق واقعي چشم به انتظار از يها تودهيو مطالبات اجتماع
از "ت، احساس ينيت و عين ذهنين تضاد بيانجامد، ايگر مي دياز سو
 يست که در طيجهت نيب. سازديالنه کرده در آن را آشکار م" يگانگيخودب

 به نگارش در ياريگونه بسک و رمانيور تئيهاها در فرانسه کتابن ساليا
گر گسست اني بياست، که همگ" يگانگياز خودب"شان ند که موضوع ايآيم

" قتيحق"ا يو " اصالت " ي نوعي، و در جستجويروزافزون از انتظارات فرد
 ي که سعيست، جنبشي چندان دور ن۱۹۶۸مه . گانه استيدر جامعه ازخودب
ن ي انيترهم ماز جمله. گانه داشتيز خودبن گسست اير ايدر مرمت و تعم

 لوفه بر، يهانرنوشته  ٧" روزمرهينقد زندگ "ي کتاب هاتوان ازيها منوشته
 ٩ دوبوريگ" شيجامعه نما"ا يو کالوه و ي ژان ا به قلم٨"شه کارل مارکسياند"

                                                 
7 - Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Paris, Grasset 

8 - Jean-Yves Calvez, La Pensée de Karl Marx, Paris, 1956. 

9 -  Guy Debord, La Société du spectacle, éditions Buchet/Chastel, Paris, 1967 
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ن سال ها در فرانسه به ي که در هميعتي شري رسد که عليبه نظر م. نام برد
از "رد و مقوله ي گير کتاب ژان کالوه قرار ميغول بوده، تحت تأثل مشيتحص
  .کنديرا از او اقتباس م" يگانگيخودب

  
لوکاچ در .  شوديان رابطه به لوکاچ هم اشارهين جا الزم است در هميدر ا

 کند که ياستفاده م" يشدگ يشئ"از مقوله " ي طبقاتيخ و آگاهيتار" کتاب 
و " فقر فلسفه "ينزد مارکس در کتاب ها" يگانگيودباز خ" ه مقوله يار شبيبس
نزد " يگانگياز خودب"ه  که مقوليتياهم. است" هيسرما"ا جلد سوم ي

 هم يگريتوان توسط عوامل ديرد را ميگي به خود مي غربيست هايمارکس
  .ح داديتوض

   
 يها است و در دورهيدي که کليا، آن مقوله"استاندارد"زم يدر مارکس

 يقتصاد اشود مقولهي آموزش داده ميست رسمي احزاب کمونيآموزش
 از کار ي آن بخشيعنينه، و غصب ارزش افزياستثمار به معنا. است" استثمار"

. داردي م خود نگهيه آن را براي که صاحب سرمايريانجام شده توسط مزدبگ
تر از عيار وسيش بسيآمدهاي، هر چند که پي است اقتصاديااستثمار مقوله
ن مقوله، يا.  استيک مقوله اقتصايکن به هر حال يل  است ويحوزه اقتصاد

کنند ي ميندگي که آن را نماياجتماع -ي اقتصادين کل ساختارهايچن و هم
  آنبرجسته ساختنو  يستم اقتصاد برانگشت گذاشتن ه همعمده در ش يگرا

 ديداز . شودير متحمل ميک کارگر مزدبگيکه  ياياقتصاد ي ستميعني، دارد
" هيکار و سرما" نبرد صحنه نبرد يجبهه اصل" ست استاندارديمارکس"ک ي

 در ...و هاتير سلطه مردانه، استعمار، ستم بر اقلير اشکال ستم نظياست و سا
ر يستم شاهد تکثيمه دوم سده بيدر ن. شوندي ميبندطبقه" يجبهه فرع"
 جنبش جوانان؛ ؛)ج دومزم موينيفم(مبارزات زنان : ميهست" ي فرعيها جبهه"
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 يان؛ و اکولوژيگراجنس هميها؛ جنبشي بخش ملي رهائيهاجنبش
 يهان جنبشيرسد که با ظهور ايبه نظر م. يستيط زياست محيا سي ياسيس

ب ين ترتيبد. شوديکاسته م" استثمار "يت مقوله اقتصادي از اهمياقتصاد - فرا
تواند همه ي که ميچون چتر ، هم"يگانگياز خودب"مقوله  يطين شرايدر چن

ت يتثب. رديگيرا م  مقوله استثماري دهد، جاير خود جايها را در زن ستميا
 سقوط ينيبشي، که از اعتبار پ"يرونق اقتصاد "يهان سالي در ايدارهيسرما

  . شوديد بر علت مي کاسته بود، هم مزيدارهيالوقوع نظام سرمابيقر
  

 روشنفکران و ياندهي فزآياعتمادي بشاهدها ن سالي ايدر طافزون آن که 
اش که ييکاي و سندياسي و تشکالت سي نسبت به طبقه کارگر صنعتمبارزان

 که از صفوف يبر تعداد مبارزات. ميهست کنند، يندگيقرار است آن طبقه را نما
 آن هستند که يرند و در پيگيک فاصله مي کالسيتشکالت مبارزات

 زنان، رينظ ييهاشود، سوژهي افزوده مابند، دائماًينو ب ياجتماع" يها  سوژه"
ن جامعه ي، مطرود)فوکو(ان ي، زندان)يفوکو و گاتار( وانگانيان، ديدانشجو

 و ي نگريتون(  از طبقه کارگري کوچک صرفاً بخشيا حتيو ) مارکوزه(
 به لحاظ  از چپي بخشي برا شد کهيتوان مدعيب مين ترتيبد ).ويبد

 از ياسي و سي مبارزات اجتماعيبه همگرائ" يگانگياز خودب"ه ک مقوليتئور
 يهاسوژه"ن بحران يب" چپ نو"ن يا يبرا. دي متفاوت انجاميهاجنس

  . وجود دارديارتباط تنگاتنگ" يگانگياز خودب"و مقوله " بخش  يرهائ
ک يش يداي انگلوساکسون هم شاهد پيها، در کشورهاهين نظريبه موازات ا

زم يمارکس. ميهست" روبناها "يا تئوري يستيمارکس -ي فرهنگيهايچند تئور
امز و يليموند ويتوسط ر" يمطالعات فرهنگ"ل، يه تامپسون و" انهيفردگرا"

ا يگلتون در انگلستان، و يسون و ايجم" يباشناختيز"زم يهال، مارکس
 هستند از يهائ نشانهيو در فرانسه، جملگير بورديي فرهنگ پيشناس جامعه
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ن مسأله يت ايالبته اهم. ي انتقادي و تئوريزم غربيدر مارکس" روبناها"ت ياهم
کا که جنبش ياالت متحده امريدر ا. کنديگر فرق مي به کشور دياز کشور

ست، ي ني در آن کشور خبريف است و از احزاب کارگريار ضعي بسيکارگر
کشور، ن ي در اياسي و سين اجتماعيمبارز.  غلبه دارديتوجه به وجه فرهنگ

 دانشگاه ير به هنر، فرهنگ و حتي مناسب، ناگزياسيمحروم از تشکالت س
 يي اروپاي در کشورهاين خاطر است که وقتي به همقاًيدق. شونديمتوسل م
االت يدر ا" ضد فرهنگ"شوند، يد ميا ناپديف و ي چپ تضعياسياحزاب س
  . ماندي ميکا کماکان بر جا باقيمتحده امر

  
  و قدرت" چپ نو"

کند، مسأله يز ميک متماي که چپ نو را از چپ کالسي مهمي از جنبه هايکي
 و ي انتقاديستم مفهوم قدرت نزد تئوريمه اول سده بي نيدر ط. است" قدرت"

در . شديه منتج مي روس۱۹۱۷ و ۱۹۰۵زم از انقالبات يخصوصاً نزد مارکس
 شدن ک انقالب و پژمردهيق ي از طرينش به امر کسب قدرت دولتين بيا

دولت به مثابه ابزار سلطه . شودي داده ميديت کلي آن، اهمي بعديجيتدر
ام يک قيد توسط يا به ناچار بايشود و پرولتاري محسوب مي بورژوازيطبقات

 طبقه ياروئي نحوه رو،ک کالميدر .  آن را به چنگ آورديامسلحانه توده
ن يا در ايابزار پرولتار.  استي از نوع نظاميل نهائي در تحليکارگر با بورژواز

 يهاکند، اکثر تودهيان ميا را بي پرولتاري است که منافع طبقاتينبرد آن حزب
م حاکم دچار ي که رژيزحمتکش را در پشت خود دارد، و در لحظه مناسب

بحران . شوديها وارد صحنه م کسب قدرت توسط تودهيشود، برايبحران م
ن حال ي است، در عيام اجتماع نظي دروني که محصول تضادهايدر حال
ن نکته را يا. باشدي قدرت نزد طبقه کارگر هم ميجيآمد انباشت تدريخود پ
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تدارک «: دهد يح مين توضيچن" هيخ انقالب روسيتار"  در کتاب يتروتسک
 که ياانجامد که طبقهي به آن جا ميشا انقالبيام در دوران پيک قي يخيتار

 از ي را متحقق سازد، بخش مهميني نويک نظام اجتماعيمقدر است که 
 است ين در حالي را به نقد در دستان خود متمرکز کرده و در ايقدرت دولت

ن يا.  مانده استياش باقيمي هنوز در دست صاحبان قديکه دستگاه رسم
  . » استيک قدرت دوگانه انقالبينقطه شروع 

  
 يتردهيچيال پاشک" قدرت" مفهوم ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ يها دههيها ساليدر ط

ست در ي دوم احزاب کموني پس از جنگ جهانيهادر سال. رديگيبه خود م
 ن امر بهيشوند و اين کشورها ادغام مي ايي در نظام بورژواي اروپائيکشورها

ن يا. انجامديام ميق قي از طريج به رها کردن اصل کسب قدرت دولتيتدر
 يشهور شد عمدتاً در کشورهام" يزم اروپائيکمون" که به نام ياسيش سيگرا

ک کالم به يدر " يزم اروپائيکمون. "ردي گيا شکل ميا، فرانسه و اسپانيتاليا
شتر در جهت يک بين گسست تئوريا.  بودي شوروي گسست از الگويمعنا

ت ين بود تا رعاي مستقل از کرملياست خارجيک سيش گذاشتن يبه نما
.  حزبيم داخلي کردن رژزهيک در درون حزب و دموکراتيحقوق دموکرات

توسط احزاب " زمياليک به سوسيانتقال دموکرات"د يجد ين مشياتخاذ ا
ک اصالح طلب به يال دموکراتيداد تا با سوسيها اجازه مست به آنيکمون

زم يکمون"د ي جدين مشيآمد ايپ. ک برسندي استراتژيهاک سلسله ائتالفي
ک ائتالف ي، "اتحاد چپ "وم به موسدر فرانسه عبارت بود از تجربه" ياروپائ

 که سرانجام در ،ستياليست و حزب سوسين حزب کموني بيانتخابات
تران از حزب ي ميروزي موجب پ۱۹۸۱ سال ياست جمهوريانتخابات ر

معروف " يخيسازش تار"است به ين سيا هم ايتاليدر ا. شوديست مياليسوس
. دي انجاميحيمس ست با حزب راست دموکراتيشد که به ائتالف حزب کمون
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ست يج توسط اکثر احزاب کمونيکه به تدر" يزم اروپائيکمون "ياسي سيمش
کن يل کنند وين استناد مي به لنين جا و آن جا گاهي هر چند در ا،اتخاذ شده

ترش نزد کالي در نسخه راديزم، حتي بود از بلشويدر مجموع برش کامل
  .النزاسوکوس پين

  
 يموسوم به جهان سوم، الگو واپس مانده يادر کشوره هان سالي ايدر ط

ن، انقالب ي ملهم بودند از انقالب چ بخش غالباًي رهائيهاک جنبشياستراتژ
 يعنيه داشت، يزم عمدتاً بر نقش دهقانان تکيمائوئ. ا انقالب کوباير و يالجزا

 يجنگ خلق "يتئور. ديچربي که نقش روستاها بر شهرها مييدر کشورها
 و مسلحانه ي طوالنياروئيک روي است بر يوسط مائو متکمدون ت" يطوالن

 توسط يي مناطق روستايجي تدري آزادي خلق و ضد خلق برايروهاين نيب
 بود از چهار طبقه دهقانان، ي خلق نزد مائو هم ائتالفهمقول. ارتش خلق

ران بالفاصله پس از انقالب يدر ا. ي ملي و بورژوازيکارگران، خرده بورژواز
 صدر، بازرگان و ي، بنيني، خميراني ايهاستي از نظر مائوئ هم۱۳۵۷

 خلق آنان بودند، يها از مؤلفهيکينده يک نماي از آن جا که هر يرفسنجان
 و ياسيت سي مورد حمايراني ايهاستي توسط  مائوئياهر کدام در مرحله

 بر ي متکيکيز کشورها هم جنبش چر ايا در پاره! واقع شدندي نظاميحت
  . انقالب کوبا شکل گرفتيش مطابق الگويب  کم ويشهرجنگ 

  
 نه به ين شباهتيترستم کميمه دوم سده بي در ني اروپائيت کشورهايوضع

ن معاصر، نه ي داشت و نه به جامعه چ۱۹۱۷ه زمان انقالب سال ياوضاع روس
ن رو مسأله ياز ا. شانا بودند و نه ساختار جوامعيکيها  آنياسينظام س
 را به ي غربيست در کشورهايشمندان مارکسي از اندياريبسان اذهقدرت 

 برجسته سه يها، آدورنو و آلتوسر از چهرهيگرامش. کنديخود مشغول م
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 يعني" (ک دولتيدئولوژيدستگاه ا"از نظر آلتوسر . دگاه مختلف بودنديد
 و سيپل" (ي سرکوب دولتيابزارها"ز از ي، که متما)سايکل و مدرسه، خانواده

از نظر . استد اشکال نامتمرکز قدرت يشان بازتوليهستند، نقش اصل) شارت
 هستند، نقش يگري، که از قماش د"يع فرهنگياصن"مر و آدورنو هم يهورکها
 از ي مفهوم۱۹۲۰ دهه يها از همان ساليگرامش. کندي مي را بازيامشابه

امعه ج "يعني قدرت ير دولتي بخش غيپروراند که در آن برايقدرت را م
 ۱۹۶۰ بعدها در دهه يات گرامشينظر. شودي قائل ميگاه مهميجا" يمدن

ن رو است که در ياز هم. ابندييشوند و تکامل مي گرفته ميگران پيتوسط د
ن يريش از ساي بيها به گرامشستين مارکسي در بي انتقاديتکامل تئور

  :  دارديعروف جمله مي در رابطه با دولت و جامعه مدنيگرامش. شوديارجاع م
  

.  استيني و ژالتي بدويز است، جامعه مدنيدر خاور دولت همه چ« 
ک رابطه متوازن ي يط عادي در شراين دولت و جامعه مدنيدر باختر ب

ک ساختار قرص و يت متزلزل، دولت يک وضعياما در. برقرار است
در غرب دولت . ندي بي را در مقابل خود مي از جامعه مدنيمحکم

ف يک رديک سنگر در خط مقدم که در پشت آن ي جز ستي نيزيچ
  .» وجود دارندهااستحکامات و پناهگاه

  
 متمرکز ي دولتيهادر نهاد قدرت صرفاً ي در جوامع غربياز نظر گرامش

ت قدرت در ين تفاوت ماهيا. اند، بلکه در کل بدنه جامعه جا داردنشده
 ييايت، فقط جنبه جغرافت متفاوي، با دو محتوا و موقع"باختر"و در " خاور"

 يهاامدين تفاوت پي اي گرامشيبرا.  هم داردياسينداشته بلکه وجه س
" يجنگ جنبش"بر دارند، از جمله آن که در غرب صرفاً   دريک مهمياستراتژ

 يهاجنگ"ک سلسله ي به ياسي سرنگون کردن نظام سيست و براي نيکاف
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جنگ . " باشدي آن مک جنبه ازي" يجنگ جنبش"است که از ينهم " يموضع
 در ادامه مطلب يگرامش.  استيمهم" يفرهنگ"ک بعد يرنده يدر برگ" يموضع

مورد نظر خودش " يجنگ موضع"ن و يه قدرت نزد لنيک نظريعد تئورن بيب
ده ي قدرت را ناديدولترين ابعاد غيواضح است که نه لن .کنديرابطه برقرار م

 يهايبررس. شوديرت دولت مت قدي منکر اهميانگاشته بود و نه گرامش
ست بود، ينيک لنيقاً يدهند که او عمي نشان ميها گرامشر در باره نوشتهياخ

  . اما به روش خودش
  

 در جهت زدودن و مخدوش کردن ياري بسيهاستم تالشيمه دوم سده بيدر ن
فرنچ "لسوفان ي فيژه از سويجامعه انجام گرفت، به و قدرت و رابطه دولت با 

 دولت و يستيه مارکسيار تالش کردند تا نظريلسوفان بسين فيا. "يتئور
 يشتر از هرکسيشل فوکو بيم. سوق دهند يگري دي افق هايقدرت را به سو

 -زير"ا يو " هاکرو قدرتيم"نزد فوکو مقوله . ن راه قدم برداشتيدر ا
 است که قدرت در دولت متمرکز ياو مدع.  دارديدي نقش کل١٠"ها  قدرت

قدرت نه در .  بلکه در درون جامعه پخش و حل شده استنشده است
مارستان، ير مدرسه، دانشگاه، بينظ" يانجيم "ي بلکه در نهادهاي دولتينهادها

انسان " يانجيم "ين نهادهاياز نظر فوکو ا. ستمارستان النه کرده ايزندان، ت
وکو در ف. ها در رابطه قدرت ادغام شوند انسانکهپرورانند ي ميارا به گونه

ده را به ين اياو تالش دارد رود يه تا به آن جا جلو مين نظريبسط و ادامه ا
در . ساختارگرا کامالً باورک ياست، " سوژه"ما بقبوالند که قدرت فاقد 

 طبقه يل نهائياست و در تحل" دولت"قدرت   قدرت، سوژهيني لنيالگو
  ). ميمستقري غيانهالبته به گو( کند ي ميندگيبورژوا، که دولت آن را نما
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 که يياز آن جا. اندار مهمي بسيه قدرت فوکوئيک نظري استراتژيآمدهايپ
 داشته باشد و مطرح شود که يتواند معني ميزمان" دولت" با ياروئيرو
 برخوردار باشد، حال اگر قدرت در دولت متمرکز ياز قدرت مؤثر" دولت"

ه قدرت يگر مبارزه عليشد، د جامعه پراکنده شده باياينباشد و در تمام زوا
 اعتراضات ياز نظر فوکو فضا. ه دولتيلزوماً نه متمرکز است و نه اصوالً عل

ن يجه اياند و در نتگانهگران آن هم چندين رو بازيچندگانه است و از هم
 ياز منظر جنبش کارگر. رنديگيگاه سرانجام نمجيها هه آنياعتراضات عل

وندد و کار يپيرد که در لحظه مناسب به وقوع م وجود داي نهائياروئيک روي
نزد . نماد آن است" ينبرد نهائ"د، که اصطالح معروف رسره ک کيد يبارا 

 قدرت يه فوکوئيوجود ندارد و اصوالً در نظر" يلحظه نهائ"ن يفوکو چن
 قدرت فوکو يتئور.  وجود ندارديستيا مبارزه آنتاگوني به نام تضاد و يزيچ

شمندان ياکثر اند". انهيذات گرا"است و نه از جنس " انهيافردگر"از جنس 
نزد دولوز و " زومير"مقوله . اندشهين انديرو اي ساختارگرا پ- ساختارگرا و پسا

ه يب نظرين ترتي است، به همين تفکري چنيهان نمونهيتر از برجستهيگاتار
  .  و دولوزي نگرينزد تون ١١ "جامعه کنترل"
  

. است" چپ نو"رت نزد  قديک نمونه کامل تئوريو شل فوکي قدرت ميتئور
، ي، انقالب اجتماعياسيزم، انقالب سياليدن به سوسي رس آرمان،ن چپي ايبرا

ک جامعه ي يک کالم برقرايد و در ي کردن ابزار توليکسب قدرت و اجتماع
 انسان ياش رهائيت فکريمشغول. ستيگر دغدغه خاطرش نيبهتر و برابر د

 ي، در مناسبات جمعي روزمره، در روابط خانوادگيدر زندگ يگانگياز خودب
، يچپ نو آن چنان جوانب هست. گر استي ديهااش با انسانو در مناسبات
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است ي کند که اصوالً سي مياسيش پا افتاده را سي روزمره و عوامل پيزندگ
. ک نمونه بارز آن استي ي شدن امر جنسياسيس. ماندي نمي باقيگريد

.  استين برخوردي چنيايک نمونه کامالً گوير ي لوفه يهانر يهانوشته
رود که اصوالً يش ميشمندان تا بدان جا پين انديانتقادات به جا اما غلو شده ا

ال دموکرات و ي، خواه از نوع سوسي مبارزاتيالت سنتيه اشکال تشکيکل
ر  دي بيک چپ را به نفع تشکالت فاقد سلسله مراتبيخواه سانترال دموکرات

 جنبش .کنندي فدا مياستراتژيک و بيتاکتيب برنامه، يب هدف، يکر، بيو پ
ضد  "يهاهي نظريني، که تجسم ع۱۹۹۰ دهه يست هاياليموسوم به آلترموند

  . باشنديس دو نمونه آشنا ميپار" داري بيهاشب"ر يا نمونه اخيبود و " قدرت
  

 يدر باره همه نهادهاشل فوکو که يان توجه است که مين نکته هم شايذکر ا
ار يها مطالب بسر آنيمارستان و نظايمارستان، تيک، چون زندان، بيدئولوژيا

ن نهاد يترباره مهمدر" قدرت- دانش"و " ستمهياپ"پرداز هي نظرنينوشت، اما ا
ها، که خود و  دانشگاهيعنيشرفته معاصر، ي پيدارهيک جوامع سرمايدئولوژيا

  ! ننوشتيزيپردازند، چياتشان ميج نظريوامثال خودش در آن جا به تر
  

   ييساختارگرا

 است که از ياياسي س-ي فلسفاناتير انواع جري چپ نو، تکثيهايژگياز و
 است که فرزندانش يچپ نو موجود پر زاد و ولد. شونديزاده مان مادر يجر

: از جمله اند. شونديگر له ميکدي ي پا ور دستي و ازدحام زيرمقيبه علت ب
؛ يساختارگرائ-؛ پسايزم؛ ساختارگرائياليستانسيکتب فرانکفورت؛ اگزم

تر هم گفته شيهمان طور که پ... زم وياليزم؛ آلترموندي؛ اوپرائيساختارشکن
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 يکائيست، در تشکالت سندي چپ نو محصول بحران در احزاب کمون؛شد
  . بودها زحمتکش به آنيهاک کالم عدم اعتماد تودهيها، و در وابسته به آن

  
توان به دو گروه ي دوم را مي در دوران پس از جنگ جهاني انتقاديهاهينظر

ک تشکل وابسته ي که به ييها گروه کرد؛ آنيبندميز از هم تقسيکامالً متما
 "مستقل" که يگرانيکرد؛ و آن ديشان مايندگي نماياسيک گروه سيبودند و 

از دهه . اقع ضد تشکل بودند، که در وياسيبودند و فاقد هر گونه تشکل س
ات متنوع ضد يمان وحدت دهنده نظري که نقش سياهي به بعد نظر۱۹۶۰

 يهاي تئور ترهاشيپ.  مشهور شديساختارگرائ کرد به يتشکل را باز
 .فاء کرده بودندين نقش را ايزم همياليستانسي مکتب فرانکفورت و اگزيانتقاد
ک ي يعني باشد، ياه اجتماعگيک پاي فاقد يان فکريک جرين که ياما ا

ست که در ي آن نيچ وجه به معناي نکند، به هيندگي آن را نماياسيتشکل س
 يگر نام و نشانيبود دين ميست، اگر چنيآن مقطع از زمان از نفوذ برخودار ن

ن نکته در مورد يا. شدي سپرده مي و به ورطه فراموشماندي نمياز آن باق
 از خود نداشت اما در يچ تشکليت، با آن که هصادق اسکامالً  ييساختارگرا

 برخوردار بود، يار باالئي نه تنها از نفوذ بس۱۹۷۰ - ۱۹۴۰ ي سال هايط
ت امر در يدر واقع. ر نبوديتأثي بعد هم بيها دههي انتقادي هايبلکه بر تئور

ر ي تأثي انتقاديهايزم بر تئوري مارکسي پا به پايها ساختارگرائن سالي ايط
  . ردگذا

  
 يژگين وينخست.  قائل شدي ساختارگرائي برايژگيتوان چهار ويدست کم م

، عمدتاً ي به حوزه علوم اجتماعي زبانيعبارت است از وارد کردن الگوها
 يه گذار ساختارگرائي استروس پايکلود لوو.  سوسوري زباني ساختاريتئور

 ون جوامع يا يساختارها ني بيه، قرابتيدر فرانسه با مطالعه جوامع اول
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 شود که ساختار ناخودآگاه ذهن ي ميالکان هم مدع. دنيب يساختار زبان م
 رونالد بارت جامعه يه نشانه شناسينظر. انسان هم همان ساختار زبان را دارد

 يتوسل به الگوها. دهديح مي توض"هانشانه" يستم هايرا در کل در قالب س
 رود که يش مي او تا به آن جا پ. رسديدا به اوج خود مي ژاک درنزد يزبان

 ي سوسوريدر زبان شناس. »ز خارج متن وجود ندارديچ چيه«: دي گويم
گاه آن کلمه در آن جمله و در رابطه با يک جمله توسط جاي دال در يمعن
ک کلمه در يب قرار گرفتن ي ترتيعني. شودين مييه کلمات است که تعيبق
 به عوامل خارج يچ ربطيکند و هيف مياش را تعريک جمله است که معني

.  استي اجتماع-يخيا تاري و يزمان-ي فاقد ارزش مکانيعنيمتن ندارد،  از
شوند که اصوالً ي ميروند و مدعين هم جلوتر مي از ايان فرانسويساختارگرا

چ يه«: ديگويدا مي دريوقت. ت وجود نداردين زبان و واقعي بياچ رابطهيه
شل فوکو ي را که ميا در واقع همان نکته»ندارد خارج از متن وجود يزيچ

توسط " زهايچ"و " واژه ها"ن يوند بين معنا که پيکند، بدي است تکرار ميمدع
 . شودي ميانجيم" ستمهياپ "ک ي

 
.  استيي ساختارگرايژگيون يدوم آن ي و نف انکار،قتيب حقيتخر

ن يا. ردندبير پرسش ميش را زيهاش فرضيان علم مدرن و پيساختارگرا
 ط است که توسيگريتر ديه کلي علم مدرن به واقع خود منتج از فرضينف

ن يا. ان شدي ب١٢ "مدرن-ط پسايشرا" در کتاب ۱۹۷۷وتار درسال يفرانسوا ل
ان و ين ساختارگرايمشهور شد، قرابت ب" ت کالنيان روايپا"تز که به نام 

  . دهديزم را نشان ميپسامدرن

                                                 
12-Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les éditions de minuit, 1979 
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ان اصرار بر يساختارگرا.  استي ساختارگرائيگژين ويسوم" يگرائتيعل"
امر نزد آنان خ يدر تار" تصادف"و رد هر گونه دارند  يخي تاري جبرگرائينوع

 - "يآنتروپولوژ " يها کتاب از کيبر هر .  استياکامالً شناخته شده
" هيخوانش سرما" فوکو و -" زهايها و چواژه" بارت، - "يتولوژيم"استروس، 

ه ي سايخيزم تاريتيوي و ابژکتيخي تاري از جبرگرائي اشکاليبه نوعآلتوسر،  -
 يهارينامتغ"ل از يه هر چهار کتاب نامبرده بر تحليمابن. افکنده است

ان ادامه يبه واقع ساختارگرا. جامعه در درازمدت استوارند" يساختار
م بوده و يک چون اگوست کنت و دورهاي کالسيهاستيويتيدهندگان راه پوز

  . مون هستندي متأثر از سن سي حدودتا
  

ضد "است که از " سوژه" نقد و رد ي ساختارگرائيژگين ويتر و مهمنيچهارم
 کتاب يريگجهيشل فوکو در بخش نتيم. رديگياش سرچشمه م"يگراانسان

کند و در يچه، مرگ انسان را اعالم ميبه سبک مرادش ن" زهايواژه ها و چ"
ست، و اصوالً آن ي ما نيميگر آن مسأله قدينسان دا«: سد ينويادامه مطلب م

ک اختراع يانسان . ..باشدي که در برابر شناخت انسان قرار داشت هم نميثابت
ن اختراع يخ ايدهد که تاريشه به ما نشان مي انديد است که تبارشناسيجد

اما آلتوسر هم . »ن روزها فرا رسديانش هميد هم پايد است و شايدوران جد
را به کار " کي تئورييگراضد انسان"احت و به دفعات اصطالح به صر

ک فرآشد فاقد سوژه و ي"خ عبارت است از ياز نظر آلتوسر تار. رديگ  يم
 هم رخ يک مبارزه طبقاتي يد دارد که اگر روزين نکته تأکياو بر ا". انيپا يب

 تواند وجود داشته که موتور آگاه آن ي نمي بخشيچ سوژه رهائيدهد، ه
ان در ينفره ساختارگرا  محفل چهاريگراز اعضاي ديکي استروس يلوو. اشدب

ر قابل تحمل، در ين بچه لوس و ننر غيسوژه، ا«: سدي نويرابطه با سوژه م
 توجه ما را منحصراً به خودش جلب کند، صحنه  کهخواستي که ميحال
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 ياي اشغال کرده و مانع از هر نوع کار جدي مدت بس طوالنيفلسفه را برا
 در اصلفوکو، آلتوسر و استروس " يگرائضد انسان"به واقع .  »شده است

هدف را  به طور اخص يسارتر" زمياليستانسياگز" به طور اعم و يگرائانسان
تر بود که نيشي نسل پيب فلسفيسارتر رق. حمالت خود قرار داده بودند

  . اش بسته بودند فلسفهيان کمر به نابوديساختارگرا
  

 کند، ير ميان را غافلگي در فرانسه که همه ساختارگرا۱۹۶۸ مه يدهايرودا
آلتوسر مجبور به انتقاد از خود . لرزاندي را مي ساختارگرائي تئوريهاهيپا
ل دولوز يژ. پردازندي نظرات خود مي جديگران هم به بازنگريشود و ديم

" ليم"مقوله ود و با توسل به ش ي دور ميساختارگرا به سرعت از ساختارگرائ
 دولوز با نگارش لي ژ.آوردي ميرو) يگرائيزندگ(زم يتالي فلسفه ويبه نوع
آلتوسر هم . نهدي را بنا ميساختارگرائ- پسا يهاهيپا" پي اوديآنت "کتاب 

زم اهللا ياليماتر"د و به يگوي بدرود ميپس از انتقاد از خود با ساختارگرائ
زم يالي تا سطح ماتريعنيآورد، يم يرو" يزم تالقياليماتر"ا يو " يبختگ

شل فوکو هم که قرار ياما م. ندينشيالد عقب ميش از مي سده سوم پيکورياپ
فه يرسد که وظين تز ميک مصاحبه به اي يرد، در طي مارکس را بگيبود جا

 ي اجراياو در راستا. شود" يخبرنگار متعال"ک يلسوف آن است که يک في
ر دوالسرا روانه ي کورييايتاليه اينشرمه نگار دش به عنوان روزنايفلسفه جد

بوس رهبران اش به دستيستيمارکس ضدي شود و در اثبات تزهايران ميا
. پردازدي ميگوئاني به هذ و اسالمينيش خميرود و در ستاي ميم اسالميرژ
 توسط همان يساختارگرائ-  به پسايب با استحاله ساختارگرائين ترتيبد
فلسفه ک يش را به يه جاي اولييزم ساختارگراينيگرا، دترمشمندان ساختارياند
ندگان ين نمايآخر. رديگي جبر را مي دهد که رخداد و عرض جايخ ميتار

ر ي-يژک و ژاک رانسي ژيسالواو، يبد هم آلن" ياهللا بختگ"ه فن فلسيا
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چه . رو آلتوسر جبرگرا بودندي سابق پيهاستيشوند که هر سه مائوئ  يم
  !دوستان فلسفهي تماشاچي سرگرمي برايعي سري فلسفيوپشتک و وار

  
  يساختارگرائ-  تا پساياز ساختارگرائ: ۱۹۶۸مه 

ک بود، ي کالسي رواج ساختارگرائي سال ها۱۹۶۰ - ۱۹۵۰ يهاسال
 يها در فرانسه، ساليدارهي سرماي و شکوفائي رونق اقتصاديها سال
مدرن شدن فرانسه  يهاک کالم سالي شدن شتابان فرانسه، در يصنعت

ان ي ساختارگراي کاخ شن۱۹۶۸ر مترقبه مه يغ م ويعظطوفان . يروستائ  مهين
 يساختارها" که تا آن زمان از يهمان کسان. زديريرا به سرعت فرو م

ها  و سخت به آنگفتنديسخن مجامعه " کي تئوريهاثابت"و " محکم
خ را به يه بودند و تاررا اعالم کرد" مرگ سوژه" که ييها، همانده بودنديچسب

 داد ي رو۱۹۶۸ فرستاده بودند، به همان سرعت که جنبش مه ي ابديمرخص
ساختارگرا -ک شبه پساي را رها کردند و يبه همان سرعت هم ساختارگرائ

دست کم در . را شفا دادنا يناب يهاکيدگمات ۱۹۶۸ معجزه مه .را ابداع کردند
نخست . توان مشاهده کردي ميل اصيژگي در فرانسه دو و۱۹۶۸داد مه يرو

" يگانياز خود ب"ه ي بود عليانياش بود که عمدتاً طغ"يگرائانسان"خصلت 
، در ي فرانسويساز مترقلميژان لوک گودار، ف. يه داريانسان در جامعه سرما

ر در ين به تصوي را چن۱۹۶۸ مه  جنبشت خود ازي، روا"ينيدختر چ"لم يف
ست است يک دختر جوان مائوئياش يگر اصليلم که بازين فيدر ا:  آورديم

شل ينوشته م" زهايواژه ها و چ"، بر کتاب يابانيک صحنه تظاهرات خيدر 
کند و تظاهرکنندگان هم کتاب را يده پرتاب مي گنديفوکو گوجه فرنگ

 در فرانسه نبود ۱۹۶۸ مه يدادهايشل فوکو در زمان رويم. کننديلگدمال م
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 و از اش را لمس کندان معترض به فلسفهينشجوک واکنش دايتا خود از نزد
  . خشم آنان در امان ماند

  
 بود و به يعيداد سريک روين بود که ي ا۱۹۶۸ دوم جنبش مه يژگيو

ان يه ساختارگرايبود، درست برخالف نظر" رخداد"ک يدولوز ل يژاصطالح 
 نيلوس. د داشتندي تأک جامعه"ي ساختاريرهاينامتغ"، و "مدت دراز"که بر 

. » شوندير نميابان ها سرازيساختارها به خ« : ن رابطه نوشتيگلدمن در هم
 ي زماني اگر براي کنند، حتير ميابان را تسخيها هستند که خهن سوژي ايآر

  .ينه چندان طوالن
  

 در همه ي در چپ اروپائيار مهمي نقطه عطف بس۱۹۶۸ مه يهاداديرو
 تا يعنيبودند، " پ کهنهچ" که معرف يست رسمياحزاب کمون. اشکالش بود

اش، که تا آن زمان از يزم اروپائي در شکل کموني، حتينستيخ و بن استاليب
است سازش ي برخوردار بودند، به واسطه سيعي نسبتاً وسي اجتماعيهاهيپا

 از کشورها يدر بعض. دهندياشان را از دست مهياشان به سرعت پايطبقات
دهند، و ير نام ميي تغي حتکنند وياذ م را اتخيتر راستيهااستيبازهم س
در فرانسه . شوندياست خارج و منحل مي از کشورها از صحنه سيدر برخ

 ي به واسطه سازش طبقات.ت. ژ . اش ث  وابستهيکايست و سنديحزب کمون
شان را از ايا تودهيهاهي به سرعت پا۱۹۶۸و پشت کردن به جنبش مه 

شان ايک و فلسفي که آلتوسر پدر تئوريستي مائوئيگروه ها. دهنديدست م
به " باند چهار نفره"ن و شکست ي در چي انقالب فرهنگيدادهاي رويبود در پ

شان را نه تنها به رد شوند، رهبراني کله پا مي زن مائو، همگيرهبر
 يهازميمارکسها به سرعت ضد زم واداشت، بلکه اکثر آنينيلن-زميمارکس

  . زم شدنديوني و صهيه جهانين جناح سرمايتر راستيدوآتشه و سخنگو
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شمندان ناهمگن ين انديک دوجي ي است از آرايامجموعه" يفرنچ تئور"
ات متفاوت ارائه دادند، اما ي مختلف نظريهانهي که با آن که در زميفرانسو

 با ت؛ مخالف"هسوژ"نقد :  اشتراک نظر داشتندي آنان در سه موضع سلبيهمگ
شان ياصل و نسب فلسف. يخي، و مخالفت با تداوم تاريندگيما و امر نيبرنمائ
 يتئور"شان هم نقد يرسد و لُب کالم فلسفيد ميدگر و فرويچه، هايبه ن

 ي آلمانيه انتقادفو رد آن است، و هر آن چه را که در سنت فلس" يانتقاد
به  يوقت" يفرنچ تئور"مقصد يراننده و بيقطار ب. برندير پرسش مياست به ز

 اشناني سرنشرسد از خط خارج شده و سرانجام همهي م۱۹۶۸ مه هستگايا
و ي بد آلن بهستگاهيان ي در آخردور و درازشن سفر يدر ا. شونديلت و پار م

  !غردي ابر مي در آسمان بيرسد که هم چون رعديم
  
  



 

 تي تا واقع از اسطوره:ويآلن بد

  هوشنگ سپهر: نوشته 

  
  
  
  شگفتاريپ

 يدوست بعد يکم. نوشتم آثارش و ديسعبن ليدان درباره يمطلب شيپ سال چند
 هم يمطلب تا کرد شنهاديپ و گرفت تماس من با مطلب آن خواندن از پس

 را او و شدم يشگفت دچار يتاحدود درخواستش از. سميبنو ويبد نآل درباره
 از امليدال زمان آن در. ندارد يمورد ويبد درباره نوشتن که ساختم متقاعد

 در صرفاً هم آن و کايآمر متحده االتيا در جز ويبد آلن: بودند قرار نيا
 به هم جا آن در و ستين شده شناخته يگريد کشور در ،يدانشگاه طيمح
 به را يفرانسو يفرهنگ بنجل هر استيس و فلسفه قلمرو در يخيتار فقر ليدل

 محسوب هم لسوفيف کي يحت ويبد فرانسه در. شونديم رايپذ سرعت
 و ويراد يهابرنامه مخاطب که است يارسانه ياچهره. شود  ينم

 بورژواخرده روشنفکران و فلسفه رشته انيجودانش عمدتاً اش يونيزيتلو
" سبز "جنبش وته خير هاابانيخ به انسان هاونيليم که هم رانيا در. باشنديم

 نظرات نه و بود دهيشن را ويبد اسم يکس نه بود، دهينگرائ" يزرد "به هنوز
 توانستيم روزها آن يهوا و حال با يمناسبت اصوال اشيفلسف و ياسيس

 درخواستش و شد قانع من استدالالت دنيشن از پس من دوست. باشد داشته
 .کردم فراموش را ويبد و دميکش يراحت به نفس هم من ،گرفت پس را
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 قيرف يسو از يامشابه شنهاديپ شيپ يچند که نيا تا ،گذشت هاسال
 .رفتميپذ را او شنهاديپ ملأت و بحث ياندک از پس بار نيا. طرح شد يگريد
 من در نظر رييتغ نه و است ويبد اتينظر در تحول نه ام،دهيعق رييتغ ليدال ماا

 نيا در .باشديم رانيا در ياسيس طيشرا رييتغ علت، تنها. ويبد به نسبت
 سرد يهاشب را ۱۳۸۸ سال يابانيخ سبز داغ يروزها يجا رانيا در روزها

 و سکمار يجا و زاخلسه مواد را زاآتش مواد يجا دربسته، يهااطاق زرد
 پردازهينظر و لسوفيف يازمانه هر. دانگرفته ژکيژ و ويبد را گواراچه

 .نديآفريم و طلبديم را مترادفش

  
 ما انيم در گريد که ق اوليآن رف )يبهزاد کاظم(رضا يعل به را مقاله نيا
 .کنميم ميتقد ستين

  
. اشيفرهنگ نوع از ژهيو به است،" دم "يارتقا نترنتيا يهايژگيو از يکي
"جامعه از" يبخش "يبرا يمدت يبرا يادهيپد که نيا يمعنا به" دم 
 افول يطوالن چندان نه يمدت اندک از پس و شوديم شيستا درخشد،  يم
 دم "يتنترنيا اصطالح در. شوديم" دم "گريد دهيپد و شوديم فراموش کند،يم
 يعني. کنديم عيتسر هم و ديتشد هم را دهيپد نيا نترنتيا". شوديم روز به

 به. ترکوتاه اريبس هم آن عمر و شوديم ترگسترده اريبس آن تيسرا دامنه
 هم ويبد رياخ يهاسال در. عوام يبرا است" رخداد "نوع کي دم و،يبد زبان
 دم که سرعت همان به. است شده ينترنتيا" رخداد "کي به ليتبد خود

 ش راي جاو کرد خواهد فروکش هم سرعت همان به کردند روزش
 داشته ايدن بر حاکم نظم حفظ يبرا يشتريب سنمحا که يگريد" لسوفيف"

   .بودند دگريها و چهين شانيآخر مورد دو. گرفت خواهد باشد،
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 که يسرکوز کالين ،۲۰۰۷ سال در فرانسه يجمهور استير انتخابات در
  مارگرتو بوشجورج  ياسيس قماش از ،يدارهيسرما حيوق جناح يدايکاند
 حزب از اشبيرق يدايکاند بر ود،ب يبرلوسکون ياخالق از جنس و تاچر
 همان در بعد يکم. رسديم يجمهور استير به و شوديم روزيپ ستياليسوس
 آلن قلم به ١"؟است يزيچ چه مظهر يسرکوز "عنوان با يکتاب فرانسه در سال

 به برد،يم کار به که ياتيادب و کالم لحن، خاطر به که شوديم منتشر ويبد
 يو نه فقط آدم باهوشيد اذعان داشت که بدي با.دافتيم هازبان سر سرعت

او که نبض جامعه را . دهديز از دست نمي را ني طالئيفرصت هااست بلکه 
ش هستند را به يهايژگين ويتر بودن از مهميشي و نماياکه همانا رسانه

. ص داد و به قول معروف تا تنور داغ بود نان را به آن چسباندي تشخيخوب
اش را جبران ي سال به خواب رفتگي، سين کتاب جنجاليشتن او با نويبد
 مورد را وقت يجمهور سيرئ يسرکوز کالين ظاهر در که کتاب نيا. کنديم

 دهد،يم نسبت او به خوک و موش سگ، القاب و دهديم قرار ديشد حمالت
 و سابق يهاستيمائوئ بلکه يسرکوز نه حمالتش ياصل مخاطب واقع در اما
 مبارزات انيجر در که بودند نيشيپ يهادهه در ويبد آلن خود يهازم رهم

 يافراد. بودند برخاسته يسرکوز کالين از تيحما به ۲۰۰۷ سال يانتخابات
  ازياريبس .کوشنر برنار ،يله و يهانر کرو، نکليف کلوگزمان، رينظ

 سرعت به فرانسه در ۱۹۶۸ مه يدادهايرو از يديناام از پس که هاستيمائوئ
 به شدند، ليتبد تاچر  وگانير مبلغان به و دنديدرغلط راست مواضع به

 سرسخت هواداران از پرداختند، يستياليامپر يهايافروز جنگ يبانيپشت
 هم حکومت در ، ودرآمدند موجود نظم خدمت به ،لياسرائ ستيونيصه دولت

 هم وزارت مقام به يحت ستياليسوس حزب هم و يراست دست احزاب
   .دنديرس

                                                 
1 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? Éditions Lignes, 2007. 
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 از ياهظمالح قابل تياکثر شامل راست به چرخش نيا که است درست نيا
 با گفتن وداع از پس آنان از چند يتن اما شد، يفرانسو يهاستيمائوئ
 هادانشگاه در اي و وستند،يپ ستياليسوس اي  وستيکمون احزاب به زم،يمائوئ
 يمطبوعات امور و هارسانه به هم يتعداد. کردند پا و دست خود يبرا يجائ

 دهه يهاسال در يستيمائوئ گروه کي رهبران از يکي ويبد آلن .وستنديپ
 انتشار از شيپ تا که او. موديپ را يمتفاوت ريمس يحدود تا ،۱۹۷۰-۱۹۸۰
 در فرانسه در ،ي سالگ۷۰، در سن "؟است يزيچ چه مظهر يسرکوز "کتاب
 شناخته کايآمر يهاهدانشگا شتر دريب و بود يناشناس فرد لسوفيف کي مقام
 به سوموم مکاتب يفرانسو لسوفانيف همه رينظ فرانسه، در تا بود شده

 زبان يسيانگل يکشورها در که شکن، شالوده پساساختارگرا، ساختارگرا،
 آلن. شونديم شناخته" يفرانسو فلسفه "اي و" يتئور فرنچ "مکتب نام با شتريب

. است آنان بازمانده نيآخر خودش تهگف به و هاآن نيترجوان واقع در ويبد
 در هخورد شکست ستياليسوس حزب و فرانسه يبورژواز چپ جناح

 و دنديد خود يهااستيس به ديمف را ويبد کتاب ،۲۰۰۷ سال انتخابات
 غيتبل و بحث به فرانسه يهاونيزيتلو و ويراد اتينشر ،يگروه يهارسانه
 در هاکتاب نيترپرفروش از يکي کتاب نيا که يطوربه. پرداختند آن درباره

 با يانتشارات يهابنگاه و،يبد اسم افتادن زبان سربر  دنبال به. شد خودش نوع
 ويبد شدهفراموش يهاکتاب اکثر چاپ ديتجد به اشان،يتجار يقو شم

 يمجاز يايدن آمازون، رينظ يانتشارات يهابنگاه يغاتيتبل موتور .پرداختند
 نيترمهم ،گمنام ويبد از کوتاه يمدت يط در وپيوتي اهو،ي گوگل، ينتنتريا
 و چهين يجا ويبد حال. دنديآفر را کمي و ستيب يحت و ستميب سده لسوفيف

 کي از شيب ويبد نام برابر در گوگل يجستجو موتور. رديگيم را دگريها
 حدود آمازون يانتشارات غول کند،يم شنهاديپ صفحه و پانصد هزار ونيليم

 يبرا و قهيسل نوع هر يبرا کند،يم عرصه فروش يبرا ويبد از بکتا ستيدو
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 يرنگ يپاورق مصور، اشکال در ان،يدانا نادانان، نوجوانان، کودکان، ،يسن هر
 نظام کيدئولوژيا ياصل ابزار نيا ،يجمع يهارسانه. اهي س وديسف اي و

 لسفهف تياهم به اش"چپ "هواداران از شتريب مراتب به حاکم، يدارهيسرما
 .اندبرده يپ موجود وضع حفظ يبرا اشيسودمند و ويبد

  
 که يگاهيجا همان در هم ويبد شد،ينم برنده انتخابات در يسرکوز اگر

 نيا با هم تيبشر و کردينم کشف را او هم يکس ماند،يم يباق داشت
 پا و دست او يبرا که يشهرت با! کردينم دايپ ييآشنا هادوران همه لسوفيف
 سرهم پشت و شوديم دهيدم ويبد خفته هاسال کالبد در ياتازه جان ردند،ک
: کنديم ديتول مختلف يهافستيمان مارکس، هيعل اما مارکس از ديتقل به
، "فلسفه يبرا دوم فستيمان" ،"يستيکمون هيفرض" ،"فلسفه يبرا فستيمان"
 و است" ييافردگر "يدارهيسرما يهايژگيو از يکي... و "يستيکمون دهيا"

 هانهيزم همه در يدارهيسرما. است ييفردگرا مهم يهاجلوه از هم يپروربت
 مجله. فلسفه نهيزم در جمله از و نما،يس ،ورزش نهيزم در از دارد،ين بت به

 انتشار مختص ،امحتويب و سبک اريبس است ياهينشر Vanity Fair ييکايآمر
 در هينشر نيا. ووديهال يهاشهيهنرپ يعشق يماجراها و ريتصاو ،حال شرح
 در شهرتش که ويبد آلن با ،هفرانس زبان به اششماره نياول در ۲۰۱۲ سال

 کل و يووديهال است يلسوفيف واقع در و است، يووديهال ستارگان سطح
 هفرانس زبان به وود،يهال ساخته يليتخ يهالميف رينظ اشيفلسف دستگاه
 شيآرزو که پرسديم ويبد از که کننده مصاحبه پاسخ در. کنديم مصاحبه

 : دهديم پاسخ ويبد ست،يچ تيبشر يبرا

" يجمهور "نامه ب امشنامهينما براساس يلميف که است نيا ميآرزو«
 ٢.»دکن فايا )Brad Pitt ( تيپ براد را افالطون نقش و کنم هيته

                                                 
2 - Vanity Fair, Alain Badiou : Brad Pitt est l’homme de la situation. 30.08.2013. 
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 يرتجاعا فلسفه با ييآشنا و ويبد ويسنار خواندن با تيپ براد معلوم قرار از
 همان به هم ويبد و رديگيم دهيند را شنهاديپ نيا اشيجمهور و افالطون
  .کنديم اکتفا تئاترش

 که يانوشته در او: ديگويم چه" يتئور فرنچ "و خودش درباره ويبد مينيبب
 خيتار در فلسفه يشکوفائ مرحله سه از سدينويم فلسفه خيتار مورد در

  :ديگويم سخن
  

 از اندک يزمان فاصله در بود، باستان وناني دوران فلسفه ن،ياول«
 سوم، دهه تا الديم از شيپ پنجم دهه از يعني وارسط تا ندوسيمپار

 يآلمان زميدئاليا فلسفه دوم،. اوردين دوام اديز که فشرده اريبس يدوران
 مقطع کي. شوديم هم نگيشل و شتهيف شامل که هگل، تا کانت از

 نوزدهم، سده لياوا تا جدهميه اواخرسده از ياستثنائ کامال يزمان
 کنميم شنهاديپ من... کوتاه اريبس يدوران در فشرده اريبس يافلسفه

 فلسفه"  را تحت عنوان ستميب سده دوم مهين در سهفران  درفلسفه که
 م،يافزائين بيشي به آن دو مرحله پيبه عنوان مرحله سوم" يسوفران

 مرحله نيا. اندسهيمقا قابل دوره دو آن اب لحاظ هر از که يامرحله
 آلتوسر، س،واستر يلوو ،يمرلوپونت بشالر، ،دلوز سارتر، رينظ يافراد

 ٣.»شود يم شامل را  خودم شخص و الکان دا،يدر فوکو،

 
 ستميب سده مارکس + هگل مثابه به را خود ويبد يگريد مقاله دربعدها 

 ارث به افالطون از هم را ينفروت بلکه اشفلسفه فقط نه او. کنديم يابيارز
  . استبرده

                                                 
3 - Alain Badiou, The advanture of French philosohy, New Left Review 35, September-

October 2005, p.67. 
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 آن بر هاييکايآمر و" يفرانسو فلسفه "آن به ويبد که يسوم مرحله واقع به 
 هر که پرده، نيچند در است ياشنامهينما همانند ،اندنهاده" يتئور فرنچ  "نام

- دست ويبد که جاآن از و. سندينويم را آن از ياپرده نامبرده ياسام از کي
 يفلسف يهاپاره تکه نيا مجموعه از يفلسف يسنتز هست، هم تئاتر کارر اند
 تکامل در مرحله نيآخر عنوان به را آن و کنديم کالژ و يبندسرهم را

 و طعم بد ملغمه نيا به کهآن يبرا او. دهديم ارائه ما به بشر خيتار در فلسفه
 مدرن کيزيف و تاياضير دامن به دست بدهد، يعلم رنگ جوش،درهم آش

 و هاواژه و ياضير در هامجموعه هينظر در موجود ميمفاه و شوديم
 ها آنکه آن بدون ،برديم کاربه هم کوانتوم کيزيدر ف اصطالحات

 نيا از استفاده. دنباش داشته شده ارائه موضوعات به يربط نيتر  کوچک
. است گذارش هيپا وا نه و شوديم منحصر ويبد به نه بندهي فر ويابتدائ روش

 از" يفرانسو يتئور "يهالسوفيف استفاده ءسو از شتريب ييآشنا يبرا
 انهيافشاگرا و جالب اريبس کتاب به را خواننده ما ک،يزيف و اتياضير
 ٤.ميده يم ارجاع "کمونتيو بر سوکال"

 ويبد نظرهم و دوست هامروز که يميقد يهاستيمائوئ از يکي هزان، کيار
 نيچن را آنان ،۱۹۷۰  دههيوفرانس يهاستيمائوئ درباره ياوشتهن در است
 :کنديم فيتوص

  
 اريبس) ۱(: بودند برخوردار يژگيو سه از يفرانسو يهاستيمائوئ« 

 به نسبت و بودند طلبقدرت اريبس بودند، گرا اراده و خودمحور
 زده يدئولوژيا تشدبه  )۲( کردند؛يم عمل زده شتاب اريبس خيتار

                                                 
4 - Alan Sokal, Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob Paris 1997. 

 ترجمه به زبان فارسي "  مدرن از علم مدرن؛ سوءاستفاده روشنفکران پست چرنديات پست " عنوان اين کتاب با
 .شده است
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- يعل و مائو، از ديتقل به و نيچ يفرهنگ انقالب ريثتأ تحت و ودندب
 سبک به فرانسه يهاکارخانه در خواستنديم شان،اندک تعداد رغم

 داشتند يسوم جهان اريبس يديد )۳( کنند، عمل نيچ يفرهنگ انقالب
 سراغ فقط فرانسه يهادرکارخانه نمونه يبرا. بودند گراقوم و

 ٥.»تندرفيم عرب کارگران

  
 انقالب آورفاجعه جينتا  آشکار شدن،۱۹۶۸ مه جنبش کردن فروکش با

 ميرژ توسط انسان هاونيليم کشتار و عيفجا شدن برمال و ن،يچ در يفرهنگ
 بودند، آن نيمدافع از ٦ويبد جمله از هاستيمائوئ که کامبوج در سرخ رِمِخ

 صحنه از و رسديم انيپا به سرعت به فرانسه در ياسيس زميمائوئ عمر
  .شونديم خارج چپ استيس
   

 آن و شوديم مشاهده ءاستثنا کي فرانسه در زميمائوئ يکل تحول انيجر در
 کي در را اشانياسيس تيفعال که بودند فکرانشهم از ياندک تعداد و ويبد

 شبه يگروه که ،٧"ياسيس تشکل "نام به ريثأت يب و کوچک ياسيس محفل
                                                 
5 - Eric Hazan, Changement de propriétaire: La guerre civile continue, Seuil, Paris, 2007. 

6 - http://www.gildasbernier.fr/wp-content/uploads/2011/08/Alain-Badiou-et-le-
Cambodge.pdf 

 ميرژ از دفاع در ،"شد خواهد روزيپ کامبوج" عنوان باي امقاله دوآتشه، ستيمائوئ ويبد آلن ١٩٧٩ هيژانو در
 سال از که توپپلي رهبر به رسرخِمِخي ستيمائوئ ميرژ. کنديم منتشر لوموند هينشر در پوت،پل کارتيجنا

 از چهارم ک ياز شيبي ستيمائوئي هااستيسي اجرا در. بود گرفته دست به کامبوج در را حکومت ١٩٧٥
ي ريجلوگي برا تناميو ، دولتبودند شده مطلع کشتار نيا از ايدن تمام کهي درحال. نابود کرد را کشور تيجمع

 مزبور مقاله ويبد. سازديم سرنگون را توپپل حکومت و فرستديم کامبوج بهي نظامي روين شتر،يب کشتار از
ي هاسالي ط. سدينويم توپپل و سرخ خمر کارتيجنا ميرژ از تيحما در و تنام،يوي نظام دخالتي درپ را

ي هابرنامه ازي کي يط در ٢٠١٢ مارس در سرانجام او. برنداشت دست اشموضع نيازا ويبدي طوالن
 آن نوشتن از بار نينخستي برا سال وسهيس از پس کند،يم اشاره مزبور مقاله به دهکنن مصاحبه کهي ونيزيتلو

 .تأسف مي کند اظهاري موضع چنان  اتخاذو مقاله

7 - Organisation Politique 
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ن محفل چند ده يجاد ايو اي بد.دادند ادامه بود، يستيشآنار شبه – يستيمائوئ
با کند و ي ميستم معرفي آخر سده بيها از چند رخداد مهم دههيکينفره را 

 يتي خاصي در ب!دهدين قرار مي چيتراز انقالب فرهنگآن را هم يکمال فروتن
 و کنديم ترک را تشکل نيا ويبد ۲۰۰۴ سال درن که ين رخداد قرن ايا

  .شوديم منحل بعد يکم هم هگرو
 

 از را يستيمائوئ يهايژگيو تمام جيتدرهب ويبد آلن گذشته سال ستيب يط در
 و حد گريد که اش،ينيب خودمحور يعني اول، يژگيو جز به دهد،يم دست

 با تا شوديم يازهيانگ هم يجمهور استير به يسرکوز انتخاب. ندارد يمرز
 پشت در را اشياسيس يرو راست و کند حساب هيتسو اشياسيس گذشته
 لسوفيف. کند يمخف محتوا فاقد کنيول غامض يفلسف ظاهر به يهابحث

 جنبش کل داند،يم زميکمون معادل را خودش که ييجا آن از ما خودمحور
 از يعلم ليتحل يجا به. رديگيم ربض ريز را گذشته سال صد يستيکمون

 ندچ با و ندينشيم اخالق معلم کي مسند در گذشته، سال صد يدادهايرو
بر  و سوزانديم باهم را خشک و تر زد،يريم سهيک کي در را زيچ همه حمله
 صحنه به لخت دوسيارشم چونهم سرانجام. دشکيم خط بطالن زيچ همه

" يستيکمون هيفرض "کتاب ،"مائو سرخ کتاب  "يجا به که يحال در و دوديم
  !"افتمي افتم،ي ": زنديم اديفر دارد، دست در را خودش

  
 زبان به او. اندفهم رقابليغ نگارش سبک لحاظ به ويبد يفلسف يهانوشته
 سبک يسوا. سدينويم همگان يبرا فهم رقابليغ و مغلق اريبس يافرانسه

 رد،يگيکارمبه که هم را يميمفاه و يفلسف يمحتوا ،اشوجق اجق نگارش
 از. ستين فهم و درک قابل هم يرانسوف فرهنگان با و ختگانيفره يبرا يحت
 از قبل ش،يهاکتاب از يکي يسيانگل مترجم يروز که کننديم نقل ويبد
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 به ترجمه متن خود، ترجمه در صداقت از خاطر نانياطم يبرا کتاب چاپ
-يم مترجم به پاسخ در ويبد. دهد نظر او تا فرستديم ويبد يبرا را يسيانگل
 .»فهمميم را مطلب نيا سندهينو منظور که است بار نياول يبرا« سدينو

  
. ندارد شانگارش سبک از يکم دستو يبد يفلسف يهانوشته يمحتوا اما
 و کوالژيبر کوالژ،. "دارد پسامدرن هنر به ياريبس شباهت ويبد" فلسفه "کل
 امر بدو در ويبد يهانوشته با برخورد در "يسوم "جهان روشنفکر". زدن هيبخ

و هم چون ظاهر ي به گفته بدو شوديم مدهوش سپس و بمرعو مبهوت،
 اريبس نهيشيپ عرفان که عه،يش رانيا در.  استسيح بر پل قديشدن نور مس

 و مرهم ويبد يهانوشته کشور، يکنون اوضاع به خصوص در و دارد يطوالن
 يبورژواخرده روشنفکران از يبخش يهازخم يبرا است يمناسب پادزهر

  .پسامدرن فرهنگ قافله از اندهواپس م و ميرژ توسط شدهسرکوب 
  

 هينشر با ويبد، ۲۰۱۳ سال در فرانسه ياجتماع و ياقتصاد بحران اوج در
" چپ يماورا "فلسفه کل و کنديم يامصاحبه مه ماه در ابزواتور لونو

 :دهديم حيتوض نيچن نيا را خودش

  
 نظم که چهآن بر يعني است، ناممکن خود به ردنب حمله حل راه نهات«

 ژاک. نامنديم رممکنيغ يگريد از پس يکي هاحکومت و رمستق
  ...است يواقع ناممکن که گفتيم الکان

 کي ارائه فقط اشفهيوظ. است استيس از يزيمتما کنش فلسفه، «
 مارکس. است روز ياسيس الزامات دربرابر همگون يمفهوم چارچوب

  ...کرد جاديا مهم نيا يبرا يذهن چارچوب کي اما
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 هگل خواهميم من که ميبگو يفروتن کمال با تا ديده اجازه «
 نوع از نه کيالکتيد کي جاديا مساله من نظر از. شوم نينو زميکمون
  ...است ناممکن نوع از بلکه آن يستينيدترم

 را ناممکن ميشو وفقکه م است يالحظه آن" رخداد "از منظورم« 
 خواه ،يهنر اثر کي خواه باشد، يعلم کشف کي خواه م،يکن جاجابه

  ...ياسيس انقالب کي خواه و باشد عشق شيزا کي
 را ندهيآ ريمس هگل، کيالکتيد در ينف به توسل با ن،ينخست زميکمون« 
 دشمن چه و يواقع دشمن چه دشمن، رحمانهيب ينابود به باور در
 است يهيبد. ديرس يدولت ارعاب به جا آن از و کرد استنتاج ،ياليخ
   .٨»...ستين ما قبول قابل وجهچيه به امر نيا هک
  

 به ژست اگر يحت که ميامواجه يمرا و عيمط يکيزيمتاف با ما مصاحبه نيا در
 بود، گرفته يسرکوز يجمهور استير انتخابات هنگام به که يکاليراد ظاهر

 چپ "صفت تنها نه و ندارد يبوئ و رنگ هم باز ميکن آن يچاشن هم را
 نيژول. چسبديم آن به يسخت به هم" اري خاوچپ "فتص لکهب ،"کاليراد
 مقدس ميحر به ياندازدست جرم به که يمبارز و ياعتصاب کارگر کي ا،بکو

 آلن سرسخت روانيپ از که او بود، شده محکوم دادگاه در ،يخصوص تيمالک
 واريد بر کاليراد لسوفيف به اعتراض عنوان به مصاحبه نيا از پس بود، ويبد

  . ٩» ! هاسوسول يبرا زميافالطون: ويبد« : سدينويم ويبد هخان
 دانياضير پدرش. آمد ايدن به مرفه خانواده کي در ۱۹۳۷ سال در ويبد آلن
 از يکي که ،ورييسوپر نرمال اکول از مادرش. ردووب شهر شهردار و بود

                                                 
8 - Le Nouvel Observateur, Mai 2013.  

9 - Badiou, platonisme pour les branchés ! 
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 خود. شد ليالتحصفارغ اتيادب رشته در است نام صاحب يفرهنگ موسسات
 سيتدر به جاهمان در بعدها و آموخت هفلسف موسسه نيهم در هم ويبد آلن

 ويبد آثار هيکل در ادب اهل مادر و دانياضير پدر نيسنگ هيسا. پرداخت
 وسي بطلماز ديتقل به را خود کتاب نياول ۱۹۶۴ سال  در. است آشکار کامال

 ١١"مدل مفهوم  "نام با اشيفلسف کتاب نياول. سدينويم ١٠"يالمجست "عنوان با
 فلسفه رنفوذيز کامال يفلسف لحاظ به هاسال آن در. نوشت ۱۹۶۹ سال در را

 .١٢"کنش هينظر درباره ييهاطرح "کتاب خصوص به بود، سارتر پل ژان

  
 مه از پس. دوآتشه بود ستيمائوئ کي ياسيس لحاظ بهها و در آن ساليبد

 يحدود تا نيا و نديشني مفرو سرعتبه فرانسه در زميمائوئ تب ۱۹۶۸ سال
- هب ويبد يفلسف دستگاه که است بعد به هاسال نيا از. شوديم هم ويبد شامل

 ويبد يفلسفدستگاه  ارائه و يبررس به که آن از شيپ. رديگيم شکل جيتدر
ادآور ياز مارکس را   در مورد رابطه فلسفه و زبانيانکتهست يبد ن بپردازم،

  : سدينو يم يانآلم يدئولوژيا در مارکس. شوم
 از يکي ين واقعيشه و آراء به زميفرود آمدن از آسمان اند« 

زبان .  است که در برابر فالسفه قرار دارديفين وظايدشوارتر
 ي که فالسفه براييجااز آن. شه استي انديانجيميت بيفعل
د به آن يجه آنان مقي مستقل قائل شدند، در نتيک هستيشه ياند

ن است يا.  مستقل قائل شونديک هستيهم  زبان يشدند که برا
دشه در قالب ي که در آن آرا و اندي، زبانيرمز و راز زبان فلسف

                                                 
10 - Alain Badiou, Almagestes. Trajectoire inverse I, Paris, éd. Seuil, 1964. 

11 - Alain Badiou, Le Concept de modèle, Paris, Éditions Maspero, 1969. 

12 - Jaen-Paul Sartre, Esquisse sur une théorie de l’émotion 1938. 
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مسأله فرود آمدن از .  خاص خودشان را دارنديواژه ها، معنا
، حال به مسأله فرود آمدن از ي واقعيايشه و آرا به دني انديايدن
 نشان ۱ما در فصل . ل شده استي تبدي زبان به زندگيايدن

شه ها ين انديدئولوگ ها و فالسفه به ايم که دغدغه خاطر ايداد
ن ي از ايستم سازي به آن ها، و سيو پرداختن منظم و انحصار

 يم کار است، بطور اخص فلسفه آلماني آمد تقسيد، پيآرا و عقا
فالسفه به .  آلمان استيبورژواز خرده طيشراکه محصول 

رقابل فهم و ي غيان، به مثابه زباناشن که زبانيمنظور اذعان به ا
ن که نه آراء يرفتن اي، و به منظور پذي واقعيايس شده دنيدگرد

 خود قلمرو خاص يک به خوديچ يد و نه زبان هيو عقا
 يات زندگيخودشان را ندارند، که آن ها صرفاً مظاهر و تجل

شان را د زبانيها فالسفه بانيا  به خاطريباشند، آري ميواقع
 که از آن منتزع شده اند، ي همان زبانيعني مردم، يان عاددر زب

  .١٣»حل کنند
 

 اثبات را مارکس فيتوص نيا يدرست کامال معاصر" يتئور فرنچ "فلسفه زبان
 نيبهتر خصا طوربه ويبد آلن و عما طوربه محفل نيا لسوفانيف. کنديم

 به  وستا مغلق اريبس" يفرانسو لسوفانيف "زبان. هستند مدعا نيا شاهد
 ختهيگس هم از جمالت قالب در عمدتاً هانوشته نيا. ديفهم توانيم يدشوار

 آن با. دارند را خودشان خاص ميمفاه هم هاواژه و ،رقابل فهميغ يانشائ با و
 زبان چيه هيشب اصوالً ست،ين فرانسه زبان يول سندينويم فرانسه زبان به که
 و لسوفانيف يبرا يفلسف زبان کي. است خودشان خاص زبان. ستين يگريد

 اريبس هاواژه از آنان. اشانمحفل هم لسوفانيف بلکه لسوفانيف همه نه همآن
                                                 
13 - Karl Marx, Friedrich Engels, L'Idéologie allemande, 1845, P.473. 
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 يربط وجهچيه به که برنديم کاربه ييمعنا در و کننديم استفاده نامانوس
-واژه يحت. شوديم مستفاد هاآن از مردم يعاد زبان در که ييمعنا به ندارد

 ،"رخداد "،"قتيحق" يهاواژه مثال يبرا. ندارند را جيرا يعنام هم آشنا يها
 هاده و" پروژه "،"مخاطب "،"دولت "،"يته "،"يوفادار "،"تيوضع "،"سوژه"

 نيا همه يسوا. دهنديم نسبت هاآن به را يبيغر و بيعج ييمعنا گريد واژه
 ،"تيگريد! "کننديم ابداع هم يفهم رقابليغ يدرآوردمن يهاواژه مشکالت،

 حق کامال د،يآينم خوشتان هاواژه نيا از" (تيهمان"، "تيرخداد "،"تيليبد"
  ). است افتهين هاآن يبرا يبهتر يفارس يهامعادل سندهينو نيا. ديدار
  

 توانيم را" يتئور فرنچ "ياعضا که هرچند است، تردهيچيپ هم نيا از اوضاع
 معهذا دارند، يمشترک زبان که دانست يفلسف -ضد خانواده کي ياعضا

 يفلسف زبان که آن خالصه. دهدينم را يمعن کي هاآن همه نزد هاواژه نيهم
 مردم زبان با که ناآشنا، و بيعج اريبس هم و است يانتزاع اريبس هم هاآن

 در هاآن نيب است يديشد رقابت عامدانه معلوم، قرار از. اندگانهيب يعاد
  : سدينويم انگلس .شتريب هرچه يسينو وجقاجق

 يباسواد ختهيفره فرد کي يبرا يفلسف گفتار کي اگر من نظر از« 
 نوشتن صرف يمرکب هک ندارد را آن يستگيشا اصوال نباشد، فهم قابل
 شده شهياند يروشن به اشدرباره که چه آن. ابدي انتشار و شود آن

- يپردازرتعبا و يروهيحاش نيترکم بدون و يروشن به مطمئنا باشد
 يايفلسف شر آن که ديآيم نظرم به. است انيب قابل هم يطوالن يها
 خاطر به شتريب اندازديم افهيق و ختير از را ما يهانوشته که

  .١٤»هاآن يآشکارساز تا است افکار به نهادن سرپوش

                                                 
14 - Frederick Engels, Dialectique de la nature (1884). 
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 را جمالت نيا انگلس يگوئ تو. نبود موافق انگلس با توانيم يدشوار به

 از را رقابت يگو ويبد آلن امر نيا در. است نوشته" يتئور فرنچ  "درباره
 به رود،يم راست به شتريب اشياسيس اتينظر هرچه. است ربوده نيريسا

 هم اشيفلسف يگوئده و مبهم پردر  و يسينولقغم سبک بر هم زانيم همان
 رابطه باشد، نداشته يآشنائ" يتئور فرنچ "با که ياخواننده. شوديم افزوده

 را امروزش به تا تکامل و ياسيس کارنامه و نهيشيپ نداند، را آن با ويبد آلن
 که بداند که آنيب شود،يم مواجه ويبد يفلسف يهانوشته با که يوقت نداند،

 را ياسيس اهداف چه و شده نوشته ياسيس و ياجتماع طيشرا چه در هاآن
 چه به و چطور ،ندکرد دايپ يجهان شهرت شيهانوشته چگونه کنند،يم دنبال

 پا و دست شيبرا" کاليراد و چپ معاصر لسوفيف نيترمهم "لقب يمنظور
   .کردند

و ي بديستم فلسفي سين مطلب تالش کرده است تا در صفحات بعديسنده اينو
ه ين نشرين مقاله در چارچوب ايک چني که ييهاتيرا، با توجه به محدود

 درباره دستگاه يداور. ح دهدياننده توض قابل فهم به خويدارد، در زبان
   .مي دهيو را برعهده خود خواننده قرار مي بديفلسف
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  ويبد يفلسف دستگاه

 دايپ يکس مبادا باش مواظب
 پوچ طعمه با را شما و شود

  ١٥.فروکاهد يبردگ به" فلسفه"
  
دان يمر از يکي کتاب از بازگفتن با ويبد دهيپد با ييآشنا و يمعرف يبرا

  : سدي نوياو م. ميکنيم شروع مج کاساحبل نام به ويبد يفرانسو
  

 گفته هم ترشيپ که گونه همان. ديآفر را يفلسف تهيمدرن زبان کانت«
 به باشد،ينم ويبد و دگريها نيب زيآمنبوغ يپرانتز جزدا يدر بودم

 کنميم اعالم شهامت با ساننيهم به. است پرانتز کي فقط او هرحال
 کي فقط هرحال به يول ،ياتيح و مهم يپرانتز زج هم دگريها که

 روميم جلوتر بازهم باکانهيب اکنون اما. ستين ويبد و هگل نيب پرانتز
 کي فقط حال هر به يول بزرگ، پرانتز کي جز هگل که ميگويم و

  .١٦».استنبوده ويبد و کانت انيم پرانتز،
  

جوان و  سندهينو و سديونيم کتاب نيا بر يامقدمه يسرفروتن از هم ويبد آلن
 ايدن مهم سندهينو صد نيب در را ياگونهانيهذ يهااوهي نيچن نيا نام يايجو

                                                 
15 - Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Paris, PUF. 

16 - Mehdi Belhaj Kacem, L’Eprit du nihilisme : une ontologie de l’histoire, Fayard, 
Pais 2009.  

، "فرنچ تئوري و آواتارهايش"، نوشته سه ورين دانيول ، در کتاب "اس تازهبديو در لب" به نقل از مقاله 
 .۱۳۹۴نشر کالغ، تهران، 
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 ياعضا نيب جيرا اريبس يهاوهيش از دادنقرض هم به نان. دهديم يجا
ن يا ،مج کاساحبل"  يوفادار"ن که يخ ايطنز تار. است "يتئور فرنچ" محفل

جوان  سندهينو. اوردي دو سال هم دوام ني حت،ييويسوژه وفادار به رخداد بد
و يب بديکند و به سراغ رقياش را طرد م نام، نه تنها استاد و فلسفهيايجو

و را يشه بدي اند١٧" ويپس از بد" اش با عنوان يرود بلکه در کتاب بعديم
ن يتواند چنياش فقط مو با آن فلسفهيبد. کنديف مي توصيانيذزم هيفاش

 !نديافريب ييرخداد ها

  
 يمعنا به کيزيمتاف. دانست" کيزيمتاف "از دفاع ديبا را ويبد فلسفه کل

 از است عبارت که يشناسيهست با تقابل در ا،يدن در) هستنده (يهست يبررس
 انيپا" يتئور فرنچ "يفلسف پدر دگريها. خود يبرا و خود در يهست يبررس

" يتئور فرنچ "محفل يااعض و کرد اعالم را اشيکيزيمتاف شکل در فلسفه
 در را هاآن خالف يراه خودش يادعا به اما ويبد. رفتند شيپ راه نيا در هم

 دا،يدر به است يطوالن پاسخ کي من فلسفه«: ديگويم و رديگيم شيپ
 آلتوسر و سارتر شاگرد را خود وي بد.» ...و فوکو الکان، وتار،يل ،ينانس

 افالطون او يواقع استاد اما دارد، قرار دو نيا ريتاث تحت يحدود تا داند،  يم
 . است يفلسف دستگاه کي ساختن تالش در يو از ديتقل به و است

 
.  استوارندسوژه و ،رخداد ،يهست ،قتيحق مقوله چهار بر ويبد يفلسف دستگاه

: از عبارتند پردازديم نکات نيا بهن ها آدر عمداً  که او ياصل کتاب سه
" اهايدن يهامنطق "و ،١٩)۱۹۸۸( "رخداد و يهست "،١٨)۱۹۸۲" (سوژه يتئور"

                                                 
17 - Mehdi Belhaj Kacem, Après Badiou, Grasset, coll. Figures, 2011. 

18 - Alain Badiou, Théorie du sujet, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre 
philosophique"), 1982. 



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٦٦

 

 پل"، ٢١)۱۹۹۲("  درباره شناخت شري، جستاراخالق "يهاکتاب .٢٠)۲۰۰۶(
 يهاکتاب هم٢٣) ۲۰۰۵ ("سده" و ،٢٢)۱۹۹۷(" يجهانشمول اديبن س،يقد

  . هستند اشيفلسف دستگاه مکمل

  قتيحق

ک ي" قتيحق" که  استيو مدعا. قرار دارد" قتيحق"و يدر مرکز گفتمان بد
. رسدياست که فرا ميزياست، چ" کيمسأله پرات"ست بلکه يک نيمسأله تئور

ژه است ي هم ويقتي، و هر حق٢٤"تواند باشدي مرخداد"ک يقت فقط يمنشأ حق"
ست، ين دانش و موضوع اش نيک بيک به يک تناظر يو هم جهانشمول، 

 يز نوئيآن چ است که از دل ي است، فراشدي رخداديک استثتايبلکه 
 در مواد ناهمگون ياد شدهيک رخداد ناپديقت يک حقي ".جهديرون ميب

 را آشکار ينيش بير قابل پيج تن غيتدراش بهياي است که دنيآشکار شدگ
 يبرا دنيشياند از يانحوه« از است عبارت فلسفه ويبد يبرا. ٢٥"سازديم

 يعامل فلسفه... کند،ينم ديتول يزيچ چيه فلسفه... قتيحق به دنيازي دست

                                                                                                
19 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre 

philosophique"), 1988. 

20 - Alain Badiou, Logiques des mondes. L'être et l'événement, 2 Paris, éd. Seuil, 
2006. 

21 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal, Paris, éd. Hatier, 1993. 

22 - Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Paris, PUF. 

