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        سرسخنسرسخنسرسخنسرسخن

 در يشود، بر جوانياش افزوده م به خواب رفتنيهاهرچه بر سال"
 . "شدي اش هم افزوده مي بعديداري بيپ

 
ق يرف ١زاني است که ژان پل سارتر در مورد پل نيفي توصبازگفتن يا

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

 .ه باشدين نشرين بازگفت مصداق ايکه ا ن استيد بر ايرا ام" زميمارکس
  
فاصله افتاده ن شانزده سال 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 سيأس و سرخوردگي غلبه بر يمان برا اک در حد توانيتئور
واسطه مشاهده ل راه به ي اوادر همان. ن تز منتج از آن بودي که ايدادهائيرو

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

                                                 
1 - Paul Nizan ) ست يسنده عضو حزب کمونيزان روشنفکر و نوي، پل ن)١٩٤٠-١٩٠٥

ن در ابتدا از يتلر و استالين ھي بيمان دوستي پياو به دنبال انتقاد از امضا. فرانسه بود
.  کندي متھم مي آلمان نازي براي شود و سپس حزب او را به جاسوسياخراج محزب 

  . شوديزم توسط آلمان ھا کشته ميه فاشيگ علخ آن که او در جبھه جنيظنز تلخ تار
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 با دو يران شاهد دو جنبش اجتماعي، در اهي انتشار نشر فترتيهان ساليا
 يگريشناخته شد و د" سبز "ي جنبش او با نام کلم،ياانداز متفاوت بودهچشم

ند و نه ا  بودهدست کين دو جنبش نه يک از اي چياگر چه که ه". يکارگر"
انداز کامال  گانه، اما، به هر حال دو جنبش با دو چشمي يهاکيبا تاکت

 هستند و در يزي کامال  متمايها و با خاستگاهي اجتماعيروهايمتفاوت و با ن
ن روزها با ي اکه ن استيا تيواقع. ي کامال  متفاوتيهايبا استراتژجه ينت

 ين جنبش طبقاتياش، ا و رنگ باختنيفروکش کردن جنبش سبز فراطبقات
 شوديشتر برجسته مياست که هر چه ب

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

 سال گذشته به ي سي ابزارها و روش هاتر از آن است که بتوان باديشد
"  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

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

در . زدي ري مي را پيدين جدي ديعلم شالوده ، دوران مارگارت تاچريکار
 ! خوش آمده استيايورزم، قدم هر تئيمبارزه با مارکس

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

از ر ي اخي ها سدهيها در ط است که آني تحوالتي و بررس معاصر"يانتقاد
ها کيها در رابطه با تاکتي تئوريا بر روعمدتتمرکز . اندسر گذرانده 

www.hks-iran.com



 ٧  \ سرسخن    

 

 يستيالي سوس- ي جنبش کارگريعني، ومانداز دها در قلمرو چشميواستراتژ
  . باشديم
  

 يه داريسرما، 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 عمدتا  از فرانسه آغاز شد و تا به امروز ي پدني ا.ندازنداي مهزم به رايمارکس
ن مرحله از مبارزه با ي اي هايبر تئور . مختلف ادامه داشت استدر اشکال

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

 آنزم به طور خاص در ي چپ به طور عام و مارکسيه آرايمبارزه عل، ۱۹۵۰
 ييه تالش هاي بود، کلي راست امر ناممکني ها"يدئولوژيا" ق ي از طرکشور

بود " چپ"ک گفتمان يتنها با .  با شکست مواجه شدندين دست همگياز ا
نه يزمهم ست فرانسه يعملکرد و مواضع حزب کمون. بودين امر ممکن ميکه ا

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

 و آن دوران يران کنونيت اين وضعي بي ظاهريدر پاره موارد شباهت ها
 ق اس مع الفاريک قي دامچالهم در ي آن که بخواهي شود، بيده ميفرانسه د

ده و يران رسيش به اي در اشکال متفاوت پا"يفرنچ تئور"به هر رو . مي افتفرو
 و يي براي آخوند-يه داريم سرماين رژيشي پي که ابزارهايدر دوره ا

م يش رژي دورانديدئولوگ ها و استراتژهاي اش را از دست داده اند، اييکارا
  . برده انديا و محاسن آن پيبه مزا

  
 بلند ي از اهداف"يفرنچ تئور" از جمله ي انتقادي هايپرداختن به تئور

از ن شماره يدر ا. ه در برابر خود قرار داده استين نشريست که ا ايپروازانه ا
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 ي است جهت معرفيک مطلب کوتاه و موجزين مقاله ياول ،ديدوره جد
.  هاش آنيدايخچه و علل پي خواننده با تاري و آشناسازي انتقادي هايتئور

 در يعنيه، ين نظري اين مؤلفه هاي از آخريکي در رابطه با يدو  مطب بعد
" تيو و واقعيآلن بد" مقاله اول با عنوان .  و استيبطه با فلسفه آلن بدرا