23 - Alain Badiou, Le Siècle, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre philosophique"), 
2005. 

24 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 
(collection "Ouvertures"), 2009, p.97. 

25 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, op. Cit., p.104. 
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 فيتعر نيا در. »کنديم عمل ،دادرخ از شده استخراج يهاقتيحق بر که است
 يکم. شوديم متوسل کيکوانت کيزيف و ياضير به ويبد که است واضح

 ،"کيژنر "،"تيوضع "،"حالت "رينظ يگريد ميمفاه که ديد ميخواه ترنيپائ
 شده، ابداع کيکوانت کيمکان يبرا که ياتياضير از قايدق را" ژهيو نقطه"

 کرده اشاره نکته نيا به شيهانوشته از کي چيه در که آنيب ،کنديم اقتباس
 .باشد

  
 رخ استيس و علم ،هنر ،عشق سپهر چهار در  صرفاًها"رخداد "ويبد نظر از
 فقط" قتيحق "چرا که است نيا شوديم مطرح که يپرسش نينخست. دندهيم

 مثال يگر براي ديطه هاي و در حدشو تحققم توانديم سپهر چهار نيا در
 حدس را ما پرسش شيشاپيپ ويبد خوشبختانه. دهديرخ نم" نيد"ا يو "کار"

- يم ن امريبه ا ،٢٦"خالق تکرار مثابه به فلسفه "عنوان تحت يامقاله در و زده
 و شده نوشته ويبد خود است توسط يسيانگل زبان به مقاله نيا. پردازد

 هستند، فهم رقابليغ فرانسه زبان به که او يفلسف يهانوشته ريسا برخالف
 زبان به يهانوشته در جيرا اصطالحات فاقد و فهم قابل ساده، اريبس يزبان

و به يزان تسلط بدير در سبک نگارش بلکه ميين نه تغي، علت ااست هفرانس
 بودن يلمع به را خواننده که آن يبرا وا ن مقالهي در ا. استيسيزبان انگل

 شروع يهندس نمودار کي با) کند مرعوب ديبخوان (سازد متقاعد خود مطالب
  .رسانديم انيپا به هم ياضير يهافرمول صفحه کي با و کنديم
 در. دشويم آغاز او يمارکس ضد زميمارکس و آلتوسر از شيستا با مقاله نيا

 مراحل تمام در فلسفه انکشاف و تکامل که دهديم حيتوض خواننده به ادامه

                                                 
26 - Alain Badiou, Philosophy as Creative Repetition.   
http://www.lacan.com/badrepeat.html 
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 ندارند يفلسف يتيماه که يگريد حوزه از است بوده يتابع همواره اشيخيتار
 او. است بوده) ياضير و کيزيف (علم عمدتاً حوزه نيا گرانيد باور به هک

 سپهر زندان از را فلسفه و کند دگرگون را برداشت نيا که کنديم جزم عزم
ن موضوع  ساده ي که به اهرانس فش به زبانيهادر کتاب( کند آزاد علم

ن مورد از فعل يکند مثال در ايان ميرقابل فهم بين نکته به زبان غيپردازد ا  يم
ه شده بود و حال يسد فلسفه به علم بخينويو م کنديمه ه زدن استفاديبخ
 است،يس گريد  سه سپهرون امر اي ايبرا). ها استهيفه ما باز کردن بخيوظ
 يبرا اتياضير حوزه تي اهماز ويبد. ديافزايم علم به هم را عشق و هنر

 تهديوا -  کانت -  دکارت يبرا کيزيف حوزه، تسينبيال -  دکارت - افالطون
 چهين يبرا يشناسستيحوزه زو  مارکس، -هگل يبرا خيتار حوزه پوپر، -
 هينظر نيا با خودش که کنديم اضافه او .ديگويم سخن دلوز - برگسون -

  .است موافق شوديم فلسفه انکشاف باعث يرفلسفيغ زيچ کيکه 
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 نام فلسفه ٢٧" طيشرا "آن بر و کندينم محدود علم سپهر به را آن او اما
 و هنر علم، است،يس سپهر چهار بستر بر فلسفه "طيشرا "ويبد نظر از. نهد  يم

 حال در همواره فلسفه است، نايناب فلسفه« :سدينويم او. دارند قرار عشق
 را هگل معروف جمله رابطه نيهم در و. »برسد اش طيشرا به تا است دنيدو

 کهنه تز نيا و ، »ديآيدرم پرواز به شامگاه در همواره درِخ جغد« : ديگويبازم
 ساختن منطبق از است عبارت فلسفه فهيوظ که دهديم ارائه را ومطرود

 يمارکس -شايپ باور همان ،گذرانديم سر از که يتحوالت" طيشرا "با شخود
 فيتعر نيچن را فلسفه ادامه در. نديبيم گذشته ريتفس را فلسفه نقش که است

  :کنديم
. رسديفرام) ملتأ (فلسفه شب که است) تجربه (يدانائ روز دنبال به« 
 در تجربه خالق صبح اول،: است داشته وجود مرحله دو شهيهم

 دوم، د؛يآيم فلسفه شب شادنبال به که عشق و هنر است،يس دانش،
- ندهيآ همانا ميشو متصور ميتوانيم که ياندهيآ تنها .افتاده ازپا تمدن

 و مرگ همواره فلسفه ندهيآ رونيا از ،يابد يغروب ک،يتار و رهيت يا
 چه،ين هگل، کانت، ...شب در آرام يمرگ است، بوده آن ينابود

 زا کمدست اند،گفته سخن فلسفه مرگ از يهمگ دايدر و دگريها
... دينزن را شانحرف گريد که نيگنشتايو و کارناب ک،يزيمتاف مرگ

 فلسفه خود که کنديم اعالم را فلسفه مرگ جهت آن از سوفليف کي
 مثابه به بلکه نو، فلسفه عنوان تحت نه ديشا. دهد ارائه را يديجد
 بلکه نيشيپ فلسفه نه و نو زيچ کي خالصه اي و نو، زبان نو، شهياند

 عروج و فلسفه مرگ نيمب ينوئ فلسفه هر رونيا از. نينو فلسفه
  »...است آن مجدد

                                                 
27 - Condition 
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  آوريشگفت نکته او اما است، علم به وابسته فلسفه که گفت آلتوسر« 
 همواره و است خيتار فاقد فلسفه که شد يمدع و گفت هم يگريد

. است نهفته شا گذشته در فلسفه ندهيآ جهيدرنت. کنديم تکرار را خود
 از و ديگويم سخن چهين زبان به ستيمارکس آلتوسر هک شگفتا

 و ستيچ" همان "نيا. دهديم خبر" همان "داِنيجاو بازگشت
 فلسفه در رينامتغ و ناوردا يزيچ واقع به ست؟يچ در آن" تينماه"

 بازگشِت کي يوسواس و يراراديغ تکرار هيشب يزيچ م،يدار
  .»"...همان " داِنيجاو

. است زيچ کي همواره فلسفه چرا که نيا بر است يحيتوض نيا «
 است، عيبد و نو کامال کارش که کنديم فکر يلسوفيف هر عتايطب

 از که اندبوده خيتار در ياريبس سانينوفلسفه. يانسان فقط يکار
 از بعد که شد گفته کانت از بعد مثال. اندگفته ما به مطلق يهاگسست

 نينگشتايو از بعد اي و. تاس ناممکن گريد کيکالس کيزيمتاف کانت
 اما. گرفت دهيناد را فلسفه در زبان نقش توانينم گريد که شد گفته

 که است درست نيا... ندارد وجود يبازگشتيب زيچ چيه فلسفه در
 اما است،" همان "تکرار و بوده که است" همان "همواره يفلسف کنش

 بستر بر افالطون مثال يبرا... ميرينظربگ در را آن يخيتار نهيزم ديبا
 و محسوس نيب که بود اعداد هينظر و يدسياقل" هندسه "طيشرا

 ريکب انقالب" ياسيس "طيشرا در هگل. شوديم لئقا زيتما معقول
 چهين ،گفت مطلق دهيا از و کرد فلسفه وارد را خيتار که بود فرانسه

 نيب رابطه که بود واگنر کيدرامات يقيموس" هنر "طيشرا در هم
  »...داد حيتوض را خودش فلسفه تولد و باستان وناني يتراژد

 يهارفتن نيپائ و باال و راتييتغ هم و محتوا و هيمادرون هم پس «
 يعشق اي و يعلم ،يهنر ،ياسيس رخداد کي يپ در همواره فلسفه در
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 جه،ينت در. شوديم" همان "شدن متحول به منجر خود که دهديم يرو
 در که يشب آن کنند،يم تيفعال که است شب يدرازا در لسوفانيف
 کي ...است" قتيحق "کي شدن متحقق شاهد که ديآيم يروز آن يپ
 و است قتيحق مشاهده ،صبحگاه در اشفهيوظ و است، ديمف لسوفيف

   ».نيشيپ يها نهيگز هيعل نو قتيحق نيا ريتفس ،شامگاه در
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 به را شده انيب درباال يادعاها و يفلسف تز بودن يعلم که آن يبرا ويبد
 را آن که دهديم ارائه ياضير فرمول تمام صفحه کي بقبوالند متردد خواننده

 کند، کم يصرفاً به آخر مقاله التصاق م ران فرمول ها ي او ا.مياآورده باالدر 
 مندرج در يشان با احکام فلسفادهد و ربطيها نمره آن دربايحين توضيتر
 . گذاردين مقاله برعهده خود خواننده وا ميا

  
 کيزيف رشته در اشتخصص ياحرفه لحاظ به که آن با مقاله نيا سندهينو

 را ويبد يهانوشته اکثر نيچن هم دارد، يآشنائ هم اتياضير با عتايطب است،
 مقاله اول نمودار آن از نه و هافرمول نيا از نه اما است،کرده مطالعه هم
 خود ياطالعيب و ياستعداد يب يپا به را همه نيا معهذا .اورديسردرن يزيچ

 انيدرم فلسفه اهل و دانياضير دان،کيزيف ده حدود با را موضوع و انگاشته
 اما.  ماندياما گره از مشکل گشوده نشد و کماکان به قوت خود باق. گذاشت

و نه در يبه هر حال بد !ديبگشا را مشکل نيا بتواند مقاله نيا خواننده دياش
ن که ي در اثبات ايليج دلي ه،شيهاک از نوشتهيچ ين مقاله و نه در هيا
تواند ي ماستيس و علم هنر، عشق،طه يفقط در چهار ح" يقت رخداديحق"

 يوئيک حکم بديد صرفاً به مثابه يباآن را دهد و ما يمتحقق شود، ارائه نم
  .  ميريبپذ

  يهست

 و است نيترياهيپا و نيتريابتدائ ،)هستنده (يهست ،ياساس مقوله چهار از
 يانتظام هرگونه فاقد و ختهير درهم ٢٨"رگانهپ "شکالاَ در اههستنده .آغازگاه

                                                 
 گانه يوزنبر ،"رگانهپ "معادل مناست که ) مالتيتود (Multitude برديم رکا به ويبد کهاي  ويفرانس اژه و-  ٢٨

 .بديو اين مقوله را ژيل دلوز اقتباس کرده است. گذاشتم دربرابرش را چندگانه و
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 زمياليماتر در ماده مفهوم برخالف هاهرگانپ نيا ويبد يبرا. دارند وجود
-يم هماد يورا و ندارند يماد يهست ک،يزيف در ياديبن اتذر اي و کيکالس
 را ماده يهايژگيو و خواص کنيول ستندين ماده اهرگانهپ که هرچند. باشند

 يها" مثُل  "به آثارش از کي چيه در ويبد که نيا با. کننديم حمل خود با
. است يافالطون" مثُل "همان ويبد" رگانهپ  "کنيول کند،ينم يااشاره يافالطون

 سطح نيترييابتدا در که يعني است، اتياضير قايدق ويبد يشناسيهست
- هستنده "نيا ديگويم ما به ويبد. دارد يصور و فرمال يهست کي هستنده،

 که رنديگيم خودبه يساختار و نظم يزمان تنهاخته يهم رو در نامنظم ي"ها
) شوديم کي ،رگانهپ کي: ويبد زبان به (کننديم کسب شناسانهيهست يآگاه

در  سرمدل از ابژه خلق هيشب قايدق. نديآيم حساب به شوند،يم محسوب يعني
. کيانفورمات ستميس در  Object Modelingروش به يوتري کامپيسيبرنامه نو

 برنامه در روش نيا ابداعو  رابطهن ي ادر ويبد نوشتهخ نگارش يتار يزمانهم
ج يم رايو به مفاهي در ناخنک زدن بدسندهينو يعااد يبرا است يگواه يزير

 گرفته نظم که آن مجرد به نظميب هارگانهپ نيا ديگويو مي بد.کيانفورماتدر 
 کي ويبد زبان به. کننديم جاديا ٢٩"تيوضع "کي شوند، يساختار يدارا و
: ديگويمو يدب. افتهي ساختار يهاهستنده ٣٠"ييبازنما "است عبارت" تيوضع"

 يرو اتيعمل نيا... »است شمارش عمل يدرگرو يقيامرحق انسجام« 
 است) اتياضير (شمارش امر عمالاِ قيطر از تنها و رديگيم انجام ٣١"يته"

 به يااشاره کجا چيه در ويبد جا نيا تا. شوديم متحقق هستنده يهست که
  .کندينم عقل توسط ذهن در آن متصورشدن و يافالطون يها"مثُل"
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 و ياضير اتيعمل يجا به و يافالطون" مثُل "وئئ،يبد" هستنده "يجا به اگر
 زبان يدرثان و ميده قرار را يعقالن يهاواکنش و يانسان ذهن ،آن يهاعامل

- يم متوجه گاه آن م،يکن ترجمه فهم قابل زبان به را ويبد وجقاجق و لقمغ
 فرنچ "زبان قالب در را افالطون اتينظر صرفاً جانيا تا وي بدکه ميشو

 .است کرده انيب" يتئور

  
 ،"هنرمدرن "،"فرانسه جامعه. "دارد وجود" تيوضع "تينهايب که ديگويم ويبد
. برديم نام ها آن از او که هستند ييهاتيوضع نمونه از" يشمس منظومه"

 جانيادر. دهديل ميتشکرا  ٣٢"تيوضع حالت "کي" هاتيوضع "نيا مجموعه
 و حالت يمعن به هم فرانسهزبان  در که کنديم استفاده État لمهک از ويبد

 يباز کلمه نيا با دائما شيهانوشته در او. تولد يمعن به هم و است ساختار
 با يباز اصوال. برديم کار به ييمعنا چه به که کندينم خصشم و کنديم

  .است" يرتئو فرنچ  "يهايژگيو از ييگو مبهم و يسينو دوپهلو کلمات،

  رخداد

 ي فلسفدستگاه در. است ٣٣"رخداد "ويبد چهارگانه ميمفاه از مفهوم نيدوم
- قتيحق آن تحت که است" يتيوضع "اي و" طيشرا "از عبارت" رخداد "ويبد

 فعال اي و اندنهان اي که ييهاقتيحق يعني (ناموجود اي و موجود- شايپ يها
 و شان،شدن آشکار يبرا انپنه يهاقتيحق يعني. ابندييم يهست) ستندين

 زبان به. دارند ازين" رخداد "کي به شانشدن فعال يبرا رفعالي غيهاقتيحق
  . شدن ويسوبژکت روند کي يبرا است ياهياول جرقه همان" رخداد "ساده

                                                 
32 - Etat de situations 

33 - Evénement 
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  :سدينويم ويبد
 

 يگسست حاضر، يهست کي تکرار از است يکاليراد گسست رخداد« 
 کي را آن من که زبان و اجسام در شده رفتهيپذ تيوضع در
  »...امدهينام" ايدن نيا در مجموعه"
 ست،ين يخارج آن به نسبت که رديگيم نشات يتيوضع از" رخداد"« 
 نقطه دارد، وجود ليبد" قتيحق "کي امکان که دهديم رخ يجائ در

- ينم که يزيچ آن با گر،يد انيب به اي ت،يوضع کي بطن در يمازاد
  .کرد وارد يزبان و يکيدئولوژيا هنجار کي به را آن شود

 ينهان قتيحق آشکارساختن تيقابل با توانيم را رخداد بيترت نيبد« 
  .٣٤» Ø E 0 =  :کرد فيتعر ايدن در
  

 مجموعه "يرو بر  راE" رخداد) "عامل (اپراتور اشياضير فرمول در ويبد
 وئئيبد رخداد ساده زبان به. نديافريب قتيحق تا کنديم اعمال Ø "يته

 را ويبد" رخداد "ني دکتر.نديآفريم" قتيحق "که است" يهست "در يا  لحظه
 يزمان فقط واقع امر که دانست) ييگرااسم (زميناليمنو از يشکل کي توانيم

 تيوضع "در" هستنده "نقش. شود محسوب و ملحوظ خود که شوديم متحقق
 متحقق را يشناسائ وردم ابژه که آورد فراهم را آن امکان که است نيا" حالت
 کي يناگهان طوربه يهست روند در يگاه از هر که ديگويم ويبد .سازد

 را چهين حرف همان ويبد واقع به. شوديم حاصل رخداد کي توسط گسست
 ميتقس تکه دو به را ايدن يخيتار رخداد کي«: ديگويم که کنديم تکرار

 و کلمه چند در را مفهوم نيا و است معروف يگوئنهيگز به چهين اگر. »کند يم

                                                 
34 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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 آخر دست و کنديم آن صرف کتاب نيچند ويبد اما، کند،يم انيصراحت ب با
  . استازين مجرب مفسران به آن فهم يبرا هم
  

 اشاره ريز موارد به توانيم برديم نام هاآن و ازيبد که ييرخدادها انيم در
 تابلو شارد واگنر؛يثر رزولت ايستان و اي تري اپراعاشقانه؛ برخورد :کرد
 ساز  نقاش و مجسمه چير مالويميکاز اثر "ديسف نهيزم بر ديسف مربع" ينقاش
 يگذار هيپا نبرگ،اشو توسط يگام دوازده نالوات يقيموس ابداع ؛يروس

 حيمس  شدنهراظ ،ا.ان.د يملکول ساختمان کشف ه،ليگال توسط نينو کيزيف
 اکتبر انقالب س،يپار کمون فرانسه، ريکب انقالب س،يقد پل برابر در مصلوب

، حزب رانيا انقالب فرانسه، ۱۹۶۸ مه ، جنبشنيچ يفرهنگ انقالب ،هيروس
  :سدينويم ويبد . در نپاليستيمائوئ
 هاتيوضع احتساب امر. است ناهمگن ،يهست  بارابطه در رخداد«
 در رخداد کي که چرا ناملحوظند، جهيدرنت و بوده ينيبشيپ رقابليغ

 ملحوظ رو نيازا و" حالت تيوضع "در نه و قراردارد يهست-نا بخش
 برآن يعالمت و نشانه چيه که است نيا رخداد جوهر... باشندينم
 و مانياريهوش تمام با. کندينم خبر با آن از را ما و نگرفته يشيپ

 دچار را ما خود کرامت با همواره رخداد مان، بودن زنگ به گوش
  .٣٥»کنديم دهز رانيح و يشگفت

  :سدينويم گريد يدرجا
 تنها و است وابسته قتيحق تيوضع کي رخدادها نيا از کيهر رب« 
 .٣٦»دادهايرو نيا قتيحق به يوفادار از است عبارت يواقع" اخالق"

                                                 
35 - Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme,. 
36 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 به قتيحق «:ديگويم و دهديم ارائه هم ياوارونه فيتعر يگريد نوشته در او
 نيا که کنم اضافه ديبا. »است رخداد کي به يوفادار يواقع فرآشد مثابه
 يوفادار "از بلکه ،"يوفادار "از نه و است تردهيچيپ نيا از ويبد دوم فيتعر
 در شتهگسر  وريمتح فلسفه يدانشجو آن چارهيب. ديگويم سخن" يوفادار به

 لسوفانيف شاه با بلکه لسوفيف کي با نه مهمل، و وجقاجق جمالت نيا برابر
  !کندير حس ميشتر حقيود را هرچه ب و خاست مواجه

  
 روند اتيجزئ به ما دي، شااست رخداد کي فرانسه ريکب انقالب ويبد يبرا

 م،يابي دست ميتوانب انقالب وقوع از شيپ يهاسال ياسيس يفرهنگ - ياقتصاد
 را داد رخ انقالب آن تحت که را يطيشرا مانيهاتالش با ميبتوان ديشا
 اي و ليتحو قابل" ريکب انقالب "يعني رخداد خود ويبد نظر از اما. ميبدان

 که چرا. آن وقوع از بعد يحت م،يدار آن به که ستين يدانش به کاهش
 ف،يتعر بر بنا رخداد که يدرحال است، ينيشيپ تيوضع بر يدانائ و شناخت

 شناخت سطوت يدسترس رقابليغ جوهرش که دهد،يم رخ که است يامر
. ستين آن متشکل يفرآشدها يجبر جمع رخداد که معنا نيبد. است يانسان

 هينظر در اگر. است درکار" ينامرئ دست "کي و،يبد رخداد هينظر در
در کار  است ينيمز يتيواقع که، رقابت" ينامرئ دست "تياسم آدام ياقتصاد
 معجزه ينوع. است درکار يآسمان" بيغ دست "کي ويبد هينظر دراست، 

-لحظه فقط. ياندهيآ نه و دارد ياگذشته نه ،خيتار هن و دارد يعلت نه که است

 پس مصلوب حيمس ظاهرشدن رينظ دهد،يم رخ صرفاً که خيتار در تاس يا
 حيجود خود مسو يحت که (ويبد عالقه مورد رخداد س،يقد پل بر مرگش از

زاش پس از ي چه رسد به رستاخدارد طورهاس جنبه شتريب و دهشن ثابت هم
 ظاهر ن منوالي با ا.است افکنده هيسا ويبد فلسفه کل بر  کهيرخداد ،)مرگ

 در يعلت يوئيبد رخداد .تواند باشديک رخداد ميل بر محمد هم يشدن جبرئ
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 علت نندهيآفر که است رخداد نيا برعکس، بلکه ندارد، سرخود پشت
 يوئيبد رخداد که کرد خاطرنشان ديبا. ٣٧ استهاعلت علِت يعني شود،  يم
 يجا آسمان در ويبد يبرا" چيه "نيا اما د،يآيم وجود به چيه از که نيا با

 زبان به و دارد يجا د،يآيم شيپ که يتيوضع بطندر  اندرون، در بلکه ندارد،
 باشد،يم ثباتيب  ونامنسجم همواره که يتيوضع. است ٣٨ "بود درون "ويبد

 ديتائ يبرا ويبد رابطه نيا در !است استوار نينخست" يته "کي هيپا بر که چرا
 : سدينويم و آورديم مثال را فرانسه ريکب انقالب اتشينظر

  
 انقالب اما نبود ينيبشيپ قابل فرانسه ريکب انقالب رخداد که نيا با« 
 انقالب از شيپ جامعه که قتيحق نيا ساخت، آشکار را" قتيحق"

  .»بود نابرابر اريبس
  

 يمعلول و علت رابطهبه  اصوال و رديگيم يعوض را معلول و علت يجا ويبد 
 او. شد انقالب پس بودو فقر  ستم، ينابرابر چون ديگوينم او. ندارد باور

 راديا .بود ينابرابر پس داد يرو" انقالب "رخداد که ييجا آن از ديگويم
 يگاهيجا" کيتاکت "نه آن در که است نيا در ويبد" رخداد "هينظر ياساس
 واژگان از ميمفاه نيا تمام". يزيربرنامه "اصوال نه و" ياستراتژ "نه و دارد
 نمونه ويبد" رخداد "هينظر. شونديم حذف ويبد ياسيس ژهيو به و يفلسف
 ،"يتئورفرنچ "ژهيو به و معاصر يانتقاد يهاشهياند هيکل نايب در است يبارز

                                                 
آلن بديو و "نده را رجوع مي دهيم به مقاله اي از دانيل بن سعيد با عنوان ن در اين رابطه خوا- ٣٧

آن را . آمده است" در دفاع از مارکسيزم"قاله در همين شماره ترجمه فارسي اين م". معجزه رخداد
  :در سايت زير هم مي توانيد مالحظه کنيد

  http://www.hks-iran.org/daniel/files/Alain-Badiou-et-le-miracle.pdf  
٣٨  -  Immanentدولوز هم از آلتوسر و آلتوسر .، بديو اين مفهوم را از ژيل دلوز اقتباس مي کند 

 . ود از اسپينوزا گرفته بودخ
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 ايها در آن" يزيربرنامه "و" ياستراتژ "که است نيا هاآن همه يژگيو که
 .اندتياهم کم اريبس اي و ندارند ينقش اصوال

  
 نشان را خودش اش"رخداد "هي نظردر جا همه از بهتر ويبد يستيفرمال روش

- تمام نهيآ سيپار کمون و،يبد عالقه مورد يرخدادها تمام انيم از. دهديم

 استيس "با کامال رخداد نيا ويبد نظر از که چرا. است" رخداد "کي ينما
 يداديرو سيپار کمون ويبد يبرا. است مترادف او نظر مورد" شبخيرهائ
 شکل در را جامعه ،گسست يبورژوائ نظام از که رمنتظرهيغ ،ياتوده بود
 ديآفر ينينو سوژه کمون. گرفت فاصله دولت از و کرد، اداره ينينو
 يهافاعل سرانجام و ماندند وفادار رخداد به که) هادکمونار و کمونارها(

 يهايژگيو ويبد نظر به. گرفتند تشأن کمون از يالملل نيب سطح در يآگاه
 و نبود يخبر دولت و حزب وجود ازدر آن  که بود نيا کمون  و مهممثبت

   مصداق کمون سرانجام
  

 ،رخداد جوهر... ديرس آن به" طيشرا "از توانستينم که ناب شانس« 
 برابر در ما مه باز ميباش اريهوش هم هرچقدر است، دنشيرس خبريب

  .»ميشويم ريغافلگ شکوهش
  

 ميخواه شتريبدرباره آن  ويبد نظر و سيپار کمون به يبعد صفحات در
 را ينيع طيشرا يهاجنبه از يکي تنها ويبد که کرد اشاره ديبا معهذا. پرداخت
 يهاسال يط در که ياياجتماع ميعظ يتضادها تمام و کنديم برجسته

 دهيناد را شدند، انفجار نيا موجب و بودندشده تلنبار هميبررو نيشيپ
 ريکب انقالب شروع از فرانسه جامعه تکامل او مثال کمون مورد در. رديگ  يم

 خواننده به  ونديبينم را ۱۸۷۱ سال در کمون وقوع تا ۱۷۸۹ سال در
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 زندان سقوط رينظ يخيتار عيوقا: ديگوينم هاآن از يزيچ شيها نوشته
 و بناپارت ناپلئون يکودتا ريروبسپ سقوط سلطنت، يسرنگون ل،يباست

 و سوم ناپلئون يکودتا دوم، يجمهور سلطنت، بازگشت اول، يامپراطور
 و فرانسه اشغال و پروس با جنگ در فرانسه شکست دوم، يامپراطور

 نيا يط فرانسه در جامعه ساختار ياساس رييتغ ترمهم همه از و ،سيپار
 و نينو گرکار طبقه کي شيدايپ ،يدارهيسرما ريگچشم رشد ،ها سال

 پردازديم کمون شيستا به ويبد که آن شگفت. بورژوا طبقه شدنيارتجاع
، چرا پردازدينم شکست عوامل و ليدال به و نديبينم را آن شکست کنيول

 ين وجهين شکست به بهتريح شکست کمون و پرداختن به عوامل ايکه توض
و ي از نظر بد اصوالً.سازدياش را آشکار م ياسي س-ي فلسفاتي نظريپوچ

 دارد و نه ياگذشته نه يعنيخ ندارد، ياست، تار" لحظه"ک يصرفاً " رخداد"
 که در وقوعش نقش داشتند و نه ياينيشي پيجه نه فرآشدهاينده، در نتيآ

 يگاهيت و جايو اهمياش نزد بديسرنوشت پس از لحظه صفر و انکشاف بعد
  .ندارند

  
نامد، جنبش ماه يها را رخداد مو آني که بديايخي تاريدادهاين رون آيدر ب
، "يفرنچ تئور "ي تمام اعضايو، و اصوالً براي در فرانسه از نظر بد۱۹۶۸مه 
و يداد مهم بود که موجب شد تا بدين رويبه واقع ا.  داردياژهيگاه ويجا
ه ي نظرارائه دهد و سپس" رخداد"ن جنبش را با مقوله ياش از اليتحل

 ۱۹۶۸ مه جنبش ويبد. م دهدي تعميخي تاريهاداديگر روياش را به د  رخداد
 ناصادقانه يحدود تا و يرعلميغ ه،جانبداران يديد با هم را فرانسه در
 ها دانشگاه تيوضع فرانسه، جامعه ياسيس -ياجتماع طيشرا به. ننديب  يم

 ينياستال بن و خيب تا  فرانسهستيکمون حزب مخرب نقش ها،سال درآن
 حزب نفوذ ريز کامال .ت.ژ. ثيکايسند کارانهسازش نقش و فرانسه
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 اعتصاب نيتربزرگ ترمهم همه از و دهدينم حيتوض يدرست به را ستيکمون
 دهيناد ،گرفت دربر را کارگر ونيليم ۲۰ از شيب که خيتار در يکارگر

  . رديگ  يم
  
 و  فرانسهستيکمون حزب يطبقات سازش و يانقالبضد استيس ويبد

ن جنبش، ياوج ا .گذارديم زميمارکس حساب به را. ت.ژ.ث يکايسند
ه تا آن زمان به ي سرماياي بود که دنياي و طوالني سراسرياعتصاب عموم

ن يو ايبد.  را در برگرفتيون کارگر صنعتيست مليش از بيده بود و بيخود د
 و به مثابه يات ابر مبارزه طبقي در آسمان بيجنبش بزرگ را هم چون رعد

نه مبارزات يشيو از پيبد. خواهد بقبوالنديرمترقبه به ما ميک رخداد غي
ان ي به مي سخن۱۹۶۸ دوم تا سال يان جنگ جهاني پايکارگران از فردا

 ي و اعتصاب عموم۱۹۶۳، ۱۹۴۷ ياعتصابات بزرگ در سال ها: آورد   ينم
ن يو در ايبد.  شد۱۹۶۸نه ساز جنبش مه ي که فرانسه را فلج کرد و زم۱۹۶۶

خ، اقتصاد، طبقه کارگر و مبارزه يکند، او را با تاريرابطه سکوت کامل م
 يابيک ارزيک ي يبرا. ک استيزياو اهل متاف. ستي ني سروکاريطبقات

، ۶۸مه  " در فرانسه دو کتاب  ۱۹۶۸ از جنبش ماه مه ي و علمينيع
 .مي کنيه ميرا توص ٤٠ "ان و توابانياغي۱۹۸۸- ۱۹۶۸ !مه " و ٣٩ " يکل  نيتمر

  
 کامال که يجائ آن از ،"هيروس اکتبر انقالب "يچگونگ نحوه مورد در اما ويبد

 که يرخداد. ندارد گفتن يبرا يزيچ است، رخدادش هينظر برخالف

                                                 
39 - Mai 68, une répétition générale (en collaboration avec Henri Weber), Maspero, 

Paris, 1968 
40 - Daniel Bensaïd, Mai si ! 1968-1988, rebelles et repentis (avec Alain Krivine), La 

Brèche, Paris 1988 
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 ،"حزب "،"يانقالب سوژه "نقش برعکس. شتندا يجائ نيترکم آن در" شانس"
 تدارک يعني است، آشکار کامال "کيتاکت"و " ياستراتژ" ،"يزيربرنامه"

 از شيب که يانقالب توانيمگر م .يستياليسوس انقالب کي يبرا دنيد آگاهانه
 کرد، کار شيبرا" هاسوژه "نيترآگاه از متشکل" حزب "کي سال ستيب

" رخداد "کي را  رسانديروزيبه پ سرانجام و  کرداشيرهبر ،ديد تدارک
  !دانست" شانس "برحسب

  
ان يدر جر سال ستيب از شيب که مائو يرهبر به نيچ نقالبا ،اقيس نيهم به

 ادامه همبارز کماکان هم يدولت قدرت کسب از بعد سال ستيب حدود و بود
 يزيچ هر به شوديم را و،ي مورد عالقه بدمائو يفرهنگ انقالب منجمله داشت،

  .يوئيبد" رخداد "کي به جز کرد هيتشب
  

 نداشته ينقش اصال اي" شانس "و،يبد قهعال مورد يها"رخداد "از کي چيه در
. بودند گريد ياقتصاد و ياسيس - ياجتماع عامل هاده انيم در يعامل اي و

 عيوقا از پر يطوالن لميف کي از که است نيا همانند کنديم ويبد که يکار
 را يپر تحرک لميفک ي يهاصحنه از يکي از ينامتحرک ريک تصوي مختلف،

 را خود عالقه مورد گريباز عکس م،يبزن جا لميف داستان تمام يجا به
 کي يغاتيتبل شيآف رينظ قايدق. ميکن ريتفس هم خود قهيسل مطابق و مينيبرگز

  .يوودي هالجانيپره لميف
  :سدينويم نيلن
  

 گردش هر و دهدينم رخ يامعجزه چيه خيتار در و عتيطب در« 
 کند،يم صدق تانقالبا همه مورد در که يانکته خ،يتار در يناگهان
 يمبارزات اشکال چنان و گذارديم شينما به را يايغن يمحتوا چنان
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 آشکار را ريدرگ يروهاين از يخاص و رمنتظرهيغ يهاييآراصف و
 ييهانامه: نيلن (».پندارديم آسامعجزه را آن يعام ذهن که سازديم

  )دور از
  
 استنداشته ينقش نيترکوچک" شانس"تا به امروز " علم "طهيح درن که يا

 هم" استيس "حوزه مورد در اما .ح نداردياز به توضي است که نيهيچنان بد
 انيم است در يعامل شانس م،يباش" شانس "نقش شاهد يگاه يموارد در رگا

" هنر "قلمرو در د بتوان گفتي شا.کنندهنييتع عامل نه و گريد عامل هاده
 کامال نقش شانس که ياوزهح آن اما،. دارد يشتريب تياهم شانس نقش
 و ستيب سده در که چرا درگذشته، همآن و است" عشق "حوزه دارد، يمهم

 که ستين هم جهتيب و ستين يخبر هاعشق نوع آن از اصوالً گريد کمي
 برد،يم نام" قمار "از اگر ويبد. است نوشته رابطه نيا در کتاب کي خود ويبد
  .کرديم دايپ يربهت مصداق اش "شانس "يتئور ديشا
  

 يبرا نادرست يواکنش ويبد" رخداد "يتئور که ديرسيم نظر به نيچن
 با حساب هيتسو يعني، استاش يستي مائوئ-  يستينياستال نهيشيپ از يخالص

 و سکون يروزمرگ. اش"يستيمائوئ ييگرااراده  "با و" ينياستال زمينيدترم"
 يکشورها در ييبورژوا يسبن ياسيس ثبات از يناش دهنده آزار يتحرک يب

 يايدن خواهان که يکسان آن يبرا ،۱۹۶۸پس از مه  يهادهه در يستياليامپر
 بتواند که ياستثنائ لحظات تشنه و حوصلهيب اما هستند، يمتفاوت و بهتر
 رخداد يتئور کند، برآورده نهيهزيب و عايسر را اشانييبورژواخرده ياهايرو
 را جامعه از بخش نيا يآرزوها رخداد سکوالر معجزه و دارد اريبس ذبهاج

 معجزه دينو دادن با که ستين نيا ستيکمون کي فهيوظ .کنديم برآورده
 خودکار کارکرد جهينت که يايانقالب يهاتيموقع انتظار در را هاتوده رخداد،
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ن ساموئل ِبِکت يه سنگي سا.کند رها خود حال به باشد، نظام خود يتضادها
 گرفته يخ را با صحنه تئاتر عوضي صحنه تاربديو .  شوديهده م مشايبه خوب

  .است
  
 در ۱۹۷۰ دهه از بعد در مهم رخداد سه به خود يهانوشته از يکي در ويبد
 تشکل "نام به ياسيس يسازمان ؛رانيا انقالب  سال اول:کنديم اشاره ايدن
- آن خيرتا شخندير. اهللاحزب جنبش  وجاد کرده بود؛ي اخودش  که"ياسيس

 هم بعد يچند و کنديم ترک را تيخاصيب سازمان آن شخصا خودو يبد که
 جنبش و رانيا انقالب يعني گريد رخداد دو مورد در اما. شوديم منحل
 در رابطه با .نديبينم يرانيا خواننده به حيتوض به يازين سندهينو اهللا،حزب

 در ينير امام خمي تصوتيشل فوکو، معجزه رويو هم چون ميران، بديانقالب ا
 که در يگري ديو در جايبد. ديديه رخدادش مي نظري برايماه را مصداق

اش  مطلوبين سازمان دهيباره اَشکال نوو در" يحزب"مخالفت با  تشکل 
 و در ٤١ بردي خودش نام مييکذامحفلسد، در داخل فرانسه از همان ينويم

 در يستيجنبش زاپات،  در لهستاندارنسکيجنبش سولگر از ي ديکشورها
  . ست ها در نپاليمائوئران و يک، انقالب ايمکز

ا يسسازمان کان و ي واتيدارنسک، سرنوشت لخ والسا، رد پايت سوليحکا
اشان باشد، پاپ پل دوم به پاس ي به افشايتر از آن است لزومشناخته

ش از مرگش در ي پيدارنسک حتياش در رابطه با سوليستيکمونخدمات ضد
ها، نه ها پس گذشت سالستيجنبش زاپات اما .رديگي مين جايسيه قدرد

اشان هم تنها مجاز به افت بلکه در همان منطقه محدوديتنها گسترش ن
                                                 
41 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 

(collection "Ouvertures"), 2009, p. 154. 
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 يدارهيدر دوران سرما. ها اجازه دهد به آني هستند که دولت مرکزياقدامات
ر به شتيرفتن ب" زميکمون "يها و ابزارها به سون روشي شده، با ايجهان
" يستيده کمونيا"، اما حتما به کار يک پروژه جدي شباهت دارد تا يشوخ

ا يو ) ن کابهييات (يکاري ايلي تخيهاستيالي سوسيهاطرح. ديآي مييويبد
تر بودند تا پروژه کيت نزديدر سده نوزدهم به واقع) هيشارل فور(فاالنستر 

ست ي مائوئيعنيو يه بدن رخداد مورد عالقياما آخر. ويبد "يستيه کمونيفرض"
 يهاستياد مائوئيشود چرا که ما را به ي باعث خنده هم نمي حتي نپاليها

 و ت کامبوجيک سوم جمعيکشتار ، پل پوت کامبوج، ِخِمر سرخ، صدر
  !٤٢اندازديمو از آن يت شرم آور بديحما

  
 هواداران از خود که ،يسيانگل به" رخداد و يهست "کتاب مترجم فلتهام، وريال

 برداشت هيعل عمدتاً کتابن ي ا که است باور نيا بر است، ويبد پروپاقرص
  .است يخيتار زمياليماتر هيعل و خيتاراز  يستيمارکس

  
-، پسايستيمائوئ-يستينيب سه مرحله استالي به ترتياسيو به لحاظ سيبد

و که قرار است يبد" رخداد "يتئور.  کرده استي را طي، و افالطونيستيمائوئ
 به ي متفاوتيانن سه مرحله معيک از ايه جهانشمول باشد در هر يرک نظي

خ يرخداد هم تارو از يف بديتعر.  هم داردي متفاوتيهارد و سوژهيگيخود م
 يدادهايشود و تابع روي متحول ميگريده دي مانند هر پد،خودش را دارد

                                                 
اين که در حالي که مشغول ) تلخ براي بديو و شيرين از نظر نويسنده اين مقاله( طنز تلخ و شيرين تاريخ -  ٤٢

راي بار دوم به مقام نخست نوشتن اين جمالت بودم، راديو اعالم کرد که رهبر حزب مائوئيست هاي نپال، ب
ضد "، "ضد حزب"رخدادي که قرار بود . وزيري منصوب شد و بدين طريق معجزه رخداد بديويي متحقق شد

براي بار دوم در نقطه  باشد، توسط سوژه وفاداراش" ضد قدرت"و " ضد دولت"،"ضد انتخابات"، "پارلمان
توشيح يک جمله اي حکم . کندديويي سقوط ميب" فرضيه کمونيستي"مازاد انتخابات، به اعماق چاه تهي

نخست وزيري سوژه وفادار بديويي، بهتر از صد ها صفحه استدالالت، جوهر فلسفي اين مهم ترين فيلسوف 
  .هايش را بر او ببخشداش کفرگوييپل قديس. راديکال دوران ما را نشان مي دهد
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آن  ي جهانشموليبرخالف ادعا. اش استياسي عمدتاً از نوع ساشرامونيپ
ز در انکشاف مفهوم رخداد نزد ي مرحله متمادوو، دست کم يتوسط خود بد

هنوز تحت " رخداد" آن يه که در طيمرحله اول: توان مشاهده کرديو ميبد
هنوز به مثابه تداوم و " قتيحق"ن مرحله يدر ا. قرار دارد" خيتار"الشعاع 

 دل آن ظاهر  ازو در رخداد يطور ناگهانهخ بي تارينيرزميشرفت خزنده و زيپ
ن مرحله يدر ا .خ قطع نکرده استيتاراز ش را ارخداد هنوز بند ناف. شوديم

ک کشور ي، آن هم در فرانسه در ست استيک مائوئي ياسيو به لحاظ سيبد
  !شرفتهي پيدارهيسرما

  
به  قت نسبتيو، حقي نزد بديشه رخدادي انديريگدر مرحله دوم از شکل

 پس از وقوع رخداد است که به آن دست يعني،  استينيپسک امر يرخداد 
شود، ياش عوض مشود، جنسيو مين مرحله سوبژکتيدانش در ا. ميابييم
ر يپذکند و نه اثباتي ميروي پي نه از منطقيقتين حقيچن. شوديم" قان نابيا"

کند و يف ميف کرد، خود، خودش را تعريشود تعريقت را نميگر حقيد. است
 بوجود ي و سردرگميکي در تاريقتيهر حق ":کندي هم وضع ماش رانيقوان

ه ين مرحله شباهت دارد با نظري در اييويقت و رخداد بديحق. ٤٣" ديآيم
ن يحال ا. ٤٤نزد تامس کوهن است" ديقت جديحق" و کشف يانقالب علم

   . کنديدهد و آن را اعالن ميص ميقت را تشخيفلسفه است که وجود حق
  
 يهاسال. رديگي را در برم۱۹۹۰– ۱۹۸۰ يها دههياهن مرحله ساليا
- در فرانسه، سال" چپ"س جمهور ين رئيتران اولي فرانسوا مياست جمهورير

                                                 
43 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement, P.269. 

44 - Thomas Samuel Kuhn. The Structure of Scientific Revolutions, University of 
Chicago Press, 1962. 
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 يها، ساليدر سطح جهان برالي نئو ليهااستيه و سي تهاجم سرمايها
 يها سابق، سالي شوروي فروپاشيها سال،زمي مائوئيورشکستگ
و يفلسفه بد. ان توهم بزرگيتران و پاي مياضتي ريهااستي از سيسرخوردگ

 ييگراه فرهنگي، عليه وفاق جمعيزم بازار، علينيه دترميمرحله علن يادر 
ز ي منطق ستي از نوعو در حال رشد است يضات نژاديه تبعيعل ،يستيوناليناس

 که ي به رخدادي وفادار سطحتا، استيس.  برخوردار استمنغعالنهو مقاومت 
 است که با قرار گرفتن در ي مبارز کس.ابدي يکاهش م، دارند يانش ميمردم ب
 خود را  از راه برسد،ي که قرار است روزين رخداديا خطريب دهياپشت 

چه يل شدن به عامل و بازيدر برابر خطر تبدتا دارد يمسالم و منزه نگه
  .کند مهيب، خود را سا، حزب و دولتي کليهايبوروکراس

  
و ياش چنان بد)زميني استال-زم يبخوان مائوئ(زم ينين ل-زمي مارکسيورشکستگ

اش به چاه ي جوانيستيکانک ميالکتياز چاله دکه کند يج ميرا کله پا و گ
تخالف و نک يا. کندي سقوط مي زمختيکيالکتيدزم ضدي فرمال–زم يدگمات

ن ي، ب"ستيسوف"و " لسوفيف"ن ي، ب"باور"و " قتيحق"ن ي مطلق بيناهمخوان
- ي مي منتهيبستچنان بن به آنياسيو، به لحاظ سينزد بد" خيتار"و " رخداد"

 يهاحال تتمه. تواند داشته باشدينم"  نابيياراده گرا" جز يشود که حاصل
 يانه از فضانفرار متفرع: شودي و حل مي متجل نابزميزم در افالطونيمائوئ
و ي بديته فلسفيکالين رادي بياريه  شباهت بسين زاوياز ا! هاتودهاز  و يعموم
 يعمليشود، انفعال و بي مشاهده م٤٥ويبورد يته جامعه شناسيکاليو راد

  .  است وجه مشترک هر دوياسيس
  

                                                 
Pierre Bourdieu - 45  )فرانسوي سرشناس شناس مردم و شناس  جامعه -  ) ٢٠٠٢-١٩٣٠ 
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 يا مقوله همطبقه کارگر و و شدن استيقت فرآشد سوبژکتيو حقياز نظر بد
شعاع ساختار ال است که تحتي، چرا که عنصري جامعه شناختشوديم
. رزمديا وجه سوژه شده طبقه است که مي پرولتارکنيول قرار دارد، )آلتوسر(

نقد او دنبال پرولتر . شودي متوقف ميستي مارکسهيات اوليهين بديو در هميبد
ا اقامت را يگردد و کارگران مهاجر فاقد اجازه کار و يحاضر و آماده  مو 

ژه سو- نا چطور طبقه  کهن استي مسأله اي دشوار اما.داندي ميپرولتر واقع
 الزم است که يانجيک مين امر به ي ايبرا. ابديارتقا ) پرولتر(به سطح سوژه 

 ينامند که حامي را حزب طبقه ميانجين ميا. ق آن ساختار را شکافتياز طر
زند تا از يبر مانيو ميبد .زديريهم م را بهيشود که روابط طبقاتي مياسوژه

 استي سناست بدويون حزب و ساست بديسو ي بد.ها فرار کنديبرابر دشوار
م و ي نکنيکارچيکند هياش از ما دعوت م تحقق پروژهيو برايبد. خواهديم

" خيتار" نه چرا که! مينيه انتظار بنش بي رخداد بعدي وقوع خود به خوديبرا
  :د هستناست ي ظرف س،"آن "و " لحظه  "بلکه

  
 که جز تند هسييهايزينامم، آن چياست مي را که من سيزيآن چ « 

سازند و اغلب به ي نم و برجستهزي کوتاه خود را متمايهادر سکانس
 امور  درشان ابازگشت گردند و دريمازسرعت به حالت اول ب

  .٤٦»  رونديل ميروزمره تحل
  
اشتراک نظر دارد و زبان او را خوب و يبا بد ياريبسدر موارد ژک که يژ
  : کند يف مين توصيچنها را ن ساليو در ايفلسفه بد ،فهمد  يم

                                                 
46 - La Distance politique est le bulletin de l’Organisation politique (Organisation 

avec majuscule), dont se réclame Badiou. Février 1995. 
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ک پس از پاسکال و يزم دگماتيسيسنده در سنت کاتولين نويآخر« 
  .٤٧» رخداد است–قت يم ناگفته حقي پاراديني ديوح... مالبرانش

   سوژه

دو  است،" رخداد "با ميمستق ارتباط در که ويبد فلسفه ياصل ميمفاه از يکي
-يم زاده رخداد از ژهسو ويبد يبرا. هستند ٤٨"شدن سوژه "و" سوژه "مقوله
 شيزا يمعنا به نيا اما. است رخداد کي ياحتمال محصول يعني شود،
 .باشدينم رخداد از يکيمکان

  
" رخداد "که" يقتيحق "بواسطه که است ٤٩"سکَ" آن" سوژه "ويبد فيتعر به
 در" سکَ "کي يعاد فرد کي يعني. شوديم ليتبد سوژه به کند،يم انشيب

 و شود،يم" سوژه "کي که است رخداد نيا يط در و" درخدا "کي با مواجه
 نسبت سوژه رو نيا از. »گذرانديم سر از را شدن سوژه روند«  ويبد انيب هب

  :  سدينويم رابطه نيهم در . است ينيپس رخداد به
 

 فرد کي شدن تيقابل بلکه شود،ينم يندگينما فرد توسط سوژه« 
 قيطر از سکَ کي آن قيطر از که است يوجه سوژه... است

 .٥٠»شوديم يذهن زميفرمال کي وارد حضورش،

                                                 
47 - Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, p128. 

ي فرانسو واژه همان است،ي ذهن عاملي معنا به همواره مقاله نيا در که Sujet يفرانسو کلمه برابر در -  ٤٨ 
 واژه برابر در اقيس نيهم به. نشودي نادرست ريتعباز آن  و برساند بهتر را ويبد منظور تا مياداده قرار را "سوژه"

 .را" گي سوژه" Subjection، و "شدن سوژه" Subjectivatonهاي 
ي معنا به ،سکَ واژه ما. است کالبد و جسم بدنه، ن،ت ،بدني معنا به که گيرديم  را بکارCorps واژه ويبد -  ٤٩

 .مياداده قرار ، را در برابر آننشده سوژه هنوز تيهويب فرد

50 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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  :ديگويم و دهديم ارائه سوژه از يگريد متفاوت فيتعر گريد يجا در
   

 هم يعاطف طيشرا به بلکه شود،ينم زاده داديرو از صرفاً سوژه« 
 رخداد با اشرابطه بر مشتمل تنها نه طيشرا نيا که... دارد يبستگ
... است وابسته هم سکَ خود به بلکه ند،يآفريم تازه قتيحق که است

 و يهست فرآشد، يچگونگ ر،يمس که است يزيچ همان سکَ نيا
 که يشکل مطابق د،يجد قتيحق کي به ت،يواقع کي به ييبازنما
  .٥١»کنديم نييتع را کند،يم اتخاذ سوژه

  
 نياول: است برخوردار يژگيو سه از شدن سوژه فرآشد ويبد نظر از
 کي يپ در شدن سوژه يعني ،يجمع استيامراست که سوژه نيا اش يژگيو

 فقط نکته نيا کنديم اشاره بالفاصله اما. است يجمع شهيهم ياسيس رخداد
 علم و هنر عشق، گريد حوزه سه در و کنديم صدق استيس حوزه در
 هرجو با نه يارتباط چيه شدن سوژه ويبد نظر از. باشد هم يفرد تواند  يم

 امديپ صرفاً بلکه او، يطبقات -ياجتماع گاهيجا با نه و دارد فرد کي يانسان
 ،"مرتجع "،"روفادا: "شوديم ظاهر شکل سه در سوژه ديگويم او. است رخداد

 وفادار رخداد قتيحق به نسبت که است انسان سکَ آن". شياندکيتار"  و
 کنديم فيتعر" برنامه "کي مثابه به را انسان ويبد که است رونيهم از. بماند

 استادش يرو دنباله قايدق ويبد سوژه، يگرهيت نيا در. دارد ندهيآ به رو که
-  نيبد ،"است متقدم جوهر بر يهست "که بود باور نيبرا سارتر. است سارتر

-يم شکل که است ايدن در اشيهست تحقق از پس هستنده جوهر که معنا

                                                 
51 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 

(collection "Ouvertures"), 2009. 
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 هيسا در سوژه شدن ساخته و گرفتن شکل مرا معادل نکته نيا ويبد نزد. رديگ
 يتئور و يباف فلسفه کل که ميکرد مشاهده هم مورد نيا در. است رخداد
 سارتر پل ژان زمياليستانسياگز فلسفه با يچندان تفاوت ويبد سوژه – رخداد
  . است ترفهم رقابليغ و متفاوت انشيب و يزبان چارچوب تنها نداشته،

  
-انسان  "آن بر ويبد که است انسان بودن" برنامه  "اناهم سوژه دوم يژگيو

-انسان-ضد "هينظر به گردديبرم هم مقوله نيا! نهديم نام" وانيح يگرائ

 حيتوض به يضرورت جا نيا در که ياشده شناخته هينظر آلتوسر،  نزد"يگرائ
  .مينيبينم آن
  

 فقط رخداد کي يابيتيهو که است نيا ويبد نزد سوژه هينظر يژگيو نيآخر
 يعني، شود متحقق توانديم رخداد خود درون از و ويسوبژکت ياگونه به
 وجود رخداد کي مثابه به رخداد«  که است معنا نيبد نيا. است" درون بود"

 ينامسلم امر همواره که فهم قابل يلِّع ييدادهايرو سکانس مثابه به نه و دارد
. »شود ليتکم ويسوبژکت لزوما و يابانتص کنش کي توسط ديبا رخداد. هستند

 که است رابطه نيهم در قايدق. نهديم نام" مفسرانه دخالت " نکته نيا بر او
  .شوديم دانيم وارد" يوفادار "مقوله

  يوفادار

 از است يراثيم مقوله نيا. دارد جانبه همه يحضور ويبد نزد" يوفادار "مقوله
 خدا وجود به مانيا و باور امر ت،اياله نوع نيا در. ٥٢يگرائمانيا اتياله

                                                 
٥٢  - Fédeisme ، معروف جمله. يعقالن استدالل قيطر از نه و آن به مانيا ليدل به صرفاً خداوجود  به باور 

  .استي گرائمانيا مصداق ،"است مهمل که هرچند دارم، مانيا : "ت يحيمس فيلسوف ان،يترتول
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 در. پردازديم آن رد به که است يعقالن استدالل از ترصادق و ترحارج اريبس
 نيا در که ندهست يمتفکران ملهج از لکلود و رگارديگ پاسکال، ،تيحيمس

. شوديم متوسل هاآن به اريبس شيهانوشته در ويبد و رنديگيم يجا سنت
 نيا از. رديگيم شکل که است" رخداد "به يوفادار در فقط" سوژه "ويبد يبرا
 ندارد را آن "اقبال" اصوال اي که چرا. ستين لياص سوژه کي "سکَ" کي رو
 آن به نسبت که ستين معلوم شود مواجه هم اگر و شود، مواجه رخداد با که
 به شاستاد از تيتبع بهو  گرا،چهين کي مثابه به ويبد جانيا در. بماند" وفادار"

 ترتنگ هرچه را سوژه حلقه اشييگرااشراف دگاهيد. است گرااشراف تيغا
ک ي ييويسوژه بد. کنديم خارج آن از را سانکَ از يبزرگ بخش و کنديم

ک رخداد از جنس ي به ياش در رابطه با وفادارتي است که وضعقهرمان
 که از وي خود بدي است، درست برخالف ادعايياستعال يعني است، معجزه

ده يا"ن خاطر است يقا به هميدق. ديگويرخداد سخن م" يدرون بودگ"
و ي بديستم فلسفيدر س.  و خودکامه استيو از نوع اشرافينزد بد" يستيکمون

زم ي از دگماتي اغلب ناشيوفادار  بهيوفادار. ارندين دست بسي از ايتناقضات
  . است

  
- يژگيو چنان آن از شوند،يم زاده آن از که يهائسوژه و يوئيبد يرخدادها

 به. داديرو تا دارند شباهت" ءاستثنا  "به شتريب که باشند برخوردار ديبا يهائ
 يتئور ويبد که باورند نيا بر ويبد مفسران از ياپاره که است خاطر نيهم

 يناز آلمان متفکر و لسوفيف ت،ياشم کارل" ءاستثنا  "هينظر از را رخدادش
  .است گرفته
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  يولجهانشم

 پل. است برده ارث به سيقد پل از را آن و دارد باور يجهانشمول به ويبد
 ٥٣شيها کتاب از يکي در ت،يحيمس گذارهيپا و حيمس ونيحوار از سيقد

 نه ،يوناني نه و دارد وجود يهودي نه گريد«  :ديگويم که دارد يمعروف جمله
 از بيترت نيا به »...يدمر نه و دارد وجود يزن نه ،يآزاد انسان نه و يابرده
 کي و دهديم انيپا هاتفاوت به" حيمس رخداد  "يوئيبد سيقد پل نظر

 و دانجاميم" هاتيوضع  "يبرابر که به رخ داده" کيژنر يپرگانگ"
  . شوديم زاده يجهانشمول

  
 سيقد پل که نشد آن از مانع يجهانشمول نيهم که کنديم فراموش ويبد اما

 انيحيمس جامعه درون در موجود يهاتفاوت برابر در و باشد کيپراگمات
 به .نماند تفاوتيب داشت، را ها آن ساختن متحد در يسع خودش که ه،ياول

 را" هاتيهو "حيمس رخداد که است نيا مهم) يوئيبد (سيقد پل يبرا هرحال
 اما،. ديرس است، همگان مخاطبش که يايجهانشمول کي به و کرد يملغ

 به که چرا گذرد،يم شدن ويسوبژکت يمجرا از يجهانشمول نيا به يابيدست
 بر غالب يگرائينسب جا نيا در ويبد. است کارگريپ همواره قتيحق ويبد باور
-پسا يبرا. کنديم اعالم مردود و گرفته نشانه را مدرن-پسا يفکر انيجر

در " يجهانشمول"، "قتيحق" چون يميمفاه" يفرنچ تئور"و  هاستيمدرن
 يزم غربيالي با امپرين حالت همدستيو در بدتر" زيمغالطه آم" ن حالت يتربه

 اريبس نقش کي" اهايدن يهامنطق "کتاب در شده پرورده يجهانشمول. است
 مقبول" تيامکان شرط  "امر با يچندان قرابت که است قائل سوژه يبرا مهم
 يجهانشمول هينظر به ياساس راداتيا به خود معلوم قرار از ويبد. ندارد ويبد

                                                 
53 - Epître aux Galates 
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 درباره ي، جستاراخالق "نام به يگريد کتاب در و بردهيپ اشقتيحق
 از و دهديم ارائه يمخالف کامال نظر" اخالق  "با رابطه در ٥٤"شناخت شر

 يکم درست يجهانشمول هينظر گرفتن واپس نيا. ندينشيم عقب يجهانشمول
 از دفاع قراردادن زيآودست با يغرب يستياليامپر يکشورها که بود آن از بعد

 قرار ينظام تجاوز مورد را سابق يوگسالوي کشور ،"جهانشمول بشر حقوق"
-  برنداشته دست اشيستيمائوئ اتينظر از کامال هنوز اميا آن در ويبد. دادند

" ياسي تشکل س "ستيآنارش مهين – يستيمائوئ مهين کوچک گروه عضو و بود
  . گرفتيم دربر را شده منحل نيشيپ يستيمائوئ يهاگروه يهابازمانده که بود
  

، ي له ويبرنار هانر رينظ اشيميقد يرفقا که بود روزها نماه در درست
 فرنچ راست جناح که" نينو يهالسوفيف "ملقب به شرکا وآندره کلوگزمان، 

 تحت تاچر مارگرت و بوش جورج انيحام نيا ند،نکيم يندگينما را يتئور
 شده بدل يستياليامپر جنگ مبلغان به" جهانشمول بشر حقوق "از دفاع يلوا

 ي، جستار اخالق "کتاب ويبد که بود ياحوال و اوضاع نيچن در. بودند
 يجهانشمولن کتاب او در رد يا در. سدينويم را " درباره شناخت شر

 مخالفت در ،کنديم رد را خود نيشيپ اتينظر ،زنديم قلم" ياخالق قتيحق"
 از را يجهانشمول ،سدينويم اخالق درعرصه قتيحق تيکل و يمولجهانش با

 نيبد. موجود وضع حفظ خدمت در و دانديم يستياليامپر يبورژواز آن
 مراتب به" يستياليامپر يهابمب قتيحق "که درک ثابت ويبد بيترت

-بمب هند کچ هر. است خودش" قتيحق يجهانشمول "هينظر از ترجهانشمول

 نيا اما، گرفت، را نخوانده فلسفه گناهيب انسان هزاران جان يتسياليامپر يها
بدرآورد اشيخيفراتار يجهانشمول خلسه از را لسوفيف که داشت  راسنح .

                                                 
54 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 يهانوشته با ناآشنا خواننده که کنديم انيب يزبان چنان با را همه نيا  اماويبد
،  اخالق" ن کتابي در هماو. آوردينم در سر مطلب از يزيچ اشنيشيپ

  :سدينويم " درباره شناخت شريجستار
   

 که کنديم عمل ياگونهبه قتيحق کي گرفتن خوده ب تحقق شکل« 
 يمتک اخالق جهينت در شود،يم موجب را شده رفتهيپذ ايدن ينابود

 دي باشهياند هيبرپا بخشيرهائ يکنش شکل در تنها کنش نيبرا
  .»باشد

  
 ي به وفاداريرسد که وفاداريجه مين نتي به ا پس از آنکتاب نيهم در ويبد

 ياخالق حيشرت و فيتعر به، ن استي حقوق بشر، جنگ آفريجهانشمول
" يوفادار "او. دهديم ارائه يديجد مفهوم" يوفادار "از و پردازديم کاليراد
 خاطربه هم آن ،يزندگ کيشر مداوم ضيتعو از دانديم عبارت را عشق در

 يشرکا همه که دارد ديتاک نکته نيبرا او! يزندگ در" الاقب و بخت "آزمودن
 عشق به نه يوفادار واقع به. باشند" وفادار "قتيحق هياول اصل به ديبا يزندگ

 يونطافال عشق ينوع" (قتيحق" دهيا به يوفادار بلکه يک زندگيا به شريو 
 فلسويف که ندارد ازين انسان اتينظر نيا انيب يبرا!). آزاد عشق عصر در

 ست اهاسال يوئيبد" يفلسف قتيحق "نيا شرفتهيپ يکشورها اکثرا در .باشد
  . است شده متحقق يعاد  مردمو ختهيرفرهيغ افراد توسط که
  : سدينويم کتاب نيهم در ويبد
  

 و شود قائل زيتم ،"کاذب قتيحق "و" يواقع قتيحق "نيب ديبا انسان« 
 را آن" شانس "او که چرا است انسان خود برگردن امر نيا تيمسئول
  .»کند انتخاب را" يواقع قتيحق "که دارد
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! را اختراع نکرده است" قت کاذبيحق" تاکنون مقوله يستيچ سوفي هيحت
کند، دست همه ي خود اعالم ميزم را هدف فلسفيه سوفيو که مبارزه عليبد

 با" جهانشمول قتيحق "ميعظ کاخ آن بيترت نيبد. ها از پشت بستهستيسوف
- آدم يهاکوره يقربان انيهودي  کهييتو گو. زديريم فرو قلم گردش کي

- هيسور ها ويي روآنداها،ينيفلسط ،يناکازاک و مايروشيه ياهال تلر،يه يسوز
 را اشانسرنوشت"  ي واقعقتيحق" که داشتند را آن" شانس  "يهمگ هايا

   !کنند انتخاب خود
  

ه يت، بر دو پايحيغرب و در مس در فلسفه ين چهره اصليشه افالطون، اياند
دوگانه ) ۲(؛ ")تيواقع"بر " دهيا"ت ي و اولويرگيچ(زم يدئاليا) ۱: (استوار است

در صفحات ). ز معقوالت و محسوساتي متمايايباور به وجود دو دن (ييگرا
. م پرداختيو خواهيشه بدياش با اند افالطون و رابطهيستم فلسفي به سيبعد
 يجهانشمول"گذار هيد خاطر نشان شوم که افالطون پايباجا به اختصار نيدر ا
ن باور، يروان اياز نظر پ. ت آن را  از او اقتباس کرديحيبود و مس" قتيحق

 و ي زمانيهايژگي و مستقل از ويابد-ي ازليعني است، يخيرتاريغ" قتيحق"
ش ي پسال م در دوهزاري آتن و اورشلين شهرهاي بيها تفاوتآن.  استيمکان
 يقايش و افرين سه هزار پين چي بي، تفاوتيورک و تهران امروزيوينو 

 ي که بر رويان در افسانه غار افالطون و فضانوردين غارنشيا بي و يکنون
همواره در " قتيحق"گرا ک جهانشمولي يبرا. ستندياده شد، قائل نيکره ماه پ

 است و  نشدهين تحوليترخ همان بوده که امروز است و مشمول کمي تاريط
ق آن بتواند در يشود تا از طرين مفهوم متوسل ميت به ايحيمس. نخواهد شد

ها در برابر  انسانيک دستي و يبرابر کيها غلبه کند و ظاهر بر تفاوت
 به پل يو هم با تأسيبد. »يسي ع– يقت و زندگيمنم حق« سازد  برقرار" خدا"

 .باور دارد" قتي حقيجهانشمول"س و افالطون به يقد
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ا قرار دارد، ساکن و ين در مرکز دنيزم) ليانج(س ياز نظر افالطون و پل قد
ک ين يچرخند، و اي به گرد آن مير کرات منظومه شمسيثابت است و سا

شود و هر يل مي تبدينيک دگم دي به  بعديم ک کهاست" جهانشمول قتيحق"
د ا مورد خشم خداوند قرار خواهيکس به آن شک کند نه فقط در آن دن

برونو (شود ي آتش افکنده ميا هم زنده زنده به شعله هاين دنيگرفت که در ا
لسوفان، همه از نظرشان يان چونان مال في همه اديهادگم). جوردانو

قت يحق"ن يله بر ايدر سده شانزدهم گال. هستند"  جهانشموليهاقتيحق"
بختانه پردازد، خوشياش را هم م شکيکند و بهاي ميشک علم" جهانشمول

له به اصل ي که جوردانو پرداخته بود، چرا که گاليزانينه به همان م
 سال پس از يه و سليسه سده بعد از گال. باور نداشت" جهانشمول"قتيحق"
اش  کره ماه، پاپ اعتراف به بالهت اسالفين انسان بر روياده شدن اوليپ
 .کنديود اعالم م را مرينين دگم ديا  وي فلسف"جهانشمولن يا"ن يا و کنديم

  .تر استکيو از پاپ هم دگماتيبد
  

 و تقابل بامان است و در يه باور و ايپا قت بري حقيني د- يقت افالطونيحق
 جهانشمول، دگم، منجمد و ي بر علم و مشاهده است، اوليقت متکيه حقيعل

ط ينگر که مشروط به شراندهيا و آي است، پويخي تاريگرينگر است ، دواپس
ست بلکه يژه است، عام نيست بلکه وي جهانشمول نيعني ،اش استيخيتار

 به يعيد در حوزه علوم طبيشا. خ دارديست بلکه تاريخاص است، جاودانه ن
ف، يتعر ( يق علميد که حقاين به نظر آي چنيشناسستيک و زيزيژه در فيو

د، انثابت بوده و از اعتبارشان مستقل از زمان و مکان) نيها و قوانفرمول
ها هم آن درجه دقت اعتبار م که يشوي متوجه ميترقي دقيکن با بررسيول

ک ي است درجه اعتبار مکانين رابطه کافيدر ا. طيتابع زمانند و هم تابع شرا
  .ميادآور شوي را يک کوانتومي و تحول آن به مکانيوتونين
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 وجود دارد و" جهانشمول قتيحق"ک يتوان گفت که تنها  يک کالم ميدر 
 چيقت هين حقير ايو به غ" شوديز متحول ميهمه چ"ن اصل  است که يا
جه گرفت که يد نتيهمه نبانياما از ا.  وجود ندارديگريد" قت جهانشموليحق"

 ير کسانيا نظيو ) ست هايليهين(ان يگرا- ستير نيقت وجود ندارد، نظيپس حق
. کنندينکار م را ايخيع تاريد و خطرناک شان فجاي پلياسيبه خاطر اهداف س

 است ک زمان داده شدهيشه در يک کلير، يک تصويقت عبارت است از يحق
ر ي خود تصو،يقت دوران بعدي حقيشود و برايکه با گذشت زمان متکامل م

 يقت داده نشده و براين که حقينکته مهم ا.  استييناکامل و حامل خطاها
است و تنها مرگ " حرکت "يد مبارزه کرد، چرا که زندگيدن به آن بايرس

  .ک مرگ استيهم " جهانشمول"قتيحق"ن رو ياز ا.است" سکون"

  علم

" علم "سپهر ،يوئيبد" يرخداد قتيحق "تحقق چهارگانه يسپهرها از يکي
  : سدينويم او مورد نيا در. است

 کي آن يمجرا از که است يرخداد آن" يعلم رخداد کي« 
 يمعرف" تيوضع "کي در ياضير - يعلم جهانشمول" قتيحق"
 قتيحق روند ينيشيپ مستقرشدن که است قيطر نيا از و. شود يم

  . »شوديم اثبات
  
: ديگوياو م.  بنا شده استياتياضي ريشناسيهستک يو بر ي بديستم فلسفيس
ات و آن ياضين باور است که تنها با رياو بر ا. » استيشناسيات هستياضير«

ح ي را توضيت و هستيتوان واقعيماست که " ها مجموعهيتئور"هم عمدتاً با 
 به ين تالشيترو کميماند و بدي ميک ادعا باقين باور در سطح يالبته ا. داد
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 ي تاکنونيهاد تمام گفتمانيگوين رابطه او ميدر ا. نديبياثبات آن الزم نم
ن يترقين و دقيات بهترياضيدارند و ر" پرگانه"و " گانهي" درباره ييادعاها

 يدئولوژين علم و ايو بيبد. ها استن و سخن گفتن درباره آننحوه پرداخت
 چرا که علم داندي را علم مياضين خاطر ريشود، و به ايفرق قائل م

ن ي ماشي نوعياضي ر، کهودشيم نهيبخ به سوژه يدئولوژيابرخالف 
ک مؤلف متوسل يا يک سوژه و ي است که بدون آن که به يايرشخصيغ

ات ياضيرد که پس ريگيجه مين جا نتياو از ا. کنديد ميها تول"نشانه "،شود
 يرد، برتريک ابزار بکار گي که زبان را به مثابه يگريکرد دينسبت به هر رو

و ياز نظر بد .داندي را ناقص مزبانان ي ساختارگرا- ر همه پساياو نظ. دارد
د، ارجاع ده" زهايچ"که به " هانشانه" از يستميات، برخالف زبان، سياضير
 و منطق ياضي رحان در رج٥٥اشيهان مصاحبهي از آخريکيو در يبد. ستين

ک و يزيشود في ميرود که مدعي تا آن جا جلو ميولوژيک و بيزيبر ف
زم ي از دگماتي ناشيانيهذ! اندش ننهادهي پياچ مسألهي تاکنون هيولوژيب
و مسلما نه بار  برکهولت، به هر حال نه بار اول است ياا نشانه ي و يستيداليا

  .آخر
   

 داد، ارائه ياضير يهافرمول قالب در بتوان را يفلسف يباورها اگر ويبد يبرا
 گذارهيپا ثاغورثيف که ياهينظر. يفلسف هينظر آن يدرست بر است ياثبات خود

 يبرا ٥٦ "اهايدن ي هامنطق "نام به اشيفلسف کتاب نيآخر در ويبد. بود آن
 عنوانبه اول اعداد از او. شوديم اول اعداد مندا به دست اتشينظر اثبات

 انتظار در و ينامرئ اي و ناموجودند اي که برديم اسم يجهانشمول يهاقتيحق
                                                 
55 - Alain Badiou and Fabien Tarby, Phiosophy and the Event, Polity Press, Cambridge, 

2013, p.97. 

56 - Alain Badiou, Logiques des mondes. 
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 و ثاغورثيف به بارها کتاب نيا در. سازد متحقق را هاآن لسوفيف که آنند
 کي را دوسياقل توسط اول اعداد کردن فيرد و شوديم متوسل دوسياقل

 اول اعداد وجود که دهديم حيتوض نيچن ويبد. کنديم انيب" رخداد "از نمونه
 نامرتب اعداد نيا شده فيرد عمل که است يشاموجوديپ" تيوضع "چنانآن

 ناموجود" شدن فيرد "امر آن يمجرا از که است" يرخداد "دوسياقل توسط
 مجموعه که است نيا ويبد منظور. دهديم رخ موجود - شايپ تيوضع در

  "اعداد و عدد "کتاب در ويبد .اندنامرتب و ختهير همبه اما موجود اول عدادا
  : سدينويم اول اعدا با رابطه در
  

 مسقَم خودش، و کي عدد از ريغ که هستند يطيبس اعداد اول عدادا« 
 اعداد پس. هستند مرکب اعداد راول،يغ اعداد ريسا و ندارند يگريد

 هر در اول عدد کي که چرا. هستند جاودان يهاقتيحق اول
 کي اول عدد کي. دکنيم يمتعال را آن رديقرارگ که يامجموعه

 قتشيحق ياضير عمل کي قيطر از که است جهانشمول قتيحق
 به وفادار سوژه که است ياضير عمل نيا انيجر در. شوديم متحقق

 نديآفريب ديجد ياضير تيوضع کي تا رديگيم کار به را آن آن،
 همان ياضير و علم يبرا يفلسف شرط نيبنابرا ،)کيژنر همجموع(
   ».است اول  عدد" يرخداد"

 تينهايب پس دارد، وجود اول عدد تينهايب که يجائ آن از اما« 
-يم" قتيحق "يجهانشمول اصل به جهينت در. دارد وجود هم" قتيحق"

- ينسب و کيدموکرات زمياليماتر با رديگيم قرار مخالفت در که ميرس
  .٥٧»يفرهنگ يگرائ

                                                 
57  - Le Nombre et Les nombres (1990). 
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 "تينهايب" که شوديم يمدع دست نيهم از ياستدالالت بان کتاب يهم درو يبد
 به او قتيحق بودن يخيرتاريغ هينظر اثبات در. است يخيفراتار و يخيرتاريغ

 بر شده حک اسب ريتصو يکي. پردازديم اسب از ينقاش نوع دو سهيمقا
 و رسديم سال هزاريس به آن نهيشيپ که  در فرانسه"شووه" غار واريد جدار

 صحفه نيچند از پس ويبد. کاسويپ توسط اسب از ينقاش تابلو کي يگريد
- يم استنتاج نيچن ر،يتصو دو نيا درباره هضم رقابليغ يهايپرداز سفسطه

 دهنما يباق اسب کماکانب اس سال هزاريس يط در که جا آن از که کند
 پس است، نکرده رييتغ هاسال نيا يط در اسب" قتيحق "چون و است

 ادي به ارياختيب انسان. است جهانشمول و يخيرتاريغ ،يخيفراتار قتيحق
 .افتديم خدا وجود اثبات در انهيم يهاسده در خداشناسان استدالالت نحوه
 و" ياضير قتيحق "طهيح در" يرخداد "هم ويبد لسوفيف و ديزائ موش کوه

 مقوالت از تاکنون اگر ما مبهوت و مات انندهخو"! قتيحق يجهانشمول" اثبات
 يسو از و اوردهيسردرن يزيچ مقاله نيا در شده گرفته کاربه ميمفاه و

 اعداد درباره هامثال نيا با مطمئنا باشد، شده متهم يذهن کند به ويبد دانيمر
" رخداد "معجزات از و باشد شده رشيدستگ زيچ همه ديبا هااسب و اول
  . باشد شده گشودهش يهم به رو يوئيبد يستيکمون بهشت يهاوازهدر يوئيبد
  
ن ي به ا،"قتي حقيجهانشمول"اش درباره هيست سال پس ارائه نظري ب،ويبد

اش "قتيحق"ه باشکوه يتمام جوانب نظر" يجهانشمول"رسد که مفهوم ي مباور
قط جنبه فاش فقط فرم است و مسأله "زميورساليوني" ، چراکهکنديان نميرا ب
 در سازدياش را آشکار نمهي نظريزماندارد و جنبه يرا ملحوظ م يمکان
جنبه تر از اش مهميزمانو جنبه قت مسأله فرآشد است ي حقي بررسکه يحال

 ه هم دارد را بيعد زمانکه ب" تيجاودان"ن رو او مفهوم ياز ا. اش استيمکان
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ن يو در ايبد. ٥٨ميروبرو هست"  جاودانيقت هايحق" با  ماحال، ردي گيکار م
سه يگر به همان مثال مقايقت، بار ديحق" تيجاودان"ه ي اثبات نظرينوشته برا
ج شده اند که يها گچار اسبيب! شودي از اسب متوسل ميدو نقاش

هم به روز  ش رايهاو برطبق مد روز واژهيا جاودانه؟ بديند و ا  جهانشمول
اش "قتي حقيجهانشمول"ه ينظر يمولجهانش از نظر خودش هم، يکند، حتيم
  ندارد وييک نو آشنايزيو با فيخوشبختانه بد. اورديشر دوام نيست سال بيب

شد ي مجبور منهگر وروديمرستان باالتر نيسطح دبن رشته از ياش در ادانش
را ملحوظ  يکوانتومعد ازده بي بلکه ي افالطونعد زمان و مکاندو ب نه فقط

عد باشد ازده بي ياي که گويادا کردن واژهي پيحتماً برات صورکه در آندارد 
  .شديبا مشکل مواجه م

  
 خاتمه او با نه و است شده شروع ويبد با نه فلسفه در اتياضير کردن وارد

 ، ورا عرفان ويبد چون هم که سبک، نيا گذار هيپا ثاغورثيف. افتي خواهد
 نه کرد، فلسفه وارد را يتخرافا و ينيرديغ عرفان بلکه يحيمس عرفان نه

 ثاغورثيف. داد ربط يستيکمون هيفرض به را آن نه و داشت را ويبد يادعاها
 يعرفان رازگونه، اريبس اتينظر از نظر صرف ش،يپ سال پانصد و دوهزار در
 هر هامجموعه و اعداد هينظر ينوع برد، جلو به را اتياضير اش،يخرافات و

. داشت يقيموس کردن يعلم در يمهم نقش و داد ارائه ،يابتدائ شکل در چند
 آن ساختن دگرگون و يکنون يايدن فهم يبرا ثاغورثيف به توسل امروزه اما

 توانديم نيا ل،يدل تنها. است يآورشگفت امر خته،يفره انسان کي توسط
 يبرا ،يمادونائ نوع از يرهائ و يکوکاکوالئ فلسفه دوران در که باشد

                                                 
58 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 

(collection "Ouvertures"), 2009, p.144. 
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 به يوفادار .باشد تربزرگ هرچه ديبا هم تيهااوهي شتر،يب هرچه ييخودستا
  . استيگري ديياوه گوي خود يياوه گوي

  استيس و ويبد

 هيپا چهار از هيپا سه به به طور مجمل يجهت آشنائ نيشيپ صفحات در
 کيدگمات دستگاه کي ويبد يفلسف دستگاه. ميپرداخت ويبد يفلسف دستگاه
 کامل يسترون پردازديم استيس سپهر به که يزمان  واست يابستهدرخود

 وزش با که کاه از است يقصر رينظ دستگاه نيا. سازديم آشکار را خود
 بود،ينم استيس يعني دستگاه، نيا چهارم هيپا اگر. زديريم فرو يباد نيترکم

 به را اشيفلسف دستگاه و ويبد و بودينم آن درباره نوشتن به هم يضرورت
  .ميکرديم رها خود حال

  
 در نکته  نيا و است کردارش و گفتار در يدوگانگ ويبد يهايژگيو از يکي

 يهاطهيح ريسا از استيس طهيح که چرا. است ريگچشم اريبس استيس سپهر
 شاگرد را خود ويبد. است ترملموس و تريانضمام مراتب به علم، هنر و عشق

 کيدئولوژيا يهاگاهدست" هينظر به معتقد او خصوص به داند،يم آلتوسر
 يزي مظهر چه چيسرکوز" در کتاب را نکته نيا او. است آلتوسر نزد" دولت
  : کنديم انيب طورنيا صراحت با "؟است

  
 ها،آن از ترانهيموذ اريبس مطبوعات و آشکارا ونيزيتلو ها،رسانه« 

. هستند ريگچشم کامال جهالت و يخرديب يهاقدرت همانا
  .٥٩»هستند برجامعه مسلط يروان يتاثرها اشاعه قايدق کارکردشان

                                                 
59 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 به او شد، بازگفت يو از چه آن رغميعلو  کتاب، نيهم انتشار از پس
 کند،يم ادي نفرت به هاآن از او که يکيدئولوژيا يهادستگاه همان يسوگل
 يجمع يهارسانه اکثر ز،يبرانگ جنجال کتاب نيا انتشار دنبال به. شوديم بدل
 ضد ويبد و ندنکيم مصاحبه به دعوت  تا آن روز گمنامِويبد از سهفران در
 فهرست انيب. دهديم مثبت پاسخ هاآن همه به يفروتن کمال با هم يستميس
 آورمالل او يکتب و يشفاه ،يونيزيتلو ،يداريد ،يداريشن يهامصاحبه نيا

 ۲۰۰۹ ليآور ۹ در .ميکنيم اشاره هاآن از مورد کي به فقط ما و است
 ويبد با يامصاحبه است، يدولت ونيزيتلو کي که فرانسه ۳ کانال ونيزيتلو
 يمعرف نندگانيب به را ويبد نيچن نيا برنامه يمجر که گذارديم شينما به
  : کنديم
  

 شده شناخته يعاد مردم يبرا د،يهست لسوفيف شما و،يبد آلن سالم« 
 به و ما به که يافتخار خاطر به معهذا د،يزانيگر ونيزيتلو از. ديستين
. گزارمسپاس شما از د،يرفتيپذ را ما دعوت و ديداد برنامه نندگانيب

 دانشگاه در. اندنهاده نام" شهياند استاد "شما بر که ديهست يکس شما
 وري يدر اکول نرمال سوپر فلسفه، يالمللنيب لژکو در ،۸ سيپار
 شکنند،يم تدس و سر معروف قول به تانينارهايسم يبرا که يجائ
 تا ايآس در کا،يآمر در بلکه فرانسه، در فقط نه البته. ديکنيم سيتدر

 در انيدانشجو و روشنفکران اروپا سراسر در البته و اياسترال
 تعهد از يناش امر نيا. دارند آمد و رفت شما يفلسف ينارهايسم
 مينگوئ اگر کال،يراد متفکر نيآخر چشم به شما به. است شما ياسيس

 ما جامعه يهاارزش همه از که يکس يعني. نگرنديم يفرانسو يانقالب
  »...است گسسته کامل طوربه
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 پاسخ نيچن يرواقعيغ و مشمئزکننده يهايگوئتملق نيا به پاسخ در ويبد آلن
  : دهديم يفروتننانه ا

 گذشته ندارم، اعتراض کاليراد نيچن يفيتوص نوبه خود بهب هم من« 
 نظام نيچن کي از  ودنيآفريم شهياند و فلسفه يکس يوقت همه از

 شما که يهائفيتوص جمله از ،شيآمدهايپ ديبا است، گسسته يجهان
  »...رديبپذ را ديکنيم من از

  
 است يديتمج و شياتس از نمونه کي تنها است آمده باال سطور در چه آن
 را او و کننديم يستميس ضد ويبد از "يموذ "ويبد خود گفته به يهارسانه که
" يانقالب "و" کاليراد چپ "،"چپ يماورا "،"ستيکمون "لسوفيف کي مثابه به

  . کننديم يمعرف
  

 ياستاد سمت داشتن ،دهديم نسبت ويبد به گر مصاحبهکه يافتخارات ازجمله
 و ٦١"يي اروپايعال مدرسه  "،٦٠ "فلسفه يالمللنيب کالج  "چون يسساتؤم در

 همه از مخاطب. است ٦٢)سيپار يعال يدانشسرا( وري يراکول نرمال سوپ اي
 جاديا ليدال باشد، نداشته يآشنائ يفرهنگ موسسات نيا با که ريخيب جا
 در برابر عظمت که است يعيطب نداند، را شانتحوالت و نهيشيپ اي و ها آن
  .شود مبهوت و مات ويبد
  

  حزب ياتانتخاب ائتالف ،۱۹۸۱ سال يجمهور استير انتخابات در
 حزب از ترانيم فرانسوآ و شوديم برنده ستيکمون حزب و ستياليسوس

                                                 
60 - Collège International de philosophie 

61 - European Graduate School 

62- École Normale Supérieur de Paris  
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 در که است يبار نينخست نيا. رسديم يجمهور استير به ستياليسوس
، ملقب به ترانيم فرانسوآ. زنديم هيتک مسند نيا بر" چپ "يفرد فرانسه

 حزب يعني اش،ياسيس بيرق فيعتض و کردنيخنث يبرا ،"اول فرانسهيماک"
 و کاليراد چپ يآرا با مقابله يبرا تريکل يمعنا کي در و ست،يکمون

 طرح داشت، ياريبس هواداران فرانسه زمان آن جامعه در که زميمارکس
اد سن يبن"و " فلسفه يالمللنيب کالج "سيتاس که افکنديم يپ را يعيوس
  : سدينويم نيچن رابطه نيا در خود ويبد. ندجمله بود آن از "مونيس
  

 دهيرس انيپا به کامال" سرخ يهاسال "۱۹۸۰ دهه يهاسال آغاز در« 
 موجب ياگسترده شکل به فرانسه در ترانيم فرانسوآ حکومت. بودند
 از عمده بخش که يورطهب ،شد "چپ "بازگشت يايرو و توهم

 آورد قدرت يحواش به را هاآن د،يخر را بورژواخرده روشنفکران
- يم جمهورسيرئ منزل به شام صرف يبرا لسوفيف دلوزل يژ يحت(

 يبرا معموال که ،"اهانجمن" يبرا بودجه و اعتبار صيتخص  بهو ،)رود
  .٦٣»نمود اقدام ،دارند يوافر ياشتها يهاکمک نيچن افتيدر
  

 ترانيم که ديگوينم مثال پردازد،ينم  فوقتيواقع اتيجزئ به ويبدمتأسفانه 
ک ينير فه و دومي - يدا، فرانسوآ شاتله، ژان پيژاک در ارياخت در يابودجه
 دهديم تيمامور هاآن به و دهديم قرار بودند، لسوفيف يهمگ که ،٦٤لوکور

 ديعقا و زميمارکس با مبارزهرقابت و  جهت را" فلسفه يالمللنيب کالج  "که

                                                 
63 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, (2009). 

64 - François Châtelet, Jacques Derrida, Dominique Lecourt, Jean-Pierre Faye. 
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 شيگرا کالج دا،يدر ژاک استير دوران در. ٦٥کنند سيتاس يانقالب چپ
. کننديم ملَع مارکس رببرا در را دگريها و رديگيم چپ ضد اآشکار يفلسف

 از يکيخود   که ر فهي- يژان پ که روديم شيپ چنان آن امر نيا در دايدر
 استعفا يالمللنيب کالج يمآبستيفاش به اعتراض در بود کالج گذاران هيپا
اش يهمکار دگر ويها يستيفاش نهيشيپ يافشاگر به عمر انيپا تا و دهد  يم
 با و رسديم کالج نيا استير به بعدها ويبد. پردازديم يتلريه ميرژ با
 افزوده برافتخاراتش، "چپ نو "يي مارکس زدايکالج در راستا شبرد اهدافيپ
  .شوديم
  

 مدرسه نيا. است ترجالب هم نيا از" يياروپا يعال مدرسه "داستان
 در وروي هزارده هيشهر با متيق گران اريبس و يخصوص است يا موسسه

 يمتر ۴۰۰۰ ارتفاعات در ياسک يهاستگاهيا نيترگران از يکي در که سال،
 نيا سيسأت از هدف به استناد منشورش، .دارد قرار سيسوئ آلپ يهاکوه در

 و يهنر ،يجمع يهارسانه يهانهيزم در جربم يکادرها پرورش مدرسه
 يهادستگاه يبرا "ياروشنفکر حرفه" پرورش و آموزش يعني ،يفلسف

 يهاستيمدرن-پسا و يتئور فرنچ ياعضا اکثر. است نظام کيدئولوژيا
 و نددبو جاآن يدائم دياسات از ژکيژ و ويبد ،وتاريل دا،يدر رينظ نام صاحب
 يسر ،ياسک از شدن خسته از پس فلسفه، تشنه يبورژواها فرزندان. هستند

" يستيکمون هيفرض "تا دزننيم ژکيژ و ويبد ديتاسا درس کالس به هم
  ! آموزنديب

                                                 
65 - Dominique Lecourt, The mediocracy, French Philosophy since the mid-1970, 

Verso, London, 2001. 
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  يستيکمون هيفرض

 يجا اش،يفلسف ستميس و ويبد با خواننده ي مقدماتيآشنائ هدف با مقاله، نيا
 پر ساله شصت لحوت و ويبد ياسيس اتينظر جانبههمه يبررس يبرا يمناسب

 نيا در. ندارد هم را يادعائ نيچن و ستين او يهاگزاگيز و فرود و فراز از
 يهاکتاب در عمدتاً که او ياسيس اتينظر نيآخر ياجمال يبررس به ما خشب
 ديبا چه  "و ،"؟است يزيچ چه مظهر يسرکوز  "،"يستيکمون هيفرض "

 دوران يعني ترش،شيپ ياسيس مواضع خود او. ميپردازيم شده، نايب ٦٦"؟کرد
 دودمر خجوالنه را يسالانيم يستيمائوئ -  شبه و يجوان يهاسال يستيمائوئ

 ستيمائوئ را خود يکس ترکم که ياحوال و اوضاع در همآن کرده، اعالن
   .داند  يم
 
 با عنوان يکند کتابياش را ترک مياسي پس از آن که محفل سيو مدتيبد
ک ين کتاب نه چنان قطور که ياو در ا. کندي منتشر م"يستيکمون هيفرض"

خ جنبش يردازد، تارپيش ميهاشنامهي از نمايکيسوم آن به بازگفت 
کند ي مي بازخواني ما با خوانش بدئوئيذشته را براگ در صد سال يستيکمون

 در. دهدي ارائه م"يستيکمون هيفرض" خودش را با عنوان ياسيو مواضع س
 يفرآشدها که دارد يساختار همان" استيس "فرآشد ويبد يفلسف دستگاه

 : که کنديم شروع جا نيا از او. دارند علم و عشق هنر،

  
 را استيس فرآشد که ،يتاکنون يهافلسفه و يهمگان باور برخالف« 
 نه و است قدرت نه استيس هدف دند،يديم" قدرت "طهيح در

                                                 
66 - Alain Badiou, Marcel Gauchet, Que Faire? Dialogue sur le communisme, le 

capitalisme et l’avenir de la démocratie, Philo Editions, Paris 2014. 
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 گريد فرآشد سه سپهر مشابه بلکه ،ياجتماع يهايدگرگون و تحوالت
... يمرئ نه و ملحوظند نه که است يهائ"امکان  "ابداع و جاديا فقط

 استيس به اگر ندارد يمعنائ اصوال فلسفه... است شهياند فقط استيس
  .٦٧»نپردازد

  
. است سارتر پل ژان به وفادار کاست و کم بدون و قايدق ويبد جا نيا در

 استيس ينيچ واريد حال نيدرع اما است استيس به متعهد که يدرحال يعني
  : سدينويم ويبد رابطه نيهم در. کنديم جدا فلسفه از را
  

-يدگرگون قدرت اي و انطباق قدرت نه و است، شهياند کي استيس« 
 و آمديپ ديجد کاليراد رخداد کي و ديجد ياسيس قتيحق کي ...اه

. است) ناموجود کي يابيتحقق (تيوضع "مازاد" کي ظهور محصول
 ها،توده رينظ (موجود قبل از ياسيس روابط آمديپ و محصول هاآن

 کنش کي معلول نيچنهم و ستندين) ياسيس تشکالت کا،يسند حزب،
 نظم چارچوب در چه آن هر و دادن، يأر ،يدموکراس رينظ (ياسيس
  .»ستندين هم) اندشده رفتهيپذ موجود ياسيس

 
  : کنديم فيتعر نيچن را" ياسيس قتيحق "آخر در و
  

- تيهو از يديجد مجموعه کي نشيآفر از عبارت ياسيس قتيحق« 
 که يکيژنر نشيآفر است از عبارت بلکه ست،ين شده رفتهيپذ يها
 ناممکن، کي کنش از است عبارت. نهميم نام" زميکمون  "برآن من

  .»ابدييم يهست يکرانيب از که ناموجود-شايپ کي تحقق
                                                 
67 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique (1998). 
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 را يگريد زيچن که يا: ساده باور کي بر است يمتک ويبد "يستيکمون هيفرض"
 کي که است" يستيکمون دهيا "همز يچ آن و م،يکن يدارهيسرما نيجانش ديبا

   :سدينويم زميکمون از فيتعر در او .است ممکن امر
  
که " ياصل برابر " از جامعه است که در آن يا" دهيا"  آن زميکمون« 
 است يا هديا زميکمون. دشو  يم حققتم ،است "ياسيس قتيحق"ک ي

 يبرابر بلکه کند، حکومت دينبا يخصوص تيمالک ايدن بر که
 کرانيب دهيا جهانشمول، نيا... باشد داشته وجود ديبا زادآ ستگانمبه

 ياسيس يايدن يبرا قتيحق يراهنما چراغ ديبا ايدن ياشتراک يزندگ
  .»يرهائ ياسيس اشکال تمام يبرا باشد، نينو

  
 موضوع کي زم،يکمون و يانقالب استيس درباره ويبد آثار کل جوهر است نيا

 دهيا  "همان جا نيا در که يجهانشمول هديا به نسبت يوفادار درباره ياخالق
 مينيبب حال! يفکر يروين کي و راهنما، چراغ کي صرفاً -است" يستيکمون

 ياتجربه و انتزاع کي دهيا که سدينويم او. ستيچ" دهيا " از ويبد منظور
 تعلق )۲( قت؛يحق روند )۱(«  :استشده ليتشک ياساس عنصر سه از که است

 روند که دهديم حيتوض او. »يفرد ونيواسيسوبژکت و )۳( داشتن؛ يخيتار
 دايهو" يته  "از يهست که آن يبرا است استيس عنصر همان قتيحق

  : ديگويم يخيتار تعلق با رابطه در و. شود  يم

  
 کي يمجرا از اشحک شدن خيتار  درقيطر از است ممکن دهيا« 

 و... دشو يانسان يخيتار متعارف، يزمان مقاطع در قت،يحق نوع
. است ازين" سوژه "عنصر به ،يستيکمون دهيا ليتحم يبرا سرانجام

-يم - انسان -وانيح کي - فرد که نيا به دارد اشارت هانيا يتمام
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 بماند وفادار. شود ديجد قتيحق از يبخش خود که کند انتخاب تواند
- يتوانائ تمام با بدنه کي تن، کي که نيا يعني". مبارز "فرد کي به
 يماد يهست قت،يحق -تن از يبخش عواطفش، ش،يهاشهياند ش،يها
 يايدن کي د،يجد قتيحق کي ساختن نيع در شود، يستيکمون دهيا

  ...ديجد
- يفردگرائ يهاتيمحدود از فرد کي" يستيکمون دهيا "فرآشد در« 

 کي تيمحدود از يحت او. روديم فراتر يخودخواه و رقابت از اش،
 داشتن" شانِس. "شوديم ديجد سوژه کي و روديم فراتر بودن مبارز
 خود گاهيجا که دهديم امکان او به گريد بار شدن سوژه انتخاب حق

 کردن شرکت در فرد کي ميتصم... کنند نييتع يهست و يزندگ در را
 دهيا تحقق يدشوار. است يخيتا ميتصم کي" قتيحق- تن "در

  ...استنهفته فوق نکات در قايدق ستيکمون
 سوژه شــدن ي اســت که از مجرايليتخ ياتي عمليستي کموني دهيا«

ک ي نيت نمادي را در رواياســي سي از امــر واقعيي، تکه هايانفراد
انه بتوان يد مقتضي، که شايين معنايدر چن. کندي مجسم مگخ بزريتار

   ...ک استيدئولوژيرود، ايآن انتظار م ده، چنان که ازيک ايگفت که 
تواند يگر نميد" ســتيکمون"ن نکته که ين است که اي اامروز مهم «

به . ميابي درياســت باشــد را به درستيک سيف ي توصي برايصفتــ
ــن حال ي و در عيحماســ ي با چشم اندازياتيک سده کامل از تجربي

ن امــر يب ان بر زدني که به واسطه مياز بــود تا به عباراتيهولناک ن
 يعباراتگر يد ،مي ببريده شدند، پي هم فهميضعوکه  ده،يواقع و ا

 يب متناقضيک ترکي، "ستيدولت کمون"ا ي، "ستيحزب کمون"مانند 
  ... آن بود  دور زدني برايتالش" ســتياليدولت سوس"که اصطالح 
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ن نوع صفت يد از ايار واضح است که امروزه بايبه هر حال بس «
 ها بارها مجبور ي سازن صفتي مقابله با ايبرا.  اجتناب کرديســاز

  است که به فهم منيزين چيا. خ وجود ندارديکنم که تار ديشدم تأک

 و اها فاقد هرگونه معنقتي که حقيعنيشــود، يقت ها مربوط مياز حق
ام را ن حکميد اي امــا امروز با.خ هســتندي تارياک معنيژه يبه و

 امر کي بــه به مثايزيچ چيکه ه مسـلم اســت. ح دهميشتر توضيب
تواند وجود داشــته يخ نمين که تاريپس ا خ وجود ندارد،ي تاريواقع

.  هم درست استيي اســتعاليباشد درست اســت، و به گونه ا
  ...جه قانوِن وجود اســتيها، قانــوِن نمود و در نتگسست جهان

افته ي سازمان ياسي کنش سيط واقعيبه هر حال، آن چه تحت شرا «
مند با سوژه وند خوردهي پ عمِليعني است، يستيده کموني ادارد وجود

ک را در سطح يدئولوژيا ن و امري، امر نمادي، که امر واقعيشدن ذهن
اش از هرنوع ــده را، با گسستنيا نيد ايما با. ندکيق مي تلفيفرد

م، يده را زنده کنيد ايبا. مياش بازگردانهي اوليمعنا ، بهيکاربرد ِاسناد
واســطه ي بيختگي را از هرگونه درهم آميد امر واقعيبا نيچنهم اما

 يمعنيت بي، که در نهاياسي سيهااز سکانس . ميده برهانيبا ا اش
 تنها يستيده کمونيم، اي بزنيستيها برچسپ کمونخواهد بود بر آن

  ...تواند توان بالقوهِ  سوژه شدن افراد را اندوخته خود کنديم
-  يکنش يده را در ذات سه وجهيا ميبتوان ما آن که يــن برايبنابرا «

 آغــاز ياســيس ي، از امر واقعاهــقتيحق ــد ازيم بايکن فياش تعر
- يدئولوژيا ن؛ و امرينماد-خيتار اســت؛ امــريس- يامــر واقع:  ــميکن
   ...يليتخ

ار ي بســي، در شــکليم عاديک چند مفاهي يادآوريد با ياجازه ده «
  .  و ساده، آغاز کنميعانتزا
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 ينظم عاد  اســت درينامم گسســتيم" رخداد"آن چــه را که من   «
با ( وجود دارد، ياژهيو تيکــه در موقعگونه ها، آنهــا و زبانتن

 يفســت برايمان"ا ي ]۱۹۸۸" [ و رخداديهست "يارجاع به کتاب ها
شود، ياهر م ظي خاصيايدن ــا آن گونه که دري، ]۱۹۸۹" [فلســفه

ا ي،  ]۲۰۰۶" [اهايدن  يمنطق ها "يشــتر با ارجــاع به کتاب هايب(
ن ين جا اي مهم در اينکته] ). ۲۰۰۹" [ فلسفهيفست دوم برايمان"

 از ي که تابعيتيک امکان در درون وضعياســت که رخداد، تحقق 
 نو ينش امکان هايرخداد، آفر.  باشدينم ا است،ي دنيين استعاليقوان

، بلکه بر امکاِن ينـي عيهانــه فقط در سطح امکان رخداد. ستا
 ک رخداد، دري:  توان گفتيگر ميبه عبارت د.  دارديجا هاممکن

 اســت يزي امکان آن چيا، راه گشــايک دنيا يت يک وضعيرابطه با 
ن جهان، يت ايا قانوني تيوضع نيجاد ايانداز محدود اکه از چشم

 ک رخداد، وقوعيتوان گفت که ين ميهم چن. ..کامالً ناممکن است

 .... خودش استي بودن آتي شدنيامر واقع به مثابه 

نامم، مجموعه يم" تيحالت وضع"ا يو " دولت"آن چه را که من  «
اق ين سيبه هم. کننديرا محــدود م ها است که شدِن ممکنييدهايق

از  ، در چشم انديت مفروضيم که دولت، در هر وضعيگويمن م
مختص به آن  يهاياست، ناشدن  آن چه که ممکنيز صوريتجو
ها است و ي شدنيدولت همواره تناه. کنديز ميت را تجويوضع

 مثال امروزه دولــت در رابطه با يبرا. هاي شدنيرخداد نامتناه
: اســت  است؟ معلومييزهاياش متشکل از چه چياســي سيهايشدن

 يدر معنا(ــن ي حکومت، قوانيون، شکل قانيدارهياقتصاد سرما
م که ينيبيم... ــس ويارتش، پل ت و وراثت،يدر رابطه با مالک) يحقوق

عتاً شامل يها که طبن ساختارها و دستگاهيا يچگونه دولت از مجرا
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 کيدئولوژي ايهاابزار"ها را شــوند که آلتوسر آنيم ييهادستگاه

 يريشان را در جلوگ مشترکتــوان هدفي که م–ــد يناميم" دولــت
 توان ي م–ف کردي شود، تعري شدنيستيده کمونين که ايکردن از ا

 است و آن چه يان آن چه شدنيز ميمشاهده کرد که چطور دولت تما
دهد و حافظ يســت را، اغلب با توســل به قهر، سازمان مين يشدن

  يزيد چم که رخدايريگيجــه مين نتي از ايبه روشن. است تداوم شان
تواند يق شده از قدرت دولت است که مياست فقط به مثابه امر تفر

  .رخ دهد
ت مفروض يک وضعيــک رخداد در ي يآمدهايدار پي پايســازمانده

به . نامميم" قتيحق"ا ي" قتيفرآشد حق"، را من )ايک دنيا در ي(
 بودن ي، تصادف و اله بختيقتيد اشاره کنم که در هر حقيت بايفور
 وجــود دولت يآمدهايمن پ.  دارد، نقش داردي، که منشأ رخداديذات
 يم که ضرورت ذاتيبه خاطر داشــته باش. نامميم "امــور واقع"را 

تواند بر يقت نميواضح است که حق. همواره در جانب دولت اســت
ه امر واقع يقت که بر پايــک حقيآن بخش از  .ه امور واقع باشديپا
- يمند مسوژه اش است و آن را بخشيريگ جهت ازيســت، تابعين

قت، تا يک حقي يماد" بدنه"م که يد اضافه کنين بايهم چن. ميخوان
.  استييک بدنه استثنايدارد،  ي ذهنيريگک جهتيجا که آن

م از آن يگويکنم و مي استفاده ميمذهب ک استعاره يجسورانه از 
اش کاهش داد،  واقع درونرا به امور" قتيبدنِه حق"توان ي که نمييجا

ن بدنه، که در يدر رابطه با ا. ديک بدن شکوهمند ناميتوان  آن را يم
ک تشکل متشکل از ين و بدنه ي نويک ســوژه جمعياســت، بدنه يس

. م استي سهياسيقت سيک حقينش ي پرگانه است، که در آفريفردها
ان دارد، ينش در آن جرين آفريکــه ا يدر بحث مربوط به دولت جهان
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خ در خود، متشــکل از يتار. مييگويســخن م يخيما از امور واقع تار
ق نشده يدولت تفر چ وجه از قدرتي اســت، به هيخيواقع تار امور

د گفت يدر مقابل با .مندمند است و نه شکوهخ نه ســوژهيتار. اســت
 .٦٨»خ دولت استيخ همانا تاريتار

 
 افتادم روشوپنها از ياجمله ادي به اريختايب فوق سطور خواندن از پس من
  :  نوشت که

 هاج و جيگ را مخاطب طرف مهمل و اوهي جمالت از يطوفان با... «
 کنديم گمان اغلب يآدم که است باور نيبرا شگرد نيا. کردن واج
  . ٦٩»هستند هم يمعنائ حامل لزوما شنوديم که يکلمات که

  
متوسل  يادب ارعاب به قراردهد ريتاث تحت را خود مخاطب که آن يبرا ويبد
 است يروش همان نيا. کنديم سالح خلع بلکه بديفريم تنها نه را او شود،يم

 مبارزه به و دهديم نسبت انيسوفسطائ به شيشنودها و گفت در افالطون که
 مدرن- پسا انيسوفسطائ پته تا کرده جزم عزم که ويبد. زديخيبرم هاآن با

 از يکي. شوديم متوسل آنان روش به خود زد،يبر آب يرو ار معاصر
 ،يگوئ دوپهلو و،يبد آلن ژهيو به و يتئور فرنچ سندگانينو همه يشگردها

 سبک نيا. است محتوايب يهايسينوقلمبه سلمبه  و يسينوکيتار ابهام،
 ضعف اتهام به او آچمزکردن و خواننده کردن مرعوب فهد يسوا نگارش

 که نيا و کند،يم دنبال هم را يگريد هدف استاد، عظمت برابر در کيتئور
 ،دهد يجاخال يآت ينقدها برابر در که دهديم را فرصت نيا سندهينو به

                                                 
68 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, (2009). 

69 - Artur Schopenhauer, L'Art d'avoir toujours raison, p.56 
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 ريتفس خود و اندازديب خواننده نادرست برداشت برگردن را منتقد انتقاد بتواند
  .دهد ارائه يگريد
  

 ۲۰۰۹ مارس۱۵-۱۳ يروزها در مشترکا ويبد  آلنو ژکيژ ياسالو
 ،لندن دانشگاه کالج بربک در" يستيکمون دهيا درباره" عنوان با يناريسم

 معهذا بود وروي ۲۰۰ ناريسم به يورود طيبل يبها که آن با. دهنديم سازمان
. بودند آمده گرد ،بود نفر ۹۰۰ تشيظرف که يسالن در نفر ۱۲۰۰ از شيب

 يوروئي صد چند فونيآ دست کي در که بودند يجوانان اکثر کنندگان شرکت
 چند در که گور خود در مارکس .کوکاکوال گريد دست در و داشتند

 در هم آن ،يناريسم نيچن يبرگزار از بود شعف سراپا داشت قرار يلومتريک
 دو يخوشحال نيا اما .يجهان يمال يدارهيسرما قلب لندن، يتيس مجاورت

 چيه ،"يستيکمون دهيا "از جوانان لاستقبا رغميعل و اوردين دوام شتريب روز
- هيسرما مضرات در يفلسف - ياخالق يهايگوئيکل از سخنران دياسات از کي

 دانشگاه يرهااويد از زميکمون دهيا. نرفتند جلوتر زميکمون محاسن و يدار
 آن تحقق نحوه و نشد داده ربط ينيزم يزندگ به يآسمان زميکمون نرفت، فراتر

  . نکردند انيب را
  
ن يا ،لندنچاپ  "مزي تالاينانشيفا" روزنامه نار،يسم يبرگزار از قبل هفته کي

 بار: زميکمون  "عنوان با کنديم منتشر يامقاله ،يجهان هيسرما ارگانن يترمهم
 مقاله هم قبل روز شماره در هينشر نيهم ".يدارهيسرما يبرا يليبد گريد

 قرار از. يستيمارکس رهستا کي چونهم ژکيژ وصف در دارد يزيآمشيستا
 مجله. بود کرده تيسرا هم مزيتا لاينانشيفا به" زميکمون دهيا " روسيو معلوم

 نيا در که" کاليراد "چپ روشنفکر ۲۵ از شيستا به هم" يسيپال نيفار "
 يرو  BBCيس يب يب ونيزيتلو اما. پردازديم ،بودند کرده شرکت ناريسم



 ١١٧ \يت  از اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 شو برنامه کي در کنفرانس يبرگزار از قبل روز سه و شوديم بلند ههمدست
 و يمعرف به  هماو تا دهديم بيترت ويبد آلن با يامصاحبه معروف يونيزيتلو
 دهيا " همو بپردازد" است؟ يزيچ چه مظهر يسرکوز "کتاب غيتبل

 کي در. دهد حيتوض يسيانگل يتماشاچ هاونيليم يبرا هم رااش "يستيکمون
 دهيا " ايدن مردم همه تا کارند در فلک و ديشخور و مه و باد و ابر کالم
 ناريسم حول غاتيتبل نيا با زمان هم !آموزنديب و شرکا يوئي بد" يستيکمون
 روز در. است کرده اشاره آن به يکس کمتر که داد يرو هم ياواقعه لندن،

 يبرگزار محل يورود در برابر در يتظاهرات نار،يسم در ويبد يسخنران
شعار  وزن بر تظاهرکنندگان. شوديم برگزار آن در ويبد حضور هيعل ناريسم

"Yankee go home" ،شعار "Badiou go home" تظاهرات نيا. دادنديسرم 
-  به خاطر به ويبد حضور به اعتراض در ريکب يايتانيبر ستيکمون حزب را

 به ياعتراض. بودند داده سازمان آن به انتيخ و زميکمون دهيا گذاشتن حراج
 کي هيعل سابق و يستينياستال حزب کي جانب از يستينياستال سبک
 ،يسيبيب خراشگوش غاتيتبل انيم در که است واضح. سابق ستينياستال

  . نشود دهيشن آنان يصدا ،يسيپال نيفار و مزيتا لاينانشيفا
  

 انداختن زبان سر بر ،يعنوان نچنا با ناريسم نيا يبرگزار مثبت نکته تنها
 نيا يبرگزار زمان. بود يدانشگاه دياسات يسو از" يستيکمون هديا "طرح

 يماجرا ،يدارهيسرما بحران نيآخر از بعد بود يکوتاه مدت درست ناريسم
. يغرب يدارهيسرما يکشورها در يبانک ستميس سقوط و "بانک من برادرزيل"

 انبحر نيم تري وخ۱۹۲۹ سال يدارهيسرما بحران از بعد که ن بحراني ايدر پ
 را" خيتار انيپا "دهيا يجا" خيتار به بازگشت "دهيا حال ، بوديدارهيسرما

- خواب به هاسال و شرمنده" چپ "ي دانشگاهدياسات يهاگونهرد، بر يگيم
 و رسديم سر به ياسيس يسرافکندگ عصر ،دمديم يستيکمون مينس رفته
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 نيا يبرا ويبد که يامقاله در. رديگيم فرا را ناريسم سالن يستيکمون پژواک
  :ميخوانيم نيچن دهديم ارائه ناريسم
  

-ينم مشاهده يگريد هيفرض است، يبخو هيفرض يستيکمون هيفرض« 
 کنش حوزه در م،يکن رها را هيفرض نيا که شدبا قرار اگر. ميکن

 زم،يکمون اندازچشم بدون. ماندينم يباق يگريد ارزش با زيچ يجمع
 زيچ يخيتار - ياسيس حوزه در لسوفيف کي يبرا ده،يا نيا بدون
 خودش امور سرگرم کس هر ديبگذار. ماندينم يباق يگريد جالب
 فهيوظ کي مثابه به که چه آن... مينگوئ سخن شاندرباره گريد باشد،

 از است عبارت ،يفلسف فيتکل کي عنوان به  يحت شده، ليتحم ما به
 کي يهست از ديجد نحوه کي دنيد تدارک جهت در کردن کمک
   .٧٠»هيفرض

  
 يسو از بود يقدم نينخست مزبور ناريسم که است يتيواقع نيابه هر حال 

 يخال صحنه و ينينشپس کي از خروج يبرا يدانشگاه و کيآکادم طيمح
 ،"خيتار انيپا هيفرض "برابر در" يستيکمون هيفرض "قراردادن ساله، يس کردن

 طيمح نيا در که داد نشان ناريسم نيا". يشرمندگ عصر "سرگذاردن پشت و
 زميمارکس و چپ ديعقا يبرا شنواگوش جوان انيدانشجو نيب خصوصا و

 موجود شکاف که بود نيا ناريسم نيا ضعف نقطه نيتربزرگ اما. دارد وجود
 نکرد، پر تنها نه را کارگر طبقه يعني ،"يانقالب سوژه "و يمترق روشنفکران نيب

  . ستي نيستيه کمونيزم، فرضي به کمونيوفادار .کرد هم ترقيعم بلکه

                                                 
70 - Alain Badiou et al, The idea of communism, edited by Costa Douzinas & Slavoj 

Zizek Verso, London, 2012. 
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است به آخر ي که سيزمان«د ي گويرش مي اخيک از مصاحبه هايو در يبد
ک مورد يکم در ش دستين ادعايا. » شودي رسد عشق شروع ميخط م

 پس از ترک يعنيدش در مرحله سوم يمصداق دارد و آن هم تحول عقا
 کامل خط يه به سترونو پس از آن کيبد.  خودش استياسيتشکل س

است بدون حزب و يخط فاصله از دولت، س "يعنياش،  مرحله دومياسيس
- ست سال، بهيبرد، البته پس از گذشت حدود بي ميپ" استياست بدون سيس

اش را در قالب يزم افالطونيافتد و کمونيس مي پولياد عشق افالطون به کالي
 از يني التيهاه در زبانياژه فرضو. داردي ميبه ما ارزان" يستيه کمونيفرض"

 يزي چيعنياست " ش تزيپ "يل شده به معنايتشک" thèse"و " hypo"دو کلمه 
ن پرسش که يدر پاسخ به ا. ستيهم ن" تز"ک ي يکه به لحاظ اعتبار هنوز حت

از سه " ديزم جديه کمونيفرض"د که يگويو ميست، بدياش چ"هيفرض"
"axiomes) "ي حکميهيک اصل بدي. ٧١ه استل شديتشک) يهياصل بد 
ک ي يعنيقان و جهانشمول، ي بر باور و اي است متکيرقابل اثبات، امريغ

ها از ک تعلق دارد و سدهيو در بهترن حالت به دوران اسکوالستيبد! دگم
  . ک به دور استيالکتيد

  يستيکمون جنبش خيتار ييوي بدخوانش

" يستيکمون هيفرض "نام به کتابش در توانيم را ويبد ياسيس اتينظر دهيچک
 خجوالنه اعترافات. "ندارد يخوانائ چندان آن يمحتوا با کتاب عنوان. افتي
 نکته تنها. باشد توانستيم ياتريگو عنوان" پرمدعا ستيمائوئ کي خرتأم و

 قالب در همآن. است" زميکمون" از ياخالق و يعرفان دفاع ينوع کتاب تمثب
. ديوزيم مخالف جهت از باد که يدوران در ليتخ و شهياند ده،يا ه،يفرض کي
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زمان نگارش  تا اششيدايپ بدو از يستيکمون جنبش خيتار يبررس در ويبد
 سخن مرحله سه از ش،يهانوشته گريد در چه و کتاب، نيا در چه ،کتاب

 را" سکانس "کلمه بلکه کندينم استفاده" مرحله "واژه از ويبد البته. ديگويم
 يرويپ به ويبد. دارد را خودش خاص ليدل واژه نيا از استفاده. دبريم کار به
 ن رابطهيو در ا، ندارد باور خيتار تداوم و يخيتار يهافرآشد به آلتوسر از
است داشته ي از سيخيتارر ي غيکرديدهد رويفلسفه اجازه م«: سد ينويم

 دارد يبدائم نه که است رانندهيب قطار چونهم خيتار آلتوسر يبرا. ٧٢»ميباش
 در يگاه از هر و دهديم ادامه رشيمس به هدفيب ،يمقصد نه و
 سوار يگريد افراد و  شدهادهيپ يمسافران کند،يم توقف يهائ ستگاهيا
. شوديم خارج هم خط از و روديم يکجک رانندهيب قطار نيا. شوند  يم

 هاهواژ فقط م،يکنيم مشاهده هم ويبد نزد را خيتار به برخورد نيهم
، درون مازاد نقطه ،يته قت،يحق وانمودار، ،سکانس رخداد،! کنند يرمييتغ

 يهالي ريرساند، او حتيو کار ناتمام آلتوسر را به سرانجام ميبد ...و يبودگ
 ي ناکرده روزي کند تا مانع آن شود که خدايخ را هم از جا ميراه آهن تار

  . ره به راه اندازدخ را دوبايقصد کند که قطار تار ينافرمان سوژه
 
 از اول سکانس )۱(: نديبيم سکانس سه يستيکمون جنبش خيتار رد ويبد

 کمون شکستتا  فرانسه ريکب انقالب از يعني، ۱۸۷۱ سال تا ۱۷۹۲ سال
 کسب ،ياتوده اميق: کننديم انيب نيچن را دوره نيا يهايژگيو. سيپار

 شکالاَ ياغال موجود، نظم يانقالب يسرنگون قيطر از هاتوده توسط قدرت
 يتمام ويبد سکانس نيا در". برابر جامعه "ديجد نظم يبرقرار و کهن جامعه

 سکانس )۲( کند؛يم غيتبل و انيب کاست و کم يب را روسو ژاک ژان اتينظر
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 سال در اکتبر انقالب از يعني رد،يگيبرم در را ۱۹۷۶- ۱۹۱۷ يهاسال دوم
. نيچ يفرهنگ انقالب اني جردر" رنفرهچها باند "شکست تا هيروس در ۱۹۱۷

 و ميشو روزيپ چطور که نيا از بود عبارت مرحله نيا در لهأمس ويبد نظر از
 انقالب شکستزمان  از سوم سکانس )۳(. ميکن حفظ را قدرت چگونه
 در" يستيکمون هيفرض "کتابش چاپ زمان تا ۱۹۷۶ سال در نيچ يفرهنگ
 با چطور که نيا از بودند عبارت دوره نيا مسائل و دارد ادامه ۲۰۰۹ سال

 نوع از يفلسف يطوالن يمائيپ راه کي چطور يعني م،يشو و ردر رو شکست
 يديجد مبارزه ،فلسفه يهاقله به دنيرس از پس تا ميده سازمان را يمائوئ

 -۱۹۷۶ يهاسال و ۱۹۱۴ - ۱۸۷۱ يهاسال دوره دو. ميده سازمان نو از را
 را شيدادهايرو و خيتار نيا تکرار و نامديم فترت يهاسال را ۲۰۰۷

 يستيکمون جنبش گذشته سال صدوپنجاه خيتار يبنددوران. ننديبيم ناممکن
  .است يدرآوردمن يلحاظ هر از ويبد توسط

  
 جنبش ساله صدوپنجاه خيتار يدتراژ نامهلميف صفحه چند يط در ويبد

 ر و سن ژوستيبسپرو دنآم صحنه يرو به با ويسنار سد،ينويم  رايستيکمون
 که يدادهائيرو تمام انيم از. ابدييم انيپا مائو زن سقوط با و شوديم شروع
 در" چهارنفره باند "شکست تنها سرگذرانده از جهان در يستيکمون جنبش

 و ميعظ بتيمص کي شيبرا نيچ انقالبان ي در جري جناحيان دعواهايجر
  :  سدينويم ياسيناح از قدرت سن جي طرد ايپدر  ويبد. است ساز سرنوشت

  
 حزب زم،ينيلن ،ياتوده يدموکراس ،يکارگر جنبش زم،يمارکس« 

 واقع به - ستميب سده ابداعات همه - يستياليسوس دولت ،يپرولتر
  ٧٣»...ستندين ديمف ما يبرا گريد
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ست شرمنده يو، مائوئيبد: ستيک"  ما "از منظورش که کندينم روشن او البته
 ييجدهم برومر لويه"ن؟ مارکس در کتاب يلسوف عاج نشيو، فيا بديو 

 بناپارات ي لوئي وسپس کودتا۱۸۴۸ شکست انقالب ي که در پ"بناپارت
  : ديگوي م،نوشت

 
ر يدر مس. کنندي خود را مدام نقد مي پرولتريبرعکس، انقالب ها.. .«

-يبه عقب باز م يي تو گوستند،يايشان دائماٌ از حرکت باز محرکت
نقطه . د تا آن چه را انجام داده بودند بار دگر از نو آغاز کنندگردن

تو . رندين خود را به سخره گيشي پيها تالشينظرضعف و تنگ
 يروين نيکوبند که از زمين مين بر زمي ايشان را برا خصمييگو

 غول آساتر از گذشته در برابرشان يرند تا در مصاف بعدي بگياتازه
ان يپايها در برابر ابهت و عظمت بها آنن مصافيدر ا. قدعلَم کنند

کشند تا سرانجام اوضاع و يشان مداوماً خود را پس ميهاهدف
 ناممکن شود و خود يگردگر هرگونه عقبيد که ديد آي پدياحوال
ن جا است که ين جا است، هميکه رودس همط بانگ برآورد يشرا

  .٧٤ »د رقصديان جا است که بين جا است، همي گل هم!ديد جهيبا
  

زم را ينياستال ي هم فروپاش،شيصدوپنجاه سال پدر  مارکس ييتو گو
ها که به اسم چه. وي از نوع بدييهاهم ظهور آدم  کرده بود وينيب شيپ

هم که گندش درآمد به حساب مارکس  بعد زم نکردند ويمارکس و مارکس
 ي برخودل ويک تحلي بازگفت شده از مارکس ما با يدر جمالت. گذاشتند

 يحه خوشبويم که راياها مواجهيروزيها و پ از شکستيکيالکتيد
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و يرسد، حال آن که بدي از آن به مشام مياي قوياي و پوي انقالبينيب خوش
خ و گذشته نه ياش به واسطه عدم فهم از تاري از سرخوردگي ناشينيبا بدب

  .فرستدي مراههيبه بش،  اچندان درخشان
  

و که از يبد" يستيه کمونيفرض"، درست برخالف ۱۹۱۷- ۱۸۷۱ يهاسال
د بتوان يبرد، را شايزم نام مي کمونيها به عنوان دوران فترت و خاموش آن

ه يفرض "يهان ساليتر مهمي و چه عملي شد که چه به لحاظ نظريمدع
زم ين بار تالش شد تا کموني اولي آن براي که طييهاسال. بودند" يستيمارکس

م و شجاعانه هم ي عظيطرح. ابدي ارتقا ي به سطح عملي نظراز سطح صرفاً
و، يد بديارزش از دين دوران بيهم. ک و هم در عمليبه لحاظ تئور

 يعنيو ي مورد عالقه بدي را پروراند که در کل دوران فلسفيپردازان هينظر
 دوم تا به امروز، ي پس از جنگ جهانيهااز سال" يفلسفه فرانسو"دوران 

 ي حتيو، که هم قد و قبايتوان سراغ گرفت، منجمله خود بدي را نميکس
نگ، يوال مهري، البريپلخانف، کائوتسک.  دست دوم آن دوران باشديهاچهره

به ش يهادر نوشتهو يبد... نگ، لوکزامبورگ ويلفردي، هين، تروتسکيبوئر، لن
ته شد، البيها هم محسوب نممه دست د جزءي که حتي کس-ن ير از استاليغ

خ يو تاريبد. کندياد نمي يگري از فرد د- يها و نه در دوران بعددر آن سال
اش هم خيت تاريند و روايبي مييمائو- ينينک تار و معوج استاليرا با ع

. خياطالع از تاري کودکان بي برايت قصه جن و پريست به روايشباهت ن يب
ها، به  قبوالندن آنيرود، براياش به راست مياسي که مواضع سيو زمانيبد

ن دوران متوسل ي هميستي راست در درون جنبش مارکسيهاپردازهينظر
شان با جناح  در مجادالتيات پلخانف و کائوتسکي نمونه نظريشود، برا  يم

و يبد. ها بکندن اشاره به آنيتر آن که کوچکيکند بين را تکرار ميچپ و لن
  .کندياش را ابله فرض منيمخاطب
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 ي اخالق- يعرفان" يستيه کمونيفرض "يمن درآورد" يبندسکانس"ر در براب
در " ش دولتيدايپ"ش تمدن و لحظه يداي، که نقطه شروعش را پييويبد

زم يکمون "يگذارهي پايعني، "يستيه مارکسيفرض"ند، ما يبيش ميهزاران سال پ
و  مدرن يدارهي سرماي علمي که به بررسياهيفرض. ميدهيرا قرار م" يعلم
انه سده يقطه شروعش منپردازد، که يق مراحل تکامل و انکشاف آن ميتدق

خ نائل آمد، يدر سده نوزدهم بود که بشر به کشف علم تار. نوزدهم بود
و ي به بديازياش ن کشفيش بشر وجود داشته و نه برايداياز بدو پ" رخداد"

چ ي از هييويبد" رخداد" چرا که ،اشني به قوانيابي دستيبود و نه برا
که جهت " معجزه"ناب است و از جنس " شانس"کند، يت نمي تبعيا  قاعده
ا  به شانس در چرخش چرخ ياج دارد و يامبر احتيک پيا به ياش تحقق

ش از مارکس و هگل يرخدادش، به واقع به دوران پ" هينظر"و با يبد! گردون
 از يکي، يلسفخ، به دوران عصر حجر فيگردد، به دوران ماقبل کشف تاريبرم
  ". يفرنچ تئور "يهايژگيو
  
 ييهاتيک چند واقعيخ، صرفاً به کشف ي کشف تاريعنيد، ين کشف جديا

از آن لحظه به بعد .  هم بودانسانشود، بلکه کشف يدرباره گذشته منحصر نم
ن به ياز ا. د داشته باشديبايخ را هم مي مهر تاريانهي در هر زميهر پژوهش
در . رسديان ميخ هم به پايتاريوسته و بي منفصل، ناپيها"درخدا"بعد دوران 

اش در سده نوزدهم، مارکس خ و کشفي تاريروند انکشاف شناخت انتقاد
 يري است بر تعهد و درگيمتک" يستيه مارکسيفرض. " استيچهره مرکز

خود  اشي که مارکس در سرتاسر زندگيا، نکته)سيپراکس (ي و عملينظر
، از جمله "هيسرما"تا " ستيفست حزب کمونيمان"از :  بود بند يبه آن پا

 يهايژگين همه از ويا.  که از مارکس الهام گرفتنديگرانيشه و کنش دياند
ه است که يخ، چرا که با سرماي تاريژگين رو از ويبودند، و از ا" هيسرما"
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 يزي آن چأه منشي، سرما"يستيه مارکسيفرض "يبرا. شوديخ کشف ميتار
  . نام نهاد" خ جهانشموليتار" کانت بر آن است که

  
، در ييويبد" يستيه کمونيفرض" در ي و خطي سکانسيبندبرخالف دوره

خ ين تاريا.  استيرخدادري و غيرخطيده، غيچيخ پيتار" يستيه مارکسيفرض"
، از سال ۱۸۹۵ - ۱۸۴۸ يهاسال: اندمي قابل تقسيزي متمايبه دوره ها

 -۱۹۱۴ يهاتا سال مرگ انگلس؛ سال" تسيفست حزب کمونيمان"نگارش 
 - ۱۹۲۳ يها جنگ و انقالب؛ ساليهازم، سالي، بحران در مارکس۱۹۲۳
چپ نو؛ و از  "ي سال ها۱۹۸۹ -۱۹۶۸زم؛ يني سلطه استاليها، سال۱۹۵۳
" يستيه مارکسيفرض"در . هي سرماي موقتيروزي پيها تا به امروز سال۱۹۸۹
ه يشوند و نه بر پاين مييه تعي سرماخي بر اساس تاريخي تاريهادوره

ن يک چني يبررس! لسوفيا آن فين ي اي فرديهاا باوري ق وي، عالاحساس
 نقد يخي تاريستياليل ماتريه و تحلي و تجزيک بررسيد بر اساس ي بايخيتار

امروزه  .زم باشديه مارکسي و نظريستيخ مارکسي نقد تاريعنيزم، يخود مارکس
زم يش، بحران و افول مارکسيدايخ پي پرداختن به تاريعنان امر نه تنها به ميا

ها ستيه آن گونه که مارکس و مارکسيبه مثابه امکان فرارفتن از سرما
 که يا بالقوهيهاها و فرصتتيد از موقعين بايدند، بلکه هم چنيفهم

 گرفت يسه پي منحط و دگردياگونههها را با آنيزم از دست داد، و يمارکس
 ين امريچن.  قرار داديوستند، را هم مورد بررسيخ پيه سرانجام به تارتا آن ک
 يعنيبود، " يستيه مارکسيفرض"زنده يچه که برانگسر است که آني ميتنها زمان

 و ياتياست، بتواند عصب حيزم به مثابه چشم انداز و سيه مارکسيفرض
خ، ي تاريهاتين کالن روايزم در بيچرا که مارکس. خ مدرن شودي تاريمرکز
  " ست؟يزم چيمارکس"ن است که يامروزه پرسش ا. ن استيترکالن
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 نيترکوچک يستيکمون جنبش خيتار اش اززدهشتاب يبررس در ويبد
آلمان  در انقالب شکست:  کندينم آن ياسيس مهم يدادهايرو به يا  اشاره

 کشتار و ۱۹۲۸ سال در نيچ اول انقالب عيفج شکست ؛۱۹۲۳ سال در
 که يستينياستال نترنيکم نادرست يهااستيس واسطه به ستيکمون هزاران
 سازمان را شمشهور يطوالن يمائيپ راه  در مخالفت با آنمائو تا شد باعث
 در نياستال نقش کند؛ يدهنوسازمان از را نيچ ستيکمون حزب و دهد

 ينابود و مسکو محاکمات فرانکو؛ يروزيپ و اياسپان انقالب شکست
 ؛ني در دوران استاليت در شورويرکمونسيست و غيها کمون ونيليم
 دنيرس قدرت به  آلمان که منجر دريستينياستال نترنيکم غلط يها استيس
 ستيکمون حزب اسفبار سرنوشت تلر؛يه -  نياستال يمان دوستيپ و ؛ شدتلريه
 اشغال ؛يشرق آلمان در کارگران سرکوب دوم؛ يجهان جنگ انيپا در وناني

 اثر در ياندونز در ستيکمون هزار ۸۰۰ از شيب کشتار ؛يچکسلواک ينظام
   .مائو صدر ياسيس يمش از يرويپ

  
 يااشاره نيترکوچک ويبد که معاصرند خيتار يدادهايرو از يهائنمونه هانيا

" رخداد "هانيا ويبد فلسفه بر بنا که چرا است ويبد با حق. کندينم هاآن به
 از. ينياستال يعيفجا يعني ،هستند" اروانمود "يگهم هکبل شوندينم محسوب

 اريبس ستيکمون حزب موضع يستيکمون جنبش آورهفاجع يدادهايرو انيم
حائز  تلريه دنيرس قدرت به زمان تا ۱۹۳۰ يهاسال فاصله در آلمان رومندين

 اريبس ياقتصاد بحران در آلمان جامعه هاسال آن در. است يشتريب تياهم
 کيهر که داشت وجود کشور در مهم ياسيس يروين سه و برديم بسر يژرف
 از بودند عبارت حزب سه نيا. داشتند را هاتوده يآرا سوم کي تيحما

 و طلب، اصالح دموکرات اليسوس حزب ،يستينياستال ستيکمون حزب
 کشور ياسيس اوضاع از آلمان ستيکمون حزب يابيارز. يتلريه يناز حزب
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 جهينت در و است کارگر طبقه به خائن کراتودم اليسوس حزب که بود نيا
 و ياپنبه و يتوخال بيفر عوام حزب کي تلريه حزب و است ياصل دشمن
 نترنيکم هيتوص به البته (ستيکمون حزب ياسيس موضع. است يفرع دشمن

تا وهله  شوند موجب يکراسودم اليسوس با مخالفت با که بود نيا) ينياستال
 سرعت به شيهابرنامه واسطه به هم تلريه. د رسقدرت هموقتا ب تلريهنخست 
 منتقل ستيکمون حزب به قدرت گاهآن و داد خواهد دست از را نفوذش
" ماوراچپ "ظاهر در يابيارز نيچن کي يبرا ميعظ يبهائ تي بشر!شد خواهد

 ويبد که ياياسيس خط که داد ميخواهنشان يبعد صفحات در. پرداخت
 ستيکمون حزب موضع به اريبس شباهت کنديم هيتوص فرانسه در امروز
  و تشکلحزب مخالف ويبد خوشبختانه. دارد هاسال آن در آلمان ينياستال
از تعداد شاگردان کالس   همهوادارانش که ندارد يحزب تنها نه و است
  .کنندياش تجاوز نم درس

  
 يتسيکمون جنبش خيتار يدرآورد من و سبکسرانه خوانش از پس ويبد

 قالب در نوزدهم سده در يستيکمون دهيا که رسديم جهينت نيا به يتاکنون
، و امروزه "ي دولت-يحزب"ستم در شکل يود، و در سده بب" ياتوده جنبش"
ه يفرض"ها  آنين دو الگو نه مطلوبند و نه مناسب، و به جايک از ايچ يه

توسط " يستينکمو جنبش" خيتار تيروا. دهديخودش را ارائه م" يستيکمون
ک از سه سکانس يشود و هر يم" زمين کمونيد"خ يت تاريل به روايو تبديبد

و يبد). ن، مائويمارکس، لن(امبر خودش را دارد ي پيميان ابراهير اديآن هم نظ
ا ياش عزم جزم کرده تا چون محمد، خاتم االنب"يستيکمون هيفرض" يهاهيبا آ
  . شوديستيان کمونياد
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  رايگريد زيچ که ساده باور کي بر است يمتکو يبد" يتسيه کمونيفرض "
" يستيکمون دهيا "از است عبارت زيچ آن و ميکن يدارهيسرما نيجانش ديبا

 قرار خود همت وجهه را" يستيکمون دهيا " يبازساز ويبد. است ممکن امر که
 انصاف ديبا يول است نوشته باره نيا در ياريبس متناقض مطالب وا .استداده

 هم آن و است داشته يثابت موضع همواره مورد کي در کم دست که داشت
 تمام در که يانکته نيرتريگچشم. است اشيرطبقاتيغ يشناسه جامع

 آثار هيکل در. است يطبقات برخورد نبود ،خورديم چشم به ويبد يها نوشته
 او يتوجهيب. ميکنينم مشاهده جامعه در طبقات مقوله به يااشاره نيترکم او
 يلسوفيف از البته که (است، يفراموش و يانگارسهل يرو از نه نکته نيا به
- به قايدق بلکه) اشيستينه مائوئيشي، آن هم با آن پاست ديبع اريبس ويبد رينظ

 آن از اي و) آن يستيمارکس يمعنا به (طبقات وجود به او باور عدم واسطه
 اثبات يبرا کنديم گذرا ياشارات تطبقا وجود به که يموارد در ترمهم

 ياسيس و ياجتماع مسائل به يطبقات برخورد بودن يرعلميغ و بودن نادرست
 درباره شناخت ي، جستاراخالق" کتاب وستيپ يامصاحبه در او. است

  :ديگويم نيچن اش "شر
  

 تيوضع است کرده رييتغ که يزيچ نيدوم گذشته سال ستيب يط در«
 دولت يطبقات استيس دهيا به ما يطوالن يهامدت يبرا. است" طبقه"

 و ابتکارات که ميباور نيبرا امروزه،. ميباورداشت رهيغ و يطبقات
 کنند،يم انيب طبقه کي ندگانينما مثابه به را خود که ياسيس ابداعات

 سر به عمرشان{ اندداده انجام بدهند، انجام توانستنديم که را هرچه
 قابل ابزار کي طبقات از يستيمارکس ليتحل گذشته در. }استآمده

 يهاحرف از يبرخ يکل شيگرا که باورم نيا بر. بود ياعتماد
 گردم،يبرنم مساله نيا به گريد! اندشده ديأئت مارکس، ياصل يشهود
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 سر بر مساله. ميندار زميمارکس در نظر ديتجد به هم يازين اصوال
 طبق بر که است يستيارکسم ديد نيا گذاشتن سر پشت و رفتن فراتر

 يندگينما استيس توسط که جامعه در موجود ينيع يهاگروه آن
 و بود مهم گذشته در ديد نيا. دينام ياجتماع" طبقه "بتوان را شونديم
 کرد شروع نکته نيا از توانينم گريد من نظر به اما امروزه. قدرت با
 از ميتوان يم ام البته. ساخت استوار را خود" طبقه "دهيا بر اي و

 تضادها و تناقضات از ،ياسيس يهاتيوضع از ،ياسيس يفرآشدها
 نيا توانينم وجهچيه به گريد اما. ميکن شروع }ييمائو اصطالحات{
 گريد انيب به. کرد يبند فرمول يطبقات يبازنمودها در را هادهيپد
 استيس "اي و باشد توانديم" يرهائ استيس" ايفقط  استيس

 يعلم مطالعه و يبررس کي در يعني ،)يطبقات استيس نه" (يارتجاع
 در را استيس توانينم جامعه، در طبقات کارکرد نحوه از ينيع و

  . ٧٥»ختير طبقات قالب
  

 کانت ميمفاه و روديم شيپ يکانت اخالق يسو به آشکارا ويبد کتاب نيا در
 در  .رديگيم کاربه يستيمارکس ميمفاه هيعل ميرمستقيغ و ميمستق طوره ب را

 کل منافع با رابطه در فقط" حق  "و ،"بد  "،"خوب" ياخالق ميمفاه زميمارکس
 در يعني ابد،ييم يعنم که است  زحمتکشيها و تودهمزدبران و کارگر طبقه
 با رابطه در نه و زحمتکش يهاانسان يماد يزندگ طيشرا بهبود با رابطه
   : سدينويم ويبد. جامعه" عام "منافع

                                                 
75 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 يتقيحق چيه منافعش، يريگيپ در غرق ،يانسان -وانيح نيا يبرا«
" هاقتيحق اخالق "همانا معتبر" اخالق "تنها او يبرا... ندارد وجود
  .»}!ستيچ منظورش که دانديم شيخدا{ است

  
 صاحبان توسط يدارهيسرما نظام در مزدبران و کارگران که تيواقع نيا اما

 ي بلکه امروزه حتمسلم" قتيحق "کينه تنها  هک شوند،يم استثمار هيسرما
 و يستياليسوس انقالب کي يپ در که تيواقع نيا و است، شمول همجهان
 برنديم" نفع "زحمتکش يها تودهکارگران ،يستياليسوس جامعه کي يبرقرار

 ساده قتيحق ود نيا اگر حال ،است يگريد  مسلم"قتيحق "کي خود هم
 هستند" منافع "براساس صرفاً که چرا دنشوينم محسوب قتيحق ويبد يبرا

 يد ارتجاعي عقايبه آشغال دان ديبا را اشفلسفه کل و يئويبد" قتيحق "پس
  .دفرستا

  
 يطورآن" خالقا "با اشانرابطه و ،"رخداد "،"قتيحق "يفلسف هينظر اگر يحت
 نيا ميشويم مواجه آن با که يمشکل نياول م،يريبپذ را دارديم اظهار ويبد که

. ميانبوده روبرو پسند اخالق و خوب يدادهايرو با فقط خيتار در که است
 ،شونديم محسوب يراخالقيغ ويبد اريمع با که ياريبس يرخدادها خيتار در
 راديا نيا به خود ويبد البته. اندنبوده کم هم تعدادشان و داشته وجود هم

 دارد اشاره يتلريه زميناز ظهور به خودش و است واقف اشهينظر به ياساس
  يعني نهد،يم اسم ٧٦"وانمودار" آن بر بلکه داند،ينم" رخداد "کي را آن يول
   دراو. نامديم "فاجعه" را آن هم يگاه و "يرواقعيغ و يا باسمه رخداد"ک ي

                                                 
 خود آنان و کرده اخذ هاستيمدرن- پست از را واژه نيا او. رديگيم کار به را Simulacrum کلمه ويبد -  ٧٦

 قرار برابرش در را "باسمه"يا  و "ننموظاهر" ،"فرتور"ي هاواژهي فارس زبان در. اندکرده اقتباس افالطون از
 .نمرا پيشنهاد مي ک "کردن وانمود"  شهير از، "وانمودار" واژه من. اندداده
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  :  سدينويم يتلريه آلمان در يناز ميرژ با رابطه 
  

 از اشگسست ،"رخداد "به يوفادار برخالف" وانمودار "به يوفادار« 
 بسته يگرائخاص کي بلکه ،"يهت"  يتيجهانشمول کي نه را تيوضع

  کي وانمودار يارتقا توسط - يته. کنديم ميتنظ مجرد مجموعه کي
 نيا اشهدف اش،تيجهانشمول با همراه جا نيا در - "ذات-رخداد"

 را" همه " که چه هر که معنا نيبد. بازگردد بتواند ذات نيا که است
 است مرگ از متفاوت که چه آن و است، مرگ دهد،يم قرار مخاطب

 يمعنا به لزوما جا نيا در" همه. "يآلمان ذات خدمت در است يبردگ
 تعداد بلکه ست،ين" همه "کي ذات که چرا -ستين يآلمان جامعه ذات
  .٧٧»شوديم مسلط" همه "بر که است ياندک

   
 با رابطه در استاد يهانوشته از که يجائ آن از ويبد يرانيا انيدانشجو از يکي

او  از يامصاحبه در آوردينم در سر يزيچ" وانمودار "و" رخداد "نيب تفاوت
  : ديگويم ويبد. سازدروشن شتريب را تفاوت نيا که خواهديم
  

 ،يته" رخداِد "کي که يحال در. است" يرخداد نمودار  "کي فاجعه« 
 در. دهديم ندا را يته شدن پر اما هفاجع کند،يم احضار را تيوضع
 و است قتيحق کي ينگيتک تيجهانشمول ريدرگ" رخداد " که يحال

 دخو بطن در را تيانسان جهينت در و آورديم شيپ کامل تيوضع کي
 آن و دهديم سازمان را ذات کي ارعاب فاجعه برعکس دارد،

 از. کنديم محدود را دارند" يستگيشا "تيانسان در که را يزهائيچ

                                                 
77 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal, p74. 
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 و کرانيب کار کي در قتيحق که شوديم استنباط نيچن رخداد کي
 توانديم ياتفاق "گفت توانيم  فقط که ياگونه به است، ناتمام

. دارد فاصله اشيهست با - فعال - قتيحق کي رابطه نيا در". افتديب
 سروکار فاجعه با م،يکن حکم قتيحق جا نيا -حضور به که يزمان
 تيوضع که است، يرواقعيغ جا نيا -يهست نيا يگوئ. ميدار

- داشتن وجود بر دادن يگواه راه تنها که کند،يم مقاومت دربرابرش

 به نامناسب که هست، جا نيا چه آن که ميبگوئ که است نيا اش
 يهست خاطرنيا به وجودش، بطن از سربرآورده مثال قتيحق حال
 کي ۱۹۱۷ اکتبر فيتعر نيا با. باشد -دينبا-جا-آن که دارد

 کي ۱۹۳۳ در تلريه دنيرس قدرت به که يحال در است" درخدا"
 زيتم قابل يشناخت يهست لحاظ به دو نيا تفاوت  ".وانمودار "فاجعه
 دوران گذشت هم که در آن چه آن يگذار نام حال نيع در است،

  .٧٨»قابل خوانش است
  
 آن و نشود آلوده يتلريه يناز دهيپد به" رخدادش "يايدن که نيا يبرا ويبد
 نيترفهم رقابليغ به سازد خارج اشمنزه و پاک" رخداد" جرگه از را

 را اشيفلسف ريتزو و شوديم متوسل يجوج و مأجوجاي زبان يهايبندباز
 مخالف را خود همواره که يحال در ويبد. سازديم انينما يوجه نيبهتر به

 يسوا او، از شده گفت باز جمله نيهم رد کنيول کند،يم اعالم يکانت اخالق
 ديبگو خواهديم و شوديم متوسل يکانت استدالل همان به اش،نگارش نحوه

 در نه و بودند" همه "نيمب نه بودند نژادپرست و گرايمل چون هايناز که

                                                 
78 - Alain Badiou, entretien avec un étudient:  

http://www.lasca.fr/pdf/entretiens/Alain_Badiou.pdf 
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 در را) يکانت يهامقوله و احکام يعني (استدالل نحوه نيهم اگر". جاهمه"
 دادهايرو نيا م،يببند بکار نيچ يفرهنگ انقالب اي و فرانسه ريکب انقالب مورد

 تمام در اصوال. شونديم خارج" قتيحق فرآشد "و" رخداد  "جرگه از هم
 يبرا نه و بوده" اجهمه  "در نه نامد،يم" رخداد "ويبد که يخيتار يدادهايرو
 جا همه در نه و يگريد بخش هيعل جامعه از يبخش همواره ،" کسهمه"

، سلطنت و کليسا هافئودال هيعل جامعه از يبخش فرانسه انقالب در. اندبوده
 راه ندگانيپو "هيعل مائو خود قول به هم نيچ يفرهنگ انقالب در و بودند
 است" رخداد" به يطبقات غهبص انتساب با تنها". نوپا يبورژواز و يدارهيسرما

 و تناقض دچار ويبد چونهم و ديرس ينيع و يعلم شناخت به توانيم که
 مهين – ستيمائوئ مهين نيا و،يبد رياخ يهانوشته در. نشد يگوئ پال و پرت

 بلکه شودينم دهيد ينشان يطبقات برخورد از تنها نه ،پرمدعا و خجول براليل
  . زديخيبرم هم آن با مخالفت به صراحت با يموارد در
  
 ،ياسيس ،يهنر، يفرهنگ ،يادب يهانهيزم همه در که لسوفيف يويبد
 مقاله صدها و کتاب هاده عشق  ويقيموس ،يفلسف ،يروانکاو ک،يدئولوژيا

 در را شدن کمي و ستيب سده هگل + مارکس قصد خودش گفته به و نوشته
 که غايدر سد،ينويم" يستيکمون هيفرض" بارهدر کتاب نيچند و پرورانديم سر

 علم، و هنر فلسفه، يسپهرها برخالف. سپارديم يفراموش به کامال را اقتصاد
 استثمار،. دارد سروکار مردم روزمره يزندگ با که است ياحوزه اقتصاد سپهر

 آنان که بهتر چه پس. کرد يالپوشان ي باففلسفه با شودينم را فقر و يکاريب
 عاج برج لسوفيف ستهيشا افتاده پا شيپ مسائل نيا اصوال. ميريبگ دهيناد را
 تشکالت لسوف،يف ريغ و يمعمول يهاآدم برعهده را آن ديبا و باشدينم نينش

 يهاسازمان کاها،يسند ،يکارگر تشکالت ،ياسيس احزاب رينظ يارزشيب
 نيهم با را اشمخالفت صراحت با که ما لسوفيف تازه. وانهاد يردولتيغ
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 ردهک اعالم بارها اند،بوده هم مضر بلکه دهيفايب فقط نه او نظر از که تشکالت
 را کانما نيا او به که فرانسه کشور نيهم در که ديبکن را تصورش. است

 يکسان چه را انيب يآزاد نيا اوالً بزند، را هاحرف نيا يراحت به که دهديم
 اگر که ديبکن را تصورش يالحظه يبرا يثان در و اندآورده فراهم شيبرا
 از يدمار چه ياردهيسرما بودند،ينم ييکايسند تشکالت و احزاب نيهم

 گشتيبازم هفدهم سده تيوضع به جامعه حالت نيبهتر در. آورديدرنم مردم
 کردنخفه حقوق،يب کارگران زدنشالق کودکان، از دنيکش يگاريب(

 مگر م،يبرو دور راه چرا). ما چشم يجلو نمونه رانيا در زنان و بدستان  قلم
  . مياکرده فراموش را مزيناز دوران آلمان

  
 به يحزب تشکل و سرآمدههب عمرش" حزب "امروزه که است يمدع ويدب

 ديگوينم صراحت به ويبد کجاچيه در که نيا با. است داشته تعلق گذشته
 حزب "بلکه ،يبورژوائ ياسيس حزب کي نه ،"حزب "از منظورش يول

جامعه  کي جاديا يسو به رفتن و يدارهيسرما دولت يسرنگون جهت" يانقالب
  .  باور نداردين حزبيک چنياو به .  استيستياليسوس
  : سدينوياو م

 
 و هدف که شد متوسل" حزب "به يانقالب استيسستم يدر سده ب«

 خود نيزم يرو بر رفتن دولت مصاف به از بود عبارت اشفهيوظ
 درگذشتن و يائدز دولت يبرا يدولت قدرت گرفتن دست به و دولت

 .٧٩» دولت امر از

                                                 
79 - Alain Badiou, Manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre 

philosophique"), 1989. 
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 نام "يجنگ ميپاراد "آن بر که کياستراتژ برنامه و طرح نيا ويبد نظر از
  . ديگرائ يتمرکزگرائ به ينهائ مرحله در ستميب سده در نهد،  يم

  :سدينويم يگريد کتاب در او
   

 کرد اعالن ستميب سده. داد دينو د،يد ايرو کرد، اعالن نوزدهم سده«
  ...است ساخته متحقق را آن اکنون هم و جا نيهم که

 بدون يانقالب استيس کي ميبدان که است نيا يديکل مساله مروزها
  . ٨٠»است ممکن حزب کي

   :سدينويم"  درباره شناخت شري، جستاراخالق "ا در کتاب يو 
  
م يده باور داشتين اي من و دوستانم به ا۱۹۷۰ دهه يهاتا اواخر سال«

 اما. داردي را مفروض مياسي حزب سي بخش نوعيياست رهايکه س
" است بدون حزبيس"م که يادهي رسيده کامال متفاوتيک ايامروزه به 

  .٨١».ميناميم
  
" يحزب "مدل گريد که ديگويم بلکه است" حزب "مخالف خود تنها نه ويبد

 است نيا تيواقع .آنند مخالف يکسان چه که ديگوينم او اما ندارد، يطرفدار
 چه تشکالت جاديا يبرا يآزاد نبود ا،يدن از يامالحظه قابل بخش در که

 يکشورهائ آن در و است هاتوده ياسيس مساله نيعمدتر ياسيس چه و يصنف
 عمدتاً ،برخوردارند يبورژوائ يستيپارلمانتار يدموکراس يطوالن سابقه از که
 احزاب خطرناک رشد شاهد ،يدارهيسرما رفتهشيپ يکشورها در

                                                 
80 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre 

philosophique"), 1998. 