 از مقوالت يح پاره ايو و توضي بدي است در دستگاه فلسفيگشت وگذار
د به مقوله يل بن سعي از انتقادات دانيکي است از  ي ترجمه ايمقاله بعد. آن
 از يکيد ين سعل بير داني اخي که در سده هايياز آن جا. وينزد بد" رخداد"

 به ينه صاحب نظر بوده، مطلب بعدين زمي بوده که در اييست هايمارکس
ش تر به ين مطلب سال ها پيا. د و آثارش اختصاص داردي بن سعيمعرف

نوشته  "سامان نو "ينترنتيه ايد به درخواست نشريمناسبت درگذشت بن سع
  . شد
  

ن يش از ايد سال پچن.  شوديورک کشته ميوي جان لنون در ن۱۹۸۰در سال 
 با جان لنون و همسرش ين بلکبرن مصاحبه اي و رابي طارق عل،تيجنا

د ي اش، از عقايقين مصاحبه از موسيجان لنون در ا.  دهنديوکو انجام مي
، از طبقه کارگر يه داري، از سرمايتنام، از مردساالري اش، از جنگ وياسيس

، Red Mole زبان يسينگل اه ين مصاحبه در نشريا. دي گويو از انقالب م
 Internationa Marxist به نام يسي انگليستيگروه تروتسکک يارگان 

Group - IMGآن شناخته تر از يقيطه موسيجان لنون در ح .، چاپ شد 
ن مصاحبه يارائه ترجمه ا. ه باشدين نشري اش در اي به معرفيازي ن کهاست
ن هنرمند ي اياسينش سات و کي است در قبال نظري سهمين شماره ادايدر ا
انه ناگفته وپنهان ي اش که عامدانه و موذي آن جنبه از زندگيعني، يانقالب

  .نگهداشته اند
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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 ندارين توهميم و کوچک تريواقف

 ي ناممکن ميار دشوار و حتيه را بسينتشار نشرگران تداوم ايمشارکت د
 است که دست کم به ضرورت انتشار ي سخن ما با تمام کسانيرو. مينيب

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

  .مي گوئيطه خوش آمد مين حياران در ا همه دست اندر کيهمکار
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        """"چپ نوچپ نوچپ نوچپ نو " " " "يييي انتقاد انتقاد انتقاد انتقادييييک بررسک بررسک بررسک بررسيييي: : : :     يييي انتقاد انتقاد انتقاد انتقادييييتئورتئورتئورتئور

  هوشنگ سپهر: نوشته 
  
 در همان اوان شکل.  استيدارهيخ سرمايت تارم به قدي انتقادينه تئوريشيپ
ز از هم به ي کامال متمايکم شاهد سه برخورد انتقاد  دستيدارهي سرمايريگ

کال ي راي؛ برخورد)مونيسن س(طلبانه   اصالحيردبرخو:  ميه اآن بود
  ).چهين(انه ي واپسگراي؛ و برخورد)مارکس(
  

ش يپ را يک مهميس مسائل تئوري مدت و ناموفق کمون پارتجربه کوتاه
 ي برايها و استراتژکي، تاکتي طبقاتيت دولت، آگاهيمسأله قدرت، ماه. نهاد
  .ودندن اشان بيترزم از عمده ياليدن به سوسيرس
  
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 يژه انقالب آلمان در فاصله سال هاي 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 سينقدها (يفاست و فلسي 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 مارکسيشکست انقالب آلمان نقطه گسست مهم). 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 سيدند، عمدتا  بر بستريبخش

نخست آن . صه عمده برخوردار بودندين دوران از دو خصي ايهاتيمارکس
علوم  يک معنيدان بودند، در  ا اقتصاديو  شناسدان، جامعه  خيکه آنان تار

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

 روز ياسيک بودند و به مسائل سي هم اهل تاکتيعني بودند، يتشکالت کارگر
نده دور دست را مد نظر يانداز آ که چشميختند، و هم اهل استراتژ پردايم

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

 کامال در يژگين دو ويا.  کرديحا با خود حمل مي را تلويفت روشنفکرص
 آن که بتوانند ي بودند براژ که آنان استراتييده بودند و از آن جايهم تن
از داشتند و به کمک دانش ي هم ني کنند لزوما به دانش تجربيريگ ميتصم
ن ي در هم.زدنديقل ميشان را ص ايشان بود که استراتژ ا دست اوليتجرب

اش نوشتن دن از در بارهيازيبه 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 يباره انقالب نوشتن و انقالب را تجربه کردن کامال در هم تن
  .گريدکير از يناپذک يتفک
  

، يزم در شورويني سلطه استاليجي تدرتي در آلمان و تثببا شکست انقالب
ه در خدمت ي و فلسفه در روسي اجتماعيهايزم، و اصوال  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
-ي را م"کيزم کالسيمارکس" يجا" يزم غربيمارکس"شود و ي منتقل ميغرب

زم نادرست ي مارکسيبرا" يغرب" کار گرفتن صفت درست است که به. رديگ
سازد، معهذا ي آن را خدشه دار ميستيونالياست، چرا که خصلت انترناس