81 - Alain Badiou, Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. P.95. 
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 و" يدموکراس" قبال در ويبد مواضع. ميهست يستيفاش و يستيفاش شبه
 ديشا. شوديم جامعه يافراط راست جناح تيتقو موجب ميرمستقيغ" حزب"

 امتحان يحزب يالگو ،"زميکمون "به دنيرس يبرا که باشد نيا منظورش ويبد
 سيپار کمون يالگو به او رو نيا از و است شده مردود و داده را خودش

 کمون که است نيا در ويبد يبرا کمون يالگو تيبجذا. است دوخته چشم
 نه بود، يخصوص تيمالک هيعل نه يعني نبود، آغشته" چپ "يسلب ميمفاه به
 تنها کمون. هيسرما شدنيجهان هيعل نه و زمياليامپر هيعل نه ،يدارهيسرما هيعل
 ويبد. يفراطبقات و محتوا بدون" دولت "مقوله هيعل همآن و بود،" دولت "هيعل
 اريبس طيشرا يبرا هم وآن اندديم اشمحاسن را کمون شکست عوامل قايدق

 به اصوال او. ندارد يمرز و حد لسوفيف نودب ستيفرمال. يامروز متفاوت
 .پردازدينم کمون شکست علل

  
 کي طرفدار نه و است ستيآنارش کي نه ويبد که کرد اشاره ديبا معهذا

 ونبد استيس يمعنا به "حزب بدون استيس" او يبرا. خودجوش انقالب
 نداشته يکار دولت با که است ياستيس يمعنا به بلکه. ستين يدهسازمان

 نيب در. است يقيطر هر از يدولت قدرت کسب دهيا مخالف دايشد او. باشد
 کار اجازه فاقد يخارج کارگران به فقط رياخ يهاسال ياجتماع يهاجنبش

 از بخش نيا ويبد نظر از. است داده نشان عالقه فرانسه در اقامت اجازه اي و
 جهينت در. باشنديم معاصر يدارهيسرما نظام يتضادها تمام حامل کارگران

 يکشورها او نظر از. باشنديم جامعه" ريناپذيآشت "بخش تنها و تنها آنان
 بر انضباط عمالاِ و دستمزد و ديتول نهيهز کاهش يبرا ثروتمند يدارهيسرما

 نيا هرچند. شونديمتوسل م "يرقانونيغ "اي و مهاجر کارگران به ،کارگران
 و انه،يگراکاهش انه،يگراساده اريبس است يديد کنيلدارد و تيواقع نکته

 .يعلم تا يانسان - ياخالق شتريب است يبرخورد. انهيگرااغراق



 ١٣٧ \يت  از اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 در. ستين قائل ياسيس هوزن نيترکم مزدبران و يديتول کارگران يبرا ويبد 
 و کارگران ياعتصاب و ياعتراضات ميعظ جنبش مطلب نيا نوشتن زمان

 يندگينما به ستياليسوس حکومت. است دربرگرفته را فرانسه سراسر مزدبران
 هيعل ياجانبه همه حمله به کار قانون رييتغ قيطر از دارانهيسرما يسو از
 جنبش نيا. است زده دست فرانسه در کارگر طبقه يخيتار يوردهاستآد

  و برطبقدربرگرفته را نفر  هاونيليم و است شده ماه نيچهارم وارد ميعظ
 که ويبد آلن. رديگيدربرم را انيفرانسو تياکثر ،حکومت خود يهاينظرپرس
 ناريسم هم و کنديم يسخنران هم يتياهمکم اي و يتياهميب مساله هر درباره

! ستا نداشته ابراز ياعتراض جنبش نيا درباره کلمه کي تاکنون اندازد،يم راه
 يهاشب " درباره نوشته و ناريسم و يسخنران نيچند تاکنون او عوض در

 ساعت از که يافراد از است يتجمع ،"ستادهيا يهاشب. "است داشته" ستادهيا
 تبادل به و نديآيم گرد سيپار شهر در يجمهور دانيم در شب ۱۲ تا شب ۸

. گردنديبازم دخو يهاخانه به سپس و پردازنديم ياجتماع مسائل در نظر
 کامال ياجتماع يمحتوا و تيماه دو با جنبش  دونيا به ويبد برخورد نحوه

-خرده. است ويبد يتوخال" چپ يماورا "فلسفه کل ينما تمام نهيآ متفاوت،

 شود،يم يانقالب يليخ که يوقت حوصلهي، مستأصل و بي ناراضيبورژواز
  هضم غذاي براو کنديم صرف يجمهور دانيم در خانه يجا به را اششام

با و ک ماه ي گذشت  ازپس. دهديفرام گوش رانيمعرکه بگ يسخنران به
 !هم به سرآمد" ستادهيا يهاشب"الت، عمر يدن تابستان و فصل تعطيفرارس

 اشيدانشگاه دفتر از و نرفت يجمهور دانيم به خودش چگاهيه ويبد البته
 را رخدادش ،"سيپار در ينيخم امام "سبک به شينارهايسم نوار پرکردن با
  .کرديم يرهبر دور راه از
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  روسو ژاک ژان و يوئي بدبخش يرهائ استيس

 دنيکش بطالن خط از پس او. ندارد يسلب وجه فقط ويبد" يستيکمون هيفرض"
 به هم آن گذشته، سال پنجاه و صد در يستيکمون جنبش خيتار تمام کل بر
 عنوان تحت را خودش ياسيس طرح ،يورددرآمن و يرعلميغ کامال ياوهيش
 در ويبد. دهديم ارائه" يبرابر کاليراد استيس "اي و" بخش يرهائ استيس"

 يهانوشته خالفبر همه، فهم وقابل سيسل اريبس يسي انگلزبان به يامصاحبه
 :دارديابرازم نيچن اش،  فرانسهزبان به

  
 يريگجهت ود نيب يروشن تفاوت ستم،يب سده برخالف امروزه«
 دوران آن در. ستين موجود] يطلباصالح و يانقالب [متضاد ياسيس

 نبودند، نظر هم متضاد استيس دو نيا قيدق تيماه مورد در همه هم
- بورژوا يهااستيس نيب يتقابل که بود نيا بر توافق کنيول

 نيا مورد در گريد امروزه... است موجود يانقالب نهيگز و کيدمکرات
 در. ستين کار در يتوافق دارد، وجود ياساس تقابل نيچن کي که
 شده ترناروشن و تر دهيچيپ استيس و فلسفه نيب ارتباط جه،ينت

  . ٨٢»است
  

که  يدوران در ،ديگويم ۲۰۰۸ سال در را مطالب نيا ويبدشگفت آن که 
 اليسوس نيب گريد  ورفته راست به شتريب چه هر يدموکراس اليسوس

 نيا واقع در. شودينم دهيد ي چندانيتفاوت زميبرالينئول و زميرالبيل و يدموکراس
 اما. شديده ميشن برالينئول ئولوگدهيا اي و لسوفيف کي زبان از ديبايم حکم

                                                 
82 - Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, Critical Vol. 34, No.4, summer 

2008, p. 646. 
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 پاک از پس ويبد .است اشيمدع ويبد که است يزيچآن خالف تيواقع
 :سدينويم انقالب و اصالحات نيب تفاوت کردن

  
 استيس کي قيطر از ديبا بخشيرهائ ستايس يفلسف يبارور«

  .٨٣ »ابدي تحقق عنوان نيهم تحت و يبرابر کاليراد
 
م منظور ينيبب. است ،"رخداد  "مقوله ازبعد  ويبد دوم معجزه" يبرابر" مقوله

 :ستيچ" يبرابر"و از يبد

 
 مساله شغل و درآمد ،مقام .ندارد اشاره ينيع زيچ چيه به" يبرابر... "«

 انهيجو يتساو اصطالح به زندهي برانگيروهاين منظور. ندستين يبرابر

 . است يذهن يامقوله يبرابر. ستين هم اصالحات و قراردادها

 ياسيس جنبش" اي و ژوست سن "يعموم يآگاه "در ديبا را  يبرابر
 چيه به يايبرابر نيچن . کرد جو و جست دون مائوتسه "ياتوده
 رفاه به يربط چيه عالوه، به . ستين ياجتماع برنامه کي وجه

  .٨٤»است زيتجو کي است، ياسيس حکمت کي . ندارد هم ياجتماع
 
 : سدينويم يگري ديدر جا او

  
 را خود چارچوب نه و دارد،يم مفروض را يانيپاه قطن  نهيبرابر«

 يچيپنسخه خود، ياجرا محدوده مورد در نه و کند،يم محدود
 در روزها نيا که يکل حکم. ستاجرا قابل تيفورهب يبرابر. کند يم

                                                 
83 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 

84 - Alain Badiou, Infinite Thought, London: Continuum, 2005, P.54.  
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 يخوب نشانه خود کنند،يم صادر يبرابر بودن اليخ و خواب مورد
  .٨٥»است

  
 معادل  را زميکمون که روديم شيپ جا آن تا" يبرابر "از شيستا در ويبد

 هيعل" يبرابر" کسب يبرا خيتار طول کل در مردم يهاتوده يعموم مبارزات
 :سدينويمدر ادامه  وا. کنديم فيتعر ،يدولت قهر

  
 بدو از ديترد بدون ،يبرابر ناب دهيا کي مثابه به يستيکمون هيفرض«
 هاتوده کنش که آن مجرد به. است داشته وجود هادولت شيدايپ

ما  ، پردازنديبه مقابله م يدولت قهر با خواهانه يبرابر عدالت نام تحت
 .»ميهست يستيکمون هيفرض از يهائتکه اي و هيشاهد بروز اَشکال اول

  
 در خواهانهيبرابر عدالت عنوان تحت ياتوده عمل« فراخوان صدور با ويبد

 اما. رديگيم خود به رزمنده و کاليراد ياچهره »يدولت قهر با تيضد
 يتساو کي ست،ين يفلسف مقوله کي ست،ين ذات به قائم اصل کي" يبرابر"

 مناسبات در شهير که است يماعاجت رابطه کي يبرابر .ستين قانون برابر در
 انقالب رياس آشکارا ويبد. دارد آن حافظ ياسي سيو نهادها ياقتصاد
 در ديبا را روسو ژاک ژان اتينظر از اششيستا و است فرانسه يبورژوائ

 :سدينويم او. ديد رابطه نيا

  
 اراده اريمع را" يبرابر  "که درويم شيپ جاآن تا روسو ينيزبيت«

 يعموم اراده. است ياساس نکته کي نيا. دهديم ارقر يعموم

                                                 
85 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 به يبرابر... خودشان به مردمان همه مشترک تعلق از است يا رابطه
 عکس اقيس نيهم به. است استيس يعموم اراده يذات انيب کي مثابه

 انهيجو يرتساويغ هياظهار هرگونه يعني. است صادق هم نکته نيا
 ياجتماع داد قرار کتاب در مساله نيترتوجه جالب. است ياسيسضد

 و است استوار رخداد بر که يالودهابرش منظم اتکاء با که است نيا
 انيم يکينزد ارتباط ک،يتفک رقابليغ و مندروش ياعمال سلسله

 .٨٦»کنديم برقرار يبرابر و استيس

  
 متوسل" فرانسه ريکب انقالب "به اتشينظر اثبات در ويبد که آن شگرف

 يتنفر چه رد،يگيم کار به" رخداد "واژه انقالب کلمه يجا به کنيول شود  يم
 !انقالب کلمه از

  
 طبقات نيب يصور يبرابر او که بود نيا در واقع به روسو" ينيزبيت"اما 

 يمخف" يعموم اراده "عنوان تحت را يواقع ينابرابر واقع به يعني متخاصم
 سده در کنيول د،يبخش روسو بر را نيا بتوان ديشا جدهميه سده در. کنديم
 را ياطبقاتفر ديد نيچن خاطر به روسو به دادن" ينيزبيت "نسبت کمي و ستيب

 هيفرض "درچارچوب هم آن د،يبخش ويبد به توانينم عنوان چيه به
 :کنديم فيتعر نيچن را" يبرابر "مفهوم روسو ژاک ژان !"يستيکمون

  
 صاحب اندازه کي هب همه که شود امعن نيچن دينبا يبرابر واژه«

 به دينبا قدرت که است نيا منظور بلکه باشند، ثروت و قدرت
 که... است معنا نيبد ثروت نهيزم در يبرابر. شود متوسل خشونت

                                                 
86 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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  و دهند خرج به تعادل نفوذ عمالاِ و مصرف در ديبا فرادست افراد
 .٨٧»داشت چشم و حرص در هم انفرودست

 
 و است استوار يخصوص تيمالک از عدفا هيپا بر روسو ياقتصاد اتينظر
. کنندگان ديتول خرده يبرا يبرابرطلب ينوع هيپا بر هم اشياسيس اتينظر

 زميکمون با يارتباط و بود خواهيجمهور يبورژوا کي ياسيس لحاظ به روسو
 نظام کي از دفاع در روسو ياقتصاد و ياجتماع -  ياسيس اتينظر. نداشت
 به که است آن از ترشناخته گر،اجحاف زميئودالف برابر در يدارهيسرما عادل
 از روسو يجتماع اداد قرار. باشد يازين مقاله نيا در آن جانبه همه حيتوض

 دهد،يم ارائه است،" عام اراده " معرف که يهمگان مقبول مفهوم کي دولت
 مدرن يهادولت مگر .يدوران هر حاکم طبقه دگاهيد ،يرطبقاتيغ يدگاهيد

 خود هاست، آن مخالف دايشد ويبد  کهي امروزيستيپارلمانتار - بورژوا
 را خود امروزه هاحکومت نيا مگر. ستندين روسو يهادهيا تکامل محصول

 که يسرکوز مگر فرانسه نيهم در. کنندينم يمعرف" ملت اراده "ندهينما
 يهمگ ستياليسوس اوالند يحت و ستيفاش لوپن است، ويبد کتاب نام عنوان
 متعلق روسو. داننديم ملت" يعموم اراده "ندهينما از ريغ يگريد زيچ ار خود

 نقش خودش ندورا در که بود ياطبقه يسخنگو بود، يگريد دوران به
 از گاهچيه روسو. يترقصعود و م حال در يبورژواز يعني داشت، يانقالب
 هاراد گفت،يم" يعموم اراده "از که يزمان يحت روسو. نزد حرف زميکمون

 ورانشهيپ و دارانهيسرما ،کارگران ،انارباب دهقانان، ،دارانبرده بردگان،"
 اليما و خواست روسو ،امر تيواقع در. کند منعکس خواستيم را" خرده

 در يبورژواز. کرديم بازتاب را زميفئودال هيعل مبارزه حال در يبورژواز
                                                 
87 - Jean-Jacques Rousseau, Social Contract, or Principles of Political Right, Book 2, 

Chapter 11, p. 96. 
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 کرديم جيبس ستيبايم را جامعه طبقات و اقشار هيبق زم،يفئودال هيعل نبردش
 کي مقام در که بود نيا در روسو ياسيس" ينيزبيت. "آورديو پشت خود م

 اراده "مفهوم قالب در را طبقه نيا خواست نيا يبورژواز دئولوگيا روشنفکر
 ياجتماع قرارداد کي روسو" يعموم اراده"مقوله . کرد فرموله" يعموم

 را يبورژواز يطبقات سلطه که است ياجتماع نظم و ساختار کي بلکه ست،ين
 يستيپارلمانتار يدموکراس سرسخت دشمن نيا ويبد. کنديم و کرديم هيتوج
 يهانشيب و ميمفاه از قايدق کند،يم استدالل حکومت نوع نيا هيعل که يزمان

 آن کننده تيتثب و کننده جاديا يمبان واقع به که کنديم استفاده ياياسيس
 .اندبوده

  
 توانستند و بودند يمترق ديعقا جدهميه سده ياروپا در ياسيس ديعقا نيا اگر

 هيعل يمترق يبورژواز حول را يروستائ و يشهر زحمتکش يهاتوده
 در کم،ي و ستيب سده در امروزه اما، کنند، جيبس دربار و سايکل زم،يفئودال
کل از  شتريب مراتب به يوفرانس ي هاشرکت از ياريبس ثروت که يدوران

" عام يبرابر "مفهوم که يعصر در است، روسو دوران در فرانسه کشور روتث
 يجار يافراط راست اي و راستاستمداران يس زبان بر اکثر که است ياواژه

 داشته تواندينم هاآن فتني فرو هاتوده قيتحم جز يهدفتوسل به آن  است،
 کي اب ريبگشاغل حقوقک ي يحت اي و کاريب فرد کي يبرابر. باشد
 طهيح وارد اگر" يبرابر" مقوله! دارد يمعنائ چه تراست صاحب دار هيسرما

 سود و ،يخوار تنرا استثمار، افزونه، ارزش مقوالت به اگر نشود، اقتصاد
 يقانون يهاروش به که کس آن کند؟ بالدن توانديم را يهدف چه نپردازد،

 شکم کردنريس خاطر به که کس آن و شوديمدش ي عاسود اردهايليم
 را يدارهيسرما قانون  وشوديم قانون از يتخط و يدزد از ناچار فرزندش

 ؟ستندين" برابر " يدارهيسرما قانون برابر  دردو ، مگر هرکندي مدارخدشه
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" يعت انسانيطب"سد که ينوي ميجتماع اداد قرارژان ژاک روسو در کتاب 
سه يدارد تا در مقايوض م را مفريا"يعيت طبيوضع"ک ياو . د آزاد شوديبا

ت يوضع"ن ي روسو ايبرا. با آن بتواند جامعه معاصرش را به نقد بکشد
 سده ييبورژوا" براليل"داند، همان جامعه يآل خود مدهي، که جامعه ا"يعيطب
وان، يک حي، به مثابه عتيطبن باور بود که انسان در ياو بر ا. جدهم بوديه

اما انسان . اش بوديوانيط حي شرايعيز طبي غراازها ويآزاد نبود، بلکه برده ن
 که  يدر دوران. ديآي نائل ميباالتر" ي مدنيآزاد"ک ي به يعيجامعه طبدر 

 هنوز يجدهم، بورژوازي در سده هيعنين مطالب را نوشت، يژان ژاک روسو ا
ت يوضع"منظور روسو از . ت نشده بوديدر راه بود و کامال مستقر و تثب

 و ي بالقوه فرديهاييجاد شود که تواناي ايطيد شرايد که بان بويا" يعيطب
ن امر يهم هم" يزم مارکسيکمون"ها هدف بعد. ها متحقق شوند انسانيجمع
ار به ينزد روسو که شباهت بس" يزم بدويکمون "يالت و آرزوهاياما تخ. بود

وجود آورد که جامعه ه ن توهم را در روسو بيداشت، ا" يعيت طبيوضع"
  . نديبب"  بخشييجنبش رها"گاه ي را مهد و جا ييوابورژ

  
ها و آرزوها ديافته به سرعت نويم ي تعميدارهيتحت سرما ييجامعه بورژوا

چنان که ژان ژاک نه آن" يعيت طبيوضع"گر يد. ر پا گذاشتيه خود را زياول
 يعنيف کرده بود ي که هابز توصي کرده بود، بلکه به آن طورينيبشيروسو پ

 که ژان ژاک روسو قصد يزيقا آن چيمتحول شد، دق" ه همهي همه علجنگ"
در جامعه نه تنها " تخاصمات"د يط جدين شرايتحت ا. مبارزه با آن را داشت

بلکه عمداً " ريخ" امر ينه فقط برا" يآزاد"توقف نشد، چرا که حاال با تحقق م
از نوع " يآزاد" ن يا. ن تخاصمات هم افزوده شدي، بر شدت ا"شر"جهت امر 

زم يکمون. "را با خود آورد" استثمار"اش شر يکيالکتي تحول ديد در طيجد
 يآزاد ساز "يعني همان ادامه اهداف ژان ژاک روسو، ياهياز زاو"  يمارکس
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 يط کامال متفاوتي است اما در شرا هاانسان" ي و جمعي بالقوه فرديهاييتوانا
ن ين است که بر ايو در ايآلن بد يراد نابخشودنيا.  متفاوتياو در جامعه

 .گذارديتفاوت مهم آگاهانه سرپوش م

  
ن يقا منطبق ايبخش او دقيياست رهاي و سيمارکس" يستيه کمونيفرض"

 معضالت و  ي آن دوران و پاسخگويتحوالت مهم در جامعه مدرن بورژواز
" يه صنعتيسرما"رشد . بود بود که با خود به همراه آورده يدي جديها" شر" 

از " يال دموکراسيسوس" و ي جنبش کارگريعني،  همزادشيريگو شکل
ن تحوالت خود را در قالب خواست يکل ا. ن تحوالت بودندي مهم ايهاآمديپ

از ي حصول به آن  ني نشان دادند که از نظر مارکس برا ي اجتماعيدموکراس
ه يان مرحله  سرميمارکس از ا.  بوديشتر خودآگاهيبه باال رفتن هرچه ب

نام " خيبحران در تار " يا حتيو " بحران در جامعه مدرن" به عنوان يصنعت
 در عبارت  آن رات از انگلسي و بعدها روزا لوکزامبورگ به تبع٨٨برديم
ک ياز نظر مارکس، اَشکال کالس. کنديفرموله م" تيا بربريزم ياليسوس"
ه ي سرماجدهم عصري هفدهم و هيهاتر سدهشي دوران پيياست بورژوايس

 با مسائل و يياروي، در رو"يدموکراس"و " زميبراليل "يعني مانوفاکتور، يدار
نشان نقد بهشان را يثمري و بيتيکفايد سده نوزدهم، بيمعضالت دوران جد

 .داده بودند

  
شود، ي مواجه ميا نشدهينيبشين و پيف نويت با تکاليبا مارکس بشر

 مورد يارياند و تا حدود بس ماندهينشده باق که تا به امروز هنوز حل يفيتکال
، سده نوزدهمه متحول شده يت سرمايدر وضع. انداهمال و مسامحه واقع شده

                                                 
88 - Marx, “For the ruthless criticism of everything existing,” letter to Arnold Ruge 

(September, 1843). 
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ابد، که خود به يي مضرورت ، اشتيناممکنقا به واسطه ي دقيدموکراس
 در تضاد ي دموکراسامروزه.  ش اشاره داردايکيالکتيدرگذشتن و فرارفتن د

 چيژک مسأله به هيو و ژي آلن بدين رو برخالف ادعايز اا. استه يبا سرما
ت يغاه ک باور بي". ستيبرال ني ليه دموکراسيزم عليکمون "يوجه دعوا

قدرت  ي اول انقالب در دعوايهاران در سالي که چپ در ايايستينياستال
ک ي ي برا. به خاطرش پرداختينيار سنگي بسيبها"  و بازرگانينيخم"ن يب

 با يي و آشنا۱۳۵۷ه انقالب ي اولي سال هايداد هاي از روي اجماليبررس
 با عنوان يمطلبران در قبال آن، مطالعه  ي چپ اي گروه هاياسيمواضع س

" زميکمون" مارکس ي برا.ميکنيه مي را توص٨٩ "رانيو ضد انقالب در اانقالب "
زم و هم يبرالي هم ضرورت به ل بود که امکان فائق آمدِنياستيآن چنان س

 درگذشتن و فراتر رفتن از يعني را نشانه گرفته بود، يضرورت به دموکراس
است مطالبه يق سين همه قرار بود از طرياما ا ".يي بورژوايهااستيس"از به ين
از منظر . دي طبقه کارگر که فاقد آن بود، بدست آيبرا "ييحقوق بورژوا"

دار شده بود، يو پدزم که در دوران ايزم و کمونيالين سوسيا مارکس خاستگاه
زم جامعه يکاليان متأخر و متضاد توان بالقوه نامنسجم راديعبارت بود از ب

 يهاليه پتانسيمارکس در سرما.  بوديي که طالب نجات و رهاييبورژوا
زم يکمون. شتر را جستي بيزم و دموکراسيبراليفراتر رفتن از مطالبات ل

ستم در يشد و در سده بر مارکس خارج ين رابطه، از مسي، در ا"يبعد"
ن باور يبر ا" يستيه مارکسيفرض. "زم غرق شديبراليزم و ليالين سوسيتخاصم ب

 فراتر ي و برايي جامعه بورژوايفي کيهاي دگرگونياست که مارکس برا
 .ص دادي تشخين توان بالقوه و نه آن تقابل را به خوبيرفتن از آن، ا

                                                 
  :در ايرانو ضد انقالب در انقالب  صابر نيکبين، -   ٨٩

http://www.hks-iran.org/hks/pdf/s_v_e_2_4_p24_p36.pdf 
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 اصطالح به حکومت کي ايدن يکجا چيه که نوشتيم يزمان روسو
 هادولت نيهم تکامل او. نداشت وجود اشيامروز مدرن نوع از کيدموکرات

 بود، دهيند را يدارهيسرما تکامل بود، دهيند را کيدموکرات اصطالح به
 و يستياليامپر مرحله بود، دهيند را فرانسه کشور خود يمارعاست يدارهيسرما

 عالقه مورد" يرخدادها "ک ازي چي نه هروسو. بود دهيند را شيآمدهايپ
 به توسل با ويبد .مورد نفرت او را" يهاوانمودار"  و نه بود دهيد را ويبد

 مجامع نسخه ويبد. بقبوالند  به مارا اش"يستيکمون هيفرض "خواهديم روسو
  سراغيکس مبادا تا چديپيم را يالديم اول سده تيحيمس يستيکمون -شبه

 ياسيس اغتشاش و يپاش خاک ادامه در او !رودب ياسپارتاکوس استيس
  : سدينو  يم

 پا ياسيس تهيمدرن عصر به فرانسه انقالب با "يستيکمون هيفرض"«
 .٩٠»گذاشت

  
 يئبورژوا انقالبک ي نيب تفاوت آشکار دارکردنخدشه يادعائ نيچن
 با همراه يبورژوائ تيمالک روابط از گسست. است زميکمون و کاليراد

 درست. باشنديم زميکمون هياول انيبن در آن با مترادف يهادهيا از گسست
 را دربار و تياشراف يروبنا و يفئودال تيمالک روابط فرانسه انقالب که است

 و يبورژوائ تيمالک مناسبات تيتثب جهت در هانيا همه اما کرد، کن شهير
 طهراب نيا در انگلس! آن يالغا يبرا نه و بودند يدارهيسرما رشد و تيتثب
 :سدينويم

 شيپ در که يانقالب يبرا را مردم افکار فرانسه در که يبزرگ مردان«
 آنان. شدنده صحن وارد يانقالب اًيقو مواضع با خود کردنديم آماده

                                                 
90 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste. 
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 -يگرائعتيطب و نيد. شناختندينم تيرسم به را يرونيب قدرت چيه
 قرار ادهاانتق نيتررحمانهيب مورد هانيا همه ياسيس ينهادها جامعه،

 يکرس برابر در را خود تيموجود اي ستيبايم زيچ همه. گرفتيم
... ديکشيم دست خود يهست از اي و کرديم هيتوج عقل و يداور
 تصورات همه با همراه ،يزمان آن تا يحکومت و ياجتماع شکالاَ همه
. شدند ختهير مصرفيب ياياش انبار به شديم يتلق يرعقالنيغ يسنت
 گذشته زيچ همه شد،يم تيهدا هايداور شيپ توسط امروز به تا ايدن
 دم دهيسپ بار نياول يبرا اکنون. بود ريتحق و يهمدرد ستهيشا اتنه

 ضيتبع ،يدادگريب خرافات، پس نيا از. است ظاهرشد عقل حکومت
 يعيطب يبرابر ،يابد عدالت ،يابد قتيحق به را خود يجا ديبا ستم و
  .بدهند تعرض رقابليغ انسان حقوق و
 زهيآلدهيا همان جز يزيچ عقل حکومت نيا که ميدانيم ما اکنون« 

 دستگاه صورت به يابد عدالت که ميدانيم نبوده، يبورژواز شده
 برابر در يبورژوائ يبرابر به يبرابر افت،ي تحقق يبورژوائ يدادگستر

 نيترعمده از يکي عنوان به يخصوص تيمالک. ديگرد يمنته قانون
 روسو ياجتماع قرارداد عقل حکومت و شد اعالم هاانسان حقوق

 يجمهور قالب در جز توانستينم افت،ين تحقق هم همانطور
 زين جدهميه سده بزرگ متفکران. شود ظاهر يبورژوائ کيدموکرات

 هاآن دوران که ييهاتيمحدود از نبودند قادر خود اسالف مانند
 .٩١»ندرو فراتر بود، کرده جاديا شانيبرا

 و فرانسه ريکب انقالب از اشيابيارز انگلس شيپ سال ستيب و صد در اگر
 امروزه کند،يم انيب يجمالت ني قالب چندر را روسو جمله از آن شمندانياند

                                                 
91 - Frederick Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1892. 
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 تالش. بقبوالنند خواهديم ما به" يستيکمون هيضفر "آغاز عنوانبه را آن ويبد
 استيس با ويبد. ستا روسو از ترعقب مراتب به او امثال  وويبد

 از ،"انهيبرابرجو حکمت "يتوخال يول پرطمطراق عنوانتحت اشبخش  يرهائ
" يبورژوائ حق تنگ افق  "آن بر ،"گوتا برنامه نقد "در مارکس که چه آن
  .رودينم فراتر د،ينام
  
  مارکس و ويبد

 ثابت "عنوان تحت يک مفهوم جهانشمولي يبه معرف يامقاله  درويبد
ارائه  اشيستيکمون دهيا از يفيتعر  کمک آنبه پردازد ويم" يستيکمون

" ستيکمون حزب فستيمان "به ارجاع با را اشبحث مقاله نيا در او. دهد  يم
 در و کنديم شروع زميکمون از يستيمارکس ميمفاه و فيتعار ا و بمارکس

 گريد ميمفاه نيا امروزه که شوديم يمدع و رديگيم موضع هاآن هيعل ادامه
 هيفرض "آن بر که دهديم ارائه يديجد فيتعر خود و ندارد کاربرد

 :سدينويم وا. دهديم نام" يستيکمون

  
. است يفکر ينمودها کل مجموعه انگريب فقط يستيکمون جنبش«

 و عملکرد با دهيا کي بلکه برنامه کي نه را آن کانت که يزيچ همان
 ،يبرابر ناب دهيا کي عنوانبه يستيکمون هيفرض. نامديم کنندهميتنظ

 يزمان همان از. است داشته وجود دولت شيدايپ زمان از شک بدون
  قهربا مخالفت به انهيجو يتساو عدالت نام تحت ياتوده عمل که

-يم شدن ظاهر به شروع هيفرض اجزاء و مقدمات زد،يخيبرم دولت
 اي کوس،اسپارتا يرهبر تحت بردگان اميق رينظ يمردم يهااميق. کند
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 يهانمونه عنوان به بتوان ديشا را  مونتزريرهبر به دهقانان شورش
  .٩٢»داد صيتشخ" يستيکمون ثابت عامل "نيا يعمل

  
 اصوال و نهديم کنار به را يمارکس روش يدارهيسرما جامعه يبررس در ويبد
 نيچن نهيشيپ. سابق يهاستينياستال اکثر رينظ. کنديم اعالم مردود را آن
 اقتصاددانان، يفهرست اسام. است زميمارکس خود قدمت به يدادارت

 ياتينظر نيچن کي به ويبد از شيپ تا که يهائلسوفيف و پردازان هينظر
 کند،يم زيمتما گرانيد از را ويبد که چه آن. شوديم کتاب کي خود دند،يسر
 هيضفر "قالب در و" بخشيرهائ استيس "يلوا تحت را همه نيا که است نيا

 يزيهرچ خدمت در ويبد يستيکمون يچيپ نسخه. دهديم ارائه" يستيکمون
 منافع "طور اعم وه ب "طبقه" مفهوم از يبورژوازخرده ".زميکمون "جز است
 شوديم متوسل يالهيوس هر به و است متنفر شدت به طور اخصه  ب"يطبقات

 روشنفکران اختراع و ندارند تيواقع مقوله دو نيا که سازد متقاعد را ما تا
. کنديم رها هاآن شر از را خود بانيگر چطور ويبد آلن مينيبب. است "يچپ"

  :ديگويم يامصاحبه در او
. دنندار بشر سرنوشت در يفرد به منحصر گاهيجا گاهچيه منافع«

 زنده موجودات همه شامل که است بقا يبرا مبارزه انيب منافع
  .»شود يم
 نيا يانقالب طبقه کي عنوان به ايپرولتار اختراع معجزه از يبخش«

 با را" تيهويب" کي مقام در ايپرولتار توانست مارکس که است
  .٩٣»کند ذات هم تيانسان

                                                 
92 - Alain Badiou, The Communist Hypothesis," New Left Review, N° 35, January-

February 2008, p.49. 
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 زمان يعني نوزدهم، سده در ايپرولتار وجود سابق، يهاستيمارکس اگر
 در که يتحوالت با که شونديم يمدع کنيول دارند قبول را مارکس

 يمفهوم به ايپرولتار کمي و ستيب سده در گريد آمده وجود به يدار هيسرما
 را ايپرولتار وجود اصوال ويبد اما، .ندارد وجود کرد،يم ادي آن از مارکس که
 اختراع کي را آن و ندارد قبول يدارهيسرما تکامل از يامرحله چيه در

 با شارابطه و کارگر کي ياقتصاد نقش بودن" خاص "ويبد. دانديم مارکس
 . برسد تيبشر و جامعه" عام منافع "به تا کنديم مخدوش را دارهيسرما

 
  : نوشت نيلن
  

 يهاوعده و جمالت پس در رندينگ ادي که يزمان تا هاانسان«
 جو و جست را طبقات منافع ،ياجتماع و ياسيس ،ينيد ،ياخالق
 و بوده استيس در يبيخودفر و بيفر نادان يقربان شهيهم کنند،
  .»بود هندخوا

 
 نقش هاتوده قيتحم و يکاربيفر نيا در هم پردازهينظر و لسوفيف يويبد

 هاروش نيا از يکي. دارد انقالب رد در يسع مختلف يانحا به ويبد .دارد
 که يحال در او. است مارکس به ي فرصت طلبي و از رونادرست توسل

زم را هم يارکس بلکه اصوال مداندينم ستيمارکسنه تنها  را خود آشکارا
 اتشينظر اثبات يبرا اگر يول ،٩٤»زم وجود ندارديمارکس... «: کند يانکار م

 موارد نيا از يکي. خودش وهيش به اما ،شوديم متوسل مارکس به بداند ديمف
 متمرکز دولت کي جاديا و نيلن مرگ از بعد هيروس انقالب تحوالت به ارجاع

                                                                                                
93 - Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, University of Washington, 

2005, Badiou, Metapolitics, p. 97. 

94 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, p.68.  
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 دولت نيا وجود او. است نياستال دوران يشورو در  و سرکوبگريقو اريبس
 انقالب از پس دولت شده پژمرده هينظر خالف را يشورو در متمرکز ميعظ

 اثر در که يجائ آن از که رديگيم جهينت آن از و نديبيم مارکس نزد يپرولتر
 انقالب پس بود، مارکس اليام و ينيبشيپ خالف داديرو که چه آن انقالب
 هدف که نديبيم نيا در را انقالب با مخالفت در رشگيد استدالل. است باطل

 گرسرکوب ذاتا دولت که جاآن از و است يدولت قدرت کسب انقالب از
 ندارد يطبقات تيماه دولت و،يبد نظر از. است يمردود امر انقالب پس است،

 عام، است يسرکوب ،يدولت سرکوب جهيدرنت است، طبقات و جامعه يورا و
. است يادهينکوه امر يدولت قدرت کسب پس ،جامعه کل هيعل و ،يرطبقاتيغ

 از را يستياليسوس انقالب از پس دولت شدن پژمرده تز ويبد که آن شگفت
 يطبقات تيماه اما است، اهدافش نفع به چون دارد، قبول و رديگيم مارکس
 !رديپذينم را مارکس نزد دولت داشتن

 
 :  سدينويم او 

 ،يپرولتر حزب ،ياتوده يدموکراس ،يگرکار جنبش زم،يمارکس«
 مورد چيه گريد ستميب سده ريگچشم ابداعات نيا همه ،ياسيس دولت

  .٩٥»دنندار يعمل استفاده
  

 ميمفاه درباره يطوالن مقاله هاده و کتاب نيچند که يدراز روده سندهينو
 هانيا امثال و" مازاد نقطه "،"يته "،"قتيحق" ،"رخداد "چون يمجرد

 و دهديم خرج به ساستخ رسديم خيتار و استيس به که يوقت سديون  يم
 به جنبش کي خيتار کل جمله چند با ،کنديم يگوئنهيگز چهين سبک به

                                                 
95 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 يوئيبد احکام  همجمله کي در و نوردديدرم را ساله صدوپنجاه نهيشيپ
 .کنديم صادر

  
 يهاجنبش به اش"يستيکمون هيفرض "يبرا دنيخر اعتبار جهت ويبد

 انکشاف درچارچوب را هانآ شود،يم متوسل يفئودال ضد و يدار  ضدبرده
 زميکمون تکامل و تداوم در خود هيفرض تا دزنيم جا خيتار طول در زميکمون

 در طبقات شيدايپزمان  از که است يتيواقع نيا. بقبوالند ما به را يمارکس
 بر طبقه کي قهر الاعم عامل همواره که دولت شيدايپ جهيتن در و جامعه
 که چهآن يعني ،خواهانهعدالت و يبرابرطلب يهادهيا است، بوده گريد طبقات

 از ياپاره به خود ويبد و داشته وجود همواره ،دناميم "يستيکمون دهيا " ويبد
 هازميکمون ريسا از را يمارکس زميکمون که چه آن اما. کنديم اشاره هاآن

 ياقتصاد طيشرا يبررس با رامهم  نيا مارکس که ستا نيا کنديم زيمتما
 اگر. کنديم همراه آورد،يم فراهم را زميکمون تحقق امکان که ياعهجام چنان

 که است خاطر نيابه  قايدق است،" يعلم زميکمون "زميمارکس گريد نام
 گاهيجا يبررس با ،يبورژوائ جامعه و يدارهيسرما اقتصاد يبررس با مارکس
 تحقق که است اقتصاد در هاآن از کيهر نقش و هجامع نيا در طبقات
. ريناپذاجتناب نه و نديبيم ممکن را يستيکمون طبقهيب جامعه کي يبرقرار

 است، يبورژوائ يائرگعلم فلسفه به باور واسطهه ب نه زميمارکس بودن يعلم
 و ياجتماع علوم يهادگاهيد بر حاکم يکيمکان زمينينه دترمي زمبر نه

 نيآئ و دوستانهانسان يآرزوها هيپا بر نه و نوزدهم سده در يشناس جامعه
  .يبشردوست

 
کن خود به يسازند وليشان را مخيها هستند که تارن انساني مارکس ايبرا

ستند که يها نن انسانيو اياما نزد  بد.  ندارنديسازند آگاهي که آن را مينحو
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عدم . توانند داشته باشندي نمي هم آگاهجه به آنيسازند، در نتيخ را ميتار
. گردديه خودش برمي، عل"زميه کمونيفرض"زم توسط واضع يشيفهم مقوله فت

، منجر به سرپوش نهادن ييزم کاال در روند مبادله کااليشياگر نزد مارکس فت
 و يزم کارگر خارجيشيل به فتي تبداماو ي، نزد بدشوديبر محصول کار م

جه سوژه ي از نظر مارکس پرولتر وطن ندارد در نت!شودي ميرقانونيغ
ن يو اي، نزد بد)ديکارگران جهان متحد شو(خ يگر تاريجهانشمول است و باز

خ ي است که سوژه  تاريدارهين بحران اقتصاد سرماي قوانيکارگر مهاجر قربان
و نقش يلم بديدر ف). يل مارکسي بر علم و تحليغلبه اخالق کانت(شود يم
   .شودي جا به جا ميگر اصليکر و باز لشياهيس
  
 زميمارکس" از درگذشتن خودش گفته به اي و گذاشتن کنار با اگر ويبد
د، و در يناميزم ميني لن- زميشتر مارکسياش را پزمينيو استاليبد" (يميقد

) کندي ميمخف" يميقد زميمارکس"ر آن را در پس اصطالح ي اخيها سال
 رد را اششروع نقطه خود که جا آن از و دارد را يينو زميکمون ارائه قصد
 از يينو نقد و يبررس با را دشيجد هينظر ديبا است، قرارداده يدارهيسرما

 به که يمطلب و،يبد آثار انبوه در. کند شروع معاصر يدارهيسرما اقتصاد
 را انسان نپردازد اقتصاد به که يايستيکمون هيرنظ. ميابيينم بپردازد، اقتصاد

 گفت که اندازديم انقالب اول در ينيخم معروف جمله ادي به ارياختيب
" ياسالم اصطالح به انقالب "نيادي و شنيمتحجر!" است خر مال اقتصاد"

 را اشان"يديتوح طبقهيب جامعه" شعار صدريبن و سروش ،يعتيشر يعل رينظ
 رينظا و فوکوشل يم ون،يني ماسانون،ف فرانتساز ،يتئور فرنچ اول نسل از

 يتئور فرنچ دوم نسل از هم فرزندشان و آموختند سوربن دانشگاه از و آنان
 بال سبک پرنده. آموزنديم" يستيکمون هيفرض"  و ۸ سيپار دانشگاه از

 آن يب کند پرواز توانديم يهرجهت در و هيفرض آسمان در يآسان به زميکمون
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 آمدن فرود قصد که آن دمجر به اما ،باشد داشته وجود برسرراهش يمانع که
 مارکس اي است نماندهيباق شيبرا شتريب ليبد دو کند اقتصاد سخت نيزم بر
 بستبن به که هاستسال ينزيک نوع از ينينابيب يهاراه همه ک،يها اي

 نيا به آمدن فرود قصد اصوال که است نيا در ويبد ياساس راديا. انددهيرس
  .  آسمان استشاگاهيمعجزه جا .ندارد را نيزم
 

  يدموکراس و ويبد

"  است؟يزي مظهر چه چيسرکوز" در کتاب يو در رابطه با دموکراسيبد
  : سدينو  يم
  

 به يهمگان يريگيرأ به وجهچيه به من که ميبگو شما به ديبا" 

 ديبا چرا. دارد آن ريتاث به يبستگ بلکه ،گذارمياحترام نم خود يخود
  ٩٦ "گذاشت؟ آن احترام جيانت از فارغ يهمگان يريگيرأ به
  
ن نکته يممکن است از باور به ا ،يريگيرأ و انتخابات با ويبد آلن يدشمن

 يباشد، باور عدالت و قتيحق گواه تواندينم هرگز "يعدد تياکثر"باشد که 
 در  چرا که ،ستين کل مسأله نياما، ا. تواند باشدي درست ميکه در تئور

  کهيزيچ د،يگوينمبه ما  يزيچ يحقوق مزيفرمال و يثاق اجتماعيم يباره

 تک تک يخودکامگ به ييو جمع گرا ناب، زور و جبر به قانون آن، بدون

" يدموکراس" يهمان نيه ايبرپا ،يو از دموکراسيبد نقد .ابدييم افراد کاهش
 زيچ همه آن در که است  با اقتصاد بازاراشيارز هم و "يدار هيسرما" با

  :ميخوانين کتاب ميدر هم. ندا ارزش هم و ارز هم
                                                 
96 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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  است يعام ستميس يندهينما  پساست، يندگينما ياگر دموکراس« 
 در يندگينما گر،يد عبارت به. بردارد در را يندگينما نيا اشکال که

 ي توافقيندگينما يمعنا به تنها يستيپارلمانتار يهايدموکراس

 نيا . شوديده مينام" بازار اقتصاد" امروز که است يدارهيسرما

 ليدل يب و دارد، وجود يدموکراس اصل نيا که در است يفساد
 تضاد در که ديشيانديم ي انتقاليکتاتوريد کي به مارکس که ستين

 اي پرولتاريکتاتوريد را آن و رد،يگيم قرار يايدموکراس نيچن با
 در که يرنگين يول است ينيسهمگ ي   کلمه"يکتاتوريد. "ديناميم

  .»کنديم انينما را دارد وجود فساد و يندگينما نيب موجود کيالکتيد
  

از نظر . کندير مي هم سوء استفاده و هم سوء تفس،و از مارکسيبد ن جايدر ا
 وارونه يکتاتوري فساد نهفته است و نه ديمارکس نه در گوهر دموکراس

 کيهم  ني لن"کيدموکرات يکتاتوريد"عبارت   همنطوري همو ،يدموکراس
  :سدي نويو مي بد.متناقض نبود بيترک

 آن به اًاشتباه که(  نبود ياستبداد تک حزب ،يدموکراس دشمن«

 فصل کي به استبداد نيا که جا آن تا مگر ،)نديگويم سميتاريتوتال

 فصل گشودن ي واقعيمسئله تنها. داديم انيپا يستيکمون يدهيا اول

 ک،يسم بوروکراتيرترو از ريغ يطرق از را آن که است، دهيا نيا دوم

 يفيتعر مجموع در خالصه، طور به.  گرداند رهيچ منافع برخورد بر
 شده دهينام ايپرولتار" يکتاتوريد" که چه آن از ديجد يعمل و ديجد

 مدل بر ديبا يول ...شد نخواهد انجام انضباط بدون زيچ چي ه...است

  .٩٧» دش رهيچ ينظام انضباط

                                                 
97 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie (2009) 
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 يدرباره ياجتماع و يخيتار ،يانتقاد يملأت يوقت: ديل بن سعيبه گفته دان

 و ديرس نخواهد ييجا به نينامتع ين تازگيا ندارد، وجود گذشته يهافصل
 که شد خواهد يحالت نيا. رجوع دهد ندهيآ در يشيآزما به را ما توانديم تنها

 انضباط مدل بر ديبا يول ...شد نخواهد انجام انضباط بدون زيچ چيه" چند هر

 مضمون تناقض بطن در مارکس، و، برخالفيبد. "شد رهيچ ينظام

 و صاف او. بپاشاند هم از را آن از درون ضربه با تا ستدياينم کيدموکرات
  :کنديم گسست مضمون نيا از ساده
 هيفرض با اصال يستيکمون يهيفرض : است ينکته اساس نيا«

 بقتمطا انجامد،يم آن به معاصر که زميپارلمانتار و کيدموکرات

 شامل گر رايد ييرخدادها و گريد يخيتار يستيکمون يهيفرض. ندارد

 از و کنديم جلوه نشگريآفر و مهم که يزيچ آن تيماه. شوديم

-خيتار که چه آن با شود،يم داده حيتوض يستيکمون يهيق فرضيطر
 نيهم به اًقيدق . دارد فرق کند،يم نشيک گزيدموکرات بورژوا ينگار

 فاصله کيدموکرات يورز استيهرگونه س از... مارکس که است ليدل

-يم ديأکت ن امريا بر سيپار کمون يهادرس به توجه با و رديگيم
 سزاوار باشد، کيدموکرات  کههم چقدر هر ،ييبورژوا دولت که کند

 .٩٨» ب استيتخر

 
تو  !يرخداد محض طيشرا در  از صفريشروع چه؟ بيتخر از بعد يول 

امر  يعني فراشد، و کنش خ است،يتار و رخداد مجموع انقالب که که ييگو
 الن  از نوشتن مطلب فوقدو سال بعد. خود ندارد در را منقطع امر و وستهيپ

، در پاسخ به ۲۰۰۹ه ي ژانو۲۷ون در يبراسي با روزنامه لياو در مصاحبهيبد
                                                 
98 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ١٥٨

 

ن ي، چنياش با دموکراسل مخالفتيح داليپرسش مصاحبه کننده در توض
  : هدديپاسخ م

  
ها را  آنيمن تنها زمان. من جانبدار دولت قانون و حقوق بشر هستم «
ه يا توجي ي مداخلهء نظامي برايبرم كه به محملير سؤال ميز

ر پوشش يا اعمال زجر و شكنجه زير يناپذ تحمليهاينابرابر
 يكراسون است كه دميقت ايحق. نديآي در ميفرهنگ" سميكراتودم"

ن شرط ي را به اي غربيهادر درون جامعهامكان كاهش خشونت 
، به خارج، منتقل يگري دين خشونت را به جاهايفراهم كرده كه ا

 وقفه درحال جنگ يكنون بش تايم پيك سده و نيكا از يآمر. كند
 يها گرفته تا جنگ۱۹۱۴ـ۱۸ اول ياز جنگ جهان. بوده است

ن؛ و يطل ـ فلسيئتنام، عراق، اسراي، جنگ كره، ويياستعمار زدا
ك به طور يكراتو دمي را كه كشورهاي فرعيهام جنگيفراموش نكن

ست كه فرانسه در يهنوز هم روشن ن( در آن دست دارند يپنهان
، در يكراسومن دمين كه به يگفتِن ا). روآندا چه كار كرده است

. ستي نيگريز دي چيم جز شوخيكني مي بدون خشونت زندگييايدن
ن نبرده، بلكه آن را به خارج صادر كرده ي خشونت را از بيكراسودم

 باشد، اگر يدارهيوغ سرماير ي كه زيكيكراتورا عرصهء دمياست، ز
 يروندها. ز باشدي ني رفاه نسبيد عرصهء نوعيبخواهد دوام آورد با

 از ي ناشي تا منازعات طبقاتندستي ني خود كافيك به خوديكراتودم
 يبرا. دنمت و سو ده را سي اجتماعي هاياختالفات و ناهمآهنگ

د يد بان شوين منازعات مبادا به خشونت منتهيكه ا نياجتناب از ا
بنا بر . گر وجود نداردي ديا درجاهاي برقرار باشد كه گويچنان رفاه

ت از فرآورده يحمااست يسجه يدر نت. د از رفاه حراست كردين، بايا
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 و ينظامها، مداخالت يه خارجين عليد و قوانيآيش مي پي داخليها
 يهاس نظاميه و تأسيهء سرمايم كه انباشت اوليفراموش نكن. رهيغ
هء يپا.  همراه بوده استيب و باور نكردني عجيك، با خشونتيكراتودم

ر ي جزاياهال(ها به طور كامل  بر امحاء خلقيدارهيرفاه سرما
 شمار نهاده شده ي بيها و كشتارها، بر جنگ...)يب و تاسمانييكارا

نم كه هرچه افزونتر خواهد مئن خشونت ادامه دارد و مطي ااست، و
ن مستقر نشود و به ي از طراز نوي مردمياسي سياگر ابتكارها. شد
 وحشتناك يي جنگ هايابد ما به سويسابقه گسترش ني بينحو

  .م بوديرهسپار خواه
 يازات فراوانيدانم كه از امتي ميك شهروند فرانسويمن به عنوان « 

ازات به چه ين امتيم ايمن فقط خواستار آنم كه آگاه باش. برخوردارم
مت گرانتر و گرانتر ين قيم كه اي ما فراهم شده است و بداني برايمتيق
ن يد بتوان ايشا. ديم را مطرح كردزيشما تعداد كشتگان كمون.  شوديم

مانان ياالت متحده و هم پي ا۱۹۵۰د كه از دههء يش كشيپاسخ را پ
من .  به كشتار مردمان پرداخته انديگريهركشور دش از ي اش بيغرب

- ام كه بهدهيوار را ديام و در آنجا دن برگشتهيل و فلسطيئتازه از اسرا

. چديپي مين در تمام طول ساحل غربين سرزمي اراموني پيسان مار
ن برپا نكردند و حاال دارند همه جا يوار برلي كه بر سِر ديچه جنجال

 كه با يك، با شمار كشتگانين، در مكزيسطكشند، در فليوار ميد
ن مانع خروج يوار آهنيد. كندي شان رقابت ميستي كمونيهامعادل
 يهادولت. شودي مانع ورود ميتي امنيوارهايشد، ديها مانسان
ها آن را به يكراسوكردند، دمي مي خشونت را درونيستياليسوس
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 ملت يرا به جاگر ي ديهان كه ملتيا ايآ. كننديخارج صادر م
 ٩٩»ست؟ اينقدر فخرفروشيستهء ايقتاً شايش شكنجه كنند حقيخو

  
 در شکل يحت ،"يكراسودم" از انهيگرانادرست و مغلطهار يو برداشت بسيبد

 از يدارهي سرمااتي جناخچهيتار. دهدياش ارائه ميستيرپارلمانتا- بورژوا
، تا مرحله يام و غارت آشکار، استعمار و اشغال نظيياي دريمرحله دزد

 ي را به پايشرفته غربي پيدارهي سرماي کشورهايزم و سلطه اقتصادياليامپر
اش از نهيشي که پي و جهان سوميستيني استاليبرداشت !گذارديم" يدموکراس"

 سابق، اختناق و استبداد يستيني استاليم هايرژ. شتر استيو هم بيعمر بد
و ي از نظر بد.کردنديه ميالت توجن نوع استداليقا با هميشان را دقياسيس

تواند وجود داشته ي ماشيستيپارلمانتا - بورژوا تنها در شکل ياوال دموکراس
 با کمک توپ ي غربيند که کشورهايبي ميادهيوه گنديا آن را ميباشد، و ثان

 اشان ي جنگيهاي عقب افتاده، ربوده، بار کشتيشان از کشورهايهاو تانک
ش، يدايخ پي او تار.اند را با آن فاسد کردهي غربيورهاکرده و مردم کش

 ي در غرب را نه آن چنان که بود بلکه آن طوريتحول و انکشاف دموکراس
  . کنديت ميد، روايآياش جور در ميکه با دستگاه فلسف

 در ي عاديهاتوده، ي غربيدارهيشرفته سرماي پيدر کشورهاکه ت ين واقعيا
 ي برخوردارند، نکته کامال درستيشتريا از رفاه  بي دنر مناطقيسه با سايمقا

ب و نادرست يار عجي بسي رابطه آن با دموکراسيوئيت بديکن رواي ولاست،
کند، چرا که از نظر يها را تکرار مبراليقا موضع ليو دقيبد. است

 = اقتصاد بازار آزاد=  يه داريسرما"زم يبرالي و ليدارهي سرمايها  دئولوگيا

                                                 
99 - Interview d'Alain Badiou dans "Libération" et réponse de Daniel Bensaïd : 

http://revoltunited.canalblog.com/archives/2009/08/30/14896214.html 
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 و هم رفاه يکند که هم دموکراسيو فراموش ميبد". يرفاه ماد  =يسدموکرا
، قطره يش از دو سده مبارزه طبقاتي بين کشورها عمدتاً در پي در ايماد

داران هين کشورها سرمايدست آمد و هم اکنون هم در همه اه قطره و به زور ب
  . رنديها پس بگکند تا آنيهمه تالش خود را م

  
 را فقط ين بوده که دموکراسي همواره ايي بورژوايدئولوژي از شگرد ايکي

 حوزه عملکردش منحصر به يعني.  کندي معرفياسي از حکومت سيشکل
. شودي و اقتصاد نميوجه وارد قلمرو جامعه مدن چيطه دولت است و به هيح

شود و ورودش ياست ِاعمال مي فقط در حوزه سي دموکراسياز نظر بورژواز
بر  آن است که يت براين ممنوعيا. ت ممنوع استيمالکبه قلمرو 

ک در حوزه ي دموکراتياچهره ي در حوزه اقتصادي طبقاتيها  ينابرابر
ق به همگان بقبوالند که ي و از آن طرببخشد) ي قانون-يحقوق (ياسيس

 يي بورژوايستي پارلمانتاري دموکراسني جز هميزيچ  اصوالًيدموکراس
 يستي پارلمانتارين دموکراسي معادل هميو هم دموکراسي بديبرا. ستين

 برخورد  کهييو از آن جايبد. کندي با آن مخالفت مکه  استييبورژوا
 از آن مشام ي طبقاتي که بوي هر صفتاز را قبول ندارد از استفاده يطبقات

نزد مارکس و اما و، يبرخالف بد. ديجويرسد، آگاهانه احتراز م
 همواره مشخص است و ياس دموکري طبقاتيها محتوا  ستيمارکس

 دادن در جهت يک بار رأيچ وجه معادل هر چند سال ي به هيدموکراس
 و در يت خصوصيان برداشتن مالکي از ميتداوم وضع موجود نبوده، بلکه برا

 ي حکومت طبقاتي همانا الغاي واقعيدموکراس.  استيهم شکستن نظام طبقات
و " ي دموکراسينبرد برا در يروزيپ"ن ي بياشاره مارکس به تساو. است

و يبد. دين رابطه ديد در همي، را با"ت طبقه حاکميا به موقعي پرولتاريارتقا"
 را ي دموکراس،هاستيها و مائوئستينير همه استالينظو برخالف مارکس، 
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د، مارکس شناسي ميي بورژوا-يستي پارلمانتاريفقط در شکل دموکراس
 بعد از تجربه يدانست، او حتي ميستيالي سوسي را فقط دموکراسيدموکراس

ن يد بر اين هم همواره تأکيلن.  فشرديشتر پاين موضع بيس بر ايکمون پار
 يهاتي محدودي، افشاي دموکراسيا براين قدم پرولتاريتداشت که نخس

و بحران زده که يبرخالف بد.  و فراتر رفتن از آن استي بورژوائيدموکراس
 فراتر ي براي ما ضرورت،نامديم" يميم قدزيمارکس"اش را زميبحران مائوئ

  . ميني بي نميرفتن از موضع مارکس درباره دموکراس
  

 است و وارد ي آن که صوري سوايي بورژوا- يستي پارلمانتاريدموکراس
 از ،اش استي که خود مدعياسي در حوزه سيشود، حتيحوزه اقتصاد نم

 اول آن که .ار سترون استيکش بس کارگر و زحمتيهامنظر توده
 هر چند صد يک بار براياست، هر چهار سال ) يندگيستم نمايس(م يرمستقيغ

دوم آن . را تحقق بخشد" ت مردميحاکم"شود که يک نفر انتخاب ميهزار نفر 
اند و در برابر لرقابل کنتريجه غيرقابل عزل بوده و در نتيندگان غين نمايا

شود که يته باعث من نکيا. ستنديشان پاسخگو نانتخاب کنندگان
ل شود ي حرفه تبدي درآمده، و به نوعيدر تخصص عده خاص" يندگينما"امر

. انجامدي ميي دولت بورژوايک قشر ممتاز در بوروکراسيش يدايکه خود به پ
ن ي بودنش مبيانفراد.  استيياي و جغرافي دادن از نوع انفراديدوم آن که رأ

. ي طبقاتيهايژگين ود زدويعني است يها در جامعه طبقاتزه کردن انسانياتم
" يمحل"شتر بر جنبه يدش بي تأکيريگي رأيياين طور خصلت جغرافيهم

رد و يگي که پارلمان ميماتيکه تصمسوم آن. ي طبقاتياسياست تا قدرت س
 به مثابه يز دموکراسا  در آنکند جدا از جامعه بوده وي که وضع مينيقوان

 يمات و اجرايک تصمين و اتخاذ دموکراتايشه و بي آزاد انديريگشکل
 در ي حتيدارهيچهارم آن در نظام سرما .ستي نيان نشانهيتر کم،يجمع
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، کانون قدرت در يي بورژوا-يستي پارلمانتاريهاين جمهوريترکيدموکرات
ه، که ي سرمايهاي فشار و البيها گروهيها دخالتيسوا. ستيپارلمان ن

 هم شده، ي قانوني به شکلي شده و حتي عادامروزه در همه کشورها امر
 است و نه يانتخاب، که برخالف پارلمان نه ي دولتيم بوروکراسيدستگاه عظ

  .کنديم ِاعمال ميرمستقيم و غيبر پارلمان بطور مستق اتش راي، نظريموقت
  

 و انتخاب حکومت را به ي عمومي نبود که حق رأين بورژوازيااصوالً 
ل ي تا اوايشرفته حتي پيدارهي سرماي در اکثر کشورها. داديها ارزانتوده

 در  مردانستم زنان حق شرکت در انتخابات را نداشتند و حق شرکتيسده ب
. اشان بودت بر خانهيت مثال مالکي از مالکي مشروط به حداقل هم دادنيرأ

 ي کارگريع و طوالني  مبازرات وسي عمدتاً در پي عموميدستاورد حق رأ
شود به لحاظ يده ميک نامي دموکراتي هاينام آزاده زه آن چه که بامرو. بود
ه يا عليزم و پرولتاريه فئودالي علي بورژوازيند مبارزات طبقاتي برآيخيتار

او با . کنديف و مخدوش ميت را تحرين واقعيزم ايبراليل.  استيبورژواز
کوشد ما را متقاعد سازد که ي ميش از بورژوازيش و ستايهدف آرا
 چنان يي بوده، ادعاي محصول زحمات و مبارزات بورژوازيدموکراس

اما . ستياش ني به اثبات نادرستيازي ن کهي آشکاريبياساس و فر يب
 هو هميبد.  استزميبراليل يد ادعاي به واقع تأئيو با دموکراسي بديدشمن
 را هم ي دموکراس ورديپذي را ميکراسوزم در رابطه دميبراليل يهايادعا
زم است پس يبراليکن  از آن جا که مخالف ليرد و ليگي ميبورژوازت با يهو

هم  ي منطق صور در چارچوبيحت که ياستدالل. شوديم يمخالف دموکراس
  کهنيم از ايبگذر . که اصوال گزاره اول نادرست است، چرادرست استنا
   .قبول نداردک را اصوال يالکتيو منطق ديبد
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 ي استبداديهامت را نزد همه حکويد به دموکراسن نحوه برخوري همقاًيدق
ک ي را يران هم دموکراسي در ايم آخونديان رژيم، سخنگويکنيمالحظه م

 و" فقر"د که  وجود هم زمان يد پرسيو باي از بد.کنندي مي معرفي غربيکاال
 يا کشورهايمثال در کشور هند و " يستيرپارلمانتا - بورژوا يكراسودم"

 قالب در جز يدموکراس ويبد ديد از. دهديح ميرا چطور توضن ي التيکايآمر
 -ينياستال يدولت - يحزب يکتاتوريد اي و يبورژوائ يستيپارلمانتار يدموکراس

 ،"يستياليسوس يدموکراس "ميمفاه با او. باشد داشته وجود تواندينم يمائوئ
 يآشنائ" يکارگر تيريمد خود "،"يکارگر کنترل  "،"يشورائ يدموکراس"

ن که ي ايو برايبد. آوردينم زبان به هاآن از يسخن دارد هم اگر و ندارد،
اش فاصله گرفته است يستيزم دوران مائوئينيلن - زمينشان دهد که از مارکس

.  کندي خودداريستي مارکسيم و واژه هايکند از به کار گرفتن مفاهي ميسع
به کار " زمياليامپر "يه جارا بد و آنيگويم" طور عام ه  بيدموکراس"او از 

 با طرد به لحاظ يتر آن است که حت جان سختيستينيتفکر استال. برديم
جهت يب. شان راندرونيآگاه بناخودآگاه و  خود ازي، بتوان به سادگاشياسيس
  بهمائو،از  ين و تا حدودياش از استاليو پس از طالق ظاهريست بدين

در صفحات . آوردي مي رويد دموکراسلسوف ضين فين مهم تريافالطون، ا
  .م پرداختيو و افالطون خواهيتر به رابطه بدنيپائ
  

 واقع  به.توان مشاهده کرديو ميتر را در بديشه اتورياز اند يهارگه
 يهاانقالب رينظ" يرخدادهائ "جاديا نه دهديم ارائه ويبد که يهائ حل راه

 يزيچ آن قايدق است، زميفاش نوع از يهائ"وانمودار "سازنهيزم بلکه گذشته،
  . داردبا آن را  مبارزه يادعا و سدينويم اشهيعل که
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  زمينياستال و ويبد

 اريبس سد،ينويم يانتزاع اريبس که آن نيع در که ويبد نزد است يعادت نيا
 يبرابر زميبراليل سنت زبان به که زمان آن. سدينويم هم ملموس و مشخص

 که يمکتب رالز، جان نزد عدالت هينظر نمونه يبرا - سديونيم يکائيآمر طلب
 -است ممکن يدارهيسرما از گسست بدون يبرابر که است باور نيبرا

 هيکل بر جمله کي  درکه يزمان اما. مجردند و يانتزاع اريبس شيهانوشته
 اريبس کشد،يم بطالن خط" يخيتار زميکمون "نام تحت يتاکنون يهاطرح

  :سدينويم اشهينظر اثبات در او. ديگويم خنس مشخص و روشن
  

 يمردم يهاجنگ اي و  هااميق سلسله کي يپ در شد روزيپ انقالب« 
 در تنام،يو در ،کره در ،يچکسلواک در ن،يچ در ه،يروس در يطوالن
  .١٠٠» کوبا

  
. شد انقالب کره در ۱۹۴۵ سال در که شوديم يمدع يکس که است بار نياول
 و رديگيم يعوض مردم يهاتوده اميق با را سرخ تشار يهاتانک ويبد

م يق رژين طري تا از اکنديم گمراه کامالً نداند را معاصر خيتار که ياخواننده
 جا يستياليآورد انقالب سوس را دستيل سونگ در کره شماليحاکم سلسله ا

  : سدينويم کتاب نيهم دراو . بزند
 که استبوده خاطر آن به" يبانقال رخداد "به نياستال يوفادار عدم«

  . »بود تنگلقخ يشورائ ستيکمون کي نياستال
لسوف ي آلتوسر، فييلو! است مطلب خواننده شعور به نيتوه يمطلب نيچن انيب

ن باور يست فرانسه، در اواخر عمرش به ايست عضو حزب کمونينياستال
                                                 
100 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste 
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و هم به ين بدآل. شتر نبوديساده ب "انحراف "ک يزم ينيده بود که استاليرس
شتر نبود، البته يساده ب "هشتباا"ک يزم يني از استادش معتقد است که استاليتأس

 يهاي بوروکراسيها بعد از فروپاشچهل سال بعد از آلتوسر و سال
  : دسينويم ويبد. يستينياستال

  
 ياسيس يهاسازمان وضع ن،ياستال زمان در که گفت دي بايدرست به «

 نيا تا يدار هيسرما و بود امروز از  بهترمراتبه ب يمردم و يکارگر
  .١٠١"امروز نبود با سهيمقا قابل يحت. دنبو متکبر حد

  
 اي بود نياستال مني به امر نيا کند  کهيچوجه روشن نميت به هين واقعياما ا

 يبرا ييهانهيهز چه او استيس ن کهيتر امهم همه از اي او، ليم برخالف
  .داشت بخشييرها يهاجنبش

  
 ،۲۰۰۹ هيون در ژانويبراسي با روزنامه ليا در مصاحبهو دو سال بعديبد

  : است ترطمحتا
  

 است نيا دارميبرم نياستال احترام به را من کالهم که يليدل تنها « 

  .١٠٢»انداختيم دارهاهيسرما جان به ترس او که
  

 بود نيستالا نيا ايآ. است ياديهم ز احترام زانيم نيد ايل بن سعيبه قول دان

 يکارگر بزرگ  مبارزاتمثالً ،يگريد زيچ اي ترساند،يم را دارانهيسرما که
                                                 
101 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ?  

102 - Interview d'Alain Badiou dans "Libération" et réponse de Daniel Bensaïd : 
http://revoltunited.canalblog.com/archives/2009/08/30/14896214.html 
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 تظاهرات ايو  کاتالون، و اسيآستور کارگر انينظام شبه اي، ۱۹۳۰ يدهه

تنها  نه موارد، يبرخ در ها؟توده از ترس ک کالم،ي در ،يمردم يجبهه
موارد در بلکه نداخت،اين دارانهيسرما جان به را يترس نيترکم نياستال

 ، دريشورو و آلمان مانيپ ، دردر بارسلون ۱۹۳۶ مه عيوقا ري نظياريبس

، او همدست و يونانيمبارزان  کردن سالح در خلع اي و التاي در ايدن ميتقس
 :دسينوي منيستالا دوران ي رابطه با شوروو دريبد. بود زين هاآن اوريار و ي

 
 و کرد اداره ينظام يهايهرو با را و صنعت يتوان کشاورز ينم «

 مورد ديبا که يزيچ .دمنفعل کر يدولت خشونت با را جامعه توان ينم

 آن شکل به که است، يحزب يدهنسازما انتخاب رديگ قرار اتهام

  .»گفت توانيم هم حزب
  

 يحت ويبد انتقاد. شوديم خالصه "متد"مسأله  در حد زمينياستال از ويبد انتقاد
شان نيو همواره از مخالفيسرخورده، که بد يهاستياوروکمون يسطح قدن از

 ينقد جد و يبررس از کردن يخال با شانه او. تر استيبود، به مراتب آبک
 شرو کي و يحزب شکل گردن به را ستمي سده بيتراژد زم،ينياستال

  .اندازدي ميده  سازمان
  

 مختلف يايزوا از زمينياستال منتقد يستيکمون جنبش گذشته سال ۸۰ يط در
 به يايغن اريبس اتيادب و داده قرار ليتحل و هيتجز را مورد زمينياستال دهيپد
 خوش چنان جا آن اشيکاه برج آن در ويبد معلوم قرار از. است گذاشته جا

 يخلق تنگ در رازم يني و فاجعه استالنداشته راآن  مطالعه وقت که کرده
  !کندين خالصه مياستال
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ن باور داشت که با فوت کردن اوراد ي به ايو به استناد نوشته خودش، زمانيبد
د و ي تولي موجب باال رفتن بازدهي گوجه فرنگيهامائو به بوته" کتاب سرخ"

طه ي در حيستينيراث استالي ميکيدئوژي ايتتمه باورها. ١٠٣شدنديرشد آن م
حاال که دوران . دسنکو نماد آن بوي لي ماجراييک که فاجعه و رسوايژنت

 مارکس و ي را به پاخرافاتن يزم به سرآمده است، ايزم و مائوئينياستال
  .ست ايگري به بالهت خود بالهت ديوفادار. گذاردي ميميزم قديمارکس

 
 طوربه که يحال در. است ناروشن و دوگانه زمينياستال دهيپد با ويبد برخورد

 از شيستا به حال نيدرع کند،يم مخالفت آن با مجرد و ناشفاف م،يرمستقيغ
 انتقاد زمينياستال به که ينادر موارد در يحت. پردازديم هم مائو و نياستال

 ستين معلوم وجهچيه به و است عام اريبس و جمله چند در يانتقاد کند،  يم
 و واژه کي زمينياستال که يصورت در. رديگيم راديا زمينياستال زيچ چه به که

 ضد ياسيس شيگرا کي زمينياستال. ستين زيآمنيهتو صفت کي اي
 يرپائيد اريبس و گسترده اريبس يانقالب ضد و يستيکمونضد ،يستيمارکس
 جوانب تمام و آورد دوام دهه شش اش حدوديدر شکل قدرت دولت کهاست 

 يط در. گرفت دربر را يفلسف و يفرهنگ ،يهنر ،ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع
 مختلف جوانب يافشا در يحيضوت کتاب هاصد گذشته سال هشتاد

ش يهادر نوشته ويبد. است شده نوشته يانقالب زمياليسوس هيزاو از زمينياستال
 يکار که دهد،ينم يارجاع نيترکم هانوشته نيا از کي چيهبه تنها نه
 شخص نيا که کنديم وانمود نيچن اصوال بلکه است، ناصادقانه و يرعلميغ
 مطرح را ات آني و جنازمينياستال شکست بار نياول يراب که است ويبد
 از صحنه خارج شده است ي به مثابه قدرت دولتزمينياستال هر چند !کند  يم

                                                 
103 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, P.123. 



 ١٦٩ \يت  از اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 دوام خواهند ي طوالنيهااش سالي و فلسفياسيات سي و نظريدئولوژياما ا
  . وي که رسما به آن پشت کرده اند، از جمله بدي نزد کسانيآورد، حت

  
  يدولت قدرت و ويبد

ب ي کامل قريزم و آشکار شدن فروپاشي همه جانبه مائوئي ورشکستگيدر پ
 ياسيک گروه سيجاد يو با ايد ب۱۹۸۵در سال ، يستينيالوقوع کل نظام استال

 ياسي سي و منزه طلبيقت رخدادي حقي، به وح"ياسيتشکل س"به نام 
ها که ستيوئ مائياي متشکل از بقايمحفل. بخشدي مينياش تجسد زمسترون

 اش در عرصهياسي تشکل سني او دريآن زمان که بد. ه گذارش بوديو پايبد
شود، و کل ي وارد گود مي مربوط به قانون اساسيشنهادات عمليپ
 مانند حذف يش پا افتاده و آبکي پيشوند به اصالحاتيشنهاداتش خالصه ميپ

 به يريض مقام نخست وزي، حذف مجلس سنا، تفوياست جمهوريمقام ر
 ضامن حق تشکل يستم انتخاباتيک سيز يتجو رهبر حزب اول پارلمان، 

ن ي ااتشيو و هوادار نظري بديها مترجم کتابتر هالواردي پ.هاتياکثر
» سي انگليه به قانون اساسي شبيلي خيزيچ«نهادات را شيپ
سه با يران در مقاي در اي اصالح طلبان حکومتياسي سيها  خواست .نديب  يم

 خطاب ياکند و در نامهيو سرانجام شهامت مي  بد.ترندکاليار رادي بسهاآن
. ١٠٤»عصر انقالبات به سر آمده است« : زند ي م رااشتر هالوارد حرف دليبه پ

او در . اش بودن حکميه اي توجي براينه سازياش زميستم فلسفيتمام آن س
. »د حفظ کنياجتماع - ياسي سيهار برنامهش  خدا ما را از«: سد ينويادامه م

  : آمده بود"ياسيتشکل س"در برنامه 
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، در )يبرابر(ن اصل ينام اه  بکه  ن استياست ايتنها مسأله س«
م يتواني چه مميني ببن اصل،يمان نسبت به ااانهيکارگرايپ يوفادار

د يماران بايبه يکل... رودي به شمار مک فردي ي هر فرد...م؟يانجام ده
هر کودک  ...مند شوندا بهرهن مداوي از بهتريگونه شرط چيبدون ه

ن جا تعلق ي، به ااستن جا يکس که اهر ... ک شاگرد مدرسه استي
   .»...دارد

  
  :ن باره نوشت يد در ايل بن سعي دان
  

  پند وزش اي بيزيچ برنامه،  بدوناست بدون حزب وياما س« 
 يسچ هدف قابل دستري، ه نبودهيدر باب برابر ياخالق يهااندرز

تنها مسأله  " : کاغذّي است بر روياهيانيصرفاً ب و شتهش رو ندايپ
 ي، در وفادار)يبرابر(ن اصل ينام اه  ب که  ن استياست ايس
 "م؟يم انجام دهيتواني چه مميني ببن اصل،يمان نسبت به ااانهيکارگرايپ
 ن بهي مز است"يزاتيتجو"بلکه    برنامه،کي نه ياستين سيک چني

ه يکل.  .  .رودي به شمار مک فردي يهر فرد": ر ينظشروط، ن ناميمفرا
.  . .مند شوندن مداوا بهرهي از بهتريگونه شرطچيد بدون هيماران بايب

، به استن جا يکس که اهر .  . .ک شاگرد مدرسه استيهر کودک 
 احکام يجزم ن قالبيها، در ا اندرزن پند ويا. "دارد ن جا تعلق يا
 يهايخوش رقصه ي علياسي سيريگ جهت يبرا ياصول جز، ينيد

 يگريز دي چ نابيهايطلبه فرصتي، و عل فاقد اصولکيتيرئال پول
 ت وي با واقعيياروي از رو و طفرهياما با خوددار. ددهنيمن تدارک را

 را مجالن ين پند و ارزها صرفاً اياک، ي آزمون نچسِب پراتاحتراز از
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ها را پاک نگاه دست يق کانتوه اخاليدهند که به شي ميبه آدم
  .١٠٥»دارد

  
" ياسيتشکل س "ياسياش که در محفل سيستيمائوئ- پسايهاو در ساليبد

 حفظ با استيس"ش گرفت که بر آن ي را پياياسيکرد خط سيت ميفعال

 يژگي از دو وين خط مشيا. نام نهاده بودند" ييدولت زدا"و "  دولت از فاصله
دم شرکت در حکومت و ، عيسب قدرت دولته کيرد نظر: برخوردار بود

و به راست ي بدياسيج که مواضع سيتدرهب.  با آنياامتناع از هرگونه رابطه
شود و قصد دارد در يهم دور م" چپ منفعالنه "ياسين خط سيرود، از هميم

  : سدينوياو م.  داشته باشديترمقام مشاور دولت نقش فعال
  

، ...  "سرآمده به انقالبات عصر "که نيا  با توجه بهامروز، چند هر«
 راهنما اصل. بدهم رييتغ دولت با ارتباط در را امموضع امشده مجبور

 مساله بلکه. باشد "ييزدا دولت"، جانبه کي يقيطر به تواند،ينم گريد

 تيتقو منطق کي با عمدتاً و است، دولت يبرا يچي پنسخه شتريب
 دولت به کجا از را استيس نسخه که ستا نيا دانستن مساله،. کننده

  .١٠٦»يبده ارائه
  

 : دهديم حي و توضبسطشتر يب را بحث نيا گريد ييجا در ويبد

 دشمن دولت، و افتي گسترش هاتوده منافع حسب بر استيس«

 ما امروز حرف. کنديم فرق کامال ما نظر نقطه  امروز...بود يخارج

                                                 
105 - Daniel Bensaïd, Alain Badiou et le miracle de l’événement. 

106 - Badiou and Hallward, "Politics and Philosophy: An Interview with Alain 
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 کي در را دولت ميتوانينم مسائل از يشمار مورد در که ست انيا
 دولت از يزيچ اخذ  مساله بلکه ميکن فرض مطلق يخارج تيموقع

 به توجه عطف با اظهارات اي ها نسخه يشمار کردن فرموله  اي است،

 در آن، گرفتن نظر در دولت با که شود جاديا يطيشرا تا... دولت

 لغو ديبا که را نيقوان  ازيبعض. کند حرکت زهايچ يبعض رييتغ جهت

. برسد انجام د بهيبا که... بزند ياقدامات به دست. کند يملغ دشو
 نيا شيمعنا. است نيهم دولت برابر در نسخه ارائه از ما منظور

 ،ينظام انتخابات از خارج ما. ميکنيم شرکت دولت در ما که ستين
. م مانديخواه يباق احزاب، جانب از يشدن ندهينما هرگونه از خارج

 جا آن تا. کرد ميخواه لحاظ خود ياسيس دانيم در را دولت ما يول

 کي  از خارجکه نيا يبه جا ، ماياساس نکات از يشمار سر بر که
 دي بام،ياذ بکنختا به دولت نسبت ،اششکل هر درکال، يوضع رادم
  .١٠٧» ميکن تيفعال دولت در برابر نسخه ارائه قيطر از شتريب

  
 ارائه دهد، چرا که اشسازمانز  ايا، بدون آن که کارنامه۲۰۰۴و در سال يبد

در . ديگوي را ترک مآند است، ي سفاست کامالًياست بدون سيکارنامه س
   .شودي خود محفل هم منحل م۲۰۰۷ سال

  
 که قراردارد باور نيا بر استيس سپهر در ويبد کاليراد نقد دهيچکامروزه 

 چيه گذشته، سال صدوپنجاه خيتار به توجه با اما است، بد يدارهيسرما نظام
 کاليراد يدگرگون کي تحقق که ندارد، وجود" نظام از خروج "امکان

                                                 
107 - Badiou and Hallward, "Politics and Philosophy: An Interview with Alain Badiou," 

Appendix in Ethics, An Essay on the Understanding of Evil (London: Verso, 
2001), pp. 96-98. 
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 ريگ قدرت" تور  "در شيشاپيپ که چرا است، ناممکن يامر يواقع ياجتماع
 چاله به چاه از مثابه به آن از شدن خارج يبرا يتالش هرگونه و مياافتاده
 به را قدرت که است نيا قراردارد ما برابر در که يراه تنها پس. است افتادن

-کاليراد  "مقام در ما نقش و. ميواگذار" دارهاهيسرما "يعني قدرت صاحبان

 برآن" يمازاد نقطه  "چونهم قدرت مدار از خارج از که باشد نيا ديبا" ها
 نقطه کي دولت و،يبد نظر از .شود انجام ياصالحات ديشا تا ميساز وارد فشار
 مازاد اشجوانب همه در دولت ثبات، و نظم يبرا است يخطر است، مازاد
  : سدينويم او. است

  
 احضار را يته ،يرخداد مازاد آن در که ميدار يشناسيهست کي« 
  .»خوانديفرام را" دهيا "و کنديم

  
" يستيکمون دهيا "نيا ويبد نظر از اما. است" يستيکمون دهيا"، دهيا از منظورش

. مبارزه يبرا تشکالت نه و ياجتماع جنبش نه کنش، نه است، برنامه نه
 هاآدم هکلّ در ديبا دهيا ،يآسمان است يموجود ست،ين ينيزم امر کي اصوال

  .شود جاديا
  
 را آن کنديم صحبت" مازاد نقطه "از که يزمان اش،يفلسف يهانوشته در ويبد
 زهحو در اما. رديگيم کاربه انقالب رخداد يبرا ياجرقه و زور نقطه مثابه به
ک بام و دو ي. است اصالحات تحقق خدمت در يوئيبد" مازاد نقطه "استيس

ن يکال از اي راديو را بخواند برداشتي بدي فلسفيها که فقط نوشتهيکس! هوا
ن يچ وجه چنياش به هياسي سيها که در نوشتهيمقوله خواهد داشت درحال

  . ستين
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 .١٠٨"کرد؟ ديبا چه "وانعن اشود بيم شرتمن يکتاب فرانسه در ۲۰۱۴ سال در
 مختلف تبار دو از لسوفيف دو با يطوالن اريبس مصاحبه دو يحاو کتاب نيا

 گوشه مارسل يدوم و ،"يانقالب و کاليراد "ويبد آلن ي  اول:است
 با ويبد مصاحبه نيا در. فرانسه ستياليسوس حزب عضو و "طلب  اصالح"

 ياسيس اتينظر نيرآخ اش،يفلسف يهانوشته برخالف ساده، وا،يش يزبان
 متوجه خوب خواننده که آن يبرا يحت او. کنديم انيب را خود طلبانهاصالح

 آلدهيا مثابه به را فرانسه در ياسيس مبارزات خيتار از يمقطع شود، منظورش
 جنگ انيپا از پس بالفاصله فرانسه در ديگويم و زنديم مثال خودش

 نفوذ و فراوان تيمحبوب واسطهبه و دوران آن خاص طيشرا تحت دوم، يجهان
 در که ينقش خاطر به عمدتاً فرانسه، ستيکمون حزبو "  چپيآرا" اريبس

 کي بود، کرده يباز اشغال فرانسه، يهادر سال يتلريه زميناز هيعل مبارزه
 به مجبور فرانسه در يدارهيسرما و بود شده جاديا يفشار" مازاد نقطه"

و، گرفتن يدئال بدين است اي ا.داد هاتوده به يازاتيامت و شد ينينش عقب
قاً يو دقيبد! اشيف شده در جهت ممانعت از سرنگونيه تضعي از سرمايازيامت

دئال يکند و ايغ ميزم بود را تبليزم به آرمان کمونينيانت استاليآن چه که خ
  . دانديخود م

التا و تهران، به ي يها دوم در کنفرانسين جنگ جهانين فاتحيا بيم دنيتقس
 در فرانسه، يستي کمونيار قويا اخته کردن جنبش بسيمت سرکوب و يق
 در يدارهي سرمايو وجهه المصالحه قرار گرفتن سرنگونيبد. ونانيا و يتاليا
ک نقطه مازاد به خواننده نوشته ي در يروزين را پين کشورها توسط استاليا
  .کنديخ، حقنه مياطالع از تاريب

                                                 
108 - Alain Badiou, Marcel Gauchet Que Faire ? Dialogue sur le communisme, le 

capitalisme et l’avenir de la démocratie, Philo Editions, Paris 2014. 
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 هيفرض "ژهيو به ،ياسيس اتينظر نيآخر حيتوض به ويبد کتاب نيراسراس در

 حيتوض را خودش کاليرراديغ و نرم يطلب اصالح و پردازديم اش"يستيکمون
 متفاوت اريبس لسوفيف دو نيا کيدئولوژيا و يفلسف ميمفاه چه اگر. دهديم

 که ياسيس يهاحل راه در ژهيو به ،ياسيس مباحث در کنيول گرند،يد کي از
  . شوندينم مشاهده دو آن نيب يچندان اختالف دهند،يم ارائه

  
 نه و ستين وفادار هم خودش طلبانه اصالح ياسيس مواضع نيا به يحت ويبد

 مخالف اصوال کهلب دارد،يبرنم هاآن تحقق راه در يگام نيترکوچک تنها
 به همنآ. است انتخابات در شرکت مخالف او. است ياسيس کنش هرنوع

 مخالف افالطون و مائو رينظ او. يستيپارلمانتار يدموکراس با مخالفت بهانه
 حقارت دهيد به همواره اشيفلسف تياشراف سرتاسر در. است" يدموکراس"

 "دوکسا" يبرا يارزش نيترکم" ستمهياپ" ، چرا که است ستهينگر هاتوده به
 به است و کاليراد -رالبيل کي ياقتصاد مواضع لحاظ به ويبد. ستين قائل

 چاپ از ترشيپ هاسال. ستيلينه - ستيرفرم کي ياسيس مواضع لحاظ
 ويبد هوادار خود که ويبد آثار مفسر و مترجم هالوارد، تريپ رش،ياخ کتاب
 آلدهيا ياسيس نظام را ريکب يايتانيبر کشور ياسيس نظام يدرست به ،است

  . دانديم ويبد
  
  اير دنييو و تغيبد

  :دي گويه کنترتان مي با نشر۲۰۰۸ در سال يدر مصاحبه او يبد
ها است، از قتيم که فلسفه در خدمت حقياگر اذعان داشته باش«

اشان، پس واضح تي معاصرياشان در فرم و با بررسق شناختيطر
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ن رو در ياز ا. باشدي هم مياسي سيهاقتياست که در خدمت حق
کارگر يزان پيندا، بلکه هم چون نفلسفه نه چون با. ا سهم داردير دنييتغ

  .١٠٩»است
  

کارگر يپ زانيو خود نه چون نيدهد، بديو از فلسفه ارائه مي که بديفياما با تعر
و عنوان ين کتاب بديآخر. ، است١١٠سيرزا بنويبلکه هم چون باندا م

او دو فصل اول را به بحث درباره . را دارد" ي واقعيک خوشبختيزيمتاف"
ن دو فصل در رابطه با يش در ايهاده بحثيچک. دهدي اختصاص ميخوشبخت
کرد کامال متفاوت به يخ همواره با دو روين است که در تاري ايخوشبخت

 ين باور است که انسان برايکرد بر اين روينخست: ميامسأله مواجه بوده
 که در آن ييايات دنياش را با واقعاليد آرزوها و اميخوشبخت بودن با

آسه برو، آسه "به قول معروف . اده نخواهدي ز وطبق سازدکند مني ميزندگ
کرد يرو.  استي که منتسب به فلسفه رواقينظر". ا که گربه شاخ ات نزنهيب

مان منطبق يال و آرزوهايا را با اميد دنين باور است که بايدوم برعکس بر ا
  . است" اير دنييتغ "يعنيکرد دوم يو با صراحت طرفدار رويبد. ميساز

 

                                                 
109 - Contretemps n° 15, Paris, Textuel, Février 2006. 

فرانسوي که به خاطر مخالفت با سياست هاي   کمونيست مبارزنويسنده (Paul Nizan) پل نيزان -  ١١٠ 
 هيتلر نه تنها از حزب کمونيست فرانسه اخراج مي شود بلکه متهم –استالين و در اعتراض به پيمان استالين 
ات چپ در در ادبي. او جانش را در نبرد با نازي ها از دست مي دهد. به جاسوسي براي نازي ها هم مي شود

ها تا آخر به ها و تهمت که عليرغم تمام دشواريشود ياد ميفرانسه از او به عنوان يک کمونيست قهرماني
 روشنفکر و نويسنده (Julien Benda) ژولين باندا. عقايدش وفادار باقي ماند و جانش در آن راه گذاشت

رقي و پرشوري بود وليکن در آواخر زندگي دوران جواني داراي عقايد متدر فرانسوي هم دوره پل نيزان که 
 . در ادبيات چپ در فرانسه اين دو نماد دو نوع روشنفکر متفاوتي هستند. دهدتغيير مواضع مي
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" ؟ر دادييا را تغيد دنيا باي خوشبخت بودن آيبرا" ل سوم کتاب با عنوان فص
ن ياو پس از پاسخ مثبت دادن به پرسش عنوان ا. پردازديکرد دوم ميبه رو

 و يابيگر ارزياو بار د. "؟مير دهييا را تغيچطور دن"پرسد يفصل، حال م
کند و يم در صد سال گذشته تکرار يستيرش را از شکست جنبش کمونيتفس

کس نه چيتاکنون ه" اير دنييتغ"ند که در جمله  يبين ميعلت شکست را در ا
 را ي او صفحات.را "ر دادنييتغ"ده و نه فعل يرا درست فهم" ايدن" مقوله يمعنا

به ما " ايدن"در رابطه با . ن دو مفهوم کند تا ما را از اشتباه در آورديصرف ا
 که يو زمانيبد. ميا سروکار داريکه با پنج دنا بليک دنيآموزد که ما نه با يم

ا باور داشت، يت از او به سه دنيخواند به تبعيپشت سر صدر مائو نماز م
ثاغورث يف+ د يفرو+ افالطون + هگل + حاال که خود را معادل مارکس 

 . ددارباور ا هم ي پنج دن بهداند پسيم

 
 ي عواطف فردياي دن)۱: ( از چه قرارندييويبد يايم پنج دنينيحال بب

 يايدن) ۲(؛ )...، خود آگاه، ناخودآگاه وي تأثرات روان-يروانشناس(
، ي زبانيها خانواده، قوم، گروه-يجامعه شناس (ي اجتماعيها گروه
 ياکولوژ (يعي طبيايدن) ۴(؛ )خيتار (ي بشريايدن) ۳(؛ ...) ويني ديها گروه

ح  فعل يو سپس به تشريبد). يهان شناسيک( کالن يايدن) ۵(؛ )يو بوم شناس
را در درجات " رييتغ"ا نحوه يک از پنج دني هر يپردازد و برايم" ر دادنييتغ"

ر شغل، نقل ييازدواج، طالق، تغ اول از ياي دنيمثال برا. برديمختلف نام م
جاد ي، ايانقالب، جنگ داخلر اصالحات، ي نظيرات جمعييتغ. بردي نام ممکان
 روبرو يخيرات تاريي سوم که با تغياي دنيبرا. دوم ياي دنيد براي جدکشور

نام زم يزم و کمونيوناليشرفت، انترناسي، پي، دموکراسيدارهيسرمام از يهست
 گفتن ندارد و در ي برايزي چيژ و اکولويعي طبياياما در رابطه با دن. برد  يم

  . طه توان انسان استيح هان هم که اصوال خارج  ازيمورد ک
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د که با توجه ي الزم به ما گويسازنهي فاضالنه و زمينيقدمه چن ميو پس ايبد
چ گاه يتواند باشد و هي مي و موضوعييجزا فقط ير دنييبه نکات فوق امر تغ

. ر دادييتوان تغيا را نميدنرد که يگيجه ميجا نتست و از آنيکامل و تام ن
 جنگکه به ها که عزم جزم کرده بود ستي مدرن-رسد به موضع پسايقا ميدق
رات ييد و از تغيت کالن خط بطالن کشياگر قرار است که بر روا. ها برودآن
زم يمدرن- ه پساياهو و جنجال عليست آن همه هي فراتر نرفت معلوم نييجز
را چهل سال ا ير دنيي تغيبه ناتوانشل فوکو باور يوتار و مياگر ل!  چه بوديبرا

ن نکته را ي اوي، اما بدان داشتنديب همه يش با صراحت و زبان قابل فهم برايپ
   .ابدي مطلب را نتواند دريکند خواننده به سادگيان مي بياتيبا آن چنان  ادب

 
د جمله ير داد پس باييا را تغيتوان دنيد حال که نميگويو در ادامه ميبد
ک از سه واژه ي هريرا پس زده و در عوض به جا" ر داد؟ييا را تغيچطور دن"

و " امر واقع"، "رخداد"سه مفهوم " چطور"، و "ر دادن؟يي تغ"، "ا يدن" 
ح يف و تشري را صرف توصياو سپس صفحات. را قرار داد" آمدها  يپ"
 از يکياصوال . کندياش را تکرار مي قبليهاکند و مطالب کتابيم" رخداد"

دش تکرار ي از هر کتاب جديبزرگن است که بخش يو اي بديهاشگرد
. برديد نام مين جا از دو رخداد جدياو در ا.  استاشي قبليهامطالب کتاب

 تظاهرات يگريکا، و دياالت متحده امريت در اي جنبش اشغال وال استرياول
ل ين دلير را به ايدان التحرياو واقعه م. يان بهار عربير در جريدان التحريم
مانان ان به گرد مسليحين تظاهرات مسيان ايداند که در جريم" رخداد"ک ي

از نظر . ها حفاظت کرده باشنددر هنگام اقامه نماز حلقه زده بودند تا از آن
دار کرده بود،  را خدشهين تا آن زماني قوان،ن عملي که اييجاو از آنيبد

ک ي بود، پس يخيک گسست تاريجه ي وضع کرد و در نتيديقانون جد
را " امر واقع" "ياامدهيپ"م يما  توانست" رخداد"من قدرت يرخداد بود و به 
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 ي شتاب به خرج داد و زمانين مطلب کميو در نوشتن اياما بد. ميکشف کن
و يه بديده بودند تا به توصين به قدرت رسينوشت که نه هنوز اخوان المسلم

را به " رخداد" کنند و نه ارتش کودتا کرده بود تا ي را لگدماليدموکراس
  .ل کنديتبد" وانمودار"فاجعه 

  
اورد يچند ماه دوام ناز ش ي بييويبد" رخداد" جهانشمول ي تئوري جهانشمول

و ي بديمواضع فلسف. شوديو هم عوض مي کودتا ارتش مواضع بديو درپ
در او . رکردي دي بوده، البته با کم روزياسي از تحوالت اوضاع سيهمواره تابع

  : سدينويا مير دنييادامه مطلب درباره تغ
  

  سوژِهي به معنايوفادار...  استيفادارک وي ي واقعيهر خوشبخت« 
که منجر به " رخداد "يامدهايرفتن پيبا پذ. رات شدن، استييتغ
 يديشود که سوژه هم خود سوژه جدي ميدي جديايش دنيدايپ
 به ي سوژگدني عبارت است از فرارسيپس خوشبخت... شود يم

  .»دکنيل شدن خود را کشف مي تبديي که تواناياندرون فرد، سوژه ا
  
ان ين به پاين چنيارا ن فصل ين قماش، اي از اينوشتن صفحاتاز و پس يبد
  : رسانديم
  

در : قت لذت بخش استير داد؟ پاسخ من حقييا را تغيچطور دن«
که بودن . مي هم بپردازييش بهايد براياما با. خوشبخت بودن است

 ينش واقعيک گزي. نش استيک گزي. است در زمان واقعا نابسنده
  ...ي واقعي مرتبط به زندگينش واقعيگز. مانيزندگ
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ن يدرا". ب استي غاي واقعيزندگ" : نوشتيآتور رمبو شاعر فرانسو«
 با شما نکي ا:شود که ين خالصه ميد بر ايام در تأکجا همه تالش
 يخوشبخت.  حضور دارديقي حقيد که زندگيريم بگياست که تصم

  ١١١»!ديش را هم بپردازيد و بهايني را برگزيديجد
  
 در ينگر. اندازدي مي نگري نزد تونياد مفهوميو من را به ين نوشته بديا

ح دو مقوله متفاوت و ي و توضي که به معرفيي، در آن جا"يامپراتور"کتابش 
  : سد ينويپردازد، ميم" توان"و " قدرت"متضاد 

  
رد، يها بگ افراد را از آنيها" توان"در تالش آن است که " قدرت"«

م ينيبيس ميت فرانسوآ قديران پسامدرن، ما خود را در وضعدر دو
ن يا. دهديرا قرار م" يهست"، لذِت "قدرت"که در تقابل با فالکِت 

 وقدرتيبتواند آن را مهار کند، چرا که يکس نمچي است که هيانقالب
 کيار و ي تمام عيک سادگير، يگک عشق همهيزم، در قالب يو کمون

ن است يچن.  مانده استيکماکان برجا باق م تام و تمايگناهيب
  ١١٢.»ست بودنيک کمونيسرکش  ي و شاديرت سرکوب ناشدنيبص

  
 يو، البته سواي بدي و فلسفياسي رسد که تکامل مواضع سين به نظر ميچن
 متأخر و با فاصله چندساله از يش، اقتباسيهايان و مفهوم سازيوه بيش

 ي نگري به خصوص تونييايتاليا" اهستياپرائ" و " هاستياتونوم"ات ينظر
  .است

  
                                                 
111 - Alain Badiou Métaphysique du Bonheur Réel, PUF Collection, 2015, pp.53-55. 

112 - Michael Hardt, Tony Negri, Empire, Exils, Paris, 2000, p.496. 
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 ي از نظرات فلسفيبندک جمعين کتاب پس از ارائه يو در فصل آخر ايبد
 و يهست" با عنوان دش خوياش، به خواننده مژده انتشار کتاب آتيتاکنون
ر و دو د کتاب مزبويگوياو م. دهديرا م" هاقتي حقيدرون بودگ: رخداد
ل ي او را تکمي فلسفيولوژيتر " اهاي دنيهامنطق"و "  و رخداديهست"کتاب 

  :کنديان مين بيدش را چنياو ضرورت نوشتن کتاب جد. خواهد کرد
  

ن يپردازد و رابطه بيم" يهست"به امر "  و رخداديهست" جلد اول«
درباره " اهاي دنيهامنطق"جلد دوم . کاوديرا م" يهست"و " هاقتيحق"

ح يرا توض" هانمود"و " هاقتيحق"ن ياست و رابطه ب" نمودها"امر 
قرار " هاقتي حقيدرون بودگ:  و رخداديهست"در جلد سوم . دهد يم

 . »  قرار دهديمورد بررس" قتيحق"ه يرا از زاو" نمود"و " يهست"است 

  
  :ابدييان مير پايکتاب با عبارت ز

  
 : دوران استييص و شناسايتشخ. ز استيب فلسفه سه چين ترتيبد«
قت يک مفهوم حقي يکند؟ بنايشنهاد مي را پيزي دوران چه چن کهيا

انه در رابطه يک تجربه هستيو دست آخر . شنهاد معاصري پنيه ايبرپا
اما در . زين سه چيفلسقه عبارت است از وحدت ا. يقي حقيبا زندگ

آن گاه که من .  استيک فلسفه مشخصي، فلسفه، يهر زمان مشخص
ان يرا به پا" اهقتي حقيدرون بودگ:  و رخداديهست"نگارش کتاب 

ن سه مؤلفه را به سرانجام يق واقعا وحدت اي از آن طرکهرسانم، 
  .١١٣»لسوفين منم آن فيا: "  شوم ي توانم مدعيخواهم رساند، م

                                                 
113 - Je suis le Philosophe 
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سان ناپلئون خود تاج فلسفه و نه هم چون افالطون، بلکه به يبدب ين ترتيبد
 اش راي ِدماغيترک ها يبه دشواراش ييخودستا. نهديسر م را بر

  . استيماري بينوع خود يفتگيخودش به يوفادار. پوشاند  يم
 
دهد و در يتو فرانسه در آتن انجام مي با انستيا مصاحبه۲۰۱۶و در ماه مه يبد

اش از خواهد منظوري مصاحبه کننده  که از او ميها پرسشيکيپاسخ به 
  : دهدي من پاسخيح دهد، چنياش را توض"ديزم جديکمون"
  

م بلکه تحمل يد آن را متصور شويکنم که بايبله، من نه فقط فکر م«
م را هم ي هم شديمين که در گذشته مرتکب اشتباهات وخيدانستن ا

 است که قدرت ين تصور اشتباهيم ايداني مثال ما ميبرا. ميداشته باش
از  اگر يم که حتيدانيما م. باشدي مي راه حل همه مسائل رهائيدولت
ست که قهر ابزار  روزمره ين ني اين به معناي اميق قهر برنده شويطر

ک حزب ي، ياسيک سازمان سي يم که برايدانيما م. حکومت است
ن ادغام در يا. ست که کامال در دولت ادغام شوندي نيز خوبين چيا

خدمت در شرکت ندادن و کنار گذاشتن مردم در پروژه است که 
 از يک چند عنصريما به . آورديبار مه بسرانجام ترور و ارعاب 

 که يم، مرحله ايده ايزم رسي مهم در رابطه با مرحله اول کمونيابيارز
 يرگيبر آن چ  انقالب کاماليروزيکنم که به واقع پيمن فکر م

 ياسي سيهاستم عبارت است از گروهيخ سده بياساسا کل تار. داشت
 انقالب منجر شدند يروزي پ که بهييهاکه متقاعد شده بودند که روش

 نو را يايتواند باشند که توسط شان دني مييهاهم همان روش
ه ي که علييهاروش. قت نداردين امر حقياما ا.  کننديتوانند بنا يم

ج ي بسيستند که براي نييهاشود همان روشيکار گرفته مهدشمن ب
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م بر دشمن غلبه يتوانيما با قهر م. رنديگيدوستان مورد استفاده قرار م
د يتواني  اما دوستان را نم- م ي و در پاره موارد مجبور هم هست–م يکن

د انجام يکنيها طلب مد که آن چه را که از آنيبا زور مجبور کن
  . دهند
 يبه نظر من درس اصل. ميها را استخراج کند تمام درسين ها باياز ا

م بلکه در سه يکنز را در دو نکته خالصه يد همه چين است که نبايا
 هم به ندانم ي باشد، کارياک جنبش تودهيد ياول آن که با. نکته
م، از جمله در مرحله يش نداشته باشيهايها و بوالهوسيکار

چه ج کنند و آنيد بتوانند خود را بسيکارگران، جوانان با. اشانکشاف
که کنند يها فکر من زمان که آنان کنند، آي گفتن دارند، بيکه برا

د همواره نفس بکشد، ي باياجنبش توده. طلبدياوضاع و احوال م
 که يدرس دوم آن که تا زمان. اش کردندبرخالف گذشته که خفه

اش ضي تعويگريز ديا با چينتوان دولت را کامال سرنگون کرد و 
و سرانجام درس .  دولت را اداره کرديقيد به طريکرد، به هر حال با

ن آن ي بيک سازماني –الت وجود داشته باشد يد تشکين که بايسوم ا
زمان طور همه که بي تشکليعني. } و دولتيان جنبش تودهيب{دو 

 باشد و هم در رابطه با ي داخلي موجودياهم نسبت به جنبش توده
  . ١١٤» ازقدرت برخوردار باشديدولت تا حدود

  
مواضع  باشد، آن که تاکنون به صراحت گفته يو بيرسد که بدين به نظر ميچن
ن معنا که يبد. شودي ميدياش خجوالنه و به سرعت وارد مرحله جدياسيس

                                                 
114 - Alain Badiou on politics, communism and love: 

http://www.versobooks.com/blogs/2652-alain-badiou-on-politics-communism-
and-love 
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اش دوره سوم" التينه به تشک" و " فاصله از دولت" شتر از مواضع يهرچه ب
د از دولت فاصله گرفت و يگر نبايو معتقد است که ديحال بد. شوديدور م
ها را ني آستن روياز اد و  شرکت کري در اداره امور دولتيد به نوعيبابلکه 

امد فروکش کردن يو پير موضع بدييتغ. الت راه انداختيباال زد و تشک
" ستادهي ايهاشب "يا، سترونير در دنيها اخخودجوش سال يهاجنبش

ر جنبش يک سو، تحرک چشمگيها از اش از آنيس و سرخوردگيپار
از . گر استي ديسو آن از ي درجه رزمندگيزان باالي در فرانسه و ميکارگر

 به ي سده نوزدهميزم کهنه و نخ نماي رفرميحه نوعيو راير بدين مواضع اخيا
ن ي از اياسيها است که فضا سن است که ساليرسد، ِاشکال در ايمشام م

 از يمي نت بلکه اصوالًست نه فقط اشباع شده اي خاصي بو و بيها بحهيرا
چ ي هيجابه هر حال . اند شدهيها ناش حلن دست راهيمشکالت از ا

مواضع از ر يين تغي اياسي سيامدهايپ  بردست، چرا که ي نيا  واهمه
  .روندي استاد فراتر نمينارهاي درس و سميها کالس
 آن خود يوگرافيب يحدود تا لسوفيف کي فلسفه که بود يعمد هگل

 ييتو گو. کنديم صدق ويبد درباره کم دست هگل گفته نيا. است لسوفيف
 است ياتوبه آب هم ديشا و هرپادز ويبد کهولت دوران يبورژوائ يگرائانانس
  .)۶ادداشت شماره يد به يمراجعه کن( اشيجوان دوران زمينياستال بر
  
  و و افالطونيبد

و در ين نکته است که دستگاه فلسفه بدين بخش نشان دادن ايهدف من در ا
ک رخداد يو ي زبان بدک وانمودار دستگاه فلسفه افالطون است، بهيواقع 
  .انه و ناصادقانهيد ناشيک تقلي، يا باسمهيفلسف
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 در فاصله سقوط باند يعنياش، ين مرحله از تکامل فکريو در دوميبد
 يها سالي، در طي شوروين تا فروپاشي چيدر انقالب فرهنگ" چهارنفره"

 ،" رخداد"، "قتيحق"اش در باره اتي که نظر،زمي از مائوئاشدور شدن
ک ي "ي را با برجسب کلاشيستم فلسفيرد، سيگي شکل م"يجهانشمول"

" شياندفي ظريگراک افالطوني"کند و خود را ي مشخصم" يژست افالطون
افالطون است و "  دونيف"نفوذ کتاب  ريو زي مرحله بدني ادر. ١١٥خوانديم

اهده و مشي نزد بدافالطون  "يجمهور"کتاب ر ي از تأثيان نشانهيترکمهنوز 
  .شودينم
  

 و يدارهي سرمايروزي پيها، سال۱۹۹۰ دهه يها، در سالسومدر مرحله 
اش "ياسيستشکل "از ترک کردن محفل  پس يچند وي بد،يافول آراء مترق

ر ي کامالً تحت تأثيسد، کتابينويرا م" يستيه کمونيفرض" کتاباست که 
فست يمان" کتاب و دريبد. است" يجمهور" افالطون در کتاب ياسيفلسفه س
  :سدينوينوشت، م" يستيه کمونيفرض"پس از کتاب که ، " فلسفهيدوم برا

  
ک ي  ام رايفلسف من تالش"  فلسفهيفست برايمان"ن کتاب يدر اول« 
ام را با عبارت متناقض صه فلسفهي خص ودمينام" يژست افالطون"
جاع به فست دوم ارين مانيدر ا. ف کردميتعر"  پرگانهييافالطون گرا"

ست يب.  متفاوت استيريگکن جهتي است وليافالطون کماکان اساس
 يزيست - ه افالطونيخواستم با توسل به افالطون عليش ميسال پ
: ن مهم به دو موضوع مجهز شدم ي اي و براستم مبارزه کنميسده ب

ه توسل به يات، علياضي ريشناسيت هستينخست  ارجاع به اهم

                                                 
115 - Alain Badiuo, Manifeste pour la philosophie 
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ه ي و مدرن و عليمي قدي هاستيف توسط سويبالغت و سخنور
 يهاقتيتوان حقي که بر آن ميزيقان به وجود آن چي؛ دوم ايشاعر

ا يک و يزيان متافيه باور به پايعل  مبارزهيعنينام نهاد، " مطلق"
  ...کيک کالسيزي متافيهاي حفظ جاه طلبيدرگذشتن از آن، و برا

 با افالطون را ن ماند که قرابت ظاهر شدهيليموضوع تکم امروزه دو «
 يغ برايه تبليمبارزه علو  ي فلسفشکن ينخست. ندنکيد ميتشد

افالطون . جنگ طلبهم  و مسلط است که هم يغي، تبل"يدموکراس"
 را يه دموکراسيک عليستماتي است که مبارزه سين فردينخست

. مي جز دنبال گرفتن کار او نداريگريشنهاد داد و ما هم چاره ديپ
ار شگرف است که يم، اما بسيري بگيد پيک نقطه نظر را بايالبته کامال 

طون از ال افيشنهادي حل پهت رهبران رايدست کم در رابطه با اشراف
  ... استيستينوع کمون

فست از ين مانين دوميدست آخر ا... است" دهيا "،ن موضوع نويدوم «
  .کنديدفاع م" يژست افالطون" ن يضرورت دوم

هنوز اعتبارش به قوت هر چند که ، " پرگانهييافالطون گرا"  نه از 
  .١١٦» "دهيزِم ايک کموني" است، بلکه از يخود باق

  
 يفلسف  دستگاهيطور کوتاه به معرفه نم که بيبيالزم مو ي فهم منظور بديبرا

 افالطون خواننده را به يدگاه فلسفيشتر با دي بيي آشناي برا.افالطون بپردازم
ارجاع ، نوشته من "خي خرد در تارنيکو و تشيدايپ" کتاب ۱۲فصل 

  .١١٧هم  يم
                                                 
116 - Alain Badiuo, Second manifeste pour la philosophie, p. 137. 

 و ريشه هاي اجتماعي آن، جلد نخستين، از اسطوره تا  خرد در تاريخ و تکوينپيدايش هوشنگ سپهر، -  ١١٧
 : ، نشر طليعه) دولت هاي يوناني–شهر(پيدايش خرد، 
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نزد " ريخ "ي اما مقوله. قرار دارد" ريخ "ي  مقوله افالطوني در کانوِن فلسفه
 اخالق محدود ي  بوده و صرفا به حوزه ع و جهانشموليافالطون به مراتب وس

رد چرا يگ يبر م را دري فلسفها  حوزهي هيده کلين اي ا نزد افالطون.شود ينم
 ياست بطور" ريخ "ي دهيا براساِس اي دن يِت هستي شروع و غااز نظر اوکه 
گر وجود دارد بلکه بر تارِک ي ديها دهي اي هينه تنها در کل" ريخ "ي دهيکه ا
 وجود يزيش از آن چياست و پ" ريخ"ز يآغازگاِه همه چ. ها قرار دارد آن

است که انسان به " ريخ"د که تنها در پرتِو نوِر يگو  ي مافالطون .نداشته است
د يخورش: د را دارديهمان نقِش خورش" ريخ"ابد، از نظِر او ي  يشناخت دست م

ن يبخشد، بلکه هم چن  ي بودن شان را ميِت مرئي نه فقط قابلياِء مرئيبه اش
" ِل غاريتمث"د به ينگاه کن. (شود  يها هم م  آني هير و تغذين، تکثيموجِب تکو

  ). در همان کتاب۲۰۹ه در صفح
  

 دست  به) ۱: (شود ي قائل ميژگي سه ويجابيلحاِظ ا  شناخت به ي براافالطون
ک ي.  باشدي امِر واقعي د دربارهيبا) ۳(د باشد؛ ير بايناپذ خطا) ۲( است؛ يآمدن

اما او معتقد است . د داشته باشديباها را  يژگين وي اي  هرسه يقيشناخِت حق
ص برخوردارند و نه باوِر درسِت انسان ين خصاي از ايکه نه ادراکاِت حس

 بودِن حواس و ي باور به نسبک سو از پروتاگوراسياز ). ظن" (گمان "يعني
 ين نسبي ا بودن و جهانشمول بودِنيکن کليرد، وليپذ  ي را ميادراکات حس

گرا بودند و معتقد بودند  يکه نسب ان يرد، بواروِن نظِر سوفسطائيپذ يبودن را نم
 تيگر از هراکلي دياز سو. ستي نيداري متعلِق ثابت و پايکه شناخت دارا

ر و شدن هستند يي همواره درحاِل تغيرد که متعلقاِت ادراِک حسيپذ  ين را ميا

                                                                                                
http://www.hks-iran.org/sepehr/pensee_rationnelle_v1.html 
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ن خاطر از نظِر او يبد.  باشنديقيتوانند متعلقاِت شناخِت حق يمنان نين ايبنابرا
رند ييشان دائم دستخوش تغ  اني هستند که قواني شناخِت جزئيادراکاِت حس

 ده بودند که معرفِتيجه رسين نتيان به اين خاطر بود که سوفسطائيبه هم
  .  وجود ندارديقيحق
  

ن مبنا قرار دارد که موضوِع مورِد شناخت ي، بر ا شناخت نزِد افالطوني هينظر
ز ي چ چي هي مادياين دنيکه در ا  يي جا اما از آن.  باشدثابت و جاودانهد يبا

 ياين دني ايد در ورايدار را بايست، شناخِت ثابت و پاين  ير و دائمينامتغ
بست و حِل  ن بني خروج از اي براافالطون . و پست جستجو کردي فانيماد

 را يگري ديالي خيايک دني ملموس ي مادياياش، به موازاِت دن معضل
  : کنديح مين تشرين چنيش را اياياو دو دن. دارد يمفروض م

   
 محسوس توسِط حواِس ياِء مادي متشکل از اشييايدن:  محسوساتيايدن - ۱

 که ييايم، دنيکن  ي م يها در آن زندگ  که ما انسانيياين دني هم يعنيانسان، 
   است؛ي پست و فانيياي رو دن نيرات است و از اييهمواره دستخوش تغ

  
 يياي است، دن محسوساتياي دن که در واقع جوهِرييايدن: ها  مثليايدن - ۲
لسوف قابِل يف" عقِل" توسِط  و تنهايِرمحسوس توسِط حواِس انساِن عاديغ

  .دانير و جاوي نامتغيها " مثُل "يايدن: شناخت است
  

ها قرار داشته    معقوِل مثُلياي تابع و منقاِد دن محسوساتياي دناز نظِر افالطون
 وابسته و يشناس يلحاِظ هست ه و هم ب  يلحاِظ اخالق و وجودش هم به 

ک ي است از يبدل  ي ک نسخهيها است و در واقع    مثُليايالشعاِع دن تحت
 يايک دني عبارت است از باور به وجوِد نزِد افالطون" ها مثُل "ي هينظر .اصل
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 در زبان(ريرناپذيي و تغي جاودانيِرمادي غي متشکل از گوهرهاي فرضينامرئ
را " ها دهيا"ا يو " ها مثُل"ن يافالطون ا). نامند ينو ميده، مي آن را مثُل، ايفارس

داند که صرفاً در اذهان  ي مي مرئي مادياي دنياي اشيالگوها و ها سرنمونه
 که هم يا يني دارند، موجوداِت عي وجوِد خارجينيطور عه نبوده بلکه ب

 يِت عمِل شناسائيا قابلياند و هم مستقل از نحوه و  ي عامِل شناسائمستقل از
 ي شهياند  ينه منتِج کنِش ذهن" ها  مثُل "ياين دنيجه ايدرنت. ن عامليتوسِط ا 

اِت يکل"نزِد افالطون .  داردينيِت عي است و نه محصوِل آن، بلکه واقعيانسان
 ي مثال برايبرا. کنند  يا مدياِء خاص پي مستقل و جدا از اشيا يهست"  يذهن

 ي هيتنها از کل ، نه "رهي داي دهيا "يعنيره در ذهن، يک دايافالطون تجسِم 
در خارج از ذهن " دهيا"ن ي مستقل است بلکه اصوالً خوِد ا  ِگردياجساِم ماد

  .نامند  يم" ينيزِم عيآل دهيا" او را ي ن خاطر فلسفهيبه هم. واقعاً وجود دارد
  

ان يب  را" ِل غاريتمث"موسوم به   ي افالطون داستاِنيجمهور در کتاِب دهِم 
 يدر غار. اش است ياي دو دني هيح و فهماندِن نظري توض  کند و هدفش  يم

 که بر يوارياند، رو به د ر شدهيگر زنجيهم د  که به ي انسان درحاليتعداد
شه رو ي دربند هميها ن انسانيا. اند دارد، نشسته  قراريدي سفي آن پرده يرو

ن يدر پشِت ا. اند را نگاه نکرده  گاه پشِت سِر خود چياند و ه وار بودهيبه د
ن آتش اجساِم يها و ا ِن انساني بي  روشن است و در فاصلهيافراد آتش

 ان، ناگهانين ميدر ا. افتد يوار ميد يرو شان به  هي قرار دارند و سايمتحرک

شود و آن شخص به عقب  يم ان گسستهين زنداني از ايکي ير از پايزنج
شود  يک مي نوِر آتش تحري او با مشاهده. نديب يگردد و پشِت خود را م يبرم

افتد و تازه  يد مياش به خورش در خارج از غار چشم. رود يرون ميو از غار ب
غار قرار   است که در داخِليزيچ جز آن ي واقعيايشود که دن يمتوجه م

 کشِف خود به ي مرد سرمست از باده!  استيگريِز ديا چيِق دنيداشت و حقا
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اما . د بخش مطلع سازدين خبِر نويرا از ا  نيشي پيها بند گردد تا هم  يغار بازم
رند، با هم متحد شده و او يد را بپذي که خبِر جد  آنيجا اِن ناداِن غار به يزندان
ست و يشان قابِل تحمل ن ي وجه برا چين خبر به هيکشند، چراکه ا  يرا م
  . رنديتوانند بپذ يشان را نم ينادان

  
 ؛ کرديي شناسايروشن توان به   ين را ميرين زي نماديها  عنصر غاري در افسانه

؛  معقوالتياير نماِد دندر خارِج غا: يي؛ روشنا محسوساتياينماِد دن: غار
 از يج؛ زنداني راي، در بنِد باورها ي عاديها دروِن غار نماِد انسان :انيزندان

 ِخردش کشته ي واسطه  که به سقراط ژهي و لسوف، بهينماِد ف: بند رسته
نماِد فرآرفتِن نفس :  دشواريي از بند رسته از سربااليدِن زندانيشود؛ برکش  يم
واِر يها بر د هير و ساي؛ تصاوي واقعيايدن به دني و رسي ظاهرياياز دن) روح(

 در خارج از ياي؛ موجودات و اش محسوساتياي دني بندهينماِد ظاهِر فر: غار
  ".دهيا"ن يبرترن و يتر ، مهم"ري خي دهيا"نماِد :  دي؛ خورش"ها دهيا"نماِد : غار

  
چه را که در باال بطور اختصار گفته شد   آن"دونيف" در کتاِب افالطون

ز يک چيم که علِت يد اگر از خود بپرسيگو  ياو م. دهد  يرانه گسترش ميگيپ
 ي که برايا يوناني ي  واژه–م يرس  يز مي آن چباشد سرانجام به جوهِر  يچه م

است " دهيا "يمعنا  هم به يونانياست که در زباِن " eidos"برد   يکار م جوهر به
  يِن هستي بي ، رابطهيستيآل دهي اي در فلسفه). ا صورتي و  مثُل" (شکل"و هم 
  پا قرار داشتهيرو  که بر  آنيجا ن رابطه به يشود و ا يشه وارونه ميو اند

ست باشد يآل دهيکه ا  آن يست برايآل دهيک اي.  سر قرار دارديباشد بر رو
شود  ي ميزيآم  کننده و سفسطه   وارِد فرآشِد گمراهيهمواره و از سِر ناچار

 نمودها ياي خارج از خودش را به دني مادياين معنا که او نخست دنيبد
 -اش  ذهني اخته و پرداخته صرفاً سيلي تخيک ادعاي -سازد   يمبدل م
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 داشته ينيِت عي مخلوِق ذهنش واقعيلي تخياين دنيشود که ا  ي ميسپس مدع
 تنها يواقع  يشود که هست  ي ميرود که مدع  يش مي جا پ و دسِت آخر تا به آن

گونه  چ ي هي مادياي دنياِء مادي بوده و اشيالين موجوداِت خيدر انحصاِر ا
  !ها ندارند  بر آنيريتأث
  

 عدالت برخورد ي ج دربارهياِت رايبا نظر" يجمهور" کتاِب ي در ابتداافالطون
د ين نظرات مردود از ديا. پردازد  يها م  به رِد آنيکرده و با روِش جدل

دار  حق را به حق"ي معنا عدالت به) ۱: شدند  يم ميافالطون به سه دسته تقس
ِم يگر مفاهي که معتقد بودند عدالت هم چون د نايي سوفسطاي  هينظر) ۲؛ "دادن

 حاکم در ي ِر طبقهياز متغ  ي است و تابعي نسبي امر ي اخالق- ياجتماع
 در يو توافِق جمع" اجماع "ي که عدالت را نوعيگري دي هيو نظر) ۳جامعه؛ 
ِف عدالت يات خود به تعرين نظري اي او پس از رِد هر سه. ديد  يجامعه م

  .پردازد  ي ميآدم) نفس (ِح روحين منظور در ابتدا به تشري اي براپردازد و  يم
  
.  بوديدموکراس کارانه و ضِد  ار محافظهي بس افالطوني شهي اندياسي لحاِظ س به

ش ي انتخابياعضا ي  صادر کرد که همهي که حکمش را دادگاه سقراطمرِگ
 ثابت کرد که مردِم ين وجهي بودند، از نظِر افالطون به بهتر  ياز مردِم عاد

 يستگيت و شاي وجه صالح چيش نبوده و به هيب" يشعور  يواناِت بيح "يعاد
ار ي امِر بسي از دموکراستنفِر افالطون .ندارند  راياسيدخالت در اموِر س

 در آن دوران با آن روبرو بود  که آتنياو تماِم مشکالت.  استيا شده شناخته 
  .نديب  ي آتن مياسي سيرا از چشِم دموکراس

  
 و ن سقراطي بييگو و پردازد با گفت  ين مسئله ميکه به ا" يجمهور"کتاِب 

وگو را به  فتست؟ گيچ" عدالت"ن پرسش که يسفالوس شروع و با طرِح ا
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هرچه . رسد  ي حکومت کردن مي  مطلب به مسألهي برد و در ادامه  يجلو م
ن ي از اشود که هدِف افالطون  يتر معلوم م شيرود ب يوگو جلوتر م گفت

 و هموار ساختِن راه (doxa)" گمان"و " باور" از يتجسس و پژوهش خالص
 که "گمان "ِهوارونه بچرا که .  است(épistème)" رفتمع"به  يابي دستيبرا

شمول و   جهانييشناخت و دانا" معرفت "–ر است ي و متغي نسبيشناخت
رِش آن ي شهروندان خود را ناچار به پذي رو همه ن ير بوده و از اينامتغ

افتنش ي درصدِد  که سقراطين عدالتيا. د و متعهد به تحقِق آنيخواهند د
 گستر  ک نهاِد عدالتيا يک فرِد عادل و ي ي ک کرداِر عادالنهياست در 

 يو رو رنگ   ي جز بازتاِب بيزين موارِد مشخص چي ندارد، تماِم ايجا
 است يقياست که واقعا عدالِت حق"  عدالت مثُِل"فقط . ستندي نيعدالِت واقع

اما فهم و . باشند يرا مي خاص که ميها  عدالت است و نهيچرا که عام و ابد
 آن سفِر  يعنيار دارد، ياز به دقِت بسين  ييها تين واقعيدن به چنيدرِک رس

 .کند  يت مياش را هدا  که سقراط همراهانيا يفلسف

 
قاً به اثباِت نکاِت فوق ي دق افالطون "يجمهور" نهم و دهِم کتاِب يها بخش

سه با يدر مقا( چهار نوع حکومِت فروتر ي به بررسيو. ارداختصاص د
 ي در ط که آتنييها پردازد و انواِع حکومت  يم)  خودشيشنهادي پي جامعه

او . دهد ي قرار ميها روبرو شده بود را مورِد بررس  گذشته با آني دو سده
 ياسي سي  فلسفهکي بر آتن گذشته بود ياسي لحاِظ س  چه که به درواقع از آن

  . سازد  يم
  

.  استيعي طبيد که در ابتدا حکومت با اشراف است که امريگو  يافالطون م
 ي  چنگ انداختن بر امواِل طبقهي فرادست جامعه براي  دو طبقهيپس از مدت

اش را به حکومِت  يگر متحد شده و حکومِت اشراف جايکديفرودست با 
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ن نوع يسپس ا. است" همت و اراده"عنصِر  ي ِد سلطهيدهد که مؤ  يمتفاخران م
اش به حکومِت  اني فرمانرواياندوز  طمع و ثروتي واسطه حکومت هم به 

م يطور مستقه  بياسيشود که در آن قدرِت س  ين و توانگران متحول ميمتنفذ
 از  ي ناشيگاه در اثِر فقر و درماندگ آن.  و ثروت وابسته استيِت ماليبه وضع

ان کرده، توانگران را سرنگون کرده و حکومِت يان طغينواين حکومت، بيا
ها است به  ن نوِع حکومتيِت شهروندان، که بدتريا حاکمي يساالر مردم

ن يرترين خاطر شري به ايساالر د افالطون حکومِت مردمياز د. ديآ  يوجود م 
 و ي فرودست به آزاديها  وآفِر تودهي ها است که عشق و عالقه حکومت

انجامد و باعِث آن   يش از حِد صاحباِن ثروت ميت و آزاِر بي به اذ،يبرابر
 کودتا ي سربرآورند که با نوعيبي فر ها قهرماناِن عوام اِن تودهيشود که از م يم

. آورند  يوجود م  را سرنگون کرده و حکومِت خودکامگان را به يدموکراس
ب يترت ن يبد. انجامد  يمِت اشراف م خود به حکوي نوبه ن حکومت هم به يا

. شوند ي کرده و تکرار مي را طيا  بستهيرويِر دايک سيها  ن حکومتيِر اييتغ
  .ها فاسد هستند  آني رو همگ نياز ا
  

ن يک از ايهر   ه است که سقوطين نظري اثباِت اي برا تالِش افالطوني همه
ر است چرا که يناپذ  اجتناب ين امرشا گر شدنيک ديِن يگزيها و جا نظام
. باشند  ي نميِن علمي بوده و برطبِق موازي پستيها ها حکومت  آني همه

سازد که حکومت کردن   ي مخاطِب خود را متقاعد مافالطون از زباِن سقراط
ا نواختن يِر طبابت و يد آن را آموخت، نظيطلبد، با  ي را ميک مهارِت خاصي
 ياي دني هي بر پايک حکومتِ آرمانيرو او طرِح  ن ياز ا. يقي موسک آلِتي
  .زدير  يرا م" ها  مثُل"
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ک ياو در ابتدا دست به اختراِع ) ليدر تخ (يِش فکريک آزماي ي مثابه به 
 ينامد که به معن يم ١١٨"سي پليکال"زند و آن را   يم) آل دهيشهِر ا(شهر  آرمان

 مختلف برخوردارند، يها  که شهروندانش از مهارتيشهر. تاس" شهر ک ين"
 ي که جامعه براي مختلفيزهاياء و چيِد اشيدر کماِل صلح و آرامش به تول

گر مبادله يکديها را با  پردازند و آن  ياز دارد، ميها ن  به آني زندگي ادامه
  يي جا ن است و از آي اجتماعيکند که انسان موجود  ياو استدالل م. کنند  يم

 وجود داشته باشد بلکه ِم کاريد تقسيتنها با ست نه ي خودبسنده نييکه به تنها
  .د آگاهانه باشدي موجود باي اجتماعيابي ِم کار و سازمانياصوالً تقس

 
شدت منضبط   است به يا  جامعهافالطون  يشنهاديشهِر پ طور خالصه آرمانه ب

.  متشکل از سه طبقهيِق طبقاتي دقيها نشي بر اساِس گزي هرميختاربا سا
 ي بالفاصله پس از آن طبقه. قرار دارد" لسوفي ف- پادشاه "ن هرم يدر رأِس ا

 که آن دوران از آن ييفلسفه به معنا( آموخته قرار دارند  فلسفه" پاسداران"
ن نظام ين سطِح ايتر نييه و سازنده در پا کنند دي توليها توده). شد  يافته ميدر

 است که جهِت تداوِم جامعه ييزهايِد آن چيشان تول فهيقرار دارند و تنها وظ
دهند  يل ميِت جامعه را تشکيکه اکثر ن يرغِم ا يبردگان هم عل. الزم هستند

  . ندارنديي جاي بند ن طبقهي در اي موجوداِت مادوِن انساني مثابه کن به يول
  

وجود دارد " لسوفي ف- پادشاه "ک يست و ي نيا ن نشانهين نظام از قوانيادر 
 هم  پاسداراني فهيوظ. ن استياش حکومت کردن با صدوِر فرام فهيکه وظ

ن شهر يدر ا. د کننده استي توليها ن توسِط تودهيِق فرامي دقينظارت بر اجرا
 يا گاِه برجستهينامد از جا  يم" پاسداران نظام"سربازان که او آنان را 

                                                 
118 - Kallipolis 



 ١٩٥ \يت  از اسطوره تا واقع: وي بدآلن

ن کتاب به ي از ايبخِش مهم. دهند يل مي حاکم را تشکي برخوردارند و طبقه
ئِت حاکمه يدهد که ه يح ميپرورش و آموزِش پاسداران اختصاص دارد توض

  .نديآ  يرون مين پاسداران بيچگونه از بطِن ا"  پادشاه- لسوف يف"و 
 
از  کند که  ين استدالل ميچن نيسوف باشد را اليک فيد ي که چرا پادشاه با نيا

، و از ين جهاِن مادي است و نه اي واقعيايدن" ها  مثُل "ياي که تنها دنييجا آن 
باشند، پس پادشاه   يم" ها مثُل"لسوفان قادر به شناخِت ي که تنها فييجا آن 

  .لسوف باشديک فيد يبا
  

 و وجوِد ي اجتماعيها يِه نابرابري توجيبرا ي وجه ضرورت چيافالطون به ه
وناِن ي چه را که در  ند بلکه صرفاً آنيب يجامعه نم  حاکم و بردگان دري طبقه

اش قرار  ي آرماني  جامعهيرد و الگويپذ  يباستان وجود داشت دربست م
 يرا اجرا ان و پاسدارانيگونه که گفته شد او نقِش فرمانروا همان . دهد يم

  :ست؟يم عدالت از نظِر افالطون چينياما بب. داند  يعدالت م
  

   که به او محول شده را بهيا فهي وظي که هرکس ني ايعنيعدالت «
ت، يد باشد که با دراين باي ا پاسداراني فهيوظ...  انجام دهديخوب
عدالت  ...حقق سازندن عدالت را متيباط اض، شجاعت و انلتيفض

ِت مردِم ياِل اکثري زدن بر ام عبارت است از مهار کردن و لگام
  ». ِت برتريِت اقليفرودست به کمِک درا

  
 افراِد ي هيکل:  هستنديِت فرودست چه کسانين اکثري اما ااز نظِر افالطون

 کننده،  دي مرداِن تولي هي کليعني، لسوفان و پاسدارانير از في غ جامعه به
 از مرداِن آزاِد فاقِد حقوِق يا  مالحظه ِت قابِليکودکان، زنان، بردگان و اکثر



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ١٩٦

 

لسوف شدن آموزش ي فيتوانند برا  ي هستند که متنها پاسداران .يشهروند
ن ي ايااموزند و بريد عدالت را بيکه عادل باشند با ن ي ايها برا آن. ننديبب

  . ابنديقت دست ياموزند تا به حقيد فلسفه بيمنظور با
  

 هستند که بر يها تنها کسان ن است که آني ا پاسداراني صهين خصيتر مهم
د باشد، آن يِت پاسداران بايشهر هم ترب ِت آرمانيشناخت دارند و غا" ها  مثُل"

 گِر پاسدارانيد  يژگيو. را بشناسند" ها  مثُل"ند ها بتوان که آن  آن يهم برا
ن يي آنان تعي را براياو مقرراِت خاص و سخت. شان است يِت اجتماعيوضع

 اجتناب ورزند و ياندوز کند که از ثروت   يه ميبه پاسداران توص. کند  يم
. داند  ي فرودسِت جامعه مجاز مي  طبقهي را فقط برايِت خصوصيمالک

م و يز تعلين است که با توجه به سرشِت پاسداران و ني ااستدالِل افالطون
 و شهواِت مختلف ياِل نفسانيها قادرند دربرابِر ام ند تنها آن ا دهي که ديتيترب
.  کنندي پوش  چشميِت خصوصي از خود نشان داده و از مالکيشتنداريخو

ِت خاطر انجام يو با رضا" ِر همگانيخ" خاطِر  ه را صرفاً بين فداکاريآنان ا
اِل يستند بر امياشان قادر ن ي سرشِت ذاتي واسطه دهند چرا که فرودستان به  يم

  .شان غلبه کنند خودخواهانه و بر نفِس اماره ا
  

 باشد و پاسداران" عاقل" آن است که فرمانروا ين همه در گروياما تحقِق ا
ن ي چنيِت افراد براين ناممکن است مگر با آموزش و تربي و ا،"شجاع"

 يا ژهيت وي اهم رو امِر آموزش و پرورش در نظاِم افالطون نياز ا.  ييها نقش
 ي نخست طي جاد شود تا در مرحلهيد اي بايني آهنينظاِم آموزش. دارد
 يدازد و در گاِم بعد بپريت و پرورِش پاسداران آتي به تربي طوالنيها سال

مدِت  اند به  سر گذرانده ت امتحانات را پشِت ي که با موفقينخبگاِن پاسداران
اِن ي از مياِن آتي دهند تا فرمانرواي و نظريگر آموزِش عمليساِل د ست يب
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ن از ي آهنيباطض و با اني آموزِش طوالنيعنين امور يو تماِم ا. نديرون آيآنان ب
  .ِف حکومت استيوظا

  
، ينيِن افراِد زمي موجود بي طبقاتيها ، در مواجهه با تضادب افالطونيترت ن يبد

دهد که   يرا قرار م" يِر عموميخ"نهد و در مرکزش  يش مي را پيشهر آرمان
نظاِم . ستي ني را به آن دسترسيها است و انساِن عاد گاهش در آسمانيجا

 ي پادگاني   جامعهيده تر شکِل سازمان قيقاِن ديا به بيونان و ي يداربرده
اش واقف بود را   مشکالتي  به همهي خوب  بود و بهِب آتني که رقاسپارت

 ي آکادمافالطون .دهد و تالش در جاودانه کردِن آن دارد  ي مي ملکوتيجالئ
 ناموفق يحتا در دو مورد به تالش. س کرديهدف تأسن يقاً با هميخود را دق

"  پادشاه-لسوف يف"اده کند و طرِح ي خود را در عمل پي هيدست زد تا نظر
اش موجب شد  يناکام.  اجرا درآوردي  به مرحلهليسي سي رهيخود را در جز

جه ين نتي به اي بسنده کند حتا در اوآخِر زندگي نظريک آکادميجاِد يتا به ا
ت ياش کفا يشنهاديشهِر پ  تحقِق آرمانيرسد که عقل و عمِر انسان برا  يم
  :ديگو ين ميکند و چن ينم
  

د باشد، در يها با گاهش در آسمانيام جا  که انداختهيد طرحيشا... «
شان از ذوق و  يها وجود داشته باشند که قلب  يد کسانيکه شا  ييجا

 آموختن و فهِم آن را ييشان توانا شوِق الزم برخوردار بوده و عقل
ا ي وجود دارد و ين حکومتيک چنيکه اصوالً  ن ياما ا. داشته باشند

ت ي وجه حائِز اهم چيد، به هي وجود آ تواند به  ينده ميکه در آ ن يا
 است که من حاضرم در ين تنها نوِع حکومتيبه هرحال ا. ستين

  ».ش شرکت داشته باشميها يگذار است يس
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اده کردِن يد شدن در تحقق و پي پس از ناام اشي در اواخر زندگونافالط
ن يکه آخر" قانون"اش، در کتاِب "لسوفي ف- پادشاه  "يطرح حکومت

 از ضرورِت يکشد و تا حدود  يشهرش دست م ده آرمانياش است از ا نوشته
  .ديگو  يسخن م بر قانون يو حکومت متکوجوِد قانوِن مدون 

  
عت ي بودند و طبستياليونان که در مجموِع ماتريِن يلسوفان نخستيبواروِن ف

 يبرا.  پشت کرد محسوساتياي آگاهانه به دنشان بود، افالطون  شروعي نقطه
 و استنتاِج ياضيرو مشاهده بلکه قت، نه تجربه ي به حقيابي  او آغازگاِه دست

آن کس : "ن جمله را حک کرده بودياش ا يافالطون بر سِر آکادم.  بوديعقل
ژه يو  و به اتياضي افالطون ريبرا". داند حِق ورود ندارد يکه هندسه نم

رو وجوِد  ني بود و از همي نظريعني ي صرفاً فکري ک تجربهي  هندسه
 او به .اش ممنوع بود يآکادم ا دريا گونيکش و  ِر خطي نظيهرگونه ابزار
چنان   که هستند بلکه آن   چنان آموخت که ستارگان را نه آن  يشاگردانش م

نظر  ، صرِف  افالطوني  فلسفهجوهِر. د باشند، مورِد مطالعه قرار دهنديکه  با 
 قشِر  ينيب کارانه است و جهان ار محافظهي بساش، درمجموع يکيالکتياز روِش د

. کرد  ي درحال  زوال را بازتاب ميدار وناِن دوراِن بردهي ِتينخبگان و اشراف
ن مکتِب يا در . استيزِم فلسفيآل دهي تماِم مکاتِب اي اصلي الگوزميافالطون

که ) قيحقا( ها ي هستيايدن: شود  يم ميا به دو بخِش نابرابر تقسي دنيفلسف
  ان آنينزِد افالطون.  و دروغ  که توهم) ها نمود( ظواهر ياي است و دنيواقع

، در يقي است و هم حقيهم واقع" رهي دادهيا. " هم استيقي است حقيچه واقع
  .  و توهميِرواقعيغ"  گرد  يشئ"که   يحال
  

 افالطون، يهاسه آن با نوشتهيو و مقاي بديهاتر نوشتهقيک خوانش دقيبا 
و با مراحل سه گانه ي بدين مراحل سه گانه تحول فلسفيک بيک به يتقارن 
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 يک فاصله زمانيتوان مشاهده کرد، البته با در نظر گرفتن ينزد افالطون را م
م پشت ين مفاهيها و شباهت ب هر دو آنيات براياضيت رياهم. يا سده۲۵

 نمونه نزد يبرا. ر استيار چشمگين دو بسينزد ا مختلف يهامقوالت و واژه
سوژه "، "رخداد"، "قتيحق"، "دهيا" و مقوالت "ها مجموعهيتئور"و يبد

 و مقوالت هندسه به ياري بسيهاشباهت" يستيه کمونيفرض"، و "وفادار
 دارند، يافالطون" سي پليکال"، و "پاسداران"، "ديخورش"، "ريخ"، "مثُل"

تواند ينم" شانس"و برحسب اتفاق و ي خود بديها گفته که با توجهيشباهت
  !باشد

  
 ياش در پاتي نظرين مرحله تحول تاکنونيو در آخريرسد که بديبه نظر م

 هم چون افالطون -  دوم ي در بعد از جنگ جهانيدارهين بحران سرمايترمهم
 پس نشست ياش از نظرات در کتاب جمهوري زندگياني پايکه در سال ها

 و در –را در رابطه به لزوم حکومت بر اساس قانون نوشت " نيقوان"تاب و ک
ات يکند و نظري ميرويسال پ رش از مرادش افالطون کهني اخيهانوشته

و يشه بديک جمله مراحل تحول انديدر . رديگياش را خجوالنه پس منيشيپ
انجام به  و سريزم افالطوني ابتدا به کمونينيزم استاليرا در چرخش از مائوئ

  . ص داديتوان تشخي ميستيليهيزم نيبراليل
  

  ن سخنيواپس

 دگرگون جيتدر هب غرب در دانشگاه ياصل نقش ستميب سده دوم مهين لياوا از
 نيدوم از يدارهيسرما ديتول وجه گذار آمديپ خود نديفرا نيا .شوديم

 در .است "نيپس يدارهيسرما" به موسوم اشيخيتار مرحله نيسوم  به
 :سازنديم يمتجل را خود عمده وجه دو در راتييتغ نيا نيپس يدارهيرماس
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 فربه يدولت يبوروکراس و صنعت در يفن متخصص کار يروين يبرا تقاضا )۱(
 رشد اثر در  يعال آموزش يبرا تقاضا روزافزون يازهاين برآوردن )۲( ؛شده

 و ،يلتدو کارگزاران اديازد متوسط، طبقه گسترش ،يزندگ ياستانداردها
 که ،يآبقهي ماهر کارگران يحت يکمتر زانيم به و ديسف قهي کارگران نيهمچن
 ياجتماع شرفتيپ به يابيدست يبرا يالهيوس را يدانشگاه التيتحص

 بلکه تقاضا ديشد گرفتن يفزون نيمب فقط نه دانشگاه، عيسر رشد .دانستند  يم
  .بود هم يفکر کار يروين عرضه گسترش معرف نيچن هم
  
 اصالح و ،يفکر کار يبرا تقاضا رشد و يصنعت انقالب نيسوم نيب ابطهر

 .ندارد حيتوض به يازين که است يهيبد و آشکار چنان دانشگاه کيتکنوکرات
 به دانشگاه النيالتحص فارغ يبرا "کار يروين فروش بازار" کي بيترت نيبد

 رگرانکا دستمزد که است بازار در تقاضا و عرضه قانون نيا .آمد وجود
 ستيدو در يدي کارگران دستمزد نييتع هيشب قايدق کند،يم نييتع را يفکر
 شکل يفکر کار يروين شدن زهيپرولتر فرآشد ساننيبد .ترشيپ سال

 اي و يفکر کار يروين مصرف توان ديتحد صرفاً شدن زهيپرولتر .رديگ  يم
 يگانگيب خود از رشد متضمن بلکه نبود، ها آن يزندگ ياستانداردها کاهش

 با يمطابقت گونهچيه که است ييتقاضاها به کار يروين اديانق گسترش و
 بر حد از شيب ديتاک .ندارد انسان يواقع يازهاين تحقق اي و استعدادها
 در يگانگيب خود از رشد موجب ،يفکر کار شدن زهيپرولتر و ييگراتخصص

 نيا به بتنس يذهن يآگاه کسب سمت به آن دادن سوق و يفکر کار يروين
   .شوديم مسأله

  
 ساختار دنيبرنتاب اضافه به ،يگانگيخودب از دهيپد نيا انيدانشجو انيم در
 محرکه يروين عنوان به يمهم نقش ها،آن توسط دانشگاه نهاد کيردموکراتيغ
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 از را ييدانشجو جنبش زميکاليراد .کنديم يباز را يدانشجوئ يهازشيخ
 ادغام در رشد به رو يتينارضا هيزاو از .تگرف نظر مد در ديبا هيزاو چند

 يعني کرد، انکارش توانينم که يمسلم امر ،يکنون ياجتماع نظام در شدنش
 ييباال فشار و دانشگاه، نهاد در برالينئول اصالحات ضد .جامعه يدائم بحران

 هيزاو از .ديافزايم يآشفتگ و بحران نيا بر شونديم متحمل انيدانشجو که
 ،يسنت منتقد يهاسازمان به نسبت انيدانشجو يناباور و اعتماد معد ،يگريد
 يکاهايسند و هاسازمان آنان راس در و چپ، ياسيس احزاب جمله، از

 کاليراد ونيسياپوز مقام در را خودشان فهيوظ و يخيتار نقش که يکارگر
 رو نيا از .اندکرده رها که است يديمد يهاسال ،يفعل ياجتماع نظام

 نيچن يمجرا از ستميس با مواجهه يبرا را يامکان چيه منتقد انيدانشجو
 کاليراد مطالبات تا کننديم تالش هاآن .ابنديينم يالتيتشک و هاسازمان

 کرده مطرح ياحرفه يهمگان يهارسانه  و پارلمان، احزاب، از رونيب را خود
 يبرا الزم ياجتماع وزن از انيدانشجو که ييجا آن از اما .آورند دست به و
 خالصه محض ديتقل به شانيهاتيفعال ستند،ين برخوردار اجتماع رييتغ
 از يبرخ يبرا .گردديم محدود شينما از ينوع به عمالً و شود  يم

 شده بدل خود در يهدف به لهيوس کي از شينما نيا کاليراد انيدانشجو
 از يکي انيانقرب هاآن شان،کاليراد يهايلفاظ وجود با ق،يطر نيا به .است
 يعني نامحدود، يطبقات کار ميتقس بر يمبتن جامعه کي يهادهيپد نيرتريفراگ

  .شونديم کاذب يآگاه جهينت در و يجزئ يآگاه دهيپد
  

 انتخاب را درست راه تا کننديم تالش کاليراد انيدانشجو از يگريد بخش
 در شيخو هفيوظ يمتفاوت قهيطر به تا کننديم کوشش هاآن جمله، از کنند،
 يبرا ياکننده مشتعل يچاشن نقش يعني رسانند، انجام به را کارگر طبقه قبال

 مه ماه يدادهايرو .شوند هاتوده از يعيوس گستره انيم در انفجار جاديا
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 نيا اما .ستين يواقعريغ عمل طرز نيا که داد نشان فرانسه در ۱۹۶۸
 ييدانشجو اميق نيچن کي که داد نشان نيهمچن حال نيع در دادهايرو
 لحاظ به و آموخته شيپ از ياسيس لحاظ به شگاِميپ نيگزيجا تواند  ينم

 مه ماه يدادهايرو که يدرس است نيا .شود کارگر طبقه منسجم يسازمان
  .گرفت ديبا فرانسه در ۱۹۶۸

  
 ،سو کي از .اندگرفته قرار فشار تحت متضاد يروين دو نيب هادانشگاه امروزه
 طبقه منافع جهت در و آن رونيب از که دانشگاه کينوکراتتک اصالحات فشار
 درون در که کاليراد يامبارزه گر،يد يسو از و .شوديم  اعمال حاکم

 باتالق در توانديم جامعه يهابخش ريسا يبانيپشت ابيغ در ها،دانشگاه
  .شود غرق ياسيس يناتوان و يليتخ ،يعمل ريغ يهايالبافيخ
  
 به و انيدانشجو ايآ دارد؟ وجود معضل نيا از خروج يبرا يراه چيه ايآ

 و يرعقالنيغ ياجتماع نظم با را خود که اندمحکوم  "روشنفکران" يکل طور
 اي و يفرد جهينت بدون يهاحرکت وارد اي !دهند قيتطب موجود يرانسانيغ

 بر يآگاه يگرو در مسئله نيا به پاسخ شوند؟ ريتأثيب کوچک يهامحفل
 اريبس يدرون تناقضات بر غلبه يبرا نيپس يدارهيسرما ياجتماع نظام تيظرف
 نيترمهم که ميکنيم آغاز ينظرگاه از ما ،بديو  نظر برخالف .است آن مهم

 يدارهيسرما در که يزيچ دهد،يم حيتوض را يدارهيسرما جامعه در تضاد
 رد هيسرما و کار نيب تضاد يعني  است، اصل آن گذشته مراحل همچون نيپس
 بر و نکند شروع نکته نقطه نيا از که يانتقاد فلسفه و هينظر هر .ديتول انيجر

 در اش،کننده ديتول اهداف نظر صرف نباشد، استوار جهانشمول "قتيحق" نيا
 کنيول يخنث ظاهر در هستند ييهايورزشهياند و يپردازهينظر حالت نيبهتر

   .موجود وضع تيتثب خدمت در ميرمستقيغ بطور
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ش از يم پپنجونان باستان بود که در سده يشمندان ي از انديکيندس يرمپا
 ۴۷۵  است کهي قطعه شعر که از او به جا ماندهيتنها اثر. ستي زيالد ميم
دگر يچه و هاي که نياز زمان.  واژه است۱۸۰۰ مجموعا مرکب از دارد وت يب

 در يقيحق مقاله ت۵۰۰۰۰ش از ي کنند بي اشان به او اشاره ميدر نوشته ها
 به طور متوسط يعني نوشته اند، ي کلمه ا۱۸۰۰ن نوشته يدانشگاه ها درباره ا

مشت نمونه "به استناد ضرب المثل !   هر کلمه آني براي مقاله پژوهش۴۰
 يهاشهت و اهداف  مؤسسات و مراکز پژوي توان به وضعي، م"خروار است

  !شنه دانستنان تياه فرستادن دانشجوي برد، دنبال نخود سي پيفلسف
  

 اتيح ديتجد و تحول در مبتکر و شتازيپ ييروين عنوان به انيدانشجو نقش
 نقش يفايا امروز روشنفکران و انيدانشجو يبرا .ستين يديجد زيچ جامعه

 يآگاه اشاعه جهت در نينو يکارگر جنبش شتازانيپ چون هم
 .است شتهگذ سده از سرتريم و ترآسان يانقالب زمياليسوس و يدار  هيضدسرما

 راه نيا که ستين بار نياول يبرا رايز است دشوار اريبس يتيمامور نيا اما
 گستره يآگاه يرو هايديناام و هاشکست از يکوه زين و شوديم آزموده

 به ديبايم دانشگاه چه آن اول لههو در .کنديم ينيسنگ هاتوده از يعيوس
 که است يايعلم کيتئور محصوالت ديتول کند عرضه يآت جوان کارگران
 ره از شتريب آنان که چه آن .نباشد سترون يستيمازوخ مزيپوپول همچون

 و حاضر ياجتماع نظام کاليراد نقد بر يمبتن يدانش نددار ازين آن به يزيچ
 يهارسانه توسط که است ييهاخدعه و هادروغ همه کيستماتيس يافشا
 هاتوده توسط که يزبان به نشدا نيا حيتوض اي ارائه .گردنديم جيترو يعموم
   .باشد فهم قابل
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 که چرا د،يناميم يبورژواز آشپزخانه را مطبوعات خودش زمان در مارکس
 رونيب ياذائقه نوع هر يبرا يمناسب خوراک نوع همه جاآن از يبورژواز

 .دارند برعهده را نقش نيا از يامالحظه قابل بخش هادانشگاه امروزه .داديم
 نيترمهم و نيترياصل ياجتماع علوم و فلسفه يهامؤسسه و يهادانشکده

 يدارهيسرما نظم حفظ جهت در يبورژواز يدئولوژيا ديتول باز و ديتول نهاد
 کشور يغرب يکشورها نيب در رياخ سال پنجاه يط در رابطه نيا در .ندا

 نهيشيپ هم آن ليدل .است ربوده کشورها ريسا از را رقابت يگو فرانسه
 ريسا با سهيمقا در مبارزتر نسبت به يکارگر تشکالت وجود هم و يانقالب

 در ،)شد دهينام ۸ سيپار هابعد که( "ونسن دانشگاه" جاديا .است اکشوره
 جيترو رابطه در قاًيدق "فلسفه يالملل نيب انجمن" اي و ۱۹۶۸ مه داديرو يفردا

 زميمارکس عمدتاً يانقالب يآرا با مبارزه يبرا هايتئور و فلسفه انواع اشاعه و
   .بود "نو چپ" و "يتئور فرنچ" ،"زميمدرن- پسا"  زادگاه و
  

 مواضع و بازنمودها نيترجيرا به وي بديفلسف دستگاه کل باشد قرار اگر
 باشد، داشته وجود توانديم جادشيا به يضرورت چه پس انجامد،يب ياسيس

 انيدانشجو يبراموم مس يخوراک هيته و يدانشگاه يته يفضا پرکردن جز
  .بورژواخرده روشنفکران و فلسفه يهارشته  و ساده لوحجوان

  
 ييرها ط خاصين باور است که شرايشتر بر ايب... يبورژواز خرده«
ز از نبرد يپره  مدرن وي است که نجات جامعهيط عامين شراي عيو

ها به ن حرفي ايول... بود سر خواهدي فقط در قالب آن ميطبقات
 ،يعني است، ي خرده بورژوازيندهينما رود، اويدموکرات نمگوش 

د در يارو باي دو طبقه رويتضادها ، که همهيانجيم ک طبقهينده ينما
 شافيکند که وجود شريل تصور مين دليل شود و به هميتعد آن



 ٢٠٥ \يت  از اسطوره تا واقع: وي بدآلن

که با  ها قبول دارنددموکرات.  استيمافوق هرگونه تخاصم طبقات
ه ند خودشان، بيگويم يود روبرو هستند، ول ممتاز در برابر خياطبقه

کنند، يشنهاد ميچه پ و آن. مردماند  ازيئملت، همه جز هي بق عالوه
ش ين پيبنابرا. ها همانا نفع مردم استاست؛ نفع آن انگر حقوق مردميب

متفاوت  يهاتي منافع و موقعي به بررسيازيورود به مبارزه، ن از
ل يمناسب بودن وسا ند که در مورد هم نداريازين.  ندارنديطبقات

 است سربجنبانند تا يکاف. داده از حد نشان دهنيمبارزه وسواس ز
زند و به جان ستمگران ي برخاشاني منابع تمام نشدنيمردم با همه

 است که از يچنان موجوددموکرات آن که، نيخالصه ا... فتنديب
شد پاک و منزه ي که وارد مبارزه ميمثل زمان هان شکستيآورترشرم

هم آن شد ويروز ميد پيکه با ني تازه به ايد، و با اعتقاديآيم رونيب
سابق خود  دگاهيست از ديباياش م و حزبين رو که وينه از ا

 يد برايبا طين جهت که شرايدست بکشند، بلکه، برعکس، از ا
 .١١٩» آماده گردديروزيپ

  
 روشنفکر"اصطالح " وکراتدم" واژه يدر بازگفت باال از مارکس اگر به جا

ک ي يو حتيم داشت، بديو خواهيبد  ازيقيف دقيم توصي را قرار ده"ياحرفه
 و،يبد آلن" کاليراد " و "چپ"  نقاب پس در. ستيدموکرات هم ن روشنفکر

 چهره ،يوئيبد" يفلسف" ستميس دنيکاو با و ،يجنجال و يارسانه تيشخص نيا
 ياصل ي فلسفمهره نيآخر او. ديد توانيم را  موجودنظام دئولوگيا کي

به  ويبد آلن. است کميوستيب سده در يدارهيسرما نظام کيدئولوژيا دستگاه
. کند فرموله را انقالب" کيزيمتاف "که است بوده آن تالش در خودش يادعا

                                                 
119 - Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoléon, 1852. 
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 ينادرست به دانشيمر و رديگيم مدرن- پسا ضد يژست يگاه از هر که هرچند
 يافالطون عرفان نوع کي او واقع دراما  کنند،يم يفمعر مدرن- پسا ضد را او

  . کنديم يندگينما را مدرن-پسا
  

 نيب در. اندداده بقل" يستميسضد لسوفيف "ويبد به يجمع يهارسانه
 در حد نيا تا که ديدار سراغ را يگريد لسوفيف ايآ  معاصر"چپ "لسوفانيف

- اليسوس از ويبد ؟باشد کرده يپردازهينظر هم نيا موجود نظام حفظ
 قدرت نوع هر با تيضد هاستيآنارش از و را انقالب با مخالفت ،هاستيرفرم
 يشمولجهان سيقد پل از ،رديپذيمرا  يحزب تشکالت هرنوعرد  و يدولت

 چه آن .را" استثناء" هينظر ست،يفاش تياشم کارل از و تيحيمس يعرفان
اد جمله يو مرا به يآلن بد يفلسف هدستگا .دارد يتنهائ به او دارند همه خوبان

 قبولشان«: د ي گويت ميحي اندازد که درباره مسي ميحيمس سيقد انيلتوتر
 شانقبول« گفت ديبا رسا يصدا باو يدر مورد بد اما. ١٢٠»مهملند که چرا دارم،
  .»مهملند سرتاسر که چرا ندارم،

  
 که اندک صفحات نيبرا يعنوان. نبود يآسان کار مقاله نيا بر يعنوان انتخاب

: چون ينيعناو از کي چيه. باشد ويبد  آلنشهياند جوانب تمام يايگو بتواند
: ويبد "؛"هاسوسول يبرا زميافالطون: ويبد "،"افالطون تا مائو از :ويبد"
 بچه لسوفيف: ويبد ؛"هالسوفيف لسوفيف: ويبد "؛"فيحر فن همه لسوفيف
 عنوان. کند يندگينما را ويبد يهاشتهنو جوانب تمام تواندينم "هايرستانيدب
  . دميد ترمناسب را" تيواقع تا افسانه از: ويبد"

  ۱۳۹۵مرداد 

                                                 
120 - Auintus Tertullianus : “Credo quia absurdum”. 
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  و آثارشي زندگ بريادداشتي : ديل بن سعيدان

  هوشنگ سپهر: نوشته 

  
 يماري سال مبارزه با ب۱۵ پس از ۲۰۱۰ه ي ژانو۱۰د در يل بن سعيدان

ده ي برگردانيد به فارسيل بن سعير چند مقاله از داني اخيهاسالدر . درگذشت
ان يرانيد هنوز نزد اي بن سعي و چهره واقعياسي سيهاهياما نظر. شده است

د را عمدتاً به يل بن سعي دان يرانيدر محافل چپ ا.  مانده است يناشناس باق
. ناسندشيست و استاد دانشگاِه صاحب کتاب ميلسوف مارکسيک فيعنوان 

چ وجه حق مطلب را ي اوست و به هياسيت سي از شخصين فقط بخشياما ا
 يعنيد، ي بن سعيهاتين بخش فعاليتررا که عمدهچ. کندياش ادا نمدرباره

کال نه فقط در فرانسه، ي چپ راديالتي و تشکي نظرينقش او در بازساز
 وفادار ينها مبارزل، نه تيدان. گذاردي ميبلکه در سطح جهان، را ناشناخته باق

 يي رهايهاه جنبشي و کل– طبقه کارگر ي جنبش جهانير در عرصهيگيو پ
ن روشنفکران ي از با استعدادتر يکيبلکه   بود،–  جهانيبخش و مترق

 که ي کسانيبرا. آمدي گذشته هم به شمار مي چند دهه يست در طيمارکس
ست، يوناليترناس انيستيد کمونيشناختند، بن سعيک او را مياز نزد
ک رهبر يد، يل بن سعيدان. ر بوديناپذي خستگي، و مبارزي انقالبيستيمارکس

ک يک سخنور و مبلغ برجسته، ي تظاهرات،  يک سازماندهي، ياسيس
سنده پرکار و يک نويک استاد فلسفه در دانشگاه، ي، ياسيگر س مجادله

 و به رغم  فروتن، خوش برخورد،ين حال فردياو در ع. صاحب سبک بود
  .افتيياش حضور مي جانگدازش، در همه جا با لبخند فراموش نشدنيماريب
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ک يشهر تولوز در جنوب فرانسه و در   در۱۹۴۶د در سال يسعل بنيدان
ها د از مدتيم بن سعييپدرش ح. ا آمديار تنگدست به دني بسيهوديخانواده 

ر با شغل يقع در الجزا در شهر اوران واياخانهل، در قهوهيش از تولد دانيپ
 کارگر بود که ي از طبقهيک فرانسويمادرش . کردي امرار معاش ميگارسون

هود ترک گفته و به ي ضد يهاي فرانسه را در هنگام اشغال نازيدر نوجوان
ن يا.  دل بستيهوديک عرب ي به ي سالگ۱۸او در . ر کوچ کرده بوديالجزا

ز يمره فرانسه بود، و کشور فرانسه نر مستعي که الجزايدختر جوان در دوران
 قرار داشت، يشي وينشاندهز و حکومت دستيهودستي يهايدر اشغال آلمان

در همان . رفتي مي زندگيهاي دشواريک تنه به جنگ همهيست يبايم
 يشيد به همراه  دو برادر خود توسط حکومت ويم بن سعييدوران است که ح

ر و به اردوگاه يبودن دستگ يهوديه جرم  ب-يتلريهم يرژ ي دست نشانده-
 در يت جعلي اوراق هويهي با تهيدختر جوان فرانسو. مرگ فرستاده شد