 ي غربي اروپاي به کشورهايستيه مارکسيد بر انتقال بسط نظريمنظور تأک
  . است

  
 ي و اقتصادياسي سيهاکه بر بستر تالطم" کيزم کالسيمارکس"برخالف 

- هي سرمايعمدتا  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 بردي توان از لوکاچ، گرامشي ميربغ

 يها با شکستيي اروپايبا  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. سرکوب شدند
" يست غربيمارکس"ات ينظر.  بوديست و تشکل کارگرينفکر مارکسن روشيب

  . باشندين نکته مي، لوکاچ و کرش عمدتا  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" يزم غربيمارکس"

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

 و به خصوص با يالت کارگري که آنان با تشکبودن يشمندان اين انديا
توسر، ر آلي نظي در موارد نادريحت.  نداشتنديگيست رابطه ارگانياحزاب کمون

شان  است بودند، رابطهي احزاب کمونيا دوالولپ که از اعضايلوکاچ و 
در . ها نداشت به آنيده بود، و متقابال  حزب هم چندان اعتماديچيفرمال و پ

.  و فعال آنيک عضو رسميشتر هوادار حزب بود تا يمورد سارتر که ب
- ک ، و پاي و کارگريست و تشکالت حزبين روشنفکر مارکسيگسست ب

 يهايگژيک، از ويزم کالسيدوره مارکس" رهبران/ روشنفکر"شدن رابطه 
ح ياز به توضيار مهم نين نکته بسيا.  استيزم غربي در مارکسي انتقاديتئور

  . شتر دارديب
  

 و يزم در شورويني به بعد، به واسطه مسلط شدن استال۱۹۳۰مه دوم دهه ياز ن
ر ي و چه در درون سايرو چه در داخل شوياسين 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 رسما  ي در سپهر اندي حاکم هرگونه نوآوريني استاليشود و بوروکراس
چپ را در و ست يفقان روشنفکران مارکسن جو خيا. کنديو قانونا  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
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 و احزاب ين روشنفکران چپ از تشکالت کارگر فاصله گرفتياصل
با گذشت زمان . د سراغ گرفتين امر بايزم را در اينير نفوذ استاليست زيکمون
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 شدن و دوريروشنفکر
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 "ستيروشنفکر مارکس"

" 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 اصوال  رابطه مستقيمردم را به آنان سر و کار

  .دن داريساي 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 بياريهر چند که تفاوت بس. 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 طوالني و به خصوص در آلمان، به ي غربيدارهيسرما
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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
شان نه تنها هنر، بلکه اصوال  هدف ي براييگوروند که انتزاعيش ميجا پبه آن

  .  شوديم
  

 يهام که شکست جنبشيم و باور داشته باشي درست بدانه باال راياگر 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
ست و چپ دوران ي بر روشنفکران مارکسيا مشابهيهاامديد پي بايهم م

  .  گذاشته باشديبعد
  

- 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 يشل فوکو و ژي که ميزم فرانسوياچهيبا آن هستند، از آن جمله ن
- يشد به نظر متر هم گفته شيطور که در پهمان .ندبود آن ي اصليگوسخن

- ازان ارتباطي دارد با ميميات رابطه مستقين نظريک اي تئوريرسد که محتوا

گر يک، ديزم کالسيامروزه، برخالف دوران مارکس. يشان با جنبش کارگر
ه و تعهد ي نظريست که محتواياش نيک روشنفکر به تشکل حزبيتعهد 

ش در ت اي و موقعهگاي جا عمدتاکند، بلکهين ميياش را تعياجتماع -ياسيس
اش است که نظرات وتعهدات ي حرفه ايهاک 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
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 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
م ي تعميه داري 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 عمدتا  توسط انديزم کالسيمارکس
 يا مانع رشد و انکشاف تئورين بخش از دنيزم بر اينيسلطه استال. گرفت
 منتقل ي غربيم سده به اروپاين امر به مدت نيها شد و ان کشوري در ايانتقاد
ب و به کال در غري چپ رادي روشنفکري است که فضايتين واقعيا. شد

 به شدت به  به امروز تا۱۹۶۰ دهه ياني پايهاخصوص در فرانسه از سال
ک سلسله ي فرانسه صحنه ۱۹۷۰در اواسط دهه . ده استيوخامت گرائ

زمان بود با  ن امر هميا.  بوديکيدئولوژي و ايجانبه فرهنگتهاجمات همه
ر در دن مارگرت تاچيبه قدرت رس.  بحران نفتي در پيدارهيتهاجم سرما

 ياسي سيها نشانه کهکا،ياالت متحده امريگان در ايانگلستان و رونالد ر
 يداد هاين رويدر بطن ا. برال بودندي اولترا ليدارهي تهاجم سرماشروع

" ر گوالکيالجزامجمع" غرب بود که کتاب ياي مهم در دني و اقتصادياسيس
 ي به موقعکيدئولوژي ارسد و خوراکين هم به غرب ميستينوشته سولژن

 ين کسين اوليستي سولژنيتو