د اما دو برادر ي او گرديهمسر عرب خود، موفق به آزاد» نبودنيهودي«اثبات 
کنند و در  يقل مکان مـن زوج جوان به فرانسه نيا. م اعدام شدندييگر حيد

ا اقامت ي مرز اسپانيکي فرانسه در نزدي جنوبيرها از شه يکيتولوز 
ن ماجرا ي به نقل ا۳۱اش نامهيد در کتاب زندگيل بن سعيدان. ننديگز  يم

ن ين اي بي زمانين که فاصلهيشگرف ا...  « کند که ياو اشاره م. پرداخته است
  .» سال بود۳۰تر از  کم۱۹۶۸ سال يدادهايت و رويبربر

 
ن يا". کافه دوستان" باز کرد به نام يارار معاش کافه اميم در تولوز براييح

زم، ي ضد فاشيهاييايتاليفرانکو، ا  ضديولي پناهندگان اسپاني برايکافه پاتوق
.  مختلفيهاشي سابق جنبش مقاومت فرانسه و کارگران مبارز با گراياعضا

ل فرزند يمادر دان. شديست محل هم در آن جا برگزار ميجلسات حزب کمون
 دوآتشه بود و به يخواهياو جمهور.  داشتيک کمونارد بود و سرنترسي
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 شانزدهم ياش در مخالفت با اعدام لوئ خانوادهي از اعضا يکين که يخاطر ا
ام است که ين ايهم در! سخن گفته بود به مدت ده سال با او ترک رابطه کرد

روه ک گي ي پدر دوستش توسط اعضايل نوجوان شاهد انفجار خانهيدان
ار ير بسيبه گفته خودش بر او تأثکه  ياواقعه.  شديستي فاش-يدست راست

آن پزشک از . نام بود ست و خوشي کمونيپدر دوستش پزشک. گذاشت
 يتلريدوران اشغال فرانسه توسط آلمان ه جنبش مقاومت بود که در ياعضا
  .دنديجنگيها ميبا ناز

 
 ين شکيتر کمي بود جايزهوشي تار با استعداد ويل فرد بسين که دانيدر ا

 يار مهمي هم نقش بسي و خانوادگي اجتماعيدادهايط و روياما، شرا. ستين
ها، يفا کردند؛ اردوگاه مرگ نازيل نوجوان ايت داني شخصيريگدر شکل

  …ها وستي فاشيگذارر مستعمره، بمبيکافه دوستان، الجزا
 

س فرانسه، ي توسط پل۱۹۶۲س در سال ي پاري در مترو هايريکشتار الجزا
 سال ۱۶ که ياو در همان سال، هنگام.  گذاشتيان کنندهييتعر يل تأثيبر دان

. ست فرانسه درآمديت سازمان جوانان حزب کمونيبه عضوشتر نداشت يب
. ست سرخورده شدي حزب کمونيهااستيد اما به سرعت از سيل بن سعيدان

ل ي وبر دست به تشکي و هانرنيوير آلن کرينظهم فکرش  ياو به اتفاق افراد
 يادير زيثأ انقالب کوبا، تيروزيدر آن دوره پ. جناح چپ در آن سازمان زد

او سرانجام به خاطر . د گذاشته بوديل بن سعي مانند دانيکاليبر جوانان راد
 از  حزبتيست فرانسه، دررابطه با حماياست حزب کمونيمخالفت با س

، از ۱۹۶۵ در سال ياست جمهوريت رتران در انتخاباي فرانسوآ مينامزد
ل در همان سال موفق به ورود به مدرسه يدان. ست اخراج شديحزب کمون

  .س نقل مکان کرديور شد و به پارييمعتبر إکول نرمال سوپر
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 در ]١["جوانان كمونيست انقالبى"ن تشكل گذارا يكى از پايهد يل بن سعيدان
 ييک تشکل دانشجوي ي اصلگردانندگان ن يكى ازيد و همچنبو ۱۹۶۶سال 

 جنبش ماه مه ي اصليها از چهرهاو .دبومارس  ۲۲ به نام جنبشگر يد
 ين روز زندگيبود که تا آخر     ي در فرانسه بود و در زمره رهبران نادر۱۹۶۸

  .ادامه داد مبارزه به ماند و  يبند باقي خود پاي انقالبيبه باورها
  

س جمهور وقت يت ژنرال دوگل رئ، حکوم۱۹۶۸ ماه مه يادهادي رويدر پ
 اعالم کرد و يوننرقاي را غJCR" يست انقالبيجوانان کمون"فرانسه، سازمان 
 آورد ي روي مخفي به زندگليدان. ب قرار دادين را تحت تعقرهبران آن سازما

 در منزل او. سنده سرشناس، پنهان شديت دوراس نوي مارگريو در خانه
، ۶۸مه "ن کتاب خود به نام يوبر نخست يانرت دوراس، مشترکاً با هيمارگر

 يو حال و هوا ۱۹۶۸ سال يها دادين کتاب از رويا.  را نوشت۱"يکل  نيتمر
 "ي انقالبيها ستيه کمونياتحاد "او. ديگو  ي آن دوره سخن ميکنندهدگرگون

 س کرديگر هم فکرانش تأسين و ديويبا کمک آلن کر ۱۹۶۹در سال را  [2]
ه ياتحاد. شد  ي از رهبران آن محسوب ميزندگ ين روزهايآخر و تا
ل ي دان،الملل چهارم بودني بي اصلي از بخش هايکي ي انقالبيهاستيکمون

 يولي اسپانيها به زبانيوه بر زبان فرانسوالاو ع.  معتقد بوديستيوناليانترناس
کال يراد  چپيها  سازمانيابي در ساماني مسلط بود و نقش مهميو پرتغال

  .ا و پرتغال داشتين، اسپاني التيکايردر آم
 ي رسمي ها جشن،رين سالگرد انقالب کبيستمي به مناسبت دو۱۹۸۹در سال 
ن جشن زحمتکشان و پابرهنگان ياما ا. برگزار شد فرانسه  دريپرشکوه

                                                 
1 - Jeunesse  Communistes Révolutionnaires, JCR 
2 - Ligue Communiste Révolutionnaire, LCR 
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من ي بود که به يبلکه جشن نوادگاِن غاصبان. ستم نبودي اواخر سده بيفرانسو
ر فرانسه ين انقالب کبيخوار دروغراثي، م]٣[دوري از ترميترور و خفقان ناش

 که هنوز در يپردازان قلم به مزدهيسان و نظرينوخيهمان تار.  بودندشده
در . نوشتنديصدها کتاب و هزاران مقاله م" خشونت" و" قهر"مضرات انقالب، 

من، "د دو کتاب يل بن سعيخ معاصر فرانسه بود که داني از تاريان دورهيچن
 نيل نشان داد که ايدان.  را نوشت۱۱"دورين سالگرد ترميستميدو"  و ۱۰"البانق

بار قانون لغو مجازات اعدام ني نخستيش برايست سال پير بود که دويروبسپ
 مخالفت ي به واسطهير انقالبيشنهاد روبسپياما پ. ون ارائه داديرا به کنوانس

 يدر آثار خود به مسائلل يدان. ديب نرسي بورژوا به تصويجناح راست طبقه
پرداخت و " ي اخالقيها شرفت، پول، و ارزشيزم، پيحقوق بشر، ترور"ِر ينظ

خ پرده يگر تارفيسان تحرينوخيبازان بورژوا و تاراستي سيها ياکارياز ر
 - بابوف يزم انقالبي است از ژاکوبنيونديب و پيل ترکي آثار دان.برداشت

  .سي پاربخش کمونيزم رهائي و کمونيبالنک
  

 به رشته ۱۳ و ژاندارک۱۲نيامي والتر بني بعد دو کتاب دربارهيد چنديبن سع
  ي ناشين دو اثر، محصول دوران محزون و خمودگيدر واقع، ا. ر درآورديتحر

ه يجانبه علورش همهيانگر ي که بيدوران.  است۱۹۸۹ بعد از يها از سال
 يتاز کهي کار، و هيه در نبرد علي سرمايروزي پيچارچزم، و يمارکس

جهت نبود يب.  بوديزم  ارتجاعيونالي و ناسيزم، و رشد راست افراطيبرالينئول
 يبند شرط"د دست به نوشتن و انتشار  کتاِب ين دوره، بن سعيکه در ا
  . زد۱۶"محزون

                                                 
از انقالب کبير فرانسه مورد استفاده  نام ماه يازدهم از تقويم جديدي بود که پس Thermidorترميدور  -  ]٣[

 شد و با اين واژگوني حرکت سرنگون روبسپير ١٧٩٤سال )  ژوئيه٢٧مطابق با (در نهم ترميدور . قرار گرفت
به سمت راست حکومت جمهوري اول آغاز شد و راه را براي روي کار آمدن ناپلئون بناپارت در هژدهم ماه 

  . کرد باز١٧٩٩ نوامبر ٩برومر، مطابق با 
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 در يستيالي بر جنبش سوسيادير زي تأث۱۹۹۰ پرتالطم پس از يهاسال
، جنگ ين، بلوک شرق و شورويوار برليد ي گذاشت؛ فروپاشي جهانيعرصه

 سابق، يوگسالوي ي فروپاش يپ  بالکان دري منطقهيها اول عراق، جنگ
... انسان در روآندا و ونيليک مير و قتل عام حدود ي در الجزايجنگ داخل

. کامال دگرگون ساختند  چند سال چهره جهان راي بودند که ط ييها داديرو
 ياز به بازنگري ن–دارد   که هنوز هم ادامه-دادها ين روي از ا ي ناشيسردرگم

، و ياسيع سي، کنش و واکنش سريخي، کندوکاو ژرف تاري نظريجد
 ي براياديل کوشش زيدان.   را برجسته ساخته بوديالتي تشکيابيسامان

اشاره به دو .  انجام داديخي تارين دورهيافت مسائل ايافتن رهيکنکاش و 
 ياسي سيشهيتواند در شناخت انکشاف انديمشابه مش ي کمابيخيمقطع تار

 پس از شکست انقالبات اروپا در سال ي در دوره.د باشديد مفيل بن سعيدان
 يان دورهيا.  مواجه شده بودياز با اوضاع و احوال مشابهي، مارکس ن۱۸۴۸

 را در دستور يدارهي  نظام سرماياست که مارکس پژوهش و شناخت علم
ت او ين فعاليتر عمدهي طوالنيها سالي که برايار داد؛ پروژهکار خود قرا

رمترقبه و يداد غين به رويگر، واکنش لنيمورد مشابه د. ديمحسوب گرد
 ي جنگيال دموکرات به بودجهي مثبت احزاب سوسيز رأيانگفاجعه
 هگل و ين به بازخواني که لنيادوره.  بوديطلب خود جنگيها دولت

   . آورديمارکس رو
ر نبود، يتأثيل بي داني آتيها ساليهاتي که در چرخش فعاليگري دينکته
ک سال به يپزشکان حداکثر . ر بوديناپذ عالجيماريک بي از ابتال به يآگاه

 ي مقاومت انسانيابيخوشبختانه آنان در ارز.  داده بودندياو فرصت زندگ
 به نوشتن يزينگارتيل، از آن هنگام، با سرعت حيدان. کردندياشتباه م

شد، برقدرت   يشتر کاسته ميل بي دانيانگار هرچه از قدرت جسمان. پرداخت  
 که با مرگ دست و ي سال۱۵ يکه در ط يطوره ب  . شديمتر  او افزوده  يفکر
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  موضوعاتي مهم دربارهي مقاله۲۰۰ و   کتاب۲۰ش از يپنجه نرم کرد، ب

شه و يد با انديل بن سعيد که دانيرسيبه نظر م. گوناگون به نگارش درآورد
  . غلبه کنديکيزيف مرگ  برستخوا  يقلم خود م

  
 يديد به مسائل کليل بن سعين آثار مهم دانيتر، عمده۱۹۹۰ ياز اواسط دهه

ست، يط زيمارکس، انقالب اکتبر، مح "هيسرما: "زم اختصاص دارديمارکس
 چپ ين برايو نياسيطرح س کين و تدارک يهود، فلسطيزم، مسأله ينيفم

 ۱۴"مارکس نابهنگام" ابتدا کتاب ۱۹۹۵ او در سال .يدارهيکال ضدسرمايراد
ها، طبقات و  درباره بحرانيها، جستار زمانيناموزن" آن کتاب يو در پ

 تنها  نه گرند،يکدين دو کتاب که در واقع مکمل يا.  را نوشت۱۵"خيتار
ه مارکس را مورد نقد  کيدر دوران - مارکس جوان هستند ي براياهيدفاع

 مارکس را برطرف يشهي اندي از ابهامات دربارهياري  بلکه بس- اند قرار داده
دست به رهيک نقاش چيد در دو کتاب نامبرده به مانند يسعبن. اندساخته

و رو رفته و غبار گرفته استاِد بزرگ خود  مرمت شاهکار کامالً رنگ
ک ي، دگماتيکيجان، مکانيانگارنه، باده سيها او به جنگ برداشت. پردازد  يم

ا و ي زنده، پويرود و با خوانش  ي مارکس ميشهي متداول از انديشدهيو مذهب
 ي مارکس را برايهاشهي از انديا تاکنون ناشناختهياي دنيکارآ دروازه

 يتکانن خانهيزده شد که اد شگفتيالبته نبا و .ديگشايخوانندگان دو کتاب م
د؛ ياي خشک مغز خوش نيها "ستيمارکس" به مذاق آن دسته از يساس و امهم

ن يک را به مثابه قواني و دگماتيکيمکان" يخيزم تارياليماتر" ي که نوعيکسان
ل يدان. اند مارکس استنتاج کردهيشهيعت از انديو طب ر جامعهيناپذخدشه

کارل  :ازدپرد  يلسوفان معاصر مينخست به دفاع از مارکس در برابر حمالت ف
  که تحتيکيست دوران جنگ سرد، و محفل اکادميلسوف ضد کمونيپوپر ف

 و به مخالفت ندرامون جون الستر گرد آمده بوديپ" يليزم تحليمارکس"عنوان 
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ل سپس به يدان. پرداخته بودند" کار"و " ارزش "يمارکس درباره يهيبا نظر
هم پوپر و هم الستر  هاو  نشان داد ک.  خود مارکس پرداختيشهي انديبررس

 وجهچيدهند که به ه  ي را به او نسبت ميشان به مارکس، نظراتادر حمالت

 متهم" يگرائخيتار" مثال، پوپر مارکس را به يبرا.  با مارکس ندارنديارتباط

نده را يتوان آ  ي گذشته مين معنا که با مطالعهي بديگرائخيتار. کرده بود
زم را يدن به کمونيتوان رس  يم" هيسرما" کتاب با خواندن:  کرد ينيبشيپ
اش،   که با خواندن نماز روزانهيدارنيدرست به مانند فرد د.  کرد ينيب شيپ

  .کند  يق ميدوازدهم را تصد ر اماميظهور ناگز
  

ها، طبقات و  درباره بحرانيها، جستار زمانيناموزن"د در کتاب يبن سع
 ي محسوب شود، به خوآنشي ويظرن اثر نيتر د مهمي که شا۱۵"خيتار

  ازياريه بودِن بسيپا ياو ب. مارکس پرداخت" هيسرما"نامتعارف از کتاب 

ن يا .شد را اثبات کرديگرفته م" هيسرما" به کتاب ي که به لحاظ نظريراداتيا
 کتاب او  از سه .کند يت ميد را تثبي بن سعيلي و تحليکتاب قدرت روشنگر

مارکس " هيسرما" کتابيبخش اول به بازخوانل شده است؛ يبخش تشک
 يها و چرخه ر بحران،ي نظي و مقوالتياسي س-ي اقتصاديسامانه. پردازد  يم

- ق چشمين طريکوشد تا از اي ماو. دهد  يل قرار مي را مورد تحلياقتصاد

 بخش دوم اختصاص دارد به .ابدي بي تحوالت دوران کنوني برايانداز
  سلسلهي، سلطهيمناقشات اجتماع: هان آنيبطه متقابل ب، راي طبقاتيها تضاد

ها و تين مليب (يقوم ، منازعات ي از سرکوب جنس يمراتب و فشار ناش
ن بخش يآخر). ه معاصريشدن سرمايان مختلف در چارچوب جهانيروان اديپ

 به ين و شارل پگيامي ارنست بلوخ، والتر بني کارهايهيکتاب برپا
 است در نقد ي سهمين کتاب ادايا. پردازد  ي م يخيزم تاريشي فتيساختارشکن

کند تا نشان   يل تالش مين کتاب داني در ا. متداولي و باورهايکاالئ تهيمدرن
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ر نادرست رنج يگذشته از سه تفس  صد ساليط  مارکس دريشهيدهد که اند
  کي ي دارايعنيست، ين گراخيتار) ۱: (زمين معنا که مارکسيبرده است؛ بد  

ست؛ يطبقات ن کيآمپر ي منطقيشناسجامعه) ۲(ست؛ يخ نيان تاري پايفلسفه
که  ي بشر جامعهيخط اقتصاد و تکامل تک يعلم يستيوي پوزتيبررس) ۳(

ن يمارکس، ا دهد که  ي نشان ماو. ستي هم ن،شود  ي ميزم منتهياجباراً به کمون
 يدارهيسر سرمان مفيست کماکان بهتريز  ي که در سده نوزدهم ميمتفکر
 حل معضالت آن ينهيگو و گزکم، و پاسخيست و يشده در سده بيجهان
  .شناساند  يرا به ما م" پست مدرن- پسا"، کارل مارکس يريل به تعبيدان. است

  
 يها نوشته ينظر از برخدهد که صرف  ي جامع نشان ميک بررسيل با يدان

 يان نشانهيتر  آثار مهم او کميهيباً در کليت مارکس، تقري کم اهميستيژورنال
. شوديده نمي است، ديدارهير سرمايذزناپيآمد گريزم پيه که کمونين نظرياز ا

م نبوده و ي مستقيخ خطير تاريسازد که س  ي را متقاعد ماو مارکس يبازخوان
 يهاهي نظريبررس.  فراوان استيهاها و انشعاب  شاخهي دارايچون درختهم

 يها دادي از رويا خ مجموعهيدهد که روند تاريل نشان مينمارکس توسط دا
کار ي خواهند داشت؛ البته پ ينيبشيرقابل پي غيها آمدياست که پ يمحتمل
ده يد ناديز نبايدارد اما نقش تصادف و احتماالت را ن  رايگاه اصلي جايطبقات

را  از آثار مهم مارکس يان کامالً وارونهييد تبي پژوهش بن سع.گرفت
ن يا. خ استي بودن انکشاف تارير خطي بر غيکند که مبتنيبرجسته م

شه ي اند بر تن  رايايکين جامه تنگ مکانيک چنيها بودند که  "ستيمارکس"
  ي انسانيعت مرده را بر جامعهين حاکم بر طبيو آثار مارکس کردند و قوان

ن ي اگر اسازديل مستدل ميدان. ل کردنديزنده و پر از جنب و جوش تحم
د قبول ينده را هم بايآ ر بودنيپذ ينيبشيم آنگاه الزاماً پيري را بپذيشمولجهان

به " عنصر مؤثر"و " عامل آگاه"دگاه نقش انسان به مثابهين ديدر ا. ميکن



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٢١٨

 

و خواست  ييبورژوا يدئولوژيا قاًين دقيا. شود  يحداقل کاهش داده م
  و افولينينشن شکست، عقبقاً در دورايبوارون، دق.  استيدارهيسرما

-ستيالي الزم است که سوسيگريش از هر زمان دي است که بيمبارزه طبقات

زم محصول خود به ين که کموني و ايطبقات  بر ضرورت مبارزهي انقالبيها
بتوان  دين کتاب را شايا.  کننديست، پافشاري ني طبقاتي جامعهيخود
 د کردهي گذشته تولي چند دههيکال در طي دانست که چپ رادين اثريتر مهم

  .است
 

 و تکامل يبازشناس ل دري با ارزش دانيآوردهاان دستياگر قرار باشد از م
  شک گسستيم بي برشمرين جاي را در ايکي تنها يستيشه مارکسياند

" ارتدوکس"زم يزم است که تار و پود مارکسينيزم و دترميويتي از پوزياشهير
ر يتأثين در او بيامي و بني شک بالنک ين امر بيدر ا. قاً به آن آغشته بوديعم

  :ميابي ي را مين جمله از بالنکيا در کتاب نامبرده . نبودند
  

ر يي که در هر لحظه قابل تغييزهايچ ،ي شگرف انسانيزهايچ ... «
 هستند که مقدرند يکهکشان يها زيه چيندرت شبه توانند باشند، ب  يم

  . »در دارنيزناپذي گريو سرنوشت
  
  : نيامين جمله والتر بنيا اي 
  

 يا ياش ناجکه در آستانه  استيکي و باريخ در تنگيهر لحظه تار«
 يداد محتملي رويناگهان ن جهشي انقالب، ا يعنيتواند ظاهر شود،   يم

  .»تياست در واقع
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 ش است کهيها  از نوشتهيکيعنوان " ست مرتديکمون، ياگوست بالنک"

 بر او ي بالنک يشه و زندگياندبه وضوع .  نوشته استيشل لوويمشترکاً با م
ر از يناپذي خستگيل دفاع و وفاداريدان.  گذاشته بوديريانکارناپذ ريتأث

 ي را از بالنکيدتي و تعصب عقيهر گونه خشک مغز ز ازيمحرومان و پره
  . آموخته بود

  
کرد و   ي ميتازکهياما به ظاهر يفوکو" جهان انيپا "يهي که نظريدوراندر 
ن دو کتاب خروس ي ا بود، نوشتنيروزيپ زم سرمست از بادهيبرالينئول

چاپخانه خارج نشده  ن دو کتاب هنوز ازياما ا. ديرسيمحل به نظر م يب
تهاجمات  هي کارگران فرانسه عليم و طوالنيبودند که اعتصابات عظ

 باِر  را ساقط کرد و يبرال، دولت دست راستي نئوليها استيجانبه س همه
  .ان شديگر شبح مارکس از دور نمايد
  

 در ي انقالبيژه استراتژي، به ويل به مسأله استراتژي از آثار دانيابخش عمده
ن ي به ا۱۶" محزونيشرط بند"او در کتاب . کم، اختصاص دارديست و ي بسده

نانه يداً بدبي دو دهه گذشته و جو شديها داديپردازد و با توجه به رو  يمهم م
 و ياسيتعهد س"اً به دفاع از ي برباد رفته، قويها و آرزوها از شکست يناش

ن شده يي از قبل تعيها او با نقد مفروضات، الگوها و دگم. زديخيبرم" يانقالب
 ي انقالبي و استراتژير گذشته، به تعهد در قبال چشم انداز واقعيو خدشه ناپذ

ل بن ين نوشته دانيباتري زيشل لووين کتاب که به گفته ميدر ا. کنديد ميتاک
 بخش يعمل رهائ«د که يگوي از پاسکال مياد است، با اتکاء بر جملهيسع
 که خود يلوو شليم.  است»ن نشدهييآمدش از قبل تعياست که پ يکار

د با يبن سع لين باور است که دانين گلدمن بوده بر ايشاگرد و همکار لوس
 ل تعهد ويدان. نديب  يکار پاسکال م گلدمن روش مارکس را در يمطالعه کارها
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 حساب شده بر يبندک شرطي را هم چون ياست انقالبيرشدن در سيدرگ
" ا خود باختنيز و يخطر باختن همه چ"ند که يبيم" يخيتحقق تار" کي يرو

ک ضرورت ي از  يگر ناشيب، انقالب دين ترتي بد.را در بطن خود دارد
ه ي سرماي اقتصادي تضادهايدهي زائايو  ن آني و از ملزمات قوانيخيتار

 س مبِلغ آنند،يک رخداد از جنس معجزه که هواداران پل قدي و نه ست،ين
 که   استيايانداز اخالق ک چشمي مفروض و محتمل، يک استراتژيبلکه 

شود،   يم ميند، تسلينش  يم ه مقاومت عقبيند، روحينش  يبدون آن اراده پس م«
  .»دهد  يم تش را بربادير و حثشکند، اعتبا  يمان ميپ
   

ست فرانسه و ياليها از حکومت حزب سوس  تودهيگهخوردبيدر رابطه با فر
ها و چپ  چپ آن" کتاب يال دموکراسيشان توسط سوسيآرزوها برباد رفتن

  .سازد  يرا برمال م "زمياليسوس"سد و سراب آن نوع ينو  ي را م۱۸ "ما
  
  ارتشي که توپخانهير زمان، دي شوروي از فروپاش پسک سالي

انتشار  "زمياه کمونيکتاب س"کرد ي ميکه تازي يک ارتجاع جهانيدئولوژيا
ش ي است و در ب ي جمع يعلم يقاتيک کار تحقي ظاهر  درن کتابيا. ابدي يم

انجام گرفته است، " مزيکمون" که تحت نام  ياتي جنايهزار صفحه به افشا از
 مهم جهان ترجمه يها زبان عاً به اکثريسر" مزياه کمونيکتاب س. "پردازديم

 .ديسراسر جهان گرد ها در يها و کتاب فروش خانهور اکثر کتابيشد و ز
قت، يان حقيد بر بي، با تأک۱۹"؟ استي قاضيچه کس"ل با انتشار کتاب يدان

 به نقد ينه انقالبيگنج خ، انتقال خاطرات ويف تاريمبارزه با افتراء و تحر
 به يواقع خ را به عنوان تنها داوريخ پرداخته و  خود تاريان تارکنندگفيتحر
 .شناسد  يت ميرسم
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ن يپنجاهم و  را به مناسبت صد۲۳"زمين کمونيلبخند شبح، روح نو"او کتاب 
دن مجدد ينوشت و در آن فرآرس" ستيفست حزب کمونيمان"سالگرد انتشار 

 مقاومت يتزها. رانياپذنليتحو"در کتاب  .دهد  يد ميرا نو" ستيشبح کمون"
اش  گانه پنجيبا با تزهاي زياني نوشت با ب۲۰۰۱ که در سال ۲۴"مناسب زمانه

م ينانه و تسلي بدبيها  شوم و نغمهيهايبافيه منفي علي حماسيبه نبرد
پردازد؛ او در   ي خود ميرزمان گذشته روشنفکران و همياپي پيطلبانه

: دهد  يد مي خروشان را نويدن طوفانيآرس فريبي زمانه با نهيزاسکوت خفقان
 دوران يم نشدن دربرابر فشارهاي مقاومت و تسليبرا  يهائدستورالعمل

  .  نامعلوميندهي مخروبه و آين گذشتهي بيزم، عصر انتقاليبرالينئول
  

ن ي که در تداوم هم۲۶" درباره موش کوري کليمقاومت، جستار"کتاب 
 استيس"ک ي به يابيجهت دست است در يسد، تالشينويموضوع م

ر گرفته تا مارکس، موش کور همواره ي از شکسپ،اتيخ ادبيدر تار". مقاومت
 است يرمترقبه در جائي و غي و ظهور ناگهانينيرزمي، مقاومت زينماِد سرسخت

 در ياالعاده خارقي است که با انرژيوانيموش کور ح. روديکه انتظارش نم
جاد ي اي تودرتوئينيرزمي زيپردازد و شبکهين مزدن صبورانه به نقبيرزميز
وجه چيآورد که به هين سر در مي از زميک جائيکند و به ناگهان در يم

چه که در نشدن است، در برابر آنميموش کور  نماد تسل. روديانتظار آن نم
ات ي نظرين کتاب به بررسيد در ايبن سع. سر آمده استه ظاهر، عمرش ب

م يتسل ري اخيها مخرب دههيهاپردازد که در برابر طوفان  ي ميلسوفانيف
برد و ين نقد ميبر ذرهي را به زيدا و نگري، دربديو ات آلتوسر، ياو نظر. نشدند

ن ينو ياست انقالبي سين و تکامل استراتژيقانه با آنان به تدوي رفيدر جدال
  .پردازد  يم
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کارل مارکس، "کتاب  گردد ويگر به مارکس بازمي بار د۲۰۰۱ل در سال يدان
 در دوران مارکس يه دارياو بسط سرما. سدينو  ي را م۲۷"تهيف مدرنيروگليه

دو را کم و  کند و هر  يسه مير مقاي اخيها ون ساليزاسيگلوبال دهيرا با پد
  مارکس"هيسرما"دن کتاب ي بهتر فهميل برايدان. نديب  يقماش م کيش از يب

  : مي بخوانيسي پليها کتاب وهي شکند که آن را به  يه ميتوص
  

ن ارزش يشده، و ا  ربودهيا وسته و ارزش افزونهي به وقوع پيتيجنا«
 کيشود، سارقان هر   ي مختلف رد و بدل ميها ن دستيغما رفته بيبه 

فروش،  دار، عمدههيسرما: نديربا  ي از آن را ميبه سهم خود بخش
 که در يطوره ب..  . د ورباخور، کالهبردار و مرِد رن خرده فروش،

وه يد به شيبا... شود  يفراموش م  ن ارزشيه اين روند منبع اولي ايط
  .»ت پرداختين جنايشرلوک هلمز به کشف ا

  
د، يزداي مي مذهبيها مارکس را از دگميهاشهين کتاب، انديد در ايسعبن

نده دارد، و او را دوباره زي مارکس برمي انساني مقدس را از چهرهيشما
ش از پانصد صفحه ياو ب. فرستديکم ميست و ي بسدهشواز يکرده و به پ

کان را ي مارکس و مکاتبات مارکس با انگلس، مادر و نزديمطالب نو درباره
  .دهدي قرار ميارائه و مورد بررس

  
 را ۲۸"زم هايتروتسک"ل کتاب يدان"  دانم؟يچه م"به درخواست انتشارات 

پردازد که چرا يزم مي و تروتسکيب به تروتسکن کتاياو در ا. سدينو  يم
ن کتاب شرح يا.  در درون خود داردي مختلفيهاشيزم گرايتروتسک
ار ي است که با شور و شوق زائدالوصف و در شرائط بسي از کسانيمختصر

زم، تالش يونالي و انترناسيزم انقالبيداشتن کموندشوار در جهت زنده نگاه
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 از رهبران انقالب اکتبر، يکي به عنوان يش تروتسکد بر نقياو با تاک. کردند
ر يناپذي آشتيست، به مبارزهيه پرداز مارکسيسازمانده ارتش سرخ  و نظر

ن و يه جناح استالي عل- ۱۹۲۰ل دهه ياز اوا" ون چپيسياپوز" و - يتروتسک
ن باور ياو برا. پردازدي، ميد شوروي در حال رشد درون نظام جديبوروکراس
 يزم انقالبي در جهت تداوم و تکامل مارکسيميراث عظي ميروتسکاست که ت
  . زم برجا گذاشته استيوناليو انترناس

  
  باياروئي چپ در روي استراتژيل به مسألهي از آثار دانيا بخش عمده

 نياو در ا. ر اختصاص داردي اخيزم در دههيبراليه و نئوليتهاجمات سرما
 يالدي نوزدهم ميهد که در سدهديح مي خود توضي نوشتارهادست از

الملل اول نيس بيا، تأسيکتوري در عهد ملکه ويسي انگليهيشدن سرمايجهان
 يدارهيون سرمايزاسياو آن دوران را مشابه دوران گلوبال. را به همراه آورد

 مواجه شده ي جهانيکند که با مقاومت در گسترهي ميابير ارزي اخيهاسال
ا در فلورانس؛ ياتل و ير پورتوالگر، در جنوآ، در سم ديتظاهرات عظ: است

ن باور يل برايدان. ي جهاني و در گسترهيا مختلف در سطح منطقهيفوروم ها
زم يوناليک نوع انترناسير شاهد ظهور و گسترش ي اخي دو دههي که در طبود
ها؛ ستينيست؛ فميط زيکارگران؛ کشاورزان؛ هواداران مح: ميبوده ا ينينو

 ي در سطح کشورهااًنه صرف...  وي فرهنگيها؛ جنبشيردولتي غيهاانسازم
ل ي دان.ميبوده ا شاهد ظهورشان ايدن سرتاسراند بلکه در دار شدهيشرفته پديپ

و " ونيزاسيگلوبال "يدهي مبارزه با پديمباحثات چگونگ ريبه طور کامل درگ
 و ۲۹"نيزم نويونالياسانترن "او دو کتاِب . ه آن شديعل  مبارزاتيدهسازمان

 يد با تونيسعمجادالت بن. ن رابطه نوشتي را در هم۳۰"ريي تغي برايائيدن"
 کامالً يجهان ن چپيدر ب" ريي تغي برايائيدن" در کتاب ي و جان هالووينگر

و  نارهاي، سمي اجتماعيها اند و حضور فعالش در فورومشناخته شده
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 کند که ين نکته اشاره مي به ا او. استي فراموش نشدني جهانيها کنگره
 ي ناشيآمدهايپ ها ور و بحراني اخيهابرال سالي نئولي اقتصاديهااستيس

شدن بخش   جامعه پرتابيهي و به حاشي اجتماعي هاير نابرابرياز آن نظ
 يآمدهاين در برابر پي، عدم تضميستيط زيع محي از جامعه، فجايمهم

 بشر، يندهي آيعت هم برايست و طبي زطي محيد هم بر روي جديهايفناور
  .ا شده استي وجدان مردم دنيداريموجب ب

  
ت ين کتاب روايا. سدينوي را م۳۱" کُندييبايناشک " کتاب ۲۰۰۳در سال 

  :ميخواني کتاب مياو در مقدمه. ل استي خود دانيزندگ
، آن هم ياسي سيک زندگي ندارد جز کمک به فهم ين کتاب هدفيا«

 که پرده يزم، در عصر تعبد کاال و در دورانينيجعه استالبعد از فا
  .»ن افتاده استيته برزمياسرار مدرن

  
. شوديت ميهم روا" جمع"با زبان " فرد"ک ي ياسي سين کتاب، زندگيدر ا
 و تجارب يشود؛ خاطرات فرديم" ما"و " من" داستان به تناوب يراو

در سال  نگارش کتاب  تا زمان۱۹۶۰ يد از اواسط دههيبن سع. يجمع
کافه : کنديان مي گوناگون را بيدادهاي سرشار از روي، چهار دهه۲۰۰۳

ست؛ سازمان ي حزب کمونياش؛ تجربهيان مهاجر خارجيدوستان با مشتر
 ي انقالبيهاستي؛ سازمان کمون۱۹۶۸؛ مه (JCR) يست انقالبيجوانان کمون

(LCR)ا و يها در اسپانيتورکتاين؛ سقوط دي دلخراش آرژانتيدادهاي؛ رو
 مارکس ي شرق؛ بازخواناردوگاه و ي شورويران؛ فروپاشيپرتقال؛ انقالب ا

ست گذشت يباي که م،يان ِسرِتِقيک طغي هستند از ييهاتي روايهمگ... و
 يپشوانه نيد با چنيسعل بنيدان.  را کُنديبائيناشکک ي: اموزنديزمان را ب

  : سدينو  ي مي خاصيپربار و باارزش با فروتن
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 کمک به فهم آن چه انجام يساده برا  ير و گواهي حقيقلم... «
ن يد هم تعداد ايم، شاي شدياشتباهات  موارد دچاريا در پاره... ميداد

م و يدچار اشتباه نشد کارمان هرگزيموارد اندک نباشند، اما در پ
 .»مي نگرفتيمان را عوضگاه دشمنچيه

  
  فردکيدهد که   يح مي توض۳۲"ا ناباورک خدي يهاگفتمان"او در کتاب 

افت يدار از درني که ديدر حال. است دارنيک دي کامالً متفاوت از يانقالب
 که ييدادهاي روي بر رويانقالب کياجرش در آخرت کامالً مطمئن است اما، 

کند و تمام هم و غم و توان   يم يبنداند شرطن نشدهييشان از قبل تعجينتا
 يک کالم انقالبيدهد؛ در   يم  قراريقت نسبيک حقيا در خدمت مطلق خود ر

ن ياميحکم والتر بن نيکند تا ا  ير تالش ميناپذيطور خستگه  است که ب يکس
را در عمل متحقق " خي در باره تار ييها تز" با عنوان -اش ن نوشتهي در آخر-

  .»ديد کاوي گزنده باياخ را بگونهيتار«:  سازد
دزدان و حق  محرومان، کارل مارکس، چوب"د سپس کتاب يل بن سعيدان

ک سلسله نوشتار منتشر ي ۱۸۴۲مارکس در سال . کنديرا منتشر م ۳۶"افقر
ن در يالت راي بودند که در پارلمان اي در رابطه با مباحثاًکرده است  که عمدت

مباحث پارلمان . مطرح شده بود" ي خشک جنگليهاسرقت چوب"مورد 
 يآور که به جمعي شدند تا فقرائينيب قوانيم منجر به تصون سرانجايرا

ح يمارکس توض. پرداختند را مجازات کنندي مي خشک جنگليهاچوب
مثأل (ها  تودهين حق سنتي مرز بيدارهيدهد که چطور با گسترش سرما  يم

ن يا در (يت خصوصيو حق مالک) ي خشک جنگليها چوبيآورحق جمع
دائمأ به ضرر محرومان جامعه و به نفع ) جنگل يت خصوصيمورد حق مالک

 بر يت خصوصي حق مالکيشود و سلطهي جا به جا ميغاصبان اموال عموم
 يتر، پرودن جزوهشي که دو سال پنماندناگفته . اندازديز چنگ ميهمه چ
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 از حق يبراليت را نوشته بود که در آن به دفاع لي مالکيمعروف خود در باره
 بودند در ي مارکس در واقع پاسخينوشتارها.  دزپردا يم يت خصوصيمالک

گر حق ي سال از آن زمان، بار د۱۵۰ش از يبا گذشت ب. ات پرودنيرد نظر
، حق داشتن ي و فرهنگي، هنريدات فکري چون توليت در موارديمالک

 ي مسأله حاد جوامع امروزي و حقوقيسرپناه و مسکن به لحاظ نظر
را  "ادزدان و حق فقر مان، کارل مارکس، چوبمحرو"ل کتاب يدان. شود  يم

ن بحث ي نظرات مارکس ايدهد و با بازخوانين موضوع اختصاص ميبه ا
-سد که امروزه همينوياو م. کندي را دوباره از نو مطرح مي و حقوقيفلسف

، ايدنکردن يه خصوصيشدگان، عل دي ش، محرومان و خلعي سال پ۱۵۰چون 
 يهايه منطق خشک حسابگريدرآمدن جهان و عل يت خصوصيه به مالکيعل

  .اند به پا خاستهيخودخواهانه و فرد
  

زم از يسکوالر. ابدييزم اختصاص ميد به سکوالريگر بن سعي ددو نوشته
 او در .مدافع سرسخت آن  لي است و دانيزم فرانسويکالي راديها يژگيو

لسوفان يف"صطالح  به ا- ۳۷"يوه  ِليبرنار هانر:  ديشناس جدنيک دي"کتاب 
زم، يبراليارتجاع نئول ن کتاب مبلغاني، در اليدان. کشدي را به نقد م- "ديجد

 يها شهياو اند. طلبدي را به چالش ميوه  ِلير برنار هانري نظيکسان
 که در پس يزم جهانيهونيزم و صياليامپر نين کارگزاران نوي ايطلبانه جنگ

 ۲۰۰۸ل در سال يدان. کنديرا افشا ماند   شدهي مخفينقاب دفاع از دموکراس
سد که عمداً به تحوالت ينو  ي را م۳۸"يني ديباست يش سيدر ستا"کتاب 

ن کتاب، پرداختن به يدر ا. ته و مقوالت آن پرداخته استيمدرن  از يناش
 مقاومت با آن، يبرال و نحوهينئول  در دوران تهاجماتي استراتژيمسأله

کارل مارکس و " در همان سال، او کتاب .رديگي را در برميبخش مهم
 ين کتاب به بررسيا.  را منتشر کرد۴۲"هشه ناشناختيک انگلس، انديفردر
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پردازد و از مارکس به   يم سيات مارکس و انگلس در مورد کمون پارينظر
. کند  ياد مي ي اجتماع- ياسياحوال س اوضاع و" رينظيگر بليتحل"ک يعنوان 

ک ياست را به سطح يکند که مارکس هرگز سين ميين اثر تبيل در ايدان
 که يا ي اقتصاديي کاهش نداد و جبرگرايط اقتصادي شرايساده بازتاب

  .داند  ي اساس و نادرست م يدهند را کامالً ب  ينسبت م گران به مارکسيد
  

او از کشتار : قتيدن به حقي کشف و رسي بود براياني پا يل نبرد بي دان  يزندگ
 ي به خوب،ين لحظات زندگي تا آخر۱۹۶۲س در ي پاريان در مترويريالجزا
. زمي با سکتار زم سازگار است و نهي با دگمات قت نهيده بود که کشف حقيفهم

ست و بدون ي ن ي کافيه به تنهائيقت، نظري شناخت حقيد براياز منظر بن سع
، يورزر کنشي مسيها چ و خميشدن در پ هم خطر گمي نظرينماقطب
-  ه و کنشي متقابل نظرين بود که رابطهيل اي دانيژگين ويتر مهم. د داردوجو
 که ياو در همان حال. کرد  ي درک کرده و بدان عمل ميخوب  را بهيورز

ت انتظامات يگرفت، مسئولي را برعهده مينظر  يقاتيتحق ک طرحيت يمسثول
جلسات  و ين جلسات حزبيل بي دان يزندگ. رفتيپذيک تظاهرات را هم مي

 و ي، سازماندهياباني و شرکت در تظاهرات خيده، سازمانيدانشگاه
س ياو نماد پراکس. م شده بودي تقسي حزبي تابستانيآموزش در مدرسه

 کتاب ،نهفته است ن نکتهياش در همتيت و محبوبي بود و رمز موفقيمارکس
اثر ن يل در ايدان. ن امر اختصاص دارديح اي او به توض۴۳" کنش-شهياند"

ت با آن ها مواجه بوده ير بشري اخي که در دهه هايا دوگانهيورشکستگ
 مخرب، و هم چپ يدارهي سرمايهم ورشکستگ: کنديح مياست را تشر

گذارد حال که يد مين نکته تأکياو بر ا. ن رايآفر مرتد و توهميستيپارلمانتار
است، نه فقط  خود شده يخيتار–ي ساختاريها وارد بحرانيدارهينظام سرما
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 ي بلکه تحقق مبرم و فوريل اجتماعيک بدي به يابي دستيتأمل عاجل برا
  .آن هم در دستور کار قرار دارد

  
ه يويل مشترکاً با اوليدان" يدارهين ضد سرمايحزب نو"س ي تأسيدر آستانه
ست و ي بسدهزم يالي سوسيش به سويپ" نوشت با عنوان  يکتاب بزآنسونو

 آن يدارهيسرما ضدي روزمرهيها تيفعال کردن سلحبا هدف م ،۴۴"کمي
کم يست و يزم سده بي کمون.ک و دراز مدتياستراتژ ياندازحزب و با چشم

س گرفته يکمون پار راث مبارزات گذشته، ازي نبود جز تداوم ميزي او چيبرا
، رزا يتروتسک ن گرفته تاي مارکس، انگلس و لنيها دهيتا انقالب اکتبر، از ا

ز در يط روز را نيل همواره عامل زمان و شراياما دان. گوارامبورگ و چهلوکزا
 ت به واسطهي که امروزه بشر يستيط زي محيدر مواجهه با فاجعه. داشت نظر

قرار  نقد  مورد"ياکولوژ" او واژه ، با آن روبرو شده استيه دارينظام سرما
ان بورژوا و استمداري در دست سيل به ابزاري که تبديا؛ واژهدهديم

ب ي تخريداران به ادامههين منافع سرمايب شده تا در جهت تأميفر عوام
 يواژهاو در عوض . ست انسان بپردازنديط زيعت و محيشتر طبيهرچه ب

  .ييل پرمعنايانتخاب و بد کند، يرا ابداع م" زميکمون اکو"
  
ن يا. ارد نام د۴۵" مارکسيکتاب راهنما برا "ليدان يهان کتابي از آخريکي

 و يخواهند با زندگ  ي که مي کسانيجذاب برا  وي است خواندنياثر کتاب
کتاب، صرفاً  نيهدف از نوشتن ا.  کارل مارکس آشنا شونديهادهيا

خواهد کاربرد   يست بلکه او مي مارکس نيهاشهيآشناکردن خواننده با اند
الت ي تشکزم،ي، کمونيدارهيدر رابطه با منطق سرما  مارکسيها شهياند
ن دست، را ي از ايعت و مسائلي انسان با طبيرابطه زم،يونالي، انترناسياسيس

  . از جوانان قرار گرفته استيارين کتاب مورد توجه بسي ا.دوباره زنده کند
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را درباره مواضع مارکس  ۴۷"مارکس وبحران ها"  کتاب ي زندگاواخردر ل يدان
 نظرات مارکس يسهي و مقايبررسن کتاب به ياو در ا. در مورد بحران نوشت

شمارد و يدو را برم  نکات مشترک و نکات تفاوت آناو. پردازد  ينز ميو ک
ستند ي ن ي تنها کاف نه ي برنامه اقتصادي نکات فرعيدهد که بررس  يح ميتوض

 ديبايک برنامه را مين باور است که ي برااو. ب دهنده هستنديبلکه اصوالَ فر
 يهيرد که اصوالً کليگ  يجه مي قرار داد و سرانجام نتيابيزتش مورد اريکل در

 يري و جلوگيدارهينز در جهت نجات سرماي کي اقتصاديشنهادهايبرنامه و پ
در واقع، .  مخرب آن نظام استيها يرو ادهي از شر زيخالص  و آناز سقوط

که   ي، در حاليدارهين سرماي است بر زخم چرکينز مرهمي کيطرح و برنامه
  . استيدارهي سرماي مارکس سرنگونيبرنامه

 
ن دو دوران ي بي نقش رابط و پل ارتباطيل تا حدودينظرات و مبارزات دان

ر مراجع و منابع خود را ي به ناگزيهر دوران.  کنندي ميبازنسبتاً متفاوت را 
س، يرا کمون پار" يسده نوزدهم طوالن" مدرن، آغاز ياسيخ سيدر تار. ددار

ستم يسده ب" آغاز ين، نقطهي همچن.دانندي اول مي آن را جنگ جهانانيو پا
 ي شورويرا فروپاش ان آنيکنند، و پا  ين مييرا انقالب اکتبر تع" کوتاه

 کم را آغاز حمالتيست و ين منوال، شروع سده بي هم اگر به. نامند  يم

توان پل   يد را ميل بن سعيگاه نظرات و مداخالت دانم، آنيزم بدانيبراليلنئو
  .کم دانستيست و يستم کوتاه و آغاز سده بيب ان سدهيان پاي ميارتباط

 
کال ين چپ رادي در بياژهيگاه وي جاياسي و سي، نظر يل به لحاظ اخالقيدان

 ن ضديحزب نو"س يک سال بعد از تأسياو تنها .  داشتايدندر سطح 
کال در ياب چپ رادحزب نظر افراد و احزن يا. ان ما رفتياز م "يدارهيسرما
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او خود در . ه گذارانش بوديکرده است و او از پا سطح جهان را به خود جلب
  :  سدينو  ين حزب ميف ايتوص

  
رسلطه نه ي زيها وفادار به محرومان جامعه و انسان نيک حزب نوي«

ن ي بودن خود ابا دارد و نه از گفتن ايدار هيسرماح ضديان صرياز ب
  .»استر جهان ييکه خواهان تغ

  
ل کاسته ي دان  يکيزي به شدت از قدرت فيمارير با آن که بي اخيهادر سال

ن يخواست در ا  ي مي او با ولع خاصييبود اما او در همه جا حاضر بود؛ توگو
 يها و تجربهي نظريها ، تمام اندوخته بود مانده يش باقي که براياندک فرصت

، در جلسات ي جلسات حزبدر:  خود را به نسل جوان منتقل کند کيپرات
 آمستردام، در انجمن مارکس، در يالمللنيقات بي تحقي، در مؤسسهيدانشگاه

 در ياسي، در مجادالت س"انيخالف جر"و " يستيقد کمونـن" کيمجالت تئور
ه ي، و در پا"يدارهين ضدسرمايحزب نو "ي تابستاني، در مدرسهيسطح جهان

 يکه تازي ير، سال هاي سال اخ يدر س". شليز ميلوئ" انجمن يگذار
 کردنِ  اکثر هم رزمان  ي و سنگر مبارزه خالي در سطح جهانيدار هيسرما

د تا با ياو کوش. داشت را برافراشته نگاهيزم انقالبيپرچم مارکس لين، دانيشيپ
کم يست و يشواز سده بيپ  خود بهيهاهيک روزمره و نظري پراتيسازشفاف
  : ديگو  ي ميا احبهدر مص ۲۰۰۹ در سال ،برود

   
 بود، اما ي متعفن مرده ها، مارکس سِگ برالي ليايش در دنيسال پ ۲۵ «

در واقع امر مارکس . خندانش دوباره ظاهر شده است امروزه شبح
  .»  استي جهانيهيسرما ون وجودي خود را مديت امروزييفعل
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 نيحزب نو "ي تابستانيدم در مدرسهيل را دي که دانين باريآخر
ران شرکت يتوانست در بحث کارگاه اينم ن کهياو از ا. بود" يدارهيضدسرما

 چندان خشنود - خودش  آن با بحث کارگاهيل هم زماني صرفاً به دل-کند
 يها پرسش "انتخابات " يران در پير در اي اخيها دادياو در مورد رو. نبود
 ي هم دربارهيد و کميپرس ران يت چپ در ايد از وضعي داشت، بن سعياريبس

اش، با ياش، با خوشروئيتکلفي او با ب.ميالملل چهارم گپ زدني بيکنگره آت
ن ي در بي نادري نمونه،شيل بااليبا قدرت تخ اش، با طنز ويودل بازدست

 سخت بر يا د ضربهيل بن سعيبا رفتن دان.  بوديروشنفکران مبارز و انقالب
.  وارد شدي مبارزان در عرصه جهانيکال، بر کارگرن جهان، و تماميچپ راد

 يائيدن  يير جهان و بر پايي تغي که براي ما و تمام کساني او براي خاليجا
  .کنند، کامالً محسوس است  يبهتر تالش م
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 قاالتم 

 ي و پرتقاليولي، اسپانيسي، انگلي فرانسوي به زبان هاياريل مقاالت بسيدان
  : ينرنتيت ايسا. نوشته است

Le site Internet d’Europe solidaire sans frontières  
  

.   را گردآورده استيسي و انگلي فرانسوي مقاله اش به زبان ها۳۵۲ تاکنون 
  : آدرس آن 

www.europe-solidaire.org/spip.php?page=auteur&id_auteur=101 
 من از يتا آن جائ( ترجمه شده اند ي تاکنون به فارسي که از ويقاالتم† 
 ديل بن سعي دانينترنتيو ايآرشن مقاالت در يتمام ا. )ها اطالع دارم آن

 :اند شدهيگردآور

          رخداديو و معجزه يآلن بد  •   
      يمي داييرسوا  •   
    ويموش کور و لوکوموت:  سماجت انقالب  •  

     يکياستراتژ- ياسي درباره بازگشت مسئله س •   
   متحد ي  و جبههي هژمون •   
و پاسخ دانيل بن سعيد به  »  كمونيسمهفرضي« نويسندهء بديو  مصاحبه با آلن  •   

   از انتقادات او يبرخ
        بديو  انتقادات آلن يد به برخيل بن سعي پاسخ دان •   
     يهالوو ر جهان بدون تصرف قدرت جان ييرامون تغي پ •   
      ادها و تف هاي فر •   
       دريدا و مارکسيسم •   
      !جهش! جهش! جهش: است ين و سي لن •   
     و حزب ي استراتژ •   
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محكوم بوده    از ابتدا  اكتبر، آيا انقالب اكتبر كودتا بوده؟ وآيا ي پرسش ها •   
    است و زودرس؟ 

     ايده ها ي تداوم منطق •   
     ما يهوديان  •   
   ما يهودياني آر •   
        فرانسهي به جنبش كارگرى و اجتماعي نگاه •   
    ماركس رهيده از قفس خويش  •   

  کتاب ها
  

. د استيل بن سعي داني ومشخصات کتاب هايرنده اسامير در برگيفهرست ز
. ستيست کامل نين ليا. گران نوشته استي  دي از آن ها را با همکاريبرخ
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  رخداد معجزه و ويبد آلن

  دانيل بن سعيد: نوشته 
   وهوشنگ سپهر يم بنائيمر: ن يمترجم

 
  

  نيمقدمه مترجم
 
 ي از آن جائ. استديل بن سعيدان از  به زبان فرانسهياترجمه مقالهمتن ن يا

د، به يگويز مو باي از آلن بدياري بسيهان نوشته نقل قوليد در اي بن سعکه
و با خط يها از بد،  بازگفتياجتناب از بد فهم منظور بهتر دنبال کردن متن و

 که به مأخذ يآمده اند و شماره ا» ويباز گفت از بد«ن دو عالمت يشکسته و ب
حات ي و توض]شماره ارجاع به مأخذ[ن دو عالمت ي دهد بي ارجاع مياصل

  . انددر آخر هر صفحه آمده
  
ها ن نوشته به آني که ايهائو در کتابيسبک نگارش بد: يحيضک نکته توي

و در ي، بدن نکتهيافزون بر ا. ل استيار نامتعارف و ثقيکند، بسيبرخورد م
 يها آن واژهيکند، حتي نامأنوس استفاده مياش از واژه هايدستگاه فلسف

در زبان  را ندارند که ييدهد همان معناي هم که مورد استفاده قرار مييآشنا
د هم به ين نوشته بن سعيدر ا. کننديها مستفاد م از آنيفرانسه مردمان عاد

 که با مجموعه ي کسيبرا. پردازديم و به نقد اويها خود بدسبک و با واژه
 قابل يد به دشواري بن سعين نوشتهي نداشته باشد، اييو آشناي بديهانوشته

د به يل در انتقال نقد بن سعيسه تين رو براياز ا. فهم و قابل ترجمه است
ح ي زبان، مترجمان در پاره از موارد خود را ملزم به توضيخواننده فارس
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 آمده و شماره ارجاع به آن  آخر مقالهحات مترجمان دريتوض. ننديبيمطلب م
  .قرار داده شده اند) ح مترجمي توض-شماره ارجاع (ن دو عالمت يب ها در

  
ن ي، ما عناوپردازدي به آن من مقالهي ا کهيوعشتر با موضي بيي آشنايبرا

ن يان اين موضوع را در پايد در رابطه با همي بن سعيها از نوشتهيبرخ
  . *ميترجمه  آورده ا

***  
د ي شاچرا؟. ن استيک بي است که موش کور نزديات شناخته شدهين حکايا

 کرده  گذر،روز يره کنندهيخ نور  بهيکياز تار به کرات ن خاطر کهيبد
ا او ي آره کننده؟ي خن نوريخود در برابر ا دفاع از يبراد هم يشا؟ است

دن به آن الزم بوده است، را ي رسي که براي جهش، و تالشيلحظه  تواند يم
:  که است امرني گواه بر ا تلنبار شده در دهانه سوراخ خاکفراموش کند؟ تل

بخش ممکن ييهارانه، گشودِن گذرگاه ريگي و تدارک پدني دهيبدون ته
  .ستين

  
ک يفلسفه در روند تحقق استراتژکرد که اعالم  يپروائيبا بمارکس 

مساله : گام خواهد نهاد يپژمردگر يج در مسيتدره اش، سرانجام و ب شدن
 برخالف ،وي آلن بدهاروزن ي ا.بودر آن يي، بلکه تغبودر جهان نيگر تنها تفسيد

ش يرا پ ياريام معنا و تمام عبه تم ي فلسفک ژستي يبازپرداز، مارکس
 ي باورهايکامگقابل خودم، که در »ي افالطونيو پز ژست«ک ي. کشد  يم

ن يبه ا. پردازدي و به مخالفت مستدي اي، ميفلسف- ضدينيج و بازپس نشيرا
 محسور افکار« در مقابل  و ذاللتياز فروکاه را  دارد فلسفهقصد ويب بديترت
  به يتفکر علم«. اند، اعتال بخشد خود در آوردهادي انقبه که آن را »يجذاب و

ه ب دولت را ي فلسفهکرهي پياسيشه سياند ،ها منجر شدهمزيويتيانواع پوز
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 ياژهينوع و  نوزدهم تاکنونسده  آورده، و سرانجام رسالت هنر ازوجود
 يهاطهي حي بردهير و حتياس ،حسورم ي  فلسفه. استش بوده يامر نما از

ت يروتر از قابل فده که خود راي رسييبه جاا علوم، کارش ياست يهنر، س
  .]١ [»دينمايم ش بازيها
  

اوضاع و  ي، تحت سلطه)۱ ( »يالهيرخداد گال« يواسطهه و فلسفه بير بديبه تعب
 انقالب ير ضربهيپا گذاشت، تحت تأث کي خود، به دوران کالسي علماحوال

است به زانو يدر برابر س خود ي زمانهياسيط سي شراواجهه بافرانسه در م
دست . مقابل شعر از صحنه خارج شد دگر دريچه و هاي و سرانجام با ندرآمد
 به ها شدن )۲(هيبخ يا شبکهتوسط«تز در آمد که فلسفه ن يا، همهن ياز اآخر 
ه، و به به اسارت درآمد »اشياسي و سيط علميژه به شرايط خود، به ويشرا

 »کيستماتيشکل س« کي بودن  ناممکنباور بهر  در برابيزيشکل غم انگ
 . م شده استي، تسلاش  داشتن

 
 يچشم پوششود از يعبارت م همانا هايم شدگين تسلي اي عمده آمديپ

درون « ،ينيدر يغ»  ي از جاودانگيشکلداشتن  يٰآرزو«ساده و آشکار از 
دست از با و فلسفه يب از نظر بدين ترتي به ا.»قت استيکه نامش حق«، »يزمان

. فرستد يد ميخود را به تبعراه رفتنش، يبا به ب و اش  يانيهدف بندادن 
خ خود فروکاسته يبه تارو  ،داند در کجا قرار گرفتهي نمگري د کهيا فلسفه

 يساختارشکن« نکي ابدل شدهت »فلسفه يموزه «به که فلسفه . شود  يم
 .]٢[ »زديآمياش در هم مندهي آاز ي  تهيانتظار خود را با ي گذشته

                                                 
1- Alain Badiou, entretien, Le Monde, 31 août 1993. 

  .۱۹۹۳ اوت ۳۱ لوموند، با مصاحبه بديو، آلن
2- Alain Badiou, Conditions, Paris, Seuil, 1992. 
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 فلسفه از ي آزاد ساز عبارت است ازنهديش ميو پي که بديابرنامههدف 
 فلسفه از ي خالصياو در پ .خ، و شعري علم، تاري سه گانهيسلطه

 يهاي ورزپندار و ي جزميهازميتويجفت پوز ي فلسف- ضديها گفتمان
ما  «ا که است؛ چر»نيهر گونه د « بايان دادن به تباني پا وک،يرمانت

 دهد، ي ما را سازمان ميشهي انديتناهم که امر يان، تا زمانرخداناباو
 از جزم يابي دست يم به خداناباوريتوانيما نم. »مي نداريامکانات خداناباور

ارجاع با  تنها ما و»  علومينيرديغ استوار و يجاودانگ«مان با يد پيق تجديطر
 را م خوديتوانيم» عدد ساده «کي »يا خنثيش و پا افتادگيپ«به  يتناهنامامر 
 »کالي رادييتقدس زدا «به  و  کردهخالص »ز تقدسيروکش نفرت انگ«شر از 
 .مي دوباره بخشيجان

  
، رخداد، قتيحول سه مفهوم حق ويآلن بد گفتمان ر فلسفه،ين بازتسخيدر راه ا

رون ي به ب رخدادوندر  ازيهم چون اخگرقت يحق :رديگي مشکلسوژه و 
اش به همه جا شعله ،وي سوبژکتکوشنده يافتنيان نايپاِم  دو به کمک جهديم

ست، بلکه ي نکي امر تئورقتيچرا که حق. شوديگسترده م کشد ويزبانه م
اش موضوع دانش به کي يستگيشا است؛ »کي پراتيامساله«ز يش از هر چيپ
ک ي مازاد است، يک نقطهيرسد، ي است که فرا ميزيست، بلکه چين

. ]٣[»شوديدار مي پديي نوزي است که از آن چينديفرا« است، ي رخدادياستثنا
 ک امري  و هم استژهي وک امري  هميقتيهر حق«ن است که ي هميبرا

                                                                                                
  .۱۹۹۳انتشارات سي، پاريس،  شرايط، آلن بديو، 

 يک تا. ١٩٩٩  لندن، سلطنتي، کالج ديو،ب آلن فلسفه ژنريک، روائي حکم نام به خود کتاب در هالوارد پيتر - ۳
 هايش، محدوديت در سياست"  کووالکيس، اوستاش کتاب به بنگريد چنين هم. رود مي پيش" فعال ي رده"
 يک سياسي فلسفه در آيا  "  : ActueMarx, 2000,n° 28در نشريه  فرانسوي ، "بديو آلن تناقضات يا 

 ".دارد؟ وجود واحد ي انديشه
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قرار مصلحت  يويدن اصلدر تقابل با  عملْ قت درين حقياو . »جهانشمول
  . رديگيم
  

 يايفجا ضربات ريز هابعد.  بودخيحرکت تارتابع ل ياوا و دري بديشهياند
چارچوب  نه گريد خيتار انگار د،شويم ترتهگسس وتر  تکه پاره،يخيتار

ر يمسک يگر يخ ديتار. سازدي را مگاه به گاهش طيشرا خود، بلکه ياساس
شود  يست، بلکه ميدهد، ني که خود را در فوران رخداد نشان مياينيزمريز
ک ي موضوِع ،»يذهنکامال «ن پس، يخ از ايتار. يرخداد -مد پساآيک پي
خ با ي تار.]٤[ياندهي دارد و نه آيا  است که نه گذشتهيکم، ح» نابعتقادا«

 اماماند، ي ميند باقيک فرايکماکان   است،يبه وحه يي شيلي خکه نيوجود ا
اش انه ادامه که وفاداريرخدادآن  در منشأ مسلم ستتر تماماً مينديفرا

 . دهد  يم

  
 نگاه را از اشيشمول جهانردب قت انقالب فرانسه ويقح که کانت برخالف

، رخدادقِت يو حقي نظر بد اما از،ديديم  آنغرضيب  مشتاق وتماشاگران
 رات امثاليتفس نه در  راقت انقالب فرانسهيحق: گران آن استيقِت بازيحق

 يگزندسرشار از  خارج از گود بلکه در سخنان يدورين ترميو مورخفوره 
نه در هم  اکتبر راقت انقالب ي حق و،د جستجو کردي باسن ژوستو ر يروبسپ
، بلکه در )۳(ا استفان کورتوآي کاِرر ِدکو و ري نظي افرادخطري بي هايداور
فرا  گوش انشي به نجواهاود جست يبا) يو تروتسک(ن يک لنيمات تراژيتصم
 .داد

                                                 
4 - Alain Badiou, Saint Paul, Paris, Seuil, 1997. 

  .۱۹۷۷آلن بديو، پل مقديس، انتشارات سي، پاريس، 
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 را يطيبلکه شرا.  و نه آزمود اثبات کرد توانيم  را نهقتين برداشت از حقيا
انسجام  يبرا  است کهيآن حد از ترتوقع و پرتر دشوار اري بسنهد يش مي پکه

 ي معموليهانان بخش منطقيد اطمييا تأيزها، و يها با چها، تناظر وٰاژهگفتمان
و ي بديبرا:  استيستياليک مفهوِم تماماً ماترين ين معنا، ايبه ا. الزم است

  بطندر تنها قيوجود داشته باشد بلکه حقاتواند ي نمييقت استعاليحق
 يبه سوقت، يها و روابِط حقتي، موقعها وجود دارند و در رابطههاتيموقع

  .زمان ي بتيابدک ي
  
قت از ين حقيا. استنتاج کرد ي منطقي  گزاره چي توان از هيم ن راقتيحق نيا

و  يکيتاردر « يقي حقيهر نوآور بين ترتيدب. ان سازياست و بنات يهينوع بد
 و  کنديشناسائ که آن را است  فلسفهين برعهدهيا. ددهي مرخ »يسردرگم

   . داردنوجودش را اعال
  

 » استفساريواسطه «، و به اشبا عطف به گذشته تنها   را، رخدادمشابهاً
ک، ي ـ بوروکراتيجوهرگرائ ـ تيجمود. ق واقع شوديتواند مورد تصد  يم

ن يا. هاست آني معادل نفيندي و فرايدادق رخين حقايِک اي، اکادميدولت
  )۴(دوريرا ترم رد که آنيگيبه خود م به قهقرا رفتن ي   شکل فاجعهتيجمود

  .اندنام داده
  

ک ي«سان ه ها بقتين حقيک از ايهر  .دهنديرخ مها  قتيدر واقع حق
 ي رخدادي   مشخصه،» شدن داشته جهانشمولتيت قابلي که به فوريايگگاني

ن يز بيو تمايبد از نظر .دشويدار ميد، پدندهي مخ آن ري واسطهه بکه خود 
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ن يي تعين منطِق جهانشمولْ شوندگي ا.]٥[ استياتي حاري بسقت و دانشيحق
وحشت «رش خطر ي پذيشه به معناي هميشمولرا انکار جهانيز. کننده است

 برابر ع دريانه و مطي جونهيک يهاينگرخاصن، يبنابرا. ]٦[است» شمولجهان
 کيبرابرش ه، که در ي سرماي کاذب و خودکامهيهايشمولجهان
فلسفه ن صورت يدر ا. ماننديد قرار داد، ناتوان مي بايگري ديشمول جهان

 ا بهيکند، که در هر گام، ي جلوه م»يعد جهان با بيشرط بند«ک يهمانند 
، ي مذهبتجانايشور و ه در قالب فاجعه باِر » و بس پارهيک جهان تخصصي«

  آن تنها زني که بر مبناييا در قالب ادعاهايشود، ي منجر ميا ملي يافرقه
گرا قادر به درک همجنس گرا، ، همجنس بوده قادر به درک زناست که

 يشمولجهانامر اگر هر . شوديره، ظاهر مي و غيهودي قادر به درک يهودي
ک رخداد ياش  منشاء هژي و امررد و اگر هري گنشأت يژگيک وياز در ابتدا 

اش در  است که سرچشمهيي استثناءجهيک نتي يشمولجهانهر  « گاه، آنباشد
 دانستن، يجاه  بودن ب ازياهنحوک ي  درم،يک تصمي آمد يپک نقطه، در ي

 . ]٧[ » قرار دارد

  
با نه د يچرخد، که نبايقت مي حقيمقولهک ي فلسفه حول تيجه، امکانيدر نت

 هر يشناسييباياست، زيعلم، س. ي گرفت نه با دانش علماش اشتباهميعقل سل
                                                 
5 - Voir L’Être et l’Événement, Paris, Seuil, 1988, p.269, et Conditions, op. cit., 

p.201. 
 .۲۰۱ ص شرايط، کتاب به و ۲۶۹ ص ،۱۹۸۸ پاريس، سي، انتشارات رخداد، و هستي کتاب به بنگريد

6 - Alain Badiou, Théorie du Sujet, Paris, Seuil, p.197. 
 .۱۹۷ ص ،۱۹۸۳ پاريس سي، انتشارات پاريس، سوژه، نظريه بديو، آلن

7 - Alain Badiou, Thèses sur l’Universel. 
 .يجهانشمول يي در بارهتزها  بديو، آلن
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  کهدريگ بجهينتشود يسه موسو ي آدمن همهي از ا.قت خود را دارنديکدام حق
 ن وسوسهيابه دام و ياما بد. ق را در کف داردين حقاي فلسفه همه اپس

قت يان حقي مست کهين نيا ا منظورن جيا«: کندي را انکار مافتد و آن  ينم
ن يا. دارد  وجودپشتوانها يت، اساس و ي سلطه، تابعيق، رابطهيو حقارگ بز

. » استهاقتي حقمزه مزه کردنفلسفه : ينمونه بردار بر ي مبتن استيارابطه
 است، که سوراخ» يقياساساً تفر «ي است، تفکري استخراجشهيک انديپس 

مشبک نان در «د يگويم )۵(پ ماندلشتام شاعري اُس وهمانطور کهکندي مجاديا
باشند، چرا که پس خوردن يها مسوراخ است همآن چه که م »دارسوراخ و

و ي، بدمشابهاً. ها هستندمانند فقط سوراخي مي که باقيزينان تنها چ
د ي است و بايخالتوحفره  فلسفه ي اصلي   که مقولهميريخواهد ما بپذ  يم

 .را گرددي بماند تا رخداد را پذيخال

  
 ي ماجراشوديم باشد، ينماکه امر گفت ني اه عوض بقتيا حقيسان آ نيبد
؟ اندازدين مي طنيته يک فضاي در  کهچه پژواک آن اي  و؟ شنوديداريشن

 يهاگفتمان در برابرآورد که ين امکان را فراهم مي ما ايبرا  کهيشنود
. مي کنمقاومتاست، ضدفلسفه   معاصر شکل که،مدرن پستيفلسف

 يمارير بش از يخالص«شان به يدر اوج ادعا، مدرن پستيها گفتمان
ت يثيحيبرمال و ب يادعا ،»قتي حقيدهي خوِد اکنار آمدن با«ا يو » قتيحق

 يملغمه يج سريگ اشان در برابرشدنميبا تسل بزرگ، يهاتي رواشدن کامل
را هم مخدوش و باطل خود  نظرات ي حتي همگاني و باورهايافکار عموم

کماکان  ستي سوفبا لسوفيف ، نبرد تن به تنوي بدين ماجراير اد. کننديم
  باشد و چه کهن از نوعست چهي سوفکي يادعا چرا که «،داردادامه 
ا يهوده يقت بي حق مقولهقت وجود ندارد، کهين است که حقيااً قي دقاش،  مدرن

  . »  که وجود دارد قراردادهاستيزي است، چون تنها چنامسلم
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 ي دام،ندز ي ميافکار عموم آزموِن  محکبه قت راي که حقهگزندن چالِش يا
 کِهيگاه يجاشود تا وجود يدائماً وسوسه مگستراند که يلسوف مي فيبرا
از «ن است که يفقط او يسأله بدکه م ي در حال. بزرگ را اعالم داردقتيحق
ها وجود قتيحق«نشان داده شود که »  بزرگقتي حقيته يق مقولهيطر

که )  شاعرانهاي و انه،يگرادولتخواه ، يستيتيويخواه پوز (ي پاسخر ه.»دارند
» ، فاجعه باريجانيه، يمازاد«د در واقع  باش)۶(سوراخن ي پر کردن ايمدع

 .شود  يم

  
 يد خاليباچنگ افکند،  هاقتيحق  که از آن جا قرار است برين که محليا

ان يپاهرگز  ستيوفس با لسوفيف نبرد  است کهين معني بدعمدتاً  بمانديباق
گراش، ي دمهي ن، بااشهيبا سا لسوفيف نبرد شودين مي اک کالمي در .ابديينم

 عبارت است از فلسفه اخالِق کردار و. باشدياش من حال همزاديکه در ع
صدور ن يبا ا مثالً ک از آن دو،ي هر ينابود.  دوان آني م جداليحفظ ادامه

 .شودي فاجعه بار مکامالً، » باشدداشته وجود دينبا ستيسوف« که ن فرمانيا
ست است و يگفتار سوفمتضمن » کيالکتيد«که ده ل ساين دليبه ا آن هم

 در معرضشه را ياند «ستيبه سکوت وادار کردن سوف يانهياقتدارگرا ليتما
 .]٨[ » هديم قرار فاجعه

  
 ياآزموده شده ي تجربهکيغا که يدر. ستي نهيک فرضيصرفاً ن فاجعه يا

 متناقض ين رابطهيشه در ايو، با قرار دادِن اندي بد کهرسد يبه نظر م. است
ست يباي م راي دموکراسامرقت و باور، ين حقيست، بيلسوف و سوفين فيب

                                                 
8 - Conditions, op. cit., p. 30, 60, 74. 

  .۷۴ و ۶۰، ۳۰ن جا، ص ص هما شرايط،
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است که او  يزيچن نکته آن يقاً اياما دق، دشيماش ده و مسالهيکشيمش يپ
 روبه رو يدير جد با خطدر واقع. زديگريزند و از آن ميدائم آن را پس م

 .افتدي بي رخداديس معجزهيقدتدر دام فلسفه  ن کهيخطر ا: ميهست
  

 کامالً« ،»ناب اعتقاد«ک ي امر شودي مقتي، حق»افتدي که مياتفاق« يپدر 
 از ريغ به. » فراهم آورده رخداد کهيشي به  گشاناب يوفادار«  و»يذهن

. جي راي باورها سادهي و بازي امور جار نماند جزيقگر باي ديزي چرخداد
ا ي ،ام اکتبريل، قي باست زندانح، تصرفير مسي رستاخ عبارت است ازرخداد

 ينيرزمي زيت قرباني که خود را از موقعيقانونري مهاجران غ شدنيعلن
 است که يکارانيند؛ جهش بشوگر مبدل يکشند تا به بازيرون ميشان ب  يبودگ

ا ي مقاومت خود مبدل گردند؛ يهاهشوند تا به سوژي آمار خارج مياز رده
ت يرضاماِر ساده بودن خود ي بکي صرفاً طيگر به شراي که ديمارانيب

 .شه و عمل قرار دهندي خود را مورد انديماري بلکه مصمم اند بدهند  ينم

  
  ي وجود خدا را به نفع تجربهي اثباتبرهان ،يمشابههم با منطق  )۷(پاسکال
و  پاسکالنزد  ي الهضيف ب است کهين ترتيبد. کنار نهاد  بهماني ايرخداد
رسالت «ک ي خروش ه مثابهب خود را ،)۹( مالرمه نزد )۸(ياهللا بختاتفاق 

ناب ارائه  نيآفرقتي حق رخداِدکي نينماد شکلچون  ا همي، "کارگريپ
 .د دهن  يم
  
 ي مرکزي مسأله،)۱۰(تي چندي شناسي هستون رخداد يب ي  و رابطهي بديبرا

بنا به سرشتش که را ست؟ رخداد ي چقاًي دق رخدادکي: اصر استفلسفه مع
 شيژه پيت ويوضعک يتوان در خارج از ي مه است، نيتصادفآمد شيک پي

 ک چند اقداماتيت بدون ين وضعيهم از تواني مي و نه حتکرد ييگو
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ا ير ي شيشرط بندب ين ترتيبد. رداش ک استنتاج،ري ناپذينيب شي پيتصادف
 ياهابطر چياست که ه»  رخدادناب يشه ياند  «کين ي هم مبيا مالرمهيخط

 ينيبشيسط پتون رخداد يا. دهديمن نشان از خود ين ساختارييبا تع
 و .گردديمشخص م، دا ندخرکه ممکن بود رخ دهد، اما چه   آنبودِنريناپذ
آن را در   »ينيدريغرحمِت « از يا هالهکه شوديامر موجب من  يهم
 عطف به يوني هماي نامگذارها به دنبالبعد  تنهان رخداد،يا. ]٩[رديگبر

 جهد، است که ي که از درونش ميقتيحقآن  به يو با وفاداراش   ماسبق
، )۱۱(يشارل ِپگ سان، به گفته نيبد.  ماندگار خواهد شدابد ويي متيموجود

 يزي انقالب فرانسه تنها گواه آن چ»ن سالگرديصفرم «يامدني به حساب نصفر
ست يبا يم،  تداوم آن انقالب وِف مبرميلاتک يراستادر و  اشاست که به نام

 . شديمتحقق م

  
. دزيري مهم را بر ي ابزاريگرباحسل هم ياص رخداِدک ي،  ِبين ترتيهمبه 
 ياسي، س)عشق در نگاه اول( عاشقانه داريجنس د از يرخدادن يچن
ت را ي موقعي روزمرگيتح رخداد واژه. است) اکتشاف (يا علمي، )انقالب(

 ياهللا بخت اعمال فشار براتفاق «بهقاً يرخداد دق که يالبته تا جائنهد، يواپس م
ن يا. ]١٠[مصمم شده باشد» يگر مداخلهيبرا و مناسب يمقتض ي  ه لحظدر

، به  و مناسبي مقتضي لحظهط بودن در آنيو بر وفق مراِد شرا يآمادگ
 اعرجا، کردهن و مشروط ييتعمکه آن را  ي ايمندخيرمنتظره به تاري غيشکل

گرش که برطبق آن يد حکم کي با ،ويحکم بدن ي ا کهرسديبه نظر م. دهديم
 که يي، ادعاباشدينمت ي از موقعج بوده و قابل استنتايرخداد تماما فورانک ي

 . در تناقض استيدقتيکند، از سر بيبه آن اشاره مبارها و يبد
                                                 
9 - Saint Paul, op. cit., p.89.                                            ۸۹ ص جا، همان قديس، پل.  

10 - Théorie du Sujet, op. cit., p.187.                                ۱۸۷ص جا، همان سوژه، نظريه 
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و به ي؟ بددي سنجتوان آن راي مچگونه ست؟يت از چعبارت ي موقعيپختگن يا
خ يتار يهادن از فراز و فروديورزاجتناب ا  باو. دهدي نمپاسخن مساله يا

 ياستيرخداد، به س ي و اجتماعيخيتار  عواملنيتع  نپرداختن به ويواقع
سلسله ک يبه شود يمده ياست فروکاهيس .غلطديدرمپا در هوا   ويليتخ
 يکه کس )۱۲(»هايندي آ هميپ در يهاصحنه«مشروط و ناع ي وقايتوالاز
. ابندييان ميپاچرا شوند و ي مي چگونه سپرند،يآيمداند چرا   ينم
 يد، معجزه به معنانشوي مناب يخ و رخداد معجزهيتار  سان،  نيبد

ن ي آن معي برايعلت است که نتوان يرخداد «يبه معنامعجزه  آن، يئنوزاياسپ
 رخداد به مغازله ي شناسييبايا با زي  واتيبا الهتواند يفقط مست ايو س. »کرد

م يپارادا"  هماناينيد يوحسد که ينوي ميدرسته ژک بي ژي اسالو.پردازدب
 .]١١[دهديل ميتشک را رخداد"اعالم نشده

  
ش از ي پم کهنيرژ ط بحرانيشرا درل تنها ي باستفتح زندان حال، نيبا ا

بر  ۱۸۴۸ه يژانوماه  ي هايريدرگکه  چنان ؛ هماست انقالب فرانسه قابل فهم
 و جوشبطن در  سي پارکمون اميق؛  شدني و صنعتينيشهرنش بستر

 انقالب اکتبر در؛  دوميامپراتور يو فروپاش يئاروپا يهاتيمل يها خروش
جنگ  تشنج ميآمدهايپو در  "هيروس در يه داريتوسعه سرما" يژگيو

  . اوليجهان

باز هم ما  ي بدگمانبر،  سوژهامر يعنيو، يد گفتمان ب دريمواژه مفهون يسوم
" خي تاريسوژه ب"  حاال نوبت،)۱۳( آلتوسر" سوژهيروند ب"بعد از : ديافزايم

                                                 
11 - Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, Verso, 1999. 

 .  ١٩٩٩، ورسو انتشارات لندن شکننده، سوژه  ژيژک، اسالوي
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 مندخي به تارحمله د از همانيجد نسخه کين ي اد هميشا. رسديو ميبد
 .باشد  آلتوسريباورنا

  
و قت و رخداد ي حقيابيکمبه همان  ،»اب استي کميزيسوژه چ«د يگويو ميبد
ک ي «واره همرييرانس ي  که به گفتهاست يس .است متناوب استيانند سهم

" نگام هبه"شه ي همو" يموقت"شه ي است، هم»اشکال سلطه گذرا ازَ يحادثه
ان ياست که نما" يدر حال خاموش يسوژه"  ملحوظ شدنياست و فقط برا

قت يک حقي است که رمقيب ن سوژهي هميز مجران حال، ايبا ا. شوديم
. کنميکنم، پس هستم؛ من هستم چون مبارزه ميمن مبارزه م: ابدييت ميفعل

 ين طبقهيا. شوديف مي تعريشدگ سوژهنديک فرايقت يب حقين ترتيبه ا
 است يان جا مقولهي کارگر که در ايطبقه.  کنديست که مبارزه ميکارگر ن

 باز(ک عنصر وابسته و تابع ساختار يشود ي، مي گفتمان جامعه شناختدر
و يا است، شکل سوبژکتيکند پرولتاريکه مبارزه م آن). هي سرمايد جهنميتول

 اعالم  رسايبا صدان و ي خود را متعان مبارزهيجر که در  کارگرشده طبقه
  آني کامالً تصادفمي تصم اتخاذاز نظر پاسکال هم بدونمشابهاً، . کنديم

. ] ١٢[ميس ري خدا نم وجود به، لزوماً بندديمشرط د خدا  که بر سر وجويفرد
 ير در دور باطلياس    طبقه آن،ياسي سي  ز سوژهيسان، از نظر لوکاچ ن به همان

ن حزب است که ساختار را واژگون کرده و يست، بلکه اي ني وارگياز ش
  که در مقامست ايئاي پرولتارآنِ ي حامبحز. کنديپاره مرا ر اسارت يزنج

 که خود در اسارت آن قرار دارد، يايدن مناسبات طبقاتي برچيوژه براس
 .شودي است که سوژه ماشق حزبين طبقه تنها از طريبنابرا. کنديتالش م

                                                 
12 - Alain Badiou, Peut-on penser la politique, Paris, Seuil, 1985, p.87. 

 .۸۷ ص ،۱۹۸۵ پاريس، سي، انتشارات انديشيد؟، سياست به شود مي آيا  بديو، آلن
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ن حکم پاسکال را از آن خود ي خود اي به نوبههم ويبد! د شرط بستيبا
گز شما هر « چون » کرديبند شرط يستياست کمونيس«بر سر د يبا :کند  يم

 با ويبد  رابطه متزلزل به فضل .»ديد استنتاج کنيتواني نمهيآن را از سرما
 پنهان پاسکال، ي خداي بر طبق الگويگاهي جاقت،ي حقيگاه خاليجا

ن اقيا د بايقابل شدـ، در ت استي هر گونه تعهدي شکل فلسفيبند شرط
امر . رمقي بي باف نفسانيمنف ييگرا شکهيعل و ي دانش اثباتيجزم

 يستيويپوزت ين جزماقيا به  تعلق دارد که نهينوع تفکر به آن يبند شرط
 :شوديم مي تسليافکار عموم يداري ناپااست و نه در برابر تلّون ور يپذليتحو

 يها که ارزش  است، چرا يائگر شککيمسأله  نه ي پاسکاليشرط بند"
 تصور که يگرائجزم کي مسأله ست، و نهبسنده  اش يمحدود جهان برا

  امر.  استافتهيدست  ل و بسندهياص يها ارزشبهجهان ن يادر  که کند يم
ن ي ان رو ياز ا.  ندارديگاهي جاچي هاصوال ههر دو گرو مواضع در يبندشرط

  که بسنده يقتيا حقي قان ويچنان اجا که صاحب آن  دو را، تا آن
که  آن. ]١٣[" دانستيکيخت و يسه ريک کي توان در ي ماشان باشد، يزندگ

ه و يخدا پا ست که دري نيند لزوما مؤمنيبيقت را در گردش تاس ميحق
 ، تنهادر واقع برعکس. دکنيمجستجو رش ي اعتماد تزلزل ناپذي براياساس

چرا که به واسطه   است،يقادر به شرط بند ب استيغاش ي که خدايآن کس
 )کي رمانتينقطهه نو  (يکيالکتيبازنموِد د است که  سوراخگذاشتن باز کامالً
 .  دفراجهرون ي آن ب از بطنتواندي مدرن ميتراژد

                                                 
13-L. Goldmann, Le pari est-il écrit pour le libertin?, in Recherches Dialectiques, 

Paris, Gallimard, 1967. 
 انتشارات  ديالکتيکي، هاي پژوهش در ،» است؟ شده نوشته آزادمنش براي بندي شرط آيا«   گلدمن، لوسين

 .۱۹۶۷ پاريس گاليمار،
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 است از يابلکه نشانه. د نداردي به شک و ترديربطچ يه يبندن شرطيا
خوش  دست وبوده قطعاً متناقض ، هرچند کهين عملاقياک ي به نانيطما

ط شر. قرار داردرونه وات يک امکانيد يه در معرض تهدوارو هم، يسرخوردگ
ز يک چي سر فقط بر ي دار و ندار و شرط بند قماِربستن متعهد شدن است،

 ي همواره اثبات ناشدني ادعاي رويشرط بند"ن عبارت است از يا. است
ت ين خدا و واقعي، بزهيقوه مم و يقوه حس ين دادهي ممکن بياوجوِد رابطه

 اش اثباتتواني که نميان خدا پشت آن پنهان شده، رابطهي که ايايتجرب
  به .» آن به گرو گذاشتسر خود را بر ي هستيد همهيبا ن حاليکرد و با ا

تواند باشد، بلکه ين مطلق نماقيک ايهرگز " نامسلم امر ي کار برا،بين ترتيا
  است کهن معنايبه هم. "يشرط بندک ي  لزوماًرون يکنش است و از اک ي

  .نديبيم" راث پاسکاليم" ما تداوم رزي مارکسترشيپها سالن گلدمن يلوس
  

 اصوالً  رخداد و سوژه،ني بيم موشک بازيمتناوب و قاو، رفت و آمد ي بدنزد
است از ي سوي به استناد بد.کندي ممساله سازاست را ي سيدهيخود ا يحت
خود را ان يقرباندر آن، شود که يف مي تعريرخدادک ي به ي وفادارقيطر

 بهتر تيبا ن دولت، ازاست يسامر  يجدائ يراب وي بديدل نگران. کننديان ميب
  رخدادليبه منظور تحوخ ي از تاراشرها ساختن «  زه نمودنش،يويسوبژکت
 ياستي سافتن بهي دست يبرا کورمال کورمال  استيشو کاو است،»دادنش

در  وي بدم شدنيبرعکس، تسل. دهي انسان ستم ديمستقل و برازنده
ک روند يدر است را ي، ساشمنحوسخچه ياربا آن ت ،»خي تار يمعنا«  برابر

کاهش » يت امور دولتيريمد« به  آن راکرده ور ادغام  يگ همهو ما عيسازيفن
  . ددهيم
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خ ياست، تاري نظر س نقطه که ازگفت دي بلند باي و با صداجسارتبا «
 که وجود دارد يزيچوجود ندارد، بلکه تنها دار و جهتمضمون  اب

  . » استينيشيپ يات تصادف اتفاقياوقوع دوره
  

ن کننده يمتعط ي شراازرخداد  يجدائ(خ ي تارازن طالق رخداد يا  هر حالبه
شه ي انديرهياز دا اگر ي حتاست راي که سن دارديش به ايگرا، ) آنيخيتار ي

  .]١٤[د کنيخارج م عمل يطهياز حکم  ، دستخارج نسازد
 

 يمائيراه پک يو ي بديلسف فر تحوليامر س تيواقع رسد که در يبه نظر م
ک ي که محصول است "است بدون حزبيک سي" ي به سويطوالن

ا در واقع ياسِت بدون حزب آيس. باشدي مي هم الزم و هم ناممکنييگرا  يذهن
 که بودروسو  ژاکژانن يو، اي از نظر بد؟باشدينماست ياسِت بدون سيس

 نه  رااستيسشروع نقطه  البته اگر ،ان گذاشتياست را بنيمفهوم مدرن س
قبل از سوژه : ميمفروض بدار ساختار بلکه رخداِد قرارداد کي يانتظام و بنا

آن قِت يشاتر از حقي فعال مايقتي حقجهيدر نت. گذار خود است  قانونزيهر چ
 هنگامآن ،  خودمختاريفوران اراده  ناِب ي  چون نمونه ست که همي نياستيس

 ر سئواليزا ها رآن يضرورت ظاهر و قبول زديريهم مبه  امورکه نظم 
 خطر شجاعانه به اسقبال ،مطمئن مقدوارت يم در پهنهيد، ما بتوانرو   يم

 .ميرو

  

                                                 
14 - Peut-on penser la politique ?, op. cit., p.18. 

 .۱۸ ص جا، همان انديشيد؟ تسياس به توان مي آيا
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 يريفاصله گ«از دولت و است يس ييق جداي از طرتنها ،وي بنا به بد،نيبنابرا
شکل و   آن بودهي نافي که مخالف رخداد و حتي، دولت»اش از دولتقاطعانه
  در اگر. شودي متحقق مياست به شکل واقعي س،ست استاي ضد سمتحجر

  همدولت يطهي در ح، پرداختاقتصادبه مخالفت با نشود  اقتصاد يطهيح
احوال   بر اوضاع واقتصاد و دولت، که يتا زمان .بود دولت هيعلشود  ينم

، محدود يها مقاومتمهار شده، جز اعتراضات داشته باشند،سلطه 
اشان را دني به چالش کشيادعا  کهيمي قيهاوارهبتبه ع ي مطيها واکنش

به  ين اوضاع و احواليدر چنب، ين ترتيبه ا. توان کردي نميگريدارد، کار د
. ماندي نمي باقيگريز ديچ عي و مطاست فرمانبرداري سجز، ي گرامشاستناد

به . است استيه و اساس خود سي پا، دولتازاست ي سييجداامر و، ي بديبرا
 که  است،دگاني ستم دياست براي ساست در اساس فقطيس: ترق يدقان يب

تواند از زوال ي آن متحتاست ي است که سيتنها شکل قابل تصور
  . ابدي خود نجات يا سوداگرانهيخواهانه  تيتمام

  
 به ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ ي ها دههيها  که در طول سال،ين گفتمان فلسفي ايمعنا

  ضِديهااستيد در متن سيرا با، تشکل گرفدقت  ک و بايستماتيشکل س
 هي است عليمقاومتن گفتمان يا. ]١٥[افتيدر يبرالي ليرفرم و بازساز

ل شده ي تحمي عموميتحاد و هماهنگ، ايجماع ارتباط بازار، اييجبرگرا
افکار  ي، خودکامگي خواه بر سر عدالتي، لفاظيل ارتباط جمعيتوسط وسا

  .انهي عاميئت گراياممدرن و ضد تم پستيم طلبيتسل  ،يعموم

                                                 
15-Théorie du sujet, 1983; Peut-on penser la politique?, 1985; L’Etre et 

l’Evénement, 1988; Conditions, 1992; Saint Paul, 1997; Abrégé de métapolitique, 
1998. 

 پل ؛۱۹۹۲ شرايط، ؛۱۹۸۸ رخداد، و هستي ؛۱۹۸۵  انديشيد؟ سياست به شود مي آيا ،۱۹۸۳ سوژه، نظريه
 .۱۹۹۸ متاپوليتيک، ي چکيده ؛۱۹۹۷ قديس،
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چونان . زديمآکوشد امر مقاومت و هنر رخداد را در هم  ين گفتمان ميا

 که عبارت ياانهيکارگرايپ، تعهد نگاهن ي اولبه عشق در عاشقانه يوفادار
 اش در برابر نمودن مقاومتکه با، هيول به رخداد اياسي سي وفاداراست از

  : کند يات م خود را اثبيد روز وفادارشات ميگرا
  

-کنم، تالش يش ميز در پاسکال ستايشتر از هر چيآن چه که من ب«

  دشوار است، نه بهيت هايدر موقعشنا کردن ان ي جراش در خالف
 اشکال مدرن  بهيابيدست  ظورنه مبلکه بصرف واکنش نشان دادن 

رش يان مسلط و پذيدنبال جره  افتادن بدر عوضک باور کهن، ياز 
ن ي ا في ضعذهان گذار در ايها دوراني همه درهکسهل  يتيشکاک
 شمولر جهان و جهانيي تغسوده آي ارادهکه  القا کنددخواهي م راباور

  .]١٦[  » ستيخ سازگار ني تارشرفتي پ با سرعت آنشکال اَنمودن
  

پاسکال توسل به  ، هاسازشدن ها و ي کنار کشي  با زمانهقابله  ميواقع برا در
 يدر خالف جهت خواب مودن يشانه کش  «يفه يوظ. ت اسرياجتناب ناپذ

 ي اپاسکالان شنا کردن يهمان خالف جرقاً يدقهم ، ي انياميوالتر بن  »خيتار
 يک وفاداريالکتيک دي ي آنان مدعيهر دو.  دهديبازتاب م  شهيرا در اند
 توهمات، و در برابر باورها ي ما را از فروپاش که قرار استيکيالکتيهستند، د

  . بخشدييکند، رها يدش ميرنگ جماعت شدن که همواره تهد  همسنت

                                                 
16 - L’Etre et l’Evénement, op. cit., p. 127 et 245. 

 .۲۴۵ و ۱۲۷ صفحات جا، همان رخداد، و هستي
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ن يو ا» خورديرقم متوسط ادامه دهندگان آن «  قتيک حقي ي  ندهياگر آ
ن امر يا به تداوم ي وفادار راسخ درياراده جز يگريز ديدهندگان چ ادامه

 يدهي ملتزم به اکارگريپد که رسيمبه نظر ن يگاه چن ، آننداشته باشند
س شده است، ي مقدس پل قدآرمان مسحور ،يي استثنايحتو » نادر «ستايس

ت يقدوساز نوع ک شدن يبوروکراتخطر انجماد  که همواره در معرض يآرمان
قت و ين حقي مطلق بيناسازگار  باور به.قرار دارد يا حزبيو  يدولت ، ييسايکل

 يعملک بن بست يخ، به ين رخداد و تاريست، بيلسوف و سوفين فيباور، ب
 که يي تضاد و تنش دوپهلو درون درشدنري و درگتيامتناع از فعال. انجامديم

شود، که ي ناب منجر مييگراک ارادهيدهد در واقع به يوند ميهم په ها را ب آن
ه  ب رااستي از سي و گاه شکل اجتناب فلسفياسي سيئگراچپک يگاه شکل 

 ي و تنزه طلبي نظرييگرا از نخبهيبيدر هر دو مورد، ترک. رديگيخود م
 يي باشد، فضاي عموميدِن متکبرانه از فضاي پس کشمعادلتواند  ي، ميعمل

ها در برابر  تودهي  عانهيلسوف و مقاومت مطي فيقِت رخداديان حقيکه م
ن ي بيتقرابک ي  خاصن مورديدر ا.  استر افتادهيگ جهان، يفالکت ها

.  شوديمشاهده مو ي بوردي شناخت جامعهزميکاليو و رادي بدي فلسفزميکاليراد
 قرار است تا ابدکه  يا"يگسست معرفت شناخت" آنان، مسحور يهردو

بانه ارائه ي ادي جدا کند، گفتمانيدئولوژيست و علم را از ايدانشمند را از سوف
کند، خود را  ير جهان تالش ميي تغي که براياستي آن سکه يدر حال. نددهيم

دان ي که مردم به ميا، در مکان و در لحظهيدگي بر ازي ناشقاً در جراحِتيدق
 . نهدياد ميبنند، يآيم

  
مفهوم ، همانند اشيخيط تاريقت، جدا از شراين الماس خالص حقيرخداد، ا

معجزه از جنس اش، يريگن موضعي آلتوسر در آخري مطلقا تصادفيتالق
 .ماندي ميات منفيبه اله هم استي بدون ستاسي سطور امرني هم و.است
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 را به استيس، در واقع  آنيبرا ينگران و استيدر س يطلبتنزه دغدغه 
 دراز مدت يمدها آيد پي از تول مانعدهد وي کاهش مهمه جانبه يامتناع

 کيدر  اشانکشافدهد تا به  ي مجال نممابه  استيس نادر بودن. دشو  يم
و اوستاش ژک ي ژياسالو. ميشينديافته زوال دولت بيسرانجام ل ياصشکل 
س و يان نظم و رخداد، پلي متنازعکه اند  نشان دادهيخوبه  بسيکووالک

گذار  " و ازشدهکال منجر ي رادياست ورزياست چگونه به عدم امکان سيس
 يبرالي ليتيمسئوليب"بر خالف . شودي دور م]١٧["يستينيلن» به عمل

ب خود را  انتخايمدهاآيت پيمسئول "ياست انقالبيس کي اما ،"يگرائ  چپ
تا آن جا  يدالوصفي زا شور و شوقباژک، يژ. "رديگيعهده مربه طور کامل ب

  هم کهنديناخوش آهر اندازه  « رامدهاآين پيرود که ضرورت ايش ميپ
مدها  آين پيشود ا ينم ستمي بسدهخ يتاردر پرتو  معهذا،. دکن يمد يتأئ »باشند
چه در اند و رشيکجا قابل پذها تا که آن ني ا کردنقيرفت بدون تدقيرا پذ
 آنند، قرار ي تداوم منطقي که خود مدعي با آن کنش اصلقض در تنايمقطع

انقالب، ان انقالب و ضديرابطه من ييعبارت است تع مسأله يتمام. ندفتگر 
 قرار يد مورد بررسيبا از نو که يا، مسألهينيدور استاليان اکتبر و ترميم
 .رديگ

  
 ج ويتدره اما بهر چند نه با صراحت و يشه بدياند، ۱۹۷۷و پس از آن در 

  کهياوضاع و احوالدر . رديگيمفاصله  ۱۹۶۰ ي دههزميوقفه از مائوئ يب
 غالب يهااستي س چپ مرکز و راست مرکزيبرالي توأماِن ليهااستيس

                                                 
17-Voir les articles d’Eustache Kouvelakis et de Slavoj Žižek dans « Y a-t-il une 

pensée unique en philosophie politique », op. Cit. 
 وجود سياست فلسفه در واحد ي انديشه يک آيا«  در ژيژک اسالوي و کووالکيس اوستاش مقاالت به بنگريد

 .» دارد؟
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 يشکال واکنش تواند اَيمقاومت م و تظاهر به يبوالهوس که يزمان، هستند
 ياست رخداديس  رد،يخود گه  بي مذهبييادگرايا بنيب و  متعصزميوناليناس
 يهاال و هراسيون امپريزاسيالي مونديده هاي پدبرابر به شکل قاطع در ويبد
اعالم با افتخار و يبد. رديگيگرند، قرار ميد کيانه، که مکمل يگراتيهو

 در جهت خالف  تاکندياو تالش م. ستي قوت او نيکند که وفاق نقطه  يم
 ي مائو را از سلطهژه شخصيبه و و يستي رخداد مائوئغالب،ان يجر

کند که از مه يد مي تاک با رشادتخ نجات بخشد وي تاريت ارتجاعيجمود
 . تا جنگ ناتو در بالکان هرگز از مبارزه دست نشسته است۶۸

  
 يبرا ۶۸مه   ماه يهاداديروو، يبه گفته خود بد ،ي طوالنيمائيراه پن يدر ا

و يبد.  دمشق استجاده در )۱۴(سيح بر پل قديمس( ظاهر شدن دلمعاو يبد
خ يتارهستند که ها تودهن ياکه شود يل مين کشف ناي ظهور به انيامتأًثر از 

 يه معنا به رخداد بين پس وفادارياز ا. »علمخ ي تاراز جمله«  ، سازنديرا م
 و ندامت  بزرگسازش لجوجانه از ي شدن و خوددارمي مصرانه از تسلامتناع

ر دو يو تحت تأثي بديشهي اند۱۹۷۷سال  در  ،بعد از مرگ مائو. دباشيم
: ودشي ميدي در فرانسه دستخوش چرخش مهم جدتيحائز اهمداد يرو

فلسفه «  شيدايپ است ويدر عرصه س )۱۵(»اتحاد چپ «ي انتخاباتيشرويپ
 ت متحدهااليادر گان يتاچر در انگلستان و ر. ي روشنفکرعرصهدر  )۱۶(»نينو

 يبرالي ارتجاع لدني فرارس.کنندي گرفتن قدرت آماده مي خود را براکايآمر
 .به حرکت در آمده است» ي ظلمانيفاجعه« موج اعالن شده، و  نقداً

  
 قين طريتا از اکند، يدفاع م» استي سبه  دنيشياند«و با چنگ و دندان از يبد

 را گرايک نسبيرمنوت و هيلي تحل  ، فلسفِه»يچرخش زبان «هيعلمقاومت 
ه يعل  ،»رد خشهياند «شيستاه يعل  ها، با واژهيه بازي عل او.سازمان دهد
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 يکله يها، علتفاوتشهر فرنگ شمول در برابر  ِخرِد جهانينينش عقب
 در مقابل .رديگيرا مقت يحقسرسختانه جانب ، روزمنديپ زمي سوفيها  يگوئ

 ندارد، که فرهنگ ييگر جايقت ديحق  در آن کهياز شدهيرو  خرده يفلسفه
است، و ي سيت جايريمدکه  علم، ي جايتکنولوژکه  هنر، ي جايآبگوشت

 ژست« او ،ي فلسفيهازي خرده رني در برابر ا،گرفته عشق را يت جايشهوان
ن به يا زود اير يدو يچرا که از نظر بد .دهديقرار مرا ساز ستميس» يافالطون

امر به (شه يس حراست از انديک پليجاد ي به اندشديها منجر ميراهه رويب
 دهه يها، که از همان ساليم طلبيو تسل) يشي از بد اندي و نهيشيخوب اند

 .ها سخن رانده بودند از آني معبد لذت طلبي کاهنان کوتوله۱۹۷۰

  
ه  ب است کهاِن خوديمانند سارتر، انسان تنها در رخداِد عصهم و ي بديبرا

ن يو ا.  باشدگذرا و کوتاه مدتت ين انساني اگر اي، حتشوديم انسان يراست
خ، کنش و ي هم داشتِن رخداد و تارتوأماً و با ياست منشأ مشکِل حل نشده

ن، يخاً نامعيژه و تاري ويهاتياسِت موقعي سجه،يدر نت. رنديدلحظه و  ند، يآفر
 مان فلسفهار با هيخ، شباهت بسي تارزيه آميرنگ تازه و کناي نکيبه واسطه 

 مبارزه با آن يو مدعيکه بدکند يدا مي پيستيمدرن پستِهشدز يو رخرد 
توان شناخت مگر ي است که نميزينامم، چياست ميآن چه من س«: است

   روال اوضاع به بازگشتبا  که غالباي مدت کوتاهاريش بسيگشا ک چنديدر
 .»بندندي و رخت برمندرويل ميلح شوند، تي مي به سرعت آبکيعاد

  
 مستقلان ي فلسفه را تابع جرن وسوسه شده بود کهيدچار ا "هي اوليويبد"

گسسته رخداد  توسط خي انکشاف تار اما،ن لحظه به بعدياز ا. خ کنديتار
 انينما يشمند وحيک انديو مانند يژک، بدي ژي اسالوي  به گفته. شود  يم
". ي فرانسويگراجزم يهاکي سنت کاتول در بزرگسندِهين نويآخر" ،شوديم
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 ياستي، چنان سيبر امر ناب وفادار يمتک ياستيس ي بناي ادعابه هر حال، 
ده و ي را به چالش کشيخيک چشم انداز تاري چارچوب  دريا  هر پروژهکه 

 .درسيز به نظر مي مخاطره آميامر  ،انکار کند

  
ک ي ارتکاباز  و هراسان شدن   وسوسه دچار ازيت امتناعژسک يو در يبد

 حفظ ياجتماع - ياسي سير برنامه هاش  خدا ما را از «:سدينويگناه م
  پند وزش اي بيزيچ برنامه،  بدوناست بدون حزب وياما س .]١٨[»دکن

ش رو ي پيچ هدف قابل دسترسي، ه نبودهيدر باب برابر  نابيهااندرز
 :ن استياست ايتنها مسأله س«:  کاغذي است بر روياهيانيصرفاً ب و شتهندا
ن يمان نسبت به اانه ايکارگرايپ ي، در وفادار)يبرابر(ن اصل ينام اه  بکه

   برنامه،کي نه ياستين سيک چني» م؟يم انجام دهي تواني چه مميني بباصل،
 به ک فردي يهر فرد«: ر ينظن نامشروط، يم فران بهي مزاست» يزاتيتجو«بلکه 

ن مداوا ي از بهتريگونه شرط چيد بدون هيماران بايبه يکل«؛ »روديشمار م
ن جا يکس که اهر «؛ »ک شاگرد مدرسه استيهر کودک «؛ »مند شوند بهره

  .»داردن جا تعلق ي، به ااست
 ي براياصول جز، ينيد احکام يجزم ن قالبيها، در ا اندرزن پند ويا

ه ي، و عل فاقد اصولکيتي رئال پوليهايخوش رقصه ي علياسي سيريگ  جهت
 و ياما با خوددار. ددهنيمن تدارک  رايگريز دي چ نابيهايطلبفرصت

ن پند و ياک، ي آزمون نچسِب پرات احتراز ازت وي با واقعيياروي از روطفره
 يوه اخالق کانتيدهند که به شي مي را به آدممجالن يرزها صرفاً اندا

 . ها را پاک نگاه دارد  دست

                                                 
18 - Réponses écrites aux questions de Peter Hallward. 

 .هالوارد پيتر هاي پرسش به کتبي هاي پاسخ
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شود از ي نمي آسانبه که يمناسبات قدرت، مناسبات يهاتيبه هر حال، واقع
ساخت،  يک مخفي تئولوژزاتيخلوص تجوپشت ت و خود را خيها گرآن
. گذاردي را به سرعت پشت سر م اراده ناببه مثابهاست ي س ازين برداشتيچن
 تا ياتنقطه نظرشود و ياتش متحول منقطه نظر ۱۹۹۵گر در سال يو بار ديبد

 اعتصابات اني جردر، کندي اتخاذ موير بوردييپ مشابه نظرات ياديز حدود
  که مطلقاًيبراليل »ي سازيخصوص« استيمخالفت با سدر ، ۱۹۹۵ زمستان

ت از يبه حما ياستيفاصله س هيو در نشري بد،بوده يسرماو  بازار در خدمت
  تايو حت ا.]١٩[دياستيمقاومِت نجات بخش را ماعتصابات برخاسته و جنبش 

فع ا و مني عموميفضا«من  ضايحدودتا را  دولت رود کهيش ميآن جا پ
 حه تنديرا! ا؟ عجبيفع عموما و مني عموميفضا. کندياعالم م» يعموم
  !رسديبه مشام م زميسوف

  
ن امر يا. ستيب نيعجهم چندان و يبد ين چرخش ناگهانيحال ا نيا اب 

. دارد ني گناه نفسانطلب مغفرت جستن به خاطر ارتکاب با يتفاوت چندان
عصر انقالبات به سر «  دنکياعالم م که ۱۹۹۶ سال درو يبدن گفته ياگر به ا

 بردن بها پناه يماند يم ي باقيم، آن گاه تنها کاري باور داشته باش»آمده است
 ريحق با امور درآمدن سازش از درا ي  و،است انه متکبرانه زاهديانزوا
  حافظ وي عموميضامن فضا«ک دولِت يشود ي در واقع چگونه م.]٢٠[يجار

 و يگريانجيم يابزار ها، بدون تقابل آراب و احزوجود ابدون » يفع عمومامن
                                                 
19 - La Distance politique est le bulletin de l’Organisation politique (Organisation 

avec majuscule), dont se réclame Badiou. 
  .باشد مي آن عضو بديو که  است» سياسي سازمان« تشکل رسمي ارگان» سياسي ي فاصله«

20 - Voir la lettre à Peter Hallward du 17 juin 1996, in Thèse, p.78. 
 .۷۸ ص تزها، در هالوارد، پيتر به خطاب بديو ۱۹۹۶ ژوئن  ۱۷ ي نامه به بنگريد
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و در يآن زمان که بدست يز نيرت انگيحچ وجه يبه ه. دشتصور م را يندگينما
 مربوط به يشنهادات عملي پي در عرصه"ياسيسازمان س"اش ياسيتشکل س

  بهشونديشنهاداتش خالصه مي و کل پ،شوديوارد گود م يقانون اساس
که  (ياست جمهوريمانند حذف مقام ر يش پا افتاده و آبکيپ ياصالحات

، )حذف مجلس سنا( ک مجلسيتنها ، انتخاب )ستياش ن در ضرور تيشک
ستم يک سيز يتجو   پارلمان،ول رهبر حزب ابه يري مقام نخست وزضيتفو

ب متانت و ادبا  )۱۷(تر هالواردي پ.]٢١[ت هاياکثرحق تشکل  ضامن يانتخابات
 يه به قانون اساسي شبيلي خيزيچ«را  شنهاداتيپن ي ااشيسي انگخاص

   .نديبيم» سيانگل

  
 ولع وارونه و يوي دني، آن روييگرا به واقعوي بدي ناگهان آوردنيرون يا

 ک فرد مبارزي او  حال از نظر.است يطلب خلوص و تنزهيرا باشقهرمانانه
 نياد در کميآن ص «ست بلکهي ن»وار دولتي ديآن سو درياجنگندهآن «گر يد
زل زدن بان ما از فرط دهيد. »دکني متشيهدا که رخداد  استيا نشستهيته

  از آني دشمنن کهي ايدر آرزو  و،سکنهي بن برهوتي ادن دريو انتظار کش
 يته يها، دست آخر در برابر سراببسازد قهرمان کي  از اوبز شود تاجا س

  .رودياز هوش م
  
 تر هم شي پگونه که  ـ هماني منطقيهابن بستن تناقضات و يا يشهير

ه نشده با ي تسويهاخ و حسابيتاربرخورد با  از يدار ـ به خودشداشاره 
 به زمينيلن -زميم مارکسي پاراديو، ورشکستگي بديبرا. گردديمر بزمينياستال

                                                 
21 - Voir La Distance politique, février 1995. 

 .۱۹۹۵ فوريه جا، همان ،»سياسي ي فاصله« به بنگريد
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 يل انحراف انقالب فرهنگيدله ؟ ب۱۹۶۷سال چرا . گردديم  باز۱۹۶۷سال 
؟ پردازديم از آن نترشيپبه او ؟ و چرا يها کمون شانگسرکوبن و يچ

 با اشرابطهم و زي مائوئيخيکارنامه تارتر قي عميفرار از بررس يبراخوب 
از سر  ين تالشيبود که ابرده يپ يدرسته  فرانسوا پروست ب.مزينياستال
حذف « قيم از طرزي از مائوئاش خروجي براو استي از جانب بديدينوم
ن يو بديحال بد. ار گزاف استي بزرگ بسيخين سکوت تاري ايبها. »خيتار
 قابل نه و شه درآمدن استيبه اند قابل نه يدموکراسرسد که اصوالً يجه مينت
ب ي غابديو  يشهيقدر در اند  هماني دموکراس.اده کردن و متحقق ساختنيپ

 . آلتوسريشهياست که در اند

  
، در »ي به وفاداريوفادار«د که امر سازيشان مفرانسوا پروست خاطر ن

ارائه  يگريز ديچم شدن ي تسلي که به ما جز وسوسهيجهان «مواجهه با
 به رخداد يوفادار. شوديم سترون منجر مزيک فرمالي، تنها به »ده ينم

 يهايدوري ترم،دور قرار دارديد ترمي در معرض تهد، در واقع دائماًيانقالب
 مهدارد و اق دصماست يدر س هم يدوريترمد يتهدن يا. نيزامرو و نيروزيد

م شدن ي تسليقدر فرصت برا آن.  و جفايي توهم زدابه دنبالدر عشق 
 آن!  کردن گردن و دوال نمودن کمر هست خميقدر وسوسه برا آن! هست
 ي، از روي خستگيم و سازش هست، از روي تسلي برازيآودستقدر 

ن يبدتراتخاذ ز از ي پرهي بد، برا همخوب وهم  يل منطقي دالهت، بيآدر
 يسوه  ب استيان بريمشه يکه هم(ن بد يتر انتخاب کميبرا  ،هااستيس

. خودنشان دادن » مسئول« ي براصرفاًا ي،  ضرر را گرفتنيجلو يبرا ، )نيبدتر
ده يسنج است يک سي  در قبالتيمسئول يزمان اريبا کدام مع  و زياما با چه چ

 شود؟يم
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را روشن  ي و مائوئيستينيراث استاليو رابطه خود با ميجا که بد ز آنا
 ن کهياو به گفتن ا. تواند روشن کندينم اش با مارکس را هم رابطه کند،  ينم
ن که يا .کندياکتفا م و شته، دل خوش دا واحد وجود نداردزِمي مارکسکي
ک يآن است که تر از مستورم زيکه بحراِن مارکسهر چند ، گر گفتن ندارديد

دن ينامست ي از پسامارکسي حتاو. دشوصور مت  آن راست بتوانديمارکسضد
 يجزمم زيمارکسنوع ک ي به دنيازيدست رغم ب. روديخود هم طفره م

در « : کندي مکرار را تمزي بودن مارکسيتيسيويتيپوز اتهام ي، به نوعسردرگم
  مسلطيهانهي وصله پاشان بهي وابستگشامارکس و ادامه دهندگانن مورد يا

 آنان  ،} استدن فلسفه به علم شهيو بخيمنظور بد{اشان را نشان دادنددوران
  ارتقاک علمي را به مرتبه ياست انقالبي سن بودند کهي ايه مدعوارهم

و   گردد،ي به مارکس باز مت امريواقع درن ادعا يکدام بخش از ا .]٢٢[»دادند
زم ياليماتر"ر ي فناناپذ   مدون در جزوهيکس ارتدو به آنکدام به مقلدان او و

منظورشان از علم ها يکين ين؟ اياستالنوشته " کيالکتيزم ديالي و ماتريخيتار
ند؟ مارکس چگونه يگوي مسخن ما يها از کدام علم برايکيو آن چه بود 

 حي قادر به توض چگونهويبد» ي افالطونژست «ن که سرانجامي اشد؟ ويانديم
  ؟ است يکيالکتي ديشهين انديا

  
زفهم، انگار ي و تقيدق معموالًمتن خواِن  ن ي او،يبدد که آلن يآيبه نظر م
 از دو يکيتوان او در قالب يکه صرفاً نم يداند با مارکسيگر نميناگهان د

: چه کند  ،به زور چپاند ،رعلميست، علم و غي سوفاي لسوف وي فيسادهل يبد

                                                 
22 - Manifeste pour la philosophie, Paris, Seuil, p.43. 

 .۴۳ ص پاريس، سي، انتشارات  ،» فلسفه براي مانيفست« 
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ست که او ين معنا نين بدي ايست، وليوفجز سه ز هست بيمارکس همه چ«
 .]٢٣[»باشديملسوف يک في

  
 يشيارزش ستا» ...جز ه ز هست بيهمه چ« مستتر در قاطع ين نفيو ايبدنزد 
 نوبتست؟ ينه سوف لسوف، ي؟ نه ف استيبه چه معنائ، »زي چهمه «نياما ا. دارد

طون ست، که از زمان افالي سوف- لسوف يفت يجفتن يا رسد يکه ممارکس 
ا يآ. دهدياعتبارش را از دست مگر يروند، ديشمار مه  بسازندگان فلسفه

 به عبارت .باشدلسوف ي فشا با تمام وجودي ار وي، بسي اندکي فردشوديم
قت برقرار ساخت؟ و ي با حقيگاه از هر و يفرع يا رابطهشوديا مي آگريد

اما و  وف است، لسيفک ي» ي ثانودر مرحله« مارکس تنها م کهيريپذي ماگر
ن ياست؟ يچ» هيدر مرحله اول«پس او   ست،ي ن همستي سوفکي چ وجهي هبه

ق آن با دوز و ي است که مارکس از طريرالعقوليوه تفکر و عمل محيچه ش
   کند؟  ي ميبند بازلسوف يست و فيسوف يل تناوبين دو بديکلک ب

  
خودش  يابيز ارز ااً، که منطقهاپرسشن ي اه بپرداختن يجاه ب  و،يبد

جفت    ورق برندهمخمصه به ناگهان  ني خروج از ايبراد، نريگيسرچشمه م
حال  . خود را خالص کندتاورد آيرون مين بيست را از آستي سوف- لسوفيف

 و  بوددانشاهل  که هم شخص خود مارکس رينظ،  هم آثار مارکسو دريبد
 م باياه ما مواجسو کي از :کندي کشف مي دو گانگ،اهل مبارزههم 

 گري دياز سو ، و » بر علمي، متکخ، اقتصاد و دولتيتار  درباره يهائ يتئور«
 که» کيکالس «يک الگوي ،»خيتار بر يمتکاست يس ي مبانيه گذاريپا «با

                                                 
23 - Entretien paru dans Philosophie, philosophie, revue du département de 

philosophie de Paris VIII. 
 .٨ پاريس دانشگاه فلسفه بخش نشريه ،»فلسفه  فلسفه،«  در شده منتشر مصاحبه
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.  استياتين خصوصيک چني يبارز دارا ي  نمونه ستيفست حزب کمونيمان
  همنيشتر از ايبو يبد. دارد» يلقائ ايگاهيجا «يگي رون دويان اي مه همفلسف

  .]٢٤[دهديح نميبه ما توض
  

 پس از آن که اعالم يحتمارکس و، يرسد از نظر بدين به نظر که ميچن
رغم تمام ي علست،ير جهان ني تفسبر سر  صرفاًگرين پس مساله دياز اداشت 

ک ياباً و متناوباً، کماکان ي غ، ناخواسته،خودشرغم ي و علظواهر و شواهد
 يعلم يارتقا  و خاص منحصر به فرِديوه نحن يو ايبد. مانديم يباقلسوف يف

، که »ج آن دوراني رايستيويتيپوزکردن نه يوصله پ «در تقابل کامل بارا 
خواندش، مورد پرسش قرار يم »نقد«و نه علم بلکه مارکس سرسختانه 

ه يدر قامت سرما  يعني ،اش باشدکوشد در قامت ابژهي م کهيقدـن. دهد  ينم
 و شهي انديريگدرشکل ياتازه ي، با مارکس نحوه  حالبه هر. شدينديب

م فراز و ين که تسل آي بشه،ياند ن معنا کهيبد. شوديدان مي وارد مدنيشياند
است يسبا  ي مشاع پرتنشي رابطهک نوعيوارد  ،دشواست ي سيهابينش

  .ردبيش م پرسريخود را زک يپراتن آن که دائماً ين همه در عياو شده 
 کيز هست جز ياو همه چد يشا؟ شودي ممارکس چه پس  خوب،

 يسراب باورها» يعلم آلمان« نامه بد که مارکس يادهيحتماً شنست؟ يسوف
 د همي شا.ن استي چنيديچ تردي بدون ه پسرد،يگيشخند مي را به ريهمگان

د که او چطور يادهيباز حتماً شنست؟ ي سوفيز هست حتياو همه چ

                                                 
 است، دولت يانپا تز واقع در" فلسفه پايان" ي  انديشه حقيقي محتواي مارکس نزد« :  اين به نزديک  چبزي-  ۲۴
 مشخص فلسفه پايان ي ايده اتخاذ با بودن سوفيست. است کمونيزم تِز  سياسي،-ايدئولوژيک تزي درنتيجه و 

 مارکس. است حقيقت و زبان ميان رابطه مورد در او موضع  کند، مي مشخص را سوفيست چه آن. شود نمي
 مي بخيه سياست به را فلسفه   واقعي، اکسيسپر در آن شدن ذوب و فلسفه، انقالبي تحقق اعالم با ترديد بي
 تکبر با را زدن بخيه اين نبايد اما. ميانجامد فلسفه خاموشي نوعي به  خود، بعدي پيامدهاي در بخيه اين. زند

 ).پيشين مأخذ. (» گرفت عوضي سوفيست فاسد
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مورد عتاب  ا طنز را بان متعصبيگراآرمانپرودون و »  فاضالنهيها ريتکف«
، يدي فرومزاحنقد، مانند چرا که . ن استي قطعاً چن پس،دهدي مقرار

 ي قهقههش،يکش زرد يهانقد، در تقابل با خنده. ز استيآمزاستهزاگر و طن
 . دهديم  سرخ سريجسورانه خنده

  
است بدون محتوا، يخ، و به سي بدون تار به رخداِدي وفادار،وي بديشهيدر اند

 انيد او عصياز د. را دارد مقاومت يهيبداصِل ک يل شدن به يتبدبه ش يگرا
تعهد  ياَشکال نوع، )۱۸  (ا لوتمنيس ي کاوايمقاومت منطق  مبو،ا ريمنطق

 است به  قراريگرباحسنوع  هر که فارغ ازد هستن يهيبدبرخاسته از اصوِل 
 کي چرا که. قت و دانش را حل کننديان حقيبطه م رانبود متناقض ينحو

 يابطال هر اثبات و هر يورا. تر است مطلقيگري ديفي از هر تعريهيبداصِل 
به مثابه خود را )  مربوطهموضوعات (يها ابژهو خود قَدر قدرت مآبانه  ،است

 .دآوري مبه وجود ناب يهامعلول

  

قواعد ، يقِت رخداديده، همانند حقچ سر برآوري، که از هقَدر قدرتسوژه ن يا
 .کندي ميندگي خودش، خودش را نما.کندين مييدش تعخوو ضوابطش را 

 از رو ، مناسبات و روابطياز برقرار نگران کننده ي خوددار سرچشمِهقاًيدق
 مطلق را بر شکل وارهو هميبد. ن جا استيدر هم و تناقضات هايدر روئ
 يزمانقت و سوژه ي مطلق حق و اقتداريوائرفرمان: ددهيح ميرجت ينسبشکل 
 يتسلمفلوک و  يک انزواي در ي همگاني باورهاياهويشود که هيآغاز م

منطق «ک ي ياسين فلسفه سي در ايدرسته تر هالوارد بيپ. ابدييان مير پايناپذ
از   ،بندديکامالً م ت سوژهيچند يدر را بر رو که يمنطق  ند،يبيم» يخودکامگ

او . کنديد ميست را محکوم به تبعيو سوف  رود،يک طفره ميراتآزمون دموک
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 بدون ابژه يک سوژهي شبح وي و اقتدار نزد بديروائن در مفهوم فرمانيچن هم
 به نظر  کهيوني همايفرمانروائ ي   به فلسفه استيبازگشتن يا. ]٢٥[نديبيرا م

رمان  فزي چهمهشده که بر   بنايچيهک ي بر اشمکاحمات يرسد تصميم
 .  راند  يم

 
***  

  
  مترجمانيها ادداشتي

 

)۱(  -  Galileo Galilei:ييايتاليا به لهيگال لئوي گال )را او) ۱۶۴۲-۱۵۶۴ 
فلسفه  و نجوم ات،ياضير ،کيزيف در لهيگال. داننديم مدرن علم گذار هيپا

  شده نوشته ياضير زبان با عتيطب قانون«: معروف جمله. داشت تبحر علم
 رخداد«  را لهيگال توسط علم يگذار هيپا ويبد. دهندي نسبت ماو  را به»است

 .نامديم» يالهيگال
 

 امروز به تا شانزدهم سده از يعني مدرن دوران در فلسفه ويبد نظر از -) ۲(
 خودش دوران اصخ يمساله کيده و دنبالچه يزا يخيتار دوره چهار در

 از علم، سلطه واسطه به هگل دوران تا دکارت زمان از: رفت راههيب به شد و
  دهه از و شعر،  توسط۱۹۶۰ دهه تا چهين از است،يس توسط جهين تا هگل

 و بردينم کار به را رفتن راههيب به واژه ويبد. شهوت توسط امروز به تا ۱۹۶۰
 - کردن نهيپ  وصله- زدن هيبخ و هيخب يمعنا به  کهsuture يفرانسو واژه از
 زده هيبخ استيس به فلسفه: سدينو يم مثالً. کند يم استفاده ، استدک شدني

                                                 
25 - Peter Hallward, Thèse, p.409.                   .       ۴۰۹همان جا، ص پيتر هالوارد، تزها،

 



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٢٧٠

 

 فلسفه ساختن رها ومثالً فلسفه برگرداندن راست راه به يبرا مقابل در او. شد
 .ميکن باز فلسفه از را ياسيس يهاهيبخ :سدينويم استيس شر از

 
)۳ ( - François Furet, Stéphane Courtois, Carrère D'Encausse ز  ا

د ي که به مکتب موسوم به تجد هستندي فرانسورسان معاصيخ نويتار
ار ينظرطلبان تعلق داشته و مواضع آنان نسبت به انقالبات دو سده گذشته بس

 .ندهست يرعلميز و غيجدل انگ

  
: Louis Antoine de Saint-Just۱۷۶۷(  آنتوان دو سن ژوستي لوئ - 

در  که ر فرانسهي در دوران انقالب کبياستمدار فرانسوي، سيانقالب) ۱۷۹۴
 .ن سپرده شديوتير به گيدور همراه با روبسپيان ترميجر

 
 بود که پس از يديم جديازدهم از تقوي نام ماه Thermidor دوريترم -) ۴(

 ۲۷مطابق با (دور يدر نهم ترم. ر فرانسه مورد استفاده قرار گرفتيانقالب کب
 حرکت به سمت ين واژگونيکنار شد و با ا ر بري روبسپ۱۷۹۴سال ) هيژوئ

 کار آمدن ناپلئون ي روي اول آغاز شد و راه را برايراست حکومت جمهور
 .باز کرد) ۱۷۹۹ نوامبر ۹در هژدهم ماه برومر، مطابق با (بناپارت 

  
)۵ (- Ossip Mandelstam :پ مانِدلْشتامياُس )شاعر)۱۹۳۸-۱۸۹۱  
  .روس سندهينو و
  
)۶ ( -  vide-خأل، سوراخي، تهي خال ،.  
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)۷ (- Blaise Pascal: بلز پاسکال) دان ياضير ،لسوفيف )۱۶۶۲ - ۱۶۲۳ 
 يرو اتياله  کوتاهش بهيندگز ياني پايها  در سالاو. يفرانسو دان کيزيف و

  .آورد
  
)۸ ( -  hasard -ي، اتفاق تصادفي اتفاق اهللا بخت.  
  
)۹ (- Stéphane Mallarmé :استفان ماالرمه) شاعر  )۱۸۹۸ -۱۸۴۲

  .زميه گذار مکتب سمبولي پايفرانسو
  
)۱۰ (- multiple – هگانپر، ي، چند گانگتيچند.   
)۱۱ ( - Péguy Charles :يپگ شارل )مقاله و سندهي شاعر، نو)۱۹۱۴- ۱۸۷۳ 
  .ي فرانسوسينو 

 
)۱۲ (- séquences –نديآ هم يپ در  منفرد کهيها  صحنه. 

  
)۱۳ ( - Louis Pierre Althusser:  ر آلتوسري پيلوئ)لسوف يف) ۱۹۱۸-۱۹۹۰

اد ي گراارست ساختيمارکس کي نوانبه ع راز آلتوس. يفرانسو ستيمارکس
  .شود يم
  
)۱۴ ( - Saint Paul:سيقد  پل )تيحيمس گذاران هيپا نيتر مهم از )۶۸ -۱۰ 

 به يالدي م۳۶  سالدر الوسش ت آمده است کهيحيات مسي در حکا.است
 شده يحيمس تازه ياهال تا شود يم دمشق عازم نيفلسط يروم حاکم فرمان

 بر حيمس دمشق جاده در. بازگرداند زهيسرن زور به را دبودن دهيکوچ که
  پل ونام شود يم يحيمس لوسشا معجزه نيا يپ در. شود يم ظاهر الوسش
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 .کند يم تيحيمس اشاعه وقف را خود او بعد به لحظه نيا از. نهد يم خود بر
  .نامند يم سيقد پل يمعنا به پل سن را او سايکل اهل

 
)۱۵ ( - Union de la gauche:ن حزب ي بي اتحاد چپ، ائتالف انتخابات

 چپ در يروزي موجب پ۱۹۸۱ست، که در سال يست و حزب کمونياليسوس
ت به ياليتران از حزب سوسي شد و فرانسوآ مياست جمهوريانتخابات ر

  .دي رسياست جمهورير
  
)۱۶ ( - Nouvelle philosophie: يستيژورنال - يفلسف- شبه انيجر کي- 

 و يستيونيصه ،يارتجاع و راست اريبس يمواضع با ،يجنجال و يارسانه
 آندره ،يوه ل يرهان برنار: آن  شدهترشناخته  يهاچهره از. طلب جنگ

 گذشته در آنان اکثر. بودند جامبه انيستيکر کرو، نکليف گلوکزمان،
  .بودند ستيمائوئ

 
)۱۷ (-  Peter Hallward:زبان به ويبد الن آثار مفسر و مترجم هالوارد تري پ 

  . يسيانگل
)۱۸ ( - Nicolas-Jean-Arthur Rimbaudمبوي نکال ژان آرتور ر 
گذار  اني او را بن.سي و عضو کمون پاريفرانسو يب انقالشاعر )۱۸۹۱ـ۱۸۵۴(

  ،شمارند يشعر مدرن برم
Jean Cavaillèsو مبارز  يفرانسولسوف يف) ۱۹۴۴ـ۱۹۰۳(س ي ژان کاوا

  زم،يه نازيجنبش مقاومت عل
  

et LautmanAlb :ي فرانسودانياضيلسوف و ريف) ۱۹۴۴ـ۱۹۰۸ (آلبر لوتمن ،
  .زميه نازيمبارز جنبش مقاومت عل
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 :    ن مقاله يد در رابطه با ايگر بن سعي دي از نوشته هاين برخياوعن* 

 
    : ترجمه ني ا به زبان فرانسهي متن اصلعنوان

Alain Badiou et le miracledel’événement  
 

  :د يل بن سعيو آثار داني آرشيرنتتنيت ايمندرج در سا
http://danielbensaid.org/Alain-Badiou-et-le-miracle-de-l   

  
  :د يل بن سعيدان ي به زبان فارس آثاريرنتتني اويرشدر آ

  http://www.hks-iran.org/daniel/index.html  
  
 يگردآورسنده ين نوي ترجمه شده از هميبه فارسگر مطالب ين ترجمه و ديا

، ما  پردازدي به آن من مقالهي ا کهيشتر با موضوعي بيي آشنايبرا .شده اند
ن جا ين موضوع را در ايد در رابطه با همي بن سعي از نوشته هاين برخيعناو

ن ياکثر ا. افتيد يو بن سعيت آرشي توان در ساين نوشته ها را ميا. ميآورده ا
 زبان يت فارسيسا.  باشندي ميياي و اسپانيسيالب به سه زبان فرانسه، انگمط

د از همه عالقه مندان به موضوع و دست اندر کاران ترجمه به يو بن سعيآرش
ن يا کردن يد در غني بن سعي کند که با ترجمه نوشته هاي دعوت ميفارس

  .ند دهياري ما را ي و انقالبيد مترقيت و پخش عقايسا
À propos de L’Hypothèse communiste 

  يستيه کموني درباره فرض
«Tout, sauf un sophiste» Alain Badiou, Marx et la fin de la 
philosophie 

ان فلسفهيو، مارکس و پايآلن بد» ستيک سوفيهر چه، جز «    
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Le grand Karl est mort?                              کارل بزرگ مرده است؟ 
                                                              
Y a-t-il une nouvelle radicalité en philosophie politiqe?                  

؟          وجود دارديديته جديکاليک رادي ياسيا در فلسفه سيآ

 
Un communisme hypothétique                          يزم فرضيک کموني 
                                                               
Penser la politique                             است فکر کردن              ي به س
 
Politique et vérité 

  قتياست و حقي س
   
Alain Badiou et les inquisiteurs 

  دين عقايو و مفتشي آلن بد
                                                                                             
Fragments pour une politiquede l’opprimé événement et  
Historicité 

تيخ منديرخداد و تار: دگان ياست ستم دي سي پراکنده براينوشته ها  

 
Heurs et malheurs de la philosophie 

   فلسفه  ي هاي ها و بد اقباليخوش اقبال
                                                          

Grandeurs et misères de Deleuze et Foucault  
 عظمت و فالکت دلوز و فوکو     

                                                                       
Un socialisme pour le XXIe siècle 

کميست و ي سده بيزم براياليسوس  
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Rires jaunes, rires rouges Une autre façon de faire  
science?              

   دگري سرخ، علم به گونه اي زرد، خنده هايخنده ها
  
Intellectuels et pouvoir                           

 روشنفکران و قدرت

  





 

  

  يک هنرمند متعهد و انقالبي  به جان لنوني سهميادعا

  

  
  
  

  ي دروازه غاريعل :مترجم
 
  
  
  يحيادداشت توضي
  

د يويورک در برابر محل اقامت اش به ضرب گلوله مارک ديويجان لنون در ن
چپمن در پاسخ » ؟يا، شدهيا که کردهيا متوجه کاريآ«. شوديچپمن کشته م

 جان يبله به سو«: ديگوي مين پرسش نگهبان ساختمان با خونسرديبه ا
ها ن شبيترزي از غم انگيکي ۱۹۸۰آن شب دسامبر . » کردميراندازيلنون ت
  . بوديقيخ موسيدر تار

  
ا ي به دنورپول در انگلستاني لدر ۱۹۴۰اکتبر  ۹ ون درلن) اونو( نستون يجان و

ر قدرتمند يل نخست وزينستون چرچي مادرش به رسم احترام به و.آمد
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ها بعد جان سال. اردگذينستون را بر فرزند خود مير، نام وي کبيايتانيبر
 موفق به يکند ولين افتخار ناخواسته تالش مي از اي خالصيجوان برا
اش د، او در عوض نام همسر سرکششوياش نماز نام" نستونيو"حدذف 

ط دشوار يمادر جان به واسطه فقر و شرا. ديافزايرا بر نام خود م" اونو"
کمبود محبت . سپارديبه خانواده برادرش م يدر کودکرا جان خانواده، 

  .گذارديار مير بسي بر او تأثيمادر
  

 يقيش گروه موسيهايورپول به کمک هم کالسي در شهر ليجان در نوجوان
"Quarrymen) "در سال . دهديل ميرا تشک)  کارگران معدن سنگيبه معنا

 ۱۹۶۰در . کنندي ميشود و با هم همکاري آشنا مي با پل مک کارت۱۹۵۷
ه يرا پا" The Beatels"وندد و گروه يپيون هم به آن ها مسيجورج هار

اشان   گروه چهار نفرهها، آننگو استاري ر با پيوستنسال بعد. کنندي ميگذار
 .شوديل ميتکم

  
 به ۱۹۶۴در سال . روديس فراتر ميورپول و انگليتلز به سرعت از ليشهرت ب

کا را هم فتح ياره امراشان قيقيکنند و موسيکا سفر ميالت متحده امريا
دن ين جان و پل موجب از هم پاشي بياسي و سياختالفات شخص. کند  يم

  .شوديتلز ميگروه ب
  

 بر ييآشنان يشود، اياش آشنا مي همسر آت، با اونو۱۹۶۶جان در سال 
ن يکا جان و اونو از فعاليدر امر. گذاردير ميار تأثي جان بسياسينظرات س

 ي و برابري حقوق مدني برايپرستبارزات ضد نژادتنام، ميجنگ وجنبش ضِد
ن يترکالي، راد"Black panthers"گروه ت از ي به حماآنان علناً. اهان بودنديس

 ۱۹۷۲سال " نيکشنبه خوني"دا ي رويدر پ. ، پرداختنديپرستجنبش ضدنژاد
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س کشته يک تظاهرات آرام توسط پلي ي نفر در ط۲۷ که يرلند شماليدر ا

ارتش  ت خود را ازي حماي علنيک سخنراني در شوند، جانيم
از اعتصاب کارگران بارانداز بندر . داردي ابراز م)IRA (رلندياخواه  يجمهور

 ي پوند کمک مال۵۰۰۰ کرده و يبانيد در انگلستان فعاالنه پشتيسايکال
  . کند  يم
  

 س به او داده بود رايکه ملکه انگل" يامپراتور هيشوال"  نشان۱۹۶۹در سال 
ا از يتانيت بريو حما افرايا در بيتانيزم بريالي امپريهادر اعتراض به دخالت

قهرمان طبقه "ه ن ترا۱۹۷۱در سال . دهديپس م ،تناميجنگ و کا دريآمر
 پخش ي جلوي سي بيون  بيزيو و تلويخواند که به دنبالش رادي مرا" کارگر
. سازديرا م" کنب وتصورش" همان سال ترانه جاودانه. رديگي او ميهاآهنگ

  :ديگوي آهنگ منيف ايجان در توص
  

، ي اجتماعي، ضد قراردادهاييگراين، ضد مليست ضد دياترانه «
 از آن، اما ستيفست کمونيه ماني شبيزيبا چي، تقريدارهيسرماضد
 آرام بخش دارد، همگان آن را يين و آواي  دلنشي ظاهر کهييجا
  »رفتنديپذ

  
 شايت باور ناکردنيش، با آن حساسازي شگفت انگصتيجان لنون با آن شخ

ا را ياش دن کوتاه چهل سالهي زندگياش، در طي انسانيآرزوهاآرا و و با آن 
   .تر کردباتر و قابل تحمليز
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 با يان بلکبرن مصاحبهي و رابياش، طارق علش از کشته شدنيچند سال پ
ن مصاحبه از ينون در اجان ل. دهنديوکو اونو انجام ميجان لنون و همسرش 

، از يتنام، از مردساالرياش، از جنگ وياسيد سياش، از عقايقيموس
ه ين مصاحبه در نشريا. دي گوي، از طبقه کارگر و از انقالب ميدار هيسرما

Red Moleيسي انگليستي، ارگان گروه تروتسکIMG  ، که جان هوادارش
  .چاپ شدبود، 

  
د يل عقايس او را به دليکا، پلير اقامت جان لنون در اميهادر سال

ل داده يش تشکي براي پرونده قطورFBIر نظر داشت و يداً زياش شد ياسيس
کا يکا حکم اخراج جان لنون از امريس جمهور امريکسون رئيچارد نير. بود

ن حکم اجرا يکسون اي نيت و استعفاي واترگيي رسوايکن در پيرا داده بود ول
اش محرمانه اعالم شد و تنها جان لنون پروندهها پس از مرگ تا سال. نشد

ک ي و FBIن ي بييست و پنج سال کشمکش قضاي پس از ب۲۰۰۵در سال 
ترجمه . ت لغو شدين ممنوعي با حکم دادگاه ا،نري نام وبه يمورخ دانشگاه

 و ۱۹۷۱وکو که در سال ين بلکبرن با جان لنون و ي و رابيمصاحبه طارق عل
ر ي نوشت، را در ز۲۰۰۵ در سال ي که طارق علياهح افشاگرانين توضيهمچن

  . ديخوانيم
***  

  يطارق علادداشت ي
 

ه يکا سرانجام دادگاه علي در امرييکشمکش قضاست و پنج يبه دنبال ب
ن سازمان را وادار کرد که ده سند محرمانه ي حکم صادر کرد و اFBIسازمان 

انشگاه لوس آنجلس قرار نر مورخ ديار جون وياز پرونده جان لنون را در اخت
  .دهد
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ن اسناد خواندم که ادگار هوور ي از ايکي در يوقت شدم وقتار خوشيبس
س جمهور يکسون رئي به هالدمن مشاور نيا در نامهFBIس سازمان يرئ

 يداً افراطي چپ شديهاتيفعال"دهد که جان لنون هوادار يکا گزارش ميامر
ده نبود، ي پوشين نکته بر کسيس ايدر آن زمان در انگل. است"  انگلستانرد

ه يم قبالً در نشرين بالکبرن با او کرده بوديکه من و راب ياچرا که مصاحبه
  :مي خوانين اسناد مي از ايکيدر ...  چاپ شده بودRamparts ييامربکا

 

ک گروه ي، که  IMGبرطبق شواهد و قرائن جان لنون هوادار  گروه «
الملل نيرخانه متحده بيه به دب است که وابستيستيکوچک تروتسک

  » .چهارم است
  
اش به هالدمن از کجا هوور در گزارشاما .  درست استن نکته کامالًيا
د يشا. يالملل  نيته بيکم و نه ميبود رخانه متحدهي دببهما وابسته دانست که   يم

م يرسيحاال م. ديشد مکتوبش کرد، شايهم گزارش چنان محرمانه بود که نم
 :يکته عالک نيبه 

  
 و ي، طارق علRed Moleه يبالفاصله پس از چاپ مصاحبه در نشر« 

آنان از .  بفروشندييات اروپايبلکبرن راه افتادند تا مصاحبه را به نشر
ند که با دست آورده  پوند ب۷۰۰حق چاپ مصاحبه مبلغ بابت فروش 

 ». دادندIMG موافقت خود جان لنون به

  
 ين وجهي که به بهتري پوند بود، مبلغ۷۰۰گناه ما فقط به خاطر مبلغ 

قصه هنوز تمام نشده، . دادي ما را در امر کسب و کار نشان ميادداستع يب
  : ماندهياش هنوز باقنيريقسمت ش
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ک ي و يک کتاب فروشيس ي تأسي که براديآيبر م ني چناز ظواهر امر«
وام  پول  وعده داده کهIMG  جان لنون  به، در لندنيسالن کتابخوان

 بر طبق  و بلکبرنيطارق عل يرغم مذاکرات و رفت و آمدهاي عل.دهد
ها  به آنيچ مبلغين موضوع هي بابت ا جان لنونياطالعات تاکنون

  ».نپرداخته است
  
ها مکالمات آن. فهممين مطالب را حاال است که ميل محرمانه بودن ايدل

آن روزها من با  که در يياز آن جا(کردند ي ما را شنود و ضبط ميتلفن
 يلي داشتم، خي طوالنيهابلکبرن روزانه در مورد مسائل متفاوت مکالمه

ها  آني را که بر روييت، نوارهاي اثبات حسن نيرا ب MI5شه اگري ميعال
. اندقيباً دقياطالعات فوق تقر). مکالمات ما را ضبط کرده به خود ما بدهد

قرار بود اسمش  . از من بود بزرگ چپ يفروش ک کتابيانداختن ده راه يا
Red Apple به سبک (ک کافه ي و يک سالن کتاب خواني باشه و شامل
ن پروژه بودند يوکو هر دو مشتاق ايهم جان و هم ).  ني ويهايکتاب فروش

. افتادي راه مياد کتاب فروشيرفتند به احتمال زيورک نميويها به نو اگر آن
  د؟ي دار رو سراغيه، کسيده خوبيهنوز هم ا

 
***  
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  ١وکو اونوين بلکبرن با جان لنون و ي و رابيعلمصاحبه طارق 

  
در خصوص ه ، باترياخه ياني ب درن آلبوم ويرسد که با آخرينظر مه ب: طارق

تر کاليراد ياندهيطور فزاه ت با، نظرات"نگ استونيرول"ات با مجله مصاحبه
   ؟ اتفاق افتاديچه زمانن يا. اند شدهياسيو س

  
  موجودوضعه ي و بر علياسيشه سيد من هميدانيطور که مهمان : جان
ه س بياز پل است که يعيطب  که مثل من بزرگ شده باشدي کسيبرا. ما هبود

ارتش که منزجر از و و بترسد،  ها متنفر باشد انسانيعيک دشمن طبيعنوان 
  . کنديول م دوردست  يها را در جاهاآنجسد برد و ي را با خود مهاآدم

البته با باال .  هستياهياول حساسک اي طبقه کارگر ين براي که انهيمنظورم ا
ستم يس رود و دريل مين احساس به تحلي ا دادنل خانوادهيرفتن سن و تشک

 که مواد يني در سنيحتم اه نبودياسيسريگاه غچي من اما ه.يشي مادغام
.  است۱۹۶۵-۱۹۶۶ يهالمنظورم سا. مبود  مذهبر نفوذيو زدم يکش  يم

 ي بود برايمفرمذهب .  بودآشغال يهاستارهن ي ا يهاجه کاريمذهب اما نت
د يبا يگريز دي چيزندگن يا يخب ورا« :کردمي فکر مآن روزها. سرکوب

  .»د باشدين نبايچن ني ايمطمئنا زندگ. باشد
 که يبدر دو کتا. ماه بودياسي سينوعه شه بيمن هم که يدوني م به هر حال

بارها مذهب )  نوشتميسير قابل فهم جويبه سبک غ  راهاچه آن اگر(ام نوشته
ک کارگر ي است در مورد يانامهشيجا نما هماندر . ر ضرب قرار دادميرو ز

                                                 
   :رنتت آدرس متن اصلي در اين- ١

http://www.counterpunch.org/2005/12/08/the-lost-john-lennon-interview 
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مدرسه . ماستم رو به هجو گرفتهيسهمواره  يمن از کودک. دارهيک سرماي و
  .کردميپخش مها را دور و بر م و آنآورديمدر  مجله که بودم
 که متحمل ييهابا فشار.  آگاه بودمي بودن مسائل به خوبي طبقاتامرمن به 

 و از دم که ستم چگونهيفهميگذرد و مي که بر من چه مدانستمي مشدميم
ها در اوج تلي بود اما بم مثل روز روشنيبرا. شديل مي بر ما تحمکجا

 ي اجتماعيهاتي از واقعيمن مدت.  گذشتنديش به سادگکناراز  اشان  شهرت
  .دور افتادمه ب

  
  ؟بود چهتل ها ي از نوع بيقيت موسيموفق لي دليکن يفکر م: طارق

  
  بعدها اما،شد که طبقه کارگر موفق شدهي تصور مروزها خب در آن :جان

اه پوستان رفت ي که سر سي که همان کالهمتوجه شدممن با نگاه به گذشته 
، "دونده" اجازه داده شده بود که نپوستااهيبه س. سر مردم ما هم رفت

ها اجازه داده  بود که به آنييهازين تنها چيا.  باشند" شومن"ا ي و "بوکسور"
 يزيقاً چين دقيا ، وستشدن ا " پاپيقيستاره موس"ن روزها مفر يا. ه بودشد

طور که  همان.گميمراجع بهش  "قهرمان طبقه کارگر"من در آلبوم است که 
همان در دست  قدرت هنوز هم:  گفتمهم" ن استونيرول"به با مجله در مصاح

  . نکرده استيرييچ تغي هينظام طبقات.  که دارندهاستآدم
 از يو بعضشوند، ي مظاهر بلند ي هستند که با موهاياريالبته امروزه بس

 يفرقچ يهاما . پوشنديمن مد ي آخريباي زيهالباس طبقه متوسط يها  بچه
 اجازه ، در عوضميکنيم به تن ي بهترک کمي يهاکه ما لباس ده جز آننکر

  .ا را بگرداننديهمان حرامزاده ها دنکه م يديم
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 به آن برخورد ييکاي راک آمريهاست که گروها يزي چهالبته طبق: نيراب

  .ندانکرده 
  

خواهند يشان از طبقه متوسط و بورژوا هستند و نماههمکه  خاطر آنه ب: جان
قت طبقه کارگر يدر حق. ترسندي مانها از کارگرآن. دهنده را بروز ن نکتيا

ن ياما اگر هم. دهي سفت چسبدار و ندارش است و به يدست راستکا يدر آمر
 يطبقات، و نظام اوضاع از چه قراره که در جامعه ملتفت بشهقشر متوسط 

دار يبهاست که مردم را  آنيفهين وظيوقت ا کند، آنيمن  کههاموجود چه
  .رون بکشنديب يبورژواز و از گنداب کنند

  
 يشد شروع کرديمل يتحمبه تو ها تلي ب که درينقش از ياز چه زمان: طارق

  ؟يريفاصله بگ
  

. آن باشمه يعلکردم ي تالش ممنهم ها تلي ب شهرتاوج حتا در دوران :جان
ر ما، مغز يمدن يا اپستيم، برايرفتيمکا ي بار که به آمرهر. نطوريهمجورج هم 

د که من و ي رسيزمان. مييتنام نگوي در مورد ويزيما را آماده کرد که چ
ها نظر ما  اگر روزنامهيخوب گوش کن، در سفر بعد«: ميا گفتيبه براجورج 

م و ي هستجنگم گفت که مخالف يها خواهتنام بپرسند ما به آنيرا در مورد و
ن گونه يا اهز روآن.  هم شدطورنيهم. »جا خارج شود د از آنيکا بايآمر

ن ي ا منيبرا.  گروه مايخصوص براه  بود، بياسيم سزيکالي رادي نوعافکار
  .  تکان دهميم را کماتا پرچمبود  يفرصتن ياول

آن چنان ما . کردم که تحت فشارميشه احساس ميکه من همد ينکن فراموش
 در خصوص با هب. مي نداشتدمانيعقاان ي بي براي که شانسمير فشار بوديز

 کنسرت، و ما را در ي اجراي براي تمام نشدنينظر گرفتن شدت کار، سفرها
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 کنند، يصر نگاه ميبه چشم قتو به  که يوقت. نه داشتاا نگي اسطوره و رولِهيپ
پلکند، چندان يم و دختران دور و برت ،يز داري همه چند،يستايرا مهمه تو 

 پادشاه کي يخواهي نمن کهيگفتن ا. يها ببرنيست که از همه اي نير آسانکا
ن ياز ا. هي سختيليخ  کاري باشي و واقعيک فرد عادي يخواهي بلکه ميباش
  .»ندح بزرگتري از مستل هايب«م گفتم که اياسين حرکت سيدومدر  من رو

ک ين جمله نزديخت و من به خاطر گفتن ايهم ره  من صحنه را بين گفتهيا
 به طرفداران يديشد ي روحيله ضربهأن مسيا. رميقصد قرار بگءبود مورد سو

 حساس بود، اگرچه يهاپرسش ندادن به پاسخاست ما يموقع س تا آن. ما زد
 را ياسيل سيست که مسا امنظورم آن. خواندميرا م هاشه روزنامهيمن هم
  . کردميدنبال م

 به يلشد، ويگذشت افزوده ميت مي به آن چه که در واقعمايآگاهدائماً بر 
آخرش . م و شرمسارديشکي خجالت ماز خود،  در برابر آنماخاطر سکوت

 البته . کنم، از توانم خارج بودينقش بازتونستم ينمگر يدم، چرا که ديترک
که به خصوص د ش ت افکارميه و تثبيموجب باال رفتن روحکا ي به آمرمسفر

ل يها تبد آنياگر ما به اسب ترويعبارت ده ب. ان داشتيجا جر جنگ در آن
و در کرد يم يت را طشهر يهاپلهبه سرعت  "فاب فور"گروه ما . ميشده بود

ن يمن هم غرق در مواد سنگ. گفتيم مخدر و سکس ش از مواديهاآهنگ
  .حذف ما کردندواش شروع به يواش يبود که  وقت آن. شدم

  
    ؟ نشد د حملهيه هر آن چه که از ابتدا کردباز دو سو ا يآ: نيراب
    

  ...يکردي پروا صحبت ميشه بيهم و ت: وکوي
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م که ي اعالم کردايدنبه ن بود که يم اي که کردين کارياول بله، :جان

م و در لهجه ي داشتظي غلو لهجهم يبودورپول يل اهل ما . مي هست"يورپوليل"
 که از ييهاقبل از ما آن. ميديدي نميراديا چيهمان هم داشتن "يورپوليل"
 يد لهجهي با،يا آرتور اسکي  وي هندلي، تامي تد ررينظ بودند "يپولوريل"
 اگر.  کند آن ها مصاحبه باي سي بيدادند تا بيشان را از دست مايورپوليل

شده  بودند که قبل از ما معروف ي تنها کسانين بودند وليها کمدچه آن
صحنه  يکه رو يبعد از ما هر کس.  مي نرفتين بازير بار ايما اما ز. بودند
  .رفت اش» يورپوليل«، با لهجه رفت

 
د يرسيبه نظر م  کهيحتا زمان يکردي فکر متاسي س بهيبه نوع تو  :طارق

  .يزد ي به انقالب ضربه مکه
  

. بودموجود  آهنگ از آن نسخه متفاوتدو . "انقالب" ، آن ترانهاوه البته  :جان
 من يرو« : ه بودفته شدگ  را گرفت که درياآن نسخه اما فقط ينيرزميچپ ز

گفته  و سه دور بود، يصفحه سصورت ه  که بيدر نسخه اصل. »حساب نکن
شان را خوانده بودم چرا يمن هر دو. »اوريحساب به من رو هم ب«  :شده بود

 يقي موسينوع در آوردم که يان نسخهيسوم. مطمئن نبودممن هنوز که 
من فکر . اديغ و فريج تکرار يع و نويکيالکترواکوست يقيموس  ، بوديانتزاع

 اما من ،کنمي مي نقاشاما در آهنگ انقالب ريصدار يتصوکردم که دارم يم
  . بوديانقالب ضدآهنِگک ي آن آهنگ ن بود که ياشتباه من ا. مردکياشتباه م

، يکنيب صحبت مي تخراز يوقت« : گفته بودميتک آهنگ  صفحهنسخهآن در 
 در مورد ياديز زيمن چ. خواستم کشته شوميمن نم. » من حساب نکنيرو
که تعدادشون ن بود يادونستم ي م کهيزي تنها چنستم اماودي نم"هاستيئمائو"

س يگاه پلپاس يند و جلوردکي و خودشون رو با رنگ سبز رنگ مبودکم 
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حماقت محض  ن عملي اکردم که يمن فکر م. ندکن شانريند تا دستگاستيايم
ند و ن کخودشان هماهنگ بهتر يکمد يبا ي واقعستي کمونوني که انقالباست،

 بود که من يآن احساس نيا. اندازنديسروصدا راه ب اشدربارهند دور و بر ونر
 و از طبقه کارگر، يبه عنوان جزئ من . داشتمالؤک سي من جداً. داشتم

 به يالتيشه تمايکردم، همي مي بازياردهي سرمايهليکه با ت رغم آن يعل
  . داشتمشد، يمچه که به طبقه کارگر مربوط  ن و هر آني، چيوشور

جا که کهر که ن شده بودم ي عجي مزخرفات مذهبباچنان آن  من يک زماني
» انفژ«طور که همان. خواندميم» يحيمس ستيکمون«ک ي رفتم خودم رو يم
 بود که يروان درمانن يقت ايدر حق.  استي قانونيوانگيمذهب د   :ديگويم
  .م رو احساس کردما و رنج و دردر مذهب نجات دادش نو ازم
  
  ؟ بودي اسمش چيرفت يم که نزدش ين روانکاويا: نيراب
  

  ...انف ژ :جان
  
خواهد که ياو نم.  استگنيلات ي نظرهيبش اشديعقاکه  ادينظر مه ب :نيراب

 را هاآنخواهد که يدهند بلکه مشان وفق ايهافالکت را با شان خودآدم ها
  . رو به رو شوندشانابا علل مشکالتوادارد تا 

  
 رو در تو تلنبار شده ي رو که از کودکييهاخواد که درديخب اون م :جان

 رها ي خرافات مذهبيکردم تا از تماميکار رو م نيد ايمن با. ياحساس کن
 ي رو که تو زندگيي دردهاهمه واقعا  آدمي روان درمانيدر ط. مدشيم

 رو که تو رو از ي درديشيتو مجبور م. دکنيحساس م رو اهمتحمل شد
متوجه تو . ي رو درک کنکنهي مينيسنگقلبت بر کنه و يدار ميخواب ب
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ن يا. ي است نه آسمانينيزم ييها، درد توست، دردهان دردي که ايش  يم

 ي است که توش زندگيا و جامعهيط زندگيمح ها محصول خانواده،درد
  .يکن  يم

 درمانن يا. دا کردي خودش رو پيز جايو متوجه شدم همه چنيکه من ا نيهم
با  يدر زندگما همه . مخالص شو ي مذهبکثافات يباعث شد که من از تمام

شان  وجود واپس رانده شدناب. ميائيم کنار بيمجبور ياري بزرگ بسيدردها
که  نيا. تو را نخواهند که نهيان درد يبزرگتر. ندهست ونم يمعهذا هنوز تو

اج ياحت به تو ،يداراز يها ن  تو به آن قدر که آنپدر و مادرت که يجه بشمتو
  .ندارند
نم، يها را ببيخواستم زشتي نمها بود که وقتيلي خيادمه که در بچگيخوب 

 در چشم و يمهريبعالقه و ن کمبود يا. رمي را بپذشدنمنه رفتيذپخواستم ينم
کنه يوادارت مکنه بلکه ي نمن مورد صحبتيبا تو در ا» انفژ«. جانم نشست

 که دوباره يادخودت اجازه ده که تو ب نيهم. يرا حس کن آن خودتتو 
  .يدي رو خودت انجام ميه کارهاياز آن لحظه به بعد بق، ي کنانشاحساس

و زنه يتاالپ تاالپ م قلبت  کهيکني حس م ويشي از خواب بلند ميوقت
 و درد ،سراغ دردت برهذار ذهنت بگ، يجيگو ن که تن و بدنت کرخته ي ااي

 نيبد. م کندي، تنظنش بودسرکوب شد ي که منبع اصلات راحافظهخودش 
ا ي ،مثل خوردن دارو   بشه،واپس روندهکه دوباره  ني ايجاه ق درد بيطر

خودش خوب ولش کن، « کردن به آن با گفتن يمحليبا با ي و ،دوش گرفتن
شون  ي دردها درمانيها براز آدم ايليخ. رهب يحيصح يمجرا به ،»شهيم

  .نريم» ايال و رويخ«ا حتا يو » جلق زدن«، »مذهب «سراغ
 به اندرون يعي طبي، سفر استينديناخوشاند ک سفر کُيه ي شبيروان درمان

 چون احساس ستين ياهساداش کار ، حرف زدن دربارهيدوني م.انسان
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 من ياما االن درد برا  ،يبخواه  دلينوعه  و ب،ي که خودت درد هستيکن  يم
. امها رو احساس کردهواپس زده شدنن ي ايرا تمامي داره زياگهيمفهوم د

ن بار ي اولي و براياري رو از دستت در بيمونه که دستکشين ميمثل ا
  .ي رو لمس کنات پوست

 يکنم فهمش براي اما من فکر نم، استک مانعين و يک بار سنگيه يشبن يا
هر جهت من ه ب. ده باشه قابل لمس باشهيکشنرد رو ن دي که خودش اياون
در   حالهره اما ب. م بگ آن ازيم تا حدوديها که در آهنگکنم ي ميسع

شدن با  رو به رو.  بوددئاليپدر اله خدا و أ حل مسامهألمسمورد من 
  .ن بهشت بوديدر جستجو يجاه بها  تيواقع

  
   خانواده است؟ها عموماًنده شدنواپس ران يمنبع ا  کهيکنيا فکر ميآ  :نيراب
  

پدر و مادرم از هم جدا شدند و .  داشتمينامتعادل  که خانوادهيدونيم :جان
ن که يبا ا. دميدياد نميمادرم را هم ز. دمي نديست سالگيمن پدرم را تا سن ب

ن منوال يوضع به هم هم در خانواده او کني ول برخوردار بودهر دواز   وکوي
  ...بود
  
تحمل م را يشتري درد بباشن تااه بپدر و مادرش يها وقتيد بعضي شا:وکوي
 عکس همبرگر يجاه  بيا گرسنهيمونه که وقتين ميمثل ا يدونيم. يشويم

کردم که يها آزرو م وقتيليخ. کنهينمدردت را دوا چ يه. نداونو بهت ِب
ن يقت چنآن و. شديبم مي نصگراني دد ترحميمادرم مرده بود تا شاکاش يا

  .بوديم يخوب ک مادر کامالًي يمادر
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رو همان سرکوب با  همه جا ،از خانواده متوسط بودند  وکوين ي و والد:جان

 که ي متوسطيهاخانوادهفرزندان کنم که ي من فکر من وجوديبا ا. ييبه رو
 شان،ايما مکش مرگيهابا لباس، خندان و کيک و پيشان شپدر و مادران

ند که اييهااز آن قماش آدمها آن. ندبريرنج م ي بزرگتري روانيهابياز آس
  .هي پدر و مادرشان ترک کردن خانهان مشکليربزرگت

  
   دارد؟تو يقي به موسيها چه ربط نيا: طارق

  
آثار وکو يکه ن يل ايدلنه يمنظورم ا. هاستان درديبتنها نحوه  هنر:جان

  . هم متحمل شدهيترديشد يدردهانه که ياخاطر ه بد ي آفرياجسورانه
  
  ند بود يکودکدوران ها درباره تلي بيهاترانه از يليخ سابقاً  :نيراب
  

  ... بودند منکثراً کار اهاآن و درسته،  :جان
  
  ... کم داشتنديزيشه چي بودند اما همي خوبيها کارها هر چند که آن :نيراب
  

را  م کسچيرا هيز. داره تيواقع  کم داشتنديزيهمواره چا هن که اونيا  :جان
نه که من سرکوب شده يم ااشدهستاره ک يکه من  نيل ايتنها دل. خواستينم

  . داشتميچ محرک نمي هداشتميم ي عاديزندگک ياگر . بودم
  
  ...و خوشحال  :وکوي
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 پدر و خواستم بهيمن بود که ي ان سو کشاندي مرا به ا کهيتنها هدف  :جان
  » د؟يا حاال منو دوست داريآا مامان، باب«: بگممادرم 

  
  ...بودگران يد يمراتب فراتر از آرزوهاه بت شما ياما موفق: طارق

  
ر يتحقرا دائماً  که ما هنيمنظورم ا.  بودرنج و ستم اشهمه ، واالهي ااوه  :جان

 را هانيا همه .ها، شهردارهابرنامهران يطبقه متوسط، مد يسو از کردنديم
 يهمه سع.  و احمق بودندفتِرفاده، ِخپر ِاهمه شون ها آن. ميتحمل کرد

زتر بود چرا يرآمي من تحقيخصوص برابه .  استفاده کنندءسوکردند از ما   يم
 کردن ي خنثيبران يبنابرا. تونستم دهنم رو ببندم و ساکت بمونميکه من نم

نم  من که جهي برا.بردمي به مواد پناه مايشدم و يا مست ميد ين فشارها بايا
  ...بود
  
  ... بودتريواقعه  تجربت از هرين محرومي ابراش يدونيم: وکوي

  
. مونتين موفقي اول شور و تب و تابيسوامنظورم .  جانفسا بودواقعاً  :جان

. کا بودي سفرمون به آمر هم زمانمون که شدن صفحه رتبه اولجانيذوق و ه
تالش . ميس بشي مثل الوي آدمي به معروف که مثالًن بودين اماهدفدر ابتدا 

 بعدش يديک بار که بهش رسي بود اما يبزرگار يز بسي چ مشهور شدنيبرا
دائماً کردم که يمن احساس م. يي رو به رويتر بزرگيک سرخوردگيبا 
  نکته دوبارهنيا.  کنميومد رو راضي ازشون بدم مي که در کودکييهاد آدميبا

  . کردبازات يواقعچشمام رو بر 
 يلي خن روياز ا ،ميشويسرکوب مما همه واش متوجه شدم که ي واشيمن 

  .گاهم کجاستيدونم جاي بکنم اما نمين مورد کاريلم در ايما
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طور نيامگر . اندگره خورده هم هاست بير جهت فرهنگ و س هبه : نيراب

 که در حال حاضر کارگران توسط فرهنگ سرکوب هنيست؟ منظورم اين
  ... اسلحه باشوند نه  يم
  

  ....اند شدهقيحمها تآن: جان
  
 ننديآفريرا م ا آنيست که هنرمندان ا يو فرهنگ مخدر همان فرهنگ: نيراب
  ...کنند يداغون ما يو 
  

 يسعن مصاحبه ي هم درم ويهاست که من در آلبوم اي کارن همانيا: جان
 ،ذارمر بگيتوانم تاثيکه م ي کسانبر آنن است که يام ايسع. انجام دهمکنم يم

خواهم به يم. دارند پرسشگر ي ذهناي  وايرو که هنوز ييها آن،موثر واقع بشم
  .به سر آمده يا خلسهيهام که دوران خوابيها بگوآن
  
 يها آهنگي رويگري مردم اشعار د همحتا در گذشته که يدونيم: نيراب

 اوت متفياجران يچند»  زرديياير دريز« ترانه مثالً. اشتندگذيها متليب
 : شدين بند شروع مي ا باخواندنديون مي اعتصاب کهييها از اونيکي. داشت

 يياجراما در مدرسه اقتصاد لندن . »ميکني مي زندگياهي گما با نون و کره«
  .شديشروع م  »در مدرسه سرخ اقتصاد لندنما   « مصرعم که بايرو داشت

  
 ازش  که من ياگهي دآهنگ.  دوست داشتميلي را خي آخرنيا من  :جان
ل را يبود که طرفداران فوتبال در اوا» همه با همحاال «ترانه د آميمم خوش

که  بود» دي رو به صلح بدهيگريشانس د«ترانه گه ي ديکي. شخواندنديم
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، چرا که حالم کرد خوشيلين خياو شد کا يآمرضد جنگ در جنبش آهنگ 
 روزيما پ« آهنگ يجاه ه ب کوار بودمديام. بودمساخته  اونو يبا منظور خاص

 ني امن. تمساخيم يتر نوز يجدهم بود چيکه متعلق به قرن ه» دشم يخواه
م که مردم بتونند ساز بدي بارو ييهاآهنگ کردم کهيرا درخود حس متعهد 

 است که خاطرن يهمه ب. بخوانندشا در تظاهرات يابان و ي کوچه و خيتو
  ...هنگ بسازم آکي  انقالبيبراخواهم يروزها م نيا

  
ها هم در  آن تازهم کهي داريانقالبترانه مون  به تعداد انگشتانفقط ما   :نيراب

 يکنيدا مي پيزيمان چاگذشته يقيا در موسي آتو. قرن نوزدهم ساخته شدند
   ساخت؟ي انقالبيها که بشود با آن آهنگ

  
سن و   جوانان هم ي برا اند رول راکيقي من شروع کردم، موسيوقت  :جان

از ين يزيچبه   جوانانما.  بوديواقعانقالب ک ي خودش  من تيسال و موقع
ال و احساسات سرکوب شده مان را با يام يم تمامي بتون با آنم کهيتداش
 ديقل تها راييکاي آمريارانه کميما هوش. ميکناد يفربلند و واضح  يصدا
 يبيترکآن  از يمين که ميمتوجه شد يقيموستر آن قي دقيبا بررساما . ميکرد

 يقيموسگرش يمه دي نها ود پوستي وسترن سف وي کانترکيموزبود از 
ا سفر ي دنيبه آن سوقا ي از اروپا و آفرهان ترانهيکثر اا.  و بلوز بوداناهيس

 از يليخ. گشتندي خودمان باز ميه سوبکرده بودند و حاال دوباره 
ه ن بيا. نديآيس ميو انگلرلند يلون از اسکاتلند، ايباب دخوب  يها آهنگ

  . تبادل فرهنگ بودينوع
 بودند ناهاي من آهنگ سيها بران آهنگيترد بگم که جالبي بابه هر حال

 ر شکمت رويزماتحت و گفتند که ي ممثالًها آن. ها ساده بودندچرا آن
از  ها که آن درييهاها، ترانه کشتزاريهاترانهو .  بوديز نو ايچ که بجنبون،
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ه تونستند خودشون رو بينمکه  يي از آن جاهااون. ندگفتني مشانيهاجرن

در را گذشت يمها آنبر که چه   آنناچاراً ان کنند ينه بصورت روشنفکرا
ا ي» يبلوز شهر« يقيبود موسطور نيو هم. کردنديان ميبچند جمله ساده 

  .گفتندي منزاعاش از سکس و شان که همهامثال
بود که  رياخ يهان سالي در اتنها . بوديجنبه ابراز فردها ني از ايليخ

ن استار ياش ادونمونهک ي. اندان کردهيب» اناهيقدرت س « باالًامخودشان را ک
 يها از خوانندهيليقبل از آن خ. است درباره جنگ اشيقيهست که موس

 اي، و مشکالتشان حليباره توکل به خدا برادرشان يهاترانهپوست  اهيس
اما درست . »دبو خواهد پشت و پناه مونخدا  « بود، مثل ترانهيطلب رستگار

و  سکس پرده ازي هم بودند که با صراحت و بيناهايدر همان زمان، س
  . آمديبود که ازشان خوشم من خاطر ي به هم هممن.  گفتنديشان ميدردها

  
اروپا گرفته  ي محليهاترانهوسترن از  و يکانتر يقي که موسيگي متو: نيراب

 ند؟ستي ني وحشتناکيزهايها چ وقتيبعض ي محليهاترانهن يا ايآ. ندشد
  .زننديحرف مو شکست خوردن از باختن ش اههم
  

 چرا که متعلق م،ي بودي محليهاترانهن يه ايما عل ،ميبچه بود  کهيوقت  :جان
 در يي آبجووانيبر گردن و ل يلشا بودند با يانيدانشجو. به طبقه متوسط بود

و کاسل کار ي در نيمن در معدن«  :ترانهشان اي سوسوليدست با صداها
فقط چند تا  يدونيم. خواندنديمرا  ها چرت و پرتلي قبنيو از ا» کنم  يم

. آمديخوشم م ک بهانيني دوم ازيتا حدودمن . بودشتر نيب خوب ي محلترانه
  بندرت همونيزيو و تلوي راداز. ورپول بوديز خوب هم تو ليچند تا چ
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 يرلندي ايکارگران واقعکه خود  شدي پخش ميمي قديلي خيها ترانه
  . بودار شگرفيرشان بسيشان و قدرت تأثاخواندن  يم

کهنه  يزيچ دارند ي سع،ي سوسولي با اون صداهاي محليهايقياما اکثر موس
 زيدن چيتداوم بخش: آورماللک کم ي ،مثل باله. رندزنده نگهدا راا مرده ي

 راک اند رول نيهم يمردم يقيموس امروزه . توسط جمع کوچکيکوچک
 يتين نکته اهمي اما اکا در اومده،ي از دل آمريقين موسي اهر چند که. است
خودمون رو  يموسقنه که ما يچه مهم هست ا  سر آخر آنچرا که ندارد

  .ميختسا
  
اک رابطه  آوانگارد و ريقين موسي بتورسه آلبوم ينظر مه وکو، بي: نيراب

به تو در خواهم  يمداد که  به من  يادهياگوش دادن به آن . کنهيبرقرار م
 نهيدر متن و زم قطار را ي روزمره، مثل صداي عادي صداهاتو. ان بگذارميم

ار يمع ين مستلزم نوعياد که اينظر مه ب. يدهيمات قرار يقيموس
 د دري که هنر نبادن داريد بر ايو تأک. است مرهل روزي مسايشناس  ئيبايز

  ست؟يطور ننيا. دمانها در بند بها و موزهنگارخانه
  
ک شوند تا يق و تحري تشو به مردم بدم کهيزيخواهم چيمن م. قاي دق:وکوي

 .بکاهند و خود را بسازند ي اجتماعي فشارهااز سرکوب و بتوانند قياز طر
رو باز م در يارهان رو من در کياز ا. بترسندد ي نبا خودِيسازخودها از آن
  ".پ فروتيگر":  خواهند بکنند، مثل کتابميچه م گذارم که مردم هر آنيم

 چرا ، که از خود مطمئن هستندييهاآن  :وجود داردا ي در دنآدمدو نوع اساساً 
ه خود را يروح که ييهاو آن  اورند،يوجود به ت بيدانند چگونه خالقيکه م
 از اند کهن کردهيها تلقد ندارند چون به آن به خويچ اعتمادي و هاندباخته

ستم يس. رنديفقط دستور بگد ي و باستندي برخوردار نيتيخالقچ قدرت يه



 ٢٩٧  \  يک هنرمند متعهد و انقالبي به جان لنون ي سهميادعا

 
 را يتيمسئولچ يکه ه ادي خوشش مييهاموجود و کل دم و دستگاه از آدم

  ..هم احترام نگذارندبه خودشون رند و ينپذ
  
   ...ستن رابطه اي هم دريکنترل کارگربه گمانم : نيراب
    

. ندينبرها از روس ها نکردند؟ آنتجربه رو  ني ايوگسالويمگر در : جان
  .اوضاع از چه قرارهنم يجا بب خواد برم اوني دلم ميليخ
  

ه اما ب. ندربب يستيني استاليالگو از  کردندي سعها آن.  جدا شدندچرا: طارق
 ياسي سيکراسوبورک ي، مستقر سازند ي کنترل نامحدود کارگر آن کهيجا

ج به سمت منکوب کردن يتدره ب يکراسوبور. اندکردهاده يپرا  يسفت و سخت
 قر کردندستمرا زم بازار يستم مکاني سبر کل و ش رفتيپ ي کارگرابتکارات

  .دمختلف شن مناطق ي ببرابر روابط ناشيداي موجب پ کهيطوره ب
  

حتا . انجامه يمک نفر يت يشخصش يک هاد که همه انقالبات بينظر مه  ب:جان
م در کوبا هم با چه به گمان. بودند"  ملتيکدخدا"ک يها هم محتاج ينيچ

از د يما باخودمان  يغربمدل سم يدر کمون. ن شوديچندل کاسترو يگوارا و ف
  . مي درست کندئاليا" يکدخدا"ک ي ياليخچهره کارگر 

  
ن يرط ابه ش. باشد خودش اشطبقه کارگر قهرمان: هي خوبيدهين ايا: نيراب

ک قدرت ي ن کهيبه شرط ا ه، و نباشيدي بخش جدنيتسک وهم تکين يکه ا
 را اتيروکرات زندگوبک يا يو دار هيک سرماياگر .  باشهي واقعيکارگر

  .يکنيم اش جبرانتابا توهماتتو هم بگردونه 
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  . داشته باشند به نفسد اعتمادي باآدم ها  :وکوي
  

 اعتماد به نفس قطره قطرهد يبقه کارگر باط.  استياتي حيان نکتهيا: طارق
 ،ه بجنبديطبقه کارگر با. رهيتونه انجام بگيغات نمي با تبلن صرفاًيا. کسب کنه

 :ديان بگودارهي سرمابهره و يدست بگه  را خودش بيد امور کارخانهيبا
 در ۱۹۶۸ ي که در ماه مبود ين همان کاريا. "ديها گورتان را گم کنآشغال"

  . شدندواقف  خود به قدرتکارگران ... آغاز شدفرانسه 
  

  ؟مگه نه ،نبودفرانسه ست يحزب کمونن امر در قد و قامت يا اما :جان
  
 يون کارگر اعتصابيليبا ده مو گر نه . اش را نداشتيگآمادحزب بله : نيراب
 اشغال به جنبشرا س ي پارميعظاعتصابات توانستند ي مي به خوبهاآن

، دولت ژنرال دوگل را  کنندي رهبرل وي تبديسسات دولتها و موساختمان
 يهاشوراا يس و ي از نوع کمون پاريني نويکومتح يسرنگون کرده و نهادها

ک انقالب يخود آغازگر هم به نوبه ن ي که ا،ن کننديگزيجاه را يه در روسياول
ه بها آن. از انقالب واهمه داشتست فرانسه ي حزب کموناما. بودي ميديجد
ه با ح دادند کيترج، ق کنندي تشوابتکار عملکه کارگران را به  ني اياج

  ...د کننساخت و پاخت يمقامات دولت
  

 اتفاق يتمام انقالبات زمان.  هستيجا مشکل ني، اما در ايعال اري بس :جان
 طبقه باها توانستند نيمثل ا يروشنفکرانا ين و يدل، مارکس، لنيافتاد که ف

 خود داشتند و دور و بر ي خوبيهاآدمها آن. ر کنندرابطه برقراکارگر 
جا  نيا. بودندشده شد آگاه يها وارد م  که بر آنيکارگران هم به درک ستم

ل و ياتومب کيداشتن کنند که ياند و فکر مدار نشدهيها هنوز باما آن
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د که ي کنيد کاري شما با.کنهيشان را حل ماون تمام مشکالتيزيتلو

 مثل ياتيآموزان با نشرچپ با کارگران در تماس باشند و دانشان يدانشجو
  .شما آشنا شوند

  
باز هم بر م و ياکردهش تالش يهمواره براما . حق با تو استکامال : طارق
ب يتصوبه  خواهديم که دولت يدي جدحهيالن يا. ميئافزايمان ميهاتالش

دا يپ ي آگاهشاناتيوضعشتر به ي بهر چه کارگران شود کهيبرساند موجب م
  .کنند

  
کنم که يمن فکر نم. اجرا باشه حه قابليالن يکنم که اي من فکر نم :جان

لسون دون يت وحکومکردم که يمن فکر م.  کننديآن همکار  باکارگران
ن يافظه کار بحس از حزب مير انگلينخست وز( ثي هحکومته بود اما يما

ورد مترو م. بدتر بودمراتب از آن هم به ) ۱۹۷۴ تا سال ۱۹۷۰ يهاسال
 خود يتوانند در شهرهاي نمي پوست حتاهي سمبارزانو گرفته  تعرض قرار

. شودي فروخته مي جنوبيقاي به آفريشتري بيحات نظامي و تسل، کننديزندگ
 متري چند سانتثيلسون و هين ويل گفت اگرچه بيوه چارد نيطور که رهمان

  ...ميکني ميفاصله کم زندگن يهم ما در ي ولستينفاصله شتر يب
 

 يهااستيبود که سحزب کارگر ن يا. تونم نظر بدمياش نمبارهدر من  :طارق
دوار يت کرد و اميتنام حماي از جنگ در و،مهاجران را آوردضد ينژادپرست

  ...ب برساندي را به تصوي کارگرهيبود که قانون ضد اتحاد
  
ب کارگر و احزان ي تفاوت بترمين چند سانتيدر همن که ما ياد يشا: نيراب

  که ما درستهي تا زمانن نکتهي ا اما. باشه درسته،ميکن ي ميندگزمحافظه کار 
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 ما را مجبور به ثياگر دولت ه. مير دهيي را تغيزيم چيو نتوانم يخود نجنب
که  ني ما باشد بدون اي برايز خوبيد چيکند شامتر يچند سانتن يهمترک 

  ... باشدن بودهيمنظورش ا
  

دهد ي قرار ميطين ما را در شرايا. ما فکر کرده نکتهنيبله من هم به ا: جان
 سرخ ي ستارههينشر کماکانمن .دآمخواهد سر مردم ه م چه بيدانيکه نم

 يديامد نور يشاخونم که يد مي امني ارا به) ايتاني برستيکمونحزب ه ينشر(
 ي؛ انگار برااندنوزدهمدر قرن اونا رسد که ينظر مه  اما ب،مابييدر آن ب

  .سندينوي مرفتهر  و زوار دي فزرتسال اني ميها براليل
هم ها ن سن و سال آنيم، چرا که در ايورآيد به کارگران جوان رو بيما با

  .خواهآرمان  هم واندشجاع
 چرا که کارگران ، کارگران روندي سو به که شدهيقيبه هر طرد يون بايانقالب

از کجا م يدانينمست که ن ايه در اي قضيالبته مشکل. ورندآي نميها روبه آن
مشکل . مي داشته باششرکتد يباهمه ما ن امر دشوار يدر ا. ميکنشروع د يبا

  دورتر همشوم از طبقه کارگريمتر کيت نزديواقعست که هر چه به ا نيمن ا
را  ما يهاآهنگ. ديآيشان منک خوشيها از انگلبرت هامبرد آن. شوميم

 از هم هاتليبگروه امروز .  استين خود معضليخرند و ايان ميدانشجو
 ،مي بودبا هم  کهي را که زمانيريتاثگر آن يدما . تکه شده چهار ده ويپاش
  ...ميندار

  
 يليد که خيکني شنا مييجامعه بورژواان يشما خالف جر حاال  :نيراب

  . استدشوارتر
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 تحت غيتبل و پخش ي و تمامانداتيشر نيها صاحب تمامآن. قاًي دق :جان

،  دکايهاوياستود  م تنهايکردکارمان را شروع ما که  يوقت. هاستکنترل آن
 يبرا. کردنديم پخش ضبط وشما  يهاآهنگ بودند که ي ام آي و اسپيليف

 عبور ي بورکراسليض و طويداالن عرد از ي ضبط بايهاويدن به استوديرس
 هک آلبوم دوازدي ضبط يبرام که ي بوديطيدر شرا  روزهاما در آن. يکرديم

  . ميشتر وقت نداشتيساعت ب
 يموفق بشاگر و  يباشن يسرشناساگر هنرمند . طوره ني هم همن روزهايا
سلسله مراتب . ي خوش شانسيلي خ واقعاًيريساعت وقت ضبط بگ کي

ها  آن تازهو. دنيبهت نم يگريوقت ضبط دات مشهور نشه آهنگاست و اگر 
م ي بدانتقال  لِپاَ يويدوه استم بي کرديسع.  دارند در دست را همپخشکنترل 

 ام يا.  کنترل خود دارنددرز را يها هنوز همه چآن. مياما سر آخر بازنده شد
. آمدي از آن خوششان نمهان برد چرا که آني ما را از بي"دو باکره" آلبوم يآ

چقدر . دندش آلبوم  جلديرو بر ترانهشعر مانع چاپ ها آن  ن ضبط،يدر آخر
 اما اجازه يآهنگ رو بخونتو دهند که ياجازه م. اکارانهي و رسخرهم
  .يوانگيد. يرا بداناش کلماتدهند که   يمن

  
ش ريثأد تيشااما د، ي داري دسترسيکمتر يهاآدم به اگر چه حاال  :نيراب

  .شتر باشديب
  

نسبت به  که طبقه کارگر بگم شروع يبرا.  درست باشهتونهي منياه، ل ب :جان
ها از آن. نشان داداز خود  يفن سکس واکنش مپرده حرف زدن ما ازيب

ها د آنيشا. شوندي ميسرکوب جنسها مثل همه آن.  هراس دارنديبرهنگ
  . کنهيجاد نمي و مشکل اهيراهه ب سربچه ) يمک کارت (ل پ کهکردنديفکر م
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 ياريبسنژادپرستانه داً يشد يهام نامهيوکو ازدواج کردي من و يو وقت
 يدادند که سرانجام روزي هشدار ممنبه ها حتا آن  ازيبعض. ميافت کرديدر

 د که دربو ييهاي از طرف ارتشعمدتاً هان نامهي ا.ديم را خواهد بريگلووکو ي
  . افسران. کردندي مي زندگشهر

ن نشانه يد اي، شاشدهتر دوستانه ر کرده ويي تغ کارگران با مافعالً که برخورد
کردن  داري از خواب بيبراان يد که دانشجويآينظر مه ب. ر باشديي تغکي

 و يآگاهاگر . ندا برخوردار شدهيگاهآ از ي به اندازه کافبرادران کارگر خود
ن ي هميبرا.  خواهد شدست و نابوديند، يکنتقل نمنگران ي را به دتانااطالعات

با کارگران همدم شده و نه که ياان ياز دانشجوين نيترمبرمم يگوياست که م
که  نيص ايالبته تشخ .ستينر ر و ِوِششان ااترنظها را قانع کنند که آن

 نظام اتينشر چرا که ه، مشکليلي خکننديم  فکرطوره کارگران چ
  .کنندي منقلرا  ٢ ک فدري مثل وييها خزعبالت آدميدار هيسرما
با خصوص ه ب م با خود کارگران است،يستق مين تنها راه، گفتگويبنابرا

با نظام هم ها خودشان م چرا که آنيها شروع کنآناز د يما با. کارگران جوان
 هاآدم. مگي مدرسه مازم ان خاطر هست که من در آلبوميهمه ب. مشکل دارند

دست  در مدارس، ي، سرکشهااعد و چهارچوبو قر پا گذاشتنيزرا به 
  .  کنميمق يو تشوک ي تحريدولت يبااله مقامات  بنيتوهو انداختن 

  
 يهاتيم واقعيتوني چرا که م،ميا خوش شانسواقعاً  من و جان: وکوي

چه که مهم هست   آنميدوني خوب مم امايخودمان را خودمان درست کن
  .گران استي با د کردنارتباط برقرار

  

                                                 
  ۱۹۷۳ تا ۱۹۶۹هاي  سال طيهاي کارگري انگليس در اتحاديههبرر  - ٢
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م يشيم  متوجهمه رشتيم، بيشي روبرو ميشتري بيهاتي هرچه با واقع :جان

هم شتر يب م،يشو يتر مي هرچه واقع.انديواقعريغروزانه  ياصل يها برنامهکه
 نيم، درست مثل ايشويتر مکالين جهت ما راديبه هم. ميريگي مشان راامچ
  .بوديمشتر ي بيليکاش تعدادمون خ يا. ي باشر افتادهي گيبست بندرکه 

  
خصوص در برخورد ه  بد باشي سنتدينبا مانرفتاردر برخورد با مردم   :وکوي

د مردم را به يد ما بايد و سخنان جدي جديهابا روش. ي دولتيهادستگاهبا 
 داشته باشدتواند ي ميا قدرت خارق العاده نحوه  برخوردنيا. ميتعجب وا دار

  .ديها از شما توقع دارند را انجام ندهچه که آن که آن شرط آنه ب
  
 از يتا وقت اما دارد، ياتي نقش ح ارتباطاتک جنبش،يجاد ي ادر امر  :نيراب
  .دبو يخواهمفلوک و عاجز ت ي در نهاي برخوردار نباشيا تودهک قدرتي

  
جز  که دآيره، به نظر ميگيدلم مکنم واقعا يتنام فکر مي که به وي وقت :وکوي

ن يثل امو داشته ها ادامه ن خشونت قرنيا.  نماندهي باقيگريدخشونت راه 
 رهيش مي پ ارتباطاتياي دن کهيسرعتن يابا . که تا ابد هم ادامه خواهد داشت

  رويديدائماً با رسوم جد. مينيآفريب را يديجد يهااه و روشد ريباهم ما 
ما در .  گذشته استيهان دوره همانند صد سال زمانيپنج سال ا. ميبه رو ا
 يخينه تاريشيدوران ما فاقد پ.  ندارديخيم که تاريکني مي زندگياجامعه
  .ميرب ِبيميقدم از الگوها يناتوين مي، بنابرااست

  
 داوطلبانه حکومت را واگذار ياهکماحطبقه چ يهخ يدر طول تار: طارق

  .د باشه کرديفرق کنميمهم ننکرده است و گمان 



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٣٠٤

 

 ونيزي در تلويامن برنامه. ستي نيقوله ذهنک مي اما خشونت صرفاً  :وکوي
 از اش را کامالًنييتنه به پام ين. تنام برگشته بودياز وکه  يجوون درباره مديد

: ن بود کهي که گفت ايزيکه گوشت بود و تنها چيک تيفقط . دست داده بود
  ». بودي تجربه خوبکي بگمانم خب«
  

که همه  نيخواست به اياو نم. ت روبرو شوديخواست با واقعياو نم  :جان
  .  کند فکررفتهدر به ز يچ
  
  .دياي بچه خودت هم ب، ممکنه سر اما به خشونت فکر کن :وکوي

  
 ييها آنبا حمالتکنند يه ستم مبارزه مي که علييهاوکو اما آني  :نيراب
 ييهار نکند، آنييز تغيچ چين است که هيادر شان امنافعشوند که يه مهجامو

و  د ي بوگساي شهرهايلااهبه . شان دفاع کننداخواهند از منافع و قدرتيکه م
احقاق  ي که برايوقتها آن. اريرا به خاطر ب يرلند شماليد در ايفالزرو
تنها . ور شدها حملهرحمانه به آني بژهيوس ياهرات کردند، پلظشان تاحقوق

 از  را نفر را کشت و هزاران نفر۱۰س ي پل۱۹۶۹وت ماه اک شب در يدر 
   از خود را نداشتند؟ها حق دفاعا آنيآ. رون رانديخانه ب

  
ن درجه از وخامت ي قبل از آن که به ا مشکالته که بخاطرهن يهمه ب :وکوي

  . برخورد کردديبرسند با
  
  د کرد؟يه باچ ، که اتفاق افتادي وقتبله، اما  :جان 

  
  . ري اجتناب ناپذ هم وهم موجه است شاناه ستمگرانيمردم علخشونت : نيراب
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 يها کانالقي از طرتوانيمنشان داد که  ينوعه د بي جديقياما موس  :وکوي

  .درجاد کي ا تحولياتد ارتباطيجد
  

  . نکردرييتغز يچچ يطور که گفتم ه  بله اما همان :جان
  
چه که  آن.  انجام گرفتاوضاع بهبود  جهترات دريي تغيخب بعض  :وکوي 
  . انقالب کردهم بشهبدون خشونت د يشا که هنيخوام بگم ايم
   

  ...رهيرقدرت بدون مبارزه امکان ناپذيتسخ  :جان
  

  . استيدي کليان مسئلهيا  :طارق
  

که دهند يها اجازه نم آن و مهم باشهي اصلي مسأله بر سر مبانيما وقتا  :جان
 خوب کار کردن و ها حقبه مردم تن. دباشن  برخورداريقدرتن يتراز کممردم 
  ... را هرگزيقع قدرت وا، امادهنديرا مدر برابرشان دن يرقص

  
  مردم به خودشان اعتماداگر  همبعد از انقالب يحتست که  انيله اأمس  :وکوي

  .شدخواهند رو هروب يديمشکالت جد باز هم با  نداشته باشند،به نفس
  

ز کردن يتداوم و حفظ انقالب و راست و ر مشکل ، بعد از انقالب :جان
 راه وني است که انقالبيعيطب کامالًن ي ا. متفاوت استيهادگاهيات و دينظر
  هم و بعدوند شمنشعب ي متفاوتيها گروه ارائه دهند، بهي متفاوتيهاحل

ن يع؟ اما در مگه نه نه،يهمک يالکتيد. وجود آورنده د بي جديهايبندگروه
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. ندبخشم يحکت را نيو قدرت نوند  با هم متحد شوه دشمني علديباها  آنحال
ه ين قضيد که مائو  به ايآينظر مه ب. ا نهيه باشد يض قيگون جوابيدانم اينم

  . دادامه ده يه بازطور بداند چيآگاه است و م
  
ک ي که وجود دارهخطر ن يهمواره ا ي دولت انقالبکيقرار تبعد از اس  :نيراب

ها ستياليانقالب توسط امپر يانزوا. را دوره کند  محافظه کار آنيسروکراوب
   .د شوين خطر مياد ي موجب تشديابي کم از فقر ويو مشکل ناش

  
 يديجدت يد وضعيند بادي تازه به قدرت رسيروهاي نپس از آن که : جان

 . دتداوم داشته باشها آهنها و راهچرخش کارخانهوجود آورد که   هب

  
ا يو ها تواند کارخانهي نموجه چيبه هستمگر  يسکراو بورکي بله اما  :نيراب

  .  بچرخانندي انقالبيکراسودمراه آهن را بهتر از 
  

ما . ميايي بورژوايهازهيز و انگي حامل غرادرونمان در بله اما ما همه  :جان
س مان حابا جان و روح به استراحت را ازين و م شديخواههمه خسته 

انقالب را آتش د و يز را بگردانيد همه چيتوانيشما چگونه م. م کردياهوخ
ش ي که براييها خواستهي که به همهيد زمانيرنگه داور شعلهشه ي هميبرا

  د؟يده باشيرسد، ياهانقالب کرد
اما بعد از مرگ مائو چه خواهد . کار را کرده است نيان ي در چالبته مائو

ه بطور که گفتم  همان. شدهت ي شخص همشي کمتوسل به او در ضمند؟ ش
  .اند" ملتيکدخدا" کي ها محتاجآدمهمه رسه که ينظر م

ه  اما ب.هيآدم سبکدونم که يم. خونميدارم مخاطرات خروشچف  روزها نيا
.  هستي کار بدآدمک يساختن از خدا  که کرديد که او فکر ميآينظر م
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گه، يها آدمند دانسان خب. دارد نيستيکمون به آرمان يت ربطيش شخصيک

  .نهيااشکال در 
 يساز پاکنمااهفي وظ،ميريبگدست ه بس ي قدرت را در انگل مايروزاگر 

  .است مردم يت انقالبيذهندن به ي بخش حفظ و تداوم و يبورژواز
  
 يمردمک قدرت يم يتوان که در مرحله اول نيتا زمانس يدر انگل: .... نيراب

مردم کنترل  توسط که استقدرت کارگران اساساً همان  که -  مي کنبرقرار
 آنفقط . ميم انقالب کنينتوا ي نم– باشد گود در برابرشان پاسخي بايشده و م

 ولتتواند دي موانده باشد است کهشه دي ر که واقعاً در طبقه کارگريانقالب
  . را داغان کنديدارهيسرما

  
 رند،يدست بگه ها قدرت را ب جواني است که وقتخاطرن يم هبه  :وکوي

  .دبو خواهد متفاوتاوضاع 
  

 ي نمياديز زيچ د شوندگوها وارد   که جوانني ايبراکنم  يمن فکر م  :جان
به دست خود  ي محليبتوانند به شوراهاد دست شان باز باشد  تا يبا. خواهد

 که يانيمثل دانشجور پا بگذارند، يزرس را ا مدرانيت مديصالحا يرند و يگ
 در شرف اتفاق نقده بن يا. ن بردندياز بها را  دانشگاه دريفشارهااختناق و 

  .تحد شوندمشتر يبد يبا هم است و مردم 
 و بدون آزاد ساختن آنان بدون حضور زنان انقالب. ندا مهميلي خهمها زن

مادون بارت -  زني با چنان ظرافتمردساالرجامعه . ستيک انقالب نياصالً 
  .يشياش نماره که اصالً متوجهيم
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وکو ين من و ي بيام در مواردي که مردساالرد تا بفهممي طول کشيليخ
و  بود ستيک کموني زن و ييرها فعال دو آتشهک ياو . فاصله انداخته بود

کردم ي فکر مخودمکه  ي، در حاللنگهي کجام م زود متوجه شد که منيليخ
م بدون خواستيدلم مشه ين خاطر هميهمه ب.  بوديعيکه رفتارم باهاش طب

  .ندکنيم رفتار طوره چشونها نامند با زنيکال ميکه خودشون رو راد آنان
  
چه  اگر.  جامعه بودههيبقبه همان اندازه  هم ان چپي در ميمردساالر  :نيراب

  . شودله آشکارأمسن يکمک کرده تا ا حقوق زنان يمبارزات برا
  

از دو ها  که آدمي که ملتفت نشده باشيتا وقت. سخره است من واقعاًيا  :جان
ن سخاعتقاد به قدرت مردم  از يتونيم طورهاند چ زن و مرد  متفاوتجنس

  .يبگ
  
 که او را هم سطح و شأن خودت يباش يکس عاشق يتوني ميزمان تنها  :وکوي

 تيامن و عالقه بلکه صرفاً به خاطر عشق ياز روها نه  از زنيليخ. يبدان
ها از  هست که زن هم ن خاطريبه هم اساساً .ورندآي به مردان رو ماست که

  ... متنفرندهامرد
  

  ...متقابالًو   :جان
  
 ي دارانتظار طوره، چي برده داشته باشکيات  در خانهيوقتن يبنابرا  :وکوي

م يکن يست که اگر سع انيزنان ا ما مشکل. يکه در خارج از خانه انقالب کن
ها  از زنيليخکه  ماند چرا مي تنها خواهعتاًيطب ،ميآزاد کنخودمون را 

ک ي نيبنابرا. ددهنيح ميرا ترج آن معموالً هم ند و مردانباشحاضرند برده 
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از دست را م ردا ميآ«   :د و از خودش بپرسديازماياش را ببختد يشه باي همزن

 .هزيغم انگار يبسن ي ا»؟دخواهم دا

  
 يبرااو .  بودييرهار يسخت درگ با من ييوکو قبل از آشناي. البته  :جان
حت  ت کامالً هنرياي دن-  مردان بجنگه ياياش مجبور بود در دنيت کاريموفق

.  بوديانقالبم او سراپا شور و شوق ي شدآشنا با هم يوقت. استتسلط مردان 
پنجاه - ست رابطه پنجاهيبايا مي ما :ندارم يشکن يترن نکته کوچکيدر ا

ن نکته يمتوجه ا عي سريليخ. ميداشتينم ياچ رابطهي ها اصالًيم يداشت  يم
 اِهيسکاکا  ،زن: نوشت» نووا« در مجله يا مقالهتر درشيپاو دو سال . شدم

  .ستايدن
  
ند کني که جهان سوم را غارت ميستيالي امپريمادر کشورها. قاًيدق  :نيراب

 بود که يزمان. ه شرکت دارن امري ا هم درنمام و حتا فرهنگيکني ميزندگ
  ...شديکا پخش مي آمري صدايوي رادازتل ها ي بيهاآهنگ

  
هم د ي شا،مي بوديدارهيسرما يهايعمصنوگفتند که ما آدم يها مروس  :جان
  ...قت داشتيحق
  
  .دنديديها را نماحمق بودند که تفاوت يليخها آن  :نيراب
  
 قرن يمردم يقيموسها تليب يقيموس. از چه قرار بودت ي واقعمينيبب  :وکوي
 بارچوهها اگر در آن چآن.  بوديدارهيسرماارچوب هستم در چيب
  .دکننتوانستد بينمجز آن  يگريکار د  کننده برقرار با مردم رابطخواستند  يم



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٣١٠

 

  
رون آمد و يب) سارجنت پپر(  "ستوان فلفل"  صفحهمن در کوبا بودم که  :نيراب

  .و پخش شدي راک از راديقين بار موسي اولي برابا آن در کوبا
  

. رندي نگيکي کوکاکوال  اند رول را با راکيقيها موسدوارم که آنيام  :جان
از . تر خواهد بودساده گرفتن هم يکين ي اافتديعقب با ي رو ازيمآد يوقت

سبک و خام از  يها و برداشتريواتص يبه جام يها من در آهنگن رويا
  . مکنيماستفاده  يجمالت با محتواتر

خواد را با يآن چه را دلم م و رابطه برقرار کنم  اهلشيهاآدمخوام با يم
  .بگم ساده و رک يزبان
  
واش يواش ي  اما،دآينظر مه  ساده بيليخ يابتدا در اتن آلبوميآخر : نيراب

ه ن نکته بيا به شنونده و شونديمده يچي پاريبس شانايهانغمه و وزن ،اشعار
 درباره است وها بچه ي برا که،"م مردهمانما" آهنگ لمث. بردي ميج پيتدر
  .اندازهيم"  کورسه موش"آهنگ  اديشان، و آدم را به ي روانيهابيآس
  

 که مثال شعر ي احساسهيشب؛ ين جور که تو گفتيهم آهنگن ي، ادرسته :جان
آشنا  کو ي ها سبکبادر ژاپن  يتازگهمن ب .دهديدست م به انسان کويها

ت اتوهمات از يبخششر از ذهنت  ي وقتواضحه. محشره به نظرم ،شدم
  .کنهيق پر مي دقيهايش را موشکافي آن وقت جا،بشهخالص 

ها و ن آنيتفاوت ب. ل را به من نشان داديکو اصيهااشعار  از يوکو بخشي
 يشعرکو يها  بود کهي اگر قرار م.ن تا آسمانهيخودمان از زمالنگ  يطفلک

گفت يل ميو طو ک شعر پر زرق و برگي سرودن يجاه بدرباره گل بگه، او 
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کرد يمطلب را ادا مکه کامالً حق  »نيز چوبي ميد روي سفيدر جامگل زرد «

  ... واقعاً هم.دداي به شما نشان م همي کاملريتصوک يو 
  

  ن برد؟ي را از بيدارهي سرماهشي مطوره ا چيتاني در برتنظره ب جان، : طارق
  

فالکت بارشان  ت واقعاًيوضع بهبا آگاه کردن کارگران فقط کنم يفکر م  :جان
ک يکنند که در يها فکر مآن. دهها احاطه کر که آنيياي روفروپاشاندن و با

 و لياتومبها آن. ان برخوردارندي بي و از آزادکنندي مي زندگيعالکشور 
 هم وجود يگري ديزهايا چيخواهند فکر کنند که در دنينمون دارند و يزيتلو

 دهند که برياجازه مشان ايروسابه  که اند بار آوردهي طورارها آن. داره
با ها آن. شندبارس امدشان در  فرزندانيشاهد تباه  و، کننداستيها رآن
. به خودشان تعلق نداردهم  شانيهااي، حتا روکنندي ميزندگگران ي ديايرو
ت و آزار قرار يها مورد اذيرلندياهان و اي که اگر امروز سبفهمندد يها باآن
  . رند، فردا نوبت خودشان خواهد بوديگيم

را  ي جدکارک ي شهيم مسائل آگاه شوند، نيها به اکه آن به محض آن
طور که همان. ندريبپذت يند مسئولنتويکارگران مآن وقت . ردکشروع 

ک شعار ين يکنم ايفکر م .»ازشي نيبه هر کس به اندازه«  :مارکس گفت
ن ي اي براهام، چرا که آني نفوذ کن همد در ارتشياما با.  باشهييد و کارايمف

  .بکشندهمه ما  که شوندي داده مآموزش
 به نظرم. شهيهم وارد مخودمان   باشه که بر ي ستمنيد هميمان باانقطه شروع

 و نادرست يگران کاري کمک کردن به د، که خودت دستت تنگهيوقت
ها د کرد آني بايست، کاريها نن دادن درد و رنج تودهيده من تسکيا. هيسطح 

ه  بيد احساس کنند که براياب. کنند ت بلکه احساس فالکتينه احساس رضا
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 خفت اشان مجبورند دائماًامرار معاش يمزد برارغاز دستنِددست آوردن ِچ
  . را متحمل شونديخوار  و



 ٣١٣  \  يک هنرمند متعهد و انقالبي به جان لنون ي سهميادعا

 
 

Imagine  
there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 
Above us only sky 
Imagine all the people 
Living for today... 
 

Imagine  
there's no countries 
It isn't hard to do 
Nothing to kill or die for 
And no religion too 
 

Imagine  
All the people 
Living life in peace... 
You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 
 

Imagine  
no possessions 
I wonder if you can 
No need for greed or hunger 
A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world... 
  

You may say I'm a dreamer 
But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
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   کتابي و بررسيمعرف

     آني و ربط امروزي سازمان دهيستينيه لنينظر

  ارنست مندل : نوشته   
  هوشنگ سپهر: مترجم 

 
نوشته  "ي سازمان دهيستينيه لنينظر":  از کتاب يديترجمه جد

 يبرا.  منتشر شده استراًيعه اخيارنست مندل توسط انتشارات طل
 ي را که بر کتاب نوشته برايا مترجم کتاب مقدمه،ن کتابي ايمعرف

  .قرار داده است " زميدر دفاع از مارکس" ه يار نشريچاپ در اخت
  
  

  مقدمه مترجم
  

ن بار در سال ي اولي برا يمتن اصل.  است از ارنست مندليا ن نوشته ترجمهيا
ن مترجم به ي توسط هم۱۹۷۹ منتشر شد و در سال  يسي به زبان انگل۱۹۷۴
 سال يدو نکته موجب شد که پس از گذشت حدود س. ده شدي برگردان يفارس

ل ياب شدن ترجمه نخست دلينا.  از آن اقدام ورزميديمن به ترجمه جد
ران يران در بافت جامعه اي سال از انقالب ايبا گذشت س. ه است آن بود ياصل

رات يي طبقه کارگر تغيري آن، و عمدتاً در شکل گيب طبقاتيامروزه، در ترک
 يعي کامالً طبين اوضاع و احواليدر چن.  به وجود آمده استيا قابل مالحظه

از  جوانب مختلف مسائل طبقه کارگر در جامعه مطرح شود، ياست که بررس
 امروزه به مراتب -ن نوشته يا. اشي طبقات ي و آگاه يابيجمله امر سازمان



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٣١٦

 

 يها و معضالت نظر  از پرسشيا تواند به پاره  ي م-شي سال پيش از سيب
 .نه پرتو افکندين زميمطرح در ا

  
با توجه به اوضاع و احوال . ت ترجمه نخست استيفينکته دوم در مورد ک

نه، مترجم اذعان دارد ين زمي در ايع مطلبيسر و ضرورت ارائه ۱۹۷۹سال 
ت يفي بر کين امر تاحدودي شتاب انجام گرفت و ايکه آن ترجمه با کم

د برطرف يصه در ترجمه جدين نقيد است ايام.  گذاشتير منفيترجمه تأث
 .شده باشد

  
اش و نه انتخاب ک کتاب در بارهين نوشته و نگارش ينه انتخاب موضوع ا

تر در سال شيک سال پي. ک بر حسب اتفاق نبودنديچ ي ه۱۹۷۴سال 
مت نفت يسابقه قيش بيبود که افزا" يبحران انرژ"ن يتر ا شاهد مهمي، دن۱۹۷۳

ها   بود که سالين کساني از اوليکيمندل .  موجب شد   راي انرژيطور کلهو ب
 ي آتي دوران بعد از جنگ، رکود اقتصادي اقتصادي شکوفائ تر در اوجشيپ

 . کرده بود ينيبشي را پي بعديدارهير سرمايران فراگو بح

 
رفته شي پي دوران بعد از جنگ در اکثر کشورهاي اقتصاديشکوفائ

" ينزياقتصاد ک "يشرفت نامحدود از مجراي مهر توهم نسبت به پيدار هيسرما
دگاه يد.  زده بوديستيالي و سوسيرا بر جنبش کارگر" دولت رفاه"و 

 موجب شد که چپ يخي گام به گام و مداوم تارشرفتينانه پيب خوش
 آهسته به يها  با قدميش روي به پي کارگريها هي و اتحاديستيپارلمانتار

ها به لحاظ  ت تودهيد بسته و در انتظار آن بودند که اکثريزم اميالي سوسيسو
 در فرانسه بود ۱۹۶۸ن مدعا جنبش ماه مه يشاهد ا. وندنديها بپ  به آنياسيس

 يم که برايخ روبرو هستي در تارين اعتصاب عموميتر  آن با بزرگيکه در ط
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. گرفت  ير کشور را در بر ميت مزدبگيش از دو سوم کل جمعين بار بينخست
گر ين جنبش در فرانسه و در دي از عدم تحقق آمال و آرزوها ا يأس ناشي

 از مسائل ياريش چپ بس موجب شد که در درون جنبيي اروپايکشورها
ط بود که مندل جزوه نسبتاً ين شرايتحت ا. ه مسأله روز شوندار دوبکيتئور

 .سدينو  ي را م"ي سازمان دهيستينيه لنيظرـن" يطوالن

  
 ي روبنا يزم به مسائل و معضالت اساسين نوشته مندل کاربست مارکسيا

 طبقه کارگر و يده، سازماني طبقات ي، آگاهيدئولوژيدولت، ا:  استياجتماع
، و ين، تروتسکي از آثار رزا لوکزامبورگ، لنيشته همراه با برخن نويا. حزب

را "  يذهن" عامل يستيه مارکسي نظري لوکاچ و گرامشيترتا حدود کم
  .دهند  يل ميتشک

  
 در شهر بروکسل ي سالگ۷۲ در سن ۱۹۹۵ارنست مندل که در سال 

  دومي بعد از جنگ جهانيستين متفکران مارکسي از خالق تريکيدرگذشت، 
 بود و آثارش در ي صاحب استقالل فکريست انقالبيک کمونياو . بود

اش به يده و سازماني، اقتصاد، جنبش کارگرياسي سي تئوريها حوزه
 .اندست زبان ترجمه شدهيش از بيب

  
ست و يک خانواده کموني در شهر فرانکفورت آلمان در ۱۹۲۳مندل در سال 

رزم رزا ها بود و همستيپارتاکپدرش عضو گروه اس. ا آمدي به دنيانقالب
 گروه ۱۹۳۰ دهه يها ساليط. نشتکبيلوکزامبورگ و کارل ل

زم ي فاش هم بايسخت و با سري انقالب- يستيه کمونيها از زاوستياسپارتاک
 در اتحاد ينيه ضدانقالب استاليکرد و هم علي در آلمان مبارزه ميتلريه



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٣١٨

 

ستم بود که افکار مندل ي بسده يهان ساليترکين تاريقاً در ايدق .يشورو
 .گرفتيجوان شکل م

  
 مجبور به ترک ياسيل سيتلر خانواده مندل به داليدن هيبا به قدرت رس

 ي که لئون تروتسکيدر همان سال. ک مهاجرت کردنديآلمان شده و به بلژ
ت ي ساله هم به عضو۱۷ مندل ،ن کشته شدي از جاسوسان استاليکيتوسط 

. س شده بود، درآمدي تأسيلل چهارم که توسط تروتسکن الميک بيبخش بلژ
 منشعب از ين، مندل بخش انقالبي استال-تلريمان صلح هي پي امضايدر پ

ن ي سازمان داد و در بيت انقالبسياليست را در حزب سوسيحزب کمون
با اشغال .  پرداختيت و سازمان دهيع فلز به فعاليان و کارگران صنايچمعدن

وست و از يگران په اشغالي به جنبش مقاومت عل اوينازن ک توسط آلمايبلژ
جنگ و  ضِديهاهيست به پخش اعالميوناليست و انترناسيک کمونيموضع 

ان جنگ سه بار يدر جر.  پرداختين صفوف سربازان آلماني در بيانقالب
بار موفق   فرستاده شد و هرير و به اردوگاه کار اجباريها دستگيتوسط ناز

ر و به  يها دستگيگر توسط نازي جنگ بار دياني پايدر روزها. به فرار شد
گر موفق ي بار د۱۹۴۵ل ي در آلمان اعزام شد که در آورياردوگاه کار اجبار

  .ها شديبه فرار از اردوگاه ناز
دهد يک ادامه مي در بلژيکائيت در جنبش سنديان گرفتن جنگ به فعاليبا پا
کند و يس مي را تأسPSB ود، حزبشي از رهبران جناح چپ آن ميکيو 

- ۱۹۶۱ يها سالياو از رهبران اعتصاب عموم. شوديه آن مير نشريسردب
اش از ي و انقالبيدارهيسرما به واسطه مواضع ضد۱۹۶۴در سال .  بود۱۹۶۰
PSBبا ير همبستگي سخت درگ۱۹۶۰ دهه يها در سال.شودي اخراج م 

به دعوت . شوديالب کوبا مر و انقي مردم الجزاياستعمارمبارزات ضد
 ي اقتصاد کوبايده سازمانيرود تا در مباحثات برايگوآرا به کوبا م چه
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 يزم انقالبي از تفکر مارکسينفکيزم بخش اليوناليانترناس.  شرکت کنديانقالب
ها بود آشکارا و ي که در اسارت نازياميتر در آن اشيها پسال. او بود

 و ي، فرانسويکشان آلمانن زحمتي بي برادر ويغ برابريواهمه به تبل يب
 از يکيغات بود که به کمک ين تبليه بود و در اثر همت پرداخيسيانگل

ال دموکرات آلمان بود، ي حزب سوسيبانان که بر حسب اتفاق از اعضا  زندان
 بود که در سال يگارديش به براوستنيگر پي ددمور. شوديموفق به فرار م

 .جاد شده بودي ايوگسالويقالب ت از اني در حما۱۹۴۹

  
 در فرانسه، بهار ۶۸مه ( در جهان ۱۹۶۸ - ۱۹۶۹ يها ساليدادهايمندل رو

ل يتحل  دنبال وي انقالبيرا با شور...) تنام ويپراگ، تهاجمات تت در و
 يستيالي اهداف انقالب سوسيها را برات آنيش اهميهاکرد و در نوشته  يم

ن امر باعث آن شد که يا. دادي م نشاني به درستيدر گستره جهان
س، يفرانسه، آلمان، سوئ(ست کشور يب ش ازيک بي دموکراتيها حکومت

قدرت کالم، قلم و استدالالت ...) ا، زالند نو ويکا، استرالياالت متحده آمريا
 دانسته، يستيالي امپريهان کشوريمندترن قدرتيت اي امني برايدياو را تهد

ن کشورها را ممنوع اعالم ي کرده و ورودش به ايابي نامطلوب ارزيرا فرد او
 که او را اجباراً به کنج دفتر کارش فرستاده ي مسافرتيهاتيمحدود .کنند

 به پنج زبان که ياي باور نکردني و پشت کاريبود باعث شد تا با انرژ
 . ها تسلط کامل داشت، به نوشتن بپردازد بدان

  
وجود آورد که ه ک بي را در بلژيحزب کارگران انقالب ۱۹۷۱ او در سال

 در درون يدارهيسرما چپ ضديها از گروهياري بود از ادغام بسياتحاد
مندل تمام عمرش را . ان عمر از رهبران آن بودي که تا پايجنبش کارگر

 هم ،نيپائ زم ازياليکال، باز و سوسيزم راديصرف تکامل و گسترش مارکس
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 يدان سهم مهمک اقتصاديدر مقام . د کريطه عملي و هم در حيرظدر حوزه ن
 بعد از جنگ يدارهي و سرمايطور کله  بيدارهيل سرماينه تنها در تحل

جا  ار از خود بري بسيطور اخص دارد، بلکه آثار آموزشه  دوم بيجهان
 منتشر شد به ۱۹۶۲ که در سال " اقتصاديستيه مارکسينظر" کتاب. گذاشت

 نسل ي بر رويقابل انکاررير غيثست زبان ترجمه شده و تأيش از بيب
 بر يدرآمد"گرش به نام يکتاب د. ها داشته استستي از مارکسيديجد

. کننديس ميا تدري معتبر دنيها را در اکثر دانشگاه"يستياقتصاد مارکس
 پس از يدارهي است از سرمايلين تحليتر مهم"ني پسيه داريسرما"کتاب 
 ،" مارکسيشه اقتصادي انديريگکلش"ر يگرش نظيآثار د.  دومي جهانجنگ

 کتاب يائيمقدمه بر چاپ اسپان " و"يدارهيامواج بلند انکشاف سرما"
ستم ي بسدهمه دوم ي در نيدارهيل و نقد اقتصاد سرماي، چنان بر تحل"هيسرما

که  هستند ين آثاريآثار مندل نخست« آندرسون ير گذاشته که به گفته پريتأث
 از انکشاف يرظل نيک به تحلي کالسيهاستيبا توسل به مقوالت مارکس

 دوم يجنگ جهان  در پس ازي در گستره جهانيدارهيد سرمايوجه تول
 يشوند و مباحث متنوعي آثار مندل به حوزه اقتصاد محدود نم.)۱(»پردازند يم

 ،"يزم اروپائينقد کمون "،"زميباره فاشدر "،" جنگيمعنا". رنديگيرا در برم
 .)۲(باشندي او مي از کارهاي  بخش"نيالنشتا  وپاسخ به آلتوسر"

 
 و يک انقالبيز ياو قبل ازهر چ. ست نبوديکسرپرداز ماهيرظک نيمندل تنها 

 ي داشت و براباور يستياليت انقالب سوسيست بود که به فعليوناليک انترناسي
ن چهره در ياو نه تنها بارزتر. کردياش سخت تالش ميدهسازمان
 ين روزهاي در بعد از جنگ تا آخريستينبش تروتسک جيده  سازمان

 بر جا د از خويار با ارزشين رابطه آثار بسياش بود بلکه در ا يزندگ
 طبقه ي طبقاتيگاهآ الهها کتاب، جزوه  و مقاله در رابطه با مساو ده. گذاشت
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، "زمي مارکسيالفبا" يهاکتاب. اش به نگارش در آورديدهکارگر و سازمان
طبقه  "، "ي سازمان دهيستينيه لنينظر "، "انقالب اکتبر "، "۶۸ن تا مه از کمو"

 -  و خودي کارگري، شوراهايل کارگرکنتر" ،  "ي طبقاتيکارگر و آگاه
 "نيزم از پائياليسوس" باور ژرف او را به آرمان يهمگ" يت کارگريريمد

  . )۳(دهندينشان م
 

ن يآخر" درت و پولق" و" رود؟يبه کجا م  گورباچفيشورو"دو کتاب 
دوران در  يل اتحاد شوروين مندل به تحليدر اول.  او هستنديهانوشته

 هم در جوامع يده بوروکراسي از پديپردازد و در دوميگورباچف م
 ارائه يستي مارکسيلي تحليدارهيسرما و هم در جوامع پسايدار هيسرما

 .)۴(دهد  يم

 
 در يبا افول جنبش کارگرش که مصادف بود ايزندگ يهاسالن يواپسدر 

 که جنبش چپ و آرمان يهائ، سال"بلوک شرق" يغرب و فروپاش
 ي شده بودند، دورانيخوش ضربات مهم دستيزم در گستره جهانياليسوس

 پنج يکشورها  فرموله کرد، او"زمياليبحران اعتبار سوس"که مندل آن را عصر 
 چپ، يهان گروهيج بي رايگرائد و فارغ از هرگونه فرقهينورديم قاره را در

 يزم انقالبي به دفاع از مارکسيدالوصفي زاي انقالبينيببا شور و با خوش
ار نامساعد يط بسي رغم شرايد جنبش چپ را عليبارها کوش. پرداخت  يم

ن ي تنها ايط کنوني رغم شرايده بود که علين اياو همواره مبلغ ا. متحد سازد
 و يرجزمي، غيزم انتقاديک مارکسيشر د مبيبايتواند و ميچپ است که م

 بر شش از حدي بيهاتيسرانجام فعال.  بهتر باشدياندهي آي بنايکال برايراد
 ۲۰در . دارد ت بازيتنها مرگ توانست او را از فعال. اش اثر گذاشتيسالمت

ن ي ايزندگ به ي ناگهانيک سکته قلبي ي سالگ۷۲ در سن ۱۹۹۵ه يژوئ
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 بشر ي رهائيکار براياش وقف پيکه تمام زندگ و شاگرد مارکس يانقالب
 . ان داديکرد، پا

  
ن يتراما مهم.  از خود بر جا گذاشتي و ارزشمنديار غنيراث بسيمندل م

 انقالب ي برايک حزب جهانيرش به ضرورت يها همانا باور خدشه ناپذ آن
 و اعتقاد يدارهيسرما چپ ضديروهايه ني، به امکان وحدت کليستياليسوس

توان ي ميخي از تجارب تاريريگن که با بحث، تبادل نظر و درسيسخ به ارا
 سدهمندل در .  فائق آمدي جهانيه اختالفات در درون جنبش انقالبيبر کل

ست و ي بسدهدش هم چون مارکس به يها و عقانوشت اما نوشتهيستم ميب
 که برگردان يند، از جمله اثرين ادعاين گواه ايکم تعلق دارند، آثار او بهتري

  . دياش را در دست داريفارس
  

  :سدينو  يش ميها از نوشتهيکيمندل در 
  

 از  يکيآهنگ شيها و حزب پ توده يسازمان ده -ن خوديرابطه ب«
ن مسأله هرگز به ي به اتاکنون .زم استين مسائل مارکسيتر دهيچيپ

 ...دار برخورد نشده استوهي شيا گونه

 ياند نظرن مساله پرداختهي که به ايثارن آيتر اگر به برجسته« 
 يالتيمسائل تشک "ن،ي لن"د کرد؟يچه با"به عنوان مثال به. ميافکن  يب

 يها  اثر رزا لوکزامبورگ، نوشته"هي روسيال دموکرسيسوس
 يماريب"ها، کين، لوکزامبورگ و بلشويه برنشتاي عليکائوتسک

اثر   "يانونر قيحزب غ "ن وي اثر لن"زمي در کموني چپ رويکودک
هدف .  دارندي جدليتيها همه ماه نوشته نيم که ايابي  ياوتو بائر، در م

آثار جورج . ستين مساله نيدار اوهي شين آثار بررسيک از ايچ يه
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گرش ي کتاب د در و چه"ي طبقات يخ و آگاهيکتاب تار"لوکاچ چه در
ها به   آنتوان بهياند که نمي آن چنان مجرد و انتزاع"لنين" با عنوان

ش در يها هم در نوشتهيگرامش. ستي منظم مسأله نگريمثابه بررس
ن ي که در ايه مطالبيپردازد، اما کل  ين مسأله ميست به ايآغاز دهه ب

 يمرتبط به هم هستند که براريخصوص نوشته اساساً شامل مقاالت غ
 .» نوشته شده بودنديات حزبينشر

  
بنا .  طبقات است ازيعار يستياليسوس جامعه يزم برقراري مارکسيهدف نهائ

 حاکم بر يدئولوژيو ا. شود  يم ميبه آموزش مارکس، جامعه به طبقات تقس
در جامعه معاصر .  طبقه حاکم استيدئولوژي اعمدتاً ياهر جامعه

ت يحاکم. باشند  يدار و پرولتر مهي طبقات سرماي دو طبقه اصليدار هيسرما
 يدئولوژيجه ايدار است و در نتهيسرما در دست طبقه ياسي و سياقتصاد

گر ي ديوتا حدود( دار است هي طبقه سرمايدئولوژيحاکم بر جامعه عمدتاً ا
" خانواده مقدس"ن حال مارکس در کتاب يدر ع). يدارهيشاسرمايطبقات پ

 :ديگو  يم

 
ا يجاد پرولتاري با ايت خصوصي است که مالکي حکميا مجريپرولتار«

 .»ده استضد خود صادر کر بر

  
  :ديگو  يباز هم در همان کتاب مارکس م

 کل يا حتيا آن پرولتر و ين ين ايست که در لحظه معين نيمساله ا«
ن است که يمساله ا. داند  ي را هدف خود ميزيا چه چيپرولتار
 چه يخيش، از نظر تاري خويا چه هست و بر اساس هستيپرولتار

 .» را ناچار است انجام دهديکار
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 بر يا طبقه، صرفاً مبارزهي استقرار جامعه بيا برايرو مبارزه پرولتارن ياز ا

 است يان حال مبارزهيست بلکه در عي ني بورژواز يعني يضد دشمن طبقات
  ي بر آگاهيدارهيگر نظام سرماراني مخرب و ويها آمديه پيه خودش، عليعل

 ي واقعيروزيبه پرات مخرب است که ين تأثيتنها با غلبه بر ا.  خودشيطبقات
با توجه به نکات در ظاهر پارادوکسال و متناقض فوق . ابدي  تواند دست يم

   :شود  يسه پرسش مطرح م
  ست؟ ي چي به لحاظ نظري طبقات ياصوالً آگاه - ۱
 در جامعه ي در مبارزات طبقاتي طبقات ين آگاهي ايکارکرد عمل - ۲

 چگونه است؟

 کارگر چگونه است و  در مورد طبقه ين آگاهيو مهم تر از همه ا - ۳
باشد؟   يگر طبقات در جامعه چه مي نزد د يزش با آگاهيوجوه تما

ک يک سان و ي يا  نزد کل طبقه مجموعه ين آگاهيا اصوالً ايآ
توان   ي را در آن مين که درجات و سطوح مختلفيا اي  پارچه است

 و ين ناهمگوني توان بر ايو سرانجام چگونه م. ص داديتشخ
 که ي مختلفيها  بخشي، با غلبه بر جدائ يعني؟ ره شديچ يپراکندگ

 .د در وحدت باشنديبا

  
ق و ي نه به عال يچ ربطيا، هيانقالب بودن پرولتار" عامل"نزد مارکس مقوله 

مان کور به طبقه کارگر ي اي دارد و نه از رو ي و احساس ي عاطفيها يوابستگ
ه ي حاکم در نظام سرماروها ومناسباتين باور بود که نيمارکس بر ا. است

 که هم يا  آن طبقه-دهد  ي را شکل م يک طبقه انقالبي چون و چرا  ي بيدار
.  سرنگون کردن نظام موجود را خواهد داشتخواست و هم تيقابل
دارانه سرچشمه هيد سرماياش در روند تول و نقشيش از قدرت عددا تيقابل
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ت يش از مالکاتيطه محرومواسه اش نه تنها ب رد، و سرمنشاء خواستيگ  يم
 يالغا(اش هم است  ير و اصوليناپذت اجتنابين در انساني بلکه هم چنيماد

به نکته نخست  ١يگريمندل در نوشته د). همه طبقات منجمله خودش
 يستيالي انقالب سوسيني عامل عيخي و تکامل تارينيت عيپردازد و قابل  يم
  يعنين نوشته نکته دوم يدر ال مند. دهد  يح ميرا توض  بقه کارگر ط يعني

  .دهد  ي قرار ميرا مورد بررس"  يعامل ذهن"تر قيا به زبان دقيخواست 
  

 هستند که يا يکيالکتيدو قطب آن رابطه د" عمل"و " هينظر"زم يدر مارکس
 در واقع وحدت بخش يدهسازمان. باشد  يم" يسازمان ده"اش امر يانجيم
متأسفانه، ضرورت . باشد  يم" يي شناساموضوع مورد"و " عامل شناسنده"

اش در اغلب موارد صرفاً يک حزب طبقه کارگر آگاه به منافع طبقاتيوجود 
 قرار ي مورد بررسيالتي تشک-  يکي تاکتي امر يعني" ينيع"ه يو عمدتاً از زاو

 و رابطه  "يذهن" آن به لحاظ يتر به جنبه ضرورت وجودگرفته و کم
  . قرار گرفته استيجنبه مورد بررسن دو ين اي بيکيالکتيد
  

گر در ي ديانيپردازد، به ب  ي در جامعه به کنش ميا در روند خودآگاهيپرولتار
 يدارهيش در جامعه سرمايگاه و نقش خويه است که به جايکار با سرمايپ
 که به واقع ي طبقات ياما آگاه. ابدي  ي دست مي طبقات ي به آگاه يعنيبرد،   ي ميپ

ک سلسله يدار نبوده و بر طبق يچ وجه ثابت و پاي سوژه است به هبه مثابه
. يکيالکتي است دينديرد، بلکه فرآيگي شکل نميکين ثابت و مکانيقوان
ه و عمل ي نظريکيالکتي است در قالب وحدت ديکاريا پي پرولتارييرها

                                                 
1 - "Marx, the present crisis and the future of labour", Socialist register 1985, 

London  
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ه يد به صورت نظريرا نبا"  يآگاه"ن وحدت عنصر ياما در ا). سيسپراک(
تنها " ي نهفته و نامرئينظر " يچرا که آن بخش از آگاه. تصور شدم" ناب"

نقد ه  ب ين آگاهيتواند به ا  يه است که ميت خارج از نظريتوسط کنش در واقع
 يحزب تنها شکل سازمان.  آن شوديموجود افزوده شده و موجب ارتقا

" موضوع مورد شناخت"و " ييعامل شناسا" بمثابه وحدت  يت آگاهيکل
ست ي نيده از اَشکال سازمانيحزب طبقه کارگر صرفاً شکل. واند باشدت  يم

ک طبقه آگاه به ي به ي طوالنيد در روند مبارزاتيبلکه توده کارگران را با
  .اش متحول سازديمنافع طبقات

  
ت، ضرورت و يپردازد و اهم  ير مساله مين نوشته به جنبه اخيمندل در ا
 يکياستراتژ  ي نظرينه ماديک زمي يبنا بر ميالت طبقاتيک تشکيملزومات 

ن يه بودن اي پا ي قرن گذشته او نادرست و ببدر پرتو تجار. کند  يح ميتشر
ه ين نظري هواداران اي چه از سو-ها ستي از مارکسيارين بسيج در بيده رايا

 ي صرفاً ابزاريني حزب لن شانزعمه  که ب- ن آن يو چه از جانب مخالف
 يالتين تشکيک چنيدهد که يسازد و نشان ميمستدل م است، را يالتيتشک

گاه ياش در جاي است که اصوالً ضرورت وجودياسيک امر سيدر وهله اول 
 يني لن  هين رو نظريو از ا. رديگ  ي نشأت ميدارهيطبقه کارگر در جامعه سرما

 ي و رهبري طبقات يآگاه"  يعوامل ذهن" در واقع تمرکز و ادغام يدهسازمان
  .است" يقالبان"
  

ک ي ياسي و سيبود و به لحاظ اجتماعير سلطه نمينه طبقه کارگر زيهر آ
. بودي در جامعه نمينينک حزب لي به يازيگر نيبود د  يپارچه و همگون م

  يها در طبقه کارگر است که آگاه يل وجود قشربندي به دلقاًيدق
تنها . باشند  يدر سطوح و درجات مختلف م ناهمگون بوده و اشان  يطبقات
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 متفاوت و يها  ين آگاهيدن به اي جهت ادغام و وحدت بخش يروش علم
فه يوظ . استيالت آگاه و مجهز به علم مبارزه طبقاتيک تشکيپراکنده وجود 

 مختلف طبقه يها دن بخشي، وحدت بخشي طوالني روندي در طين حزبيچن
  يوزمره به آگاه ريان مبارزه طبقاتي کسب شده در جر ي آگاهيکارگر، ارتقا

طبقه کارگر در مقام .  استيستيالي سوس- يقالبـ ان ي و سپس به آگاهيطبقات
اش در جامعه  ينيگاه عي به واسطه جايطبقه بالقوه انقالب" (طبقه در خود"ک ي

 به واسطه کسب يطبقه بالفعل انقالب" ( خوديطبقه برا"ک يبه ) يه داريسرما
 .متحول شود) ي طبقات يآگاه

  
  : ديگو  يش ميها  از مصاحبهيکيدر مندل 

 
 کاغذ باشد و خواه در تاالر يد، خواه بر رويان از نشر عقاين آقايا« 

 آن چه که   .دهندي به خود راه نميا ها، آن چنان واهمهيرانسخن
اندازد همانا هرگونه عمل متشکل و هرگونه   يها را به وحشت م آن

  .»د استيان عقيافته در جهت تحقق ايتالش سازمان
  
 به نکات مطروحه در ي است در پاسخ گوئين جزوه مندل در واقع تالشيا

طبقه "به " هيطبقه در برابر سرما"تواند از   يا مين که چگونه پرولتاريو ا. باال
  .متحول شود"  خوديبرا
  

 از ياري هم چون بس-  و حزب يني لني مفهوم سازمان ده  کهيطيدر شرا
ع ي انحطاط سريل مختلف، عمدتاً در پيبر به دال انقالب اکتيآوردهادست

ب يف و تخريداً دست خوش تحري شد- سابق يحکومت شوراها در شورو
 يا به سازمانيک سازمان رزمنده پرولتاري از ينيقرار گرفته و حزب لن
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کشان  کارگران و زحمتي قدرت شوراهايک متحول شد و به جايبوروکرات
 در جوامع به اصطالح ينوان ارگان حکومتن موجود مسخ شده به عيعمالً ا
از به ي نيافت، بحث مندل در مورد چرآئيت مطلق ي سابق حاکميستياليسوس

 يک حزب بر طبق الگويجاد ي اي طبقه کارگر و چگونگيک سازمان دهي
 ياز سو.  آن ضرورت تام داردينيکاتور مسخ شده استالي و نه کارينيواقعاً لن

 يگرائ چپيها شي گرايرادات طرح شده از سوياها و گر مندل به پرسشيد
 کارگران يک حزب در روال مبارزه خود به خوديکه منکر ضرورت وجود 

 و ي اقتصاديسازد که خودگردان  يدهد و مستدل م  ي م ي کافيباشند، پاسخ  يم
  . نداردينيرد حزب لنک با کارين منافاتيتر  کوچکي کارگرياسيس

  هوشنگ سپهر
  

 ------------ ---------------------------  
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   ن شماره به انقالب اکتبر اختصاص دارد؟يچرا ا

   زم آن هايزم ما و مارکسيمارکس

    قدرتيخطرات حرفه ا

   ني نخستيزم جادويمارکس

   ي انتقاديک بررسيک ها، ي بلشويريجهت گ

   ني نزد لنيالتيم تشکيمفاه

   الب اکتبر چه گذشت؟بر نسل انق

   ت هايانقالب اکتبر و مسأله مل

   ي در اتحاد شورويمسأله مل

   ت هاين و مسأله ملياستال

    نامهيک زندگيسنر؛ يسا ريالر:  و بررسي كتابنقد

   ۲شماره 

    هيأت تحريريه- سرسخن

   تأمالتي در باره ماركس و جهاني شدن سرمايه

   رژيم سياسي جامعه بورژوايي

   ماركس، بحران كنوني و آينده كار

   بن بست ايدإولوژي بازار

   الملل كاركٌري نقش و جايكٌاه رزا لوكٌزامبورگدر جنبش بين

   يك نظريه ماركسيستي از بوروكراسي - ول و قدرتپ: معرف و بررسي كتاب

   هاي تاريك لنين و تروتسكي  سال۱۹۲۰- ۲۱

   

  :ديري تماس بگري زيا آدرس ها بهينشر يکاغذچاپ افت نسخه ي دريبرا
domiran03@gmail.com 
taliee.publication@gmail.com 

 



 

  

عه منتشر کرديانتشارات طل  
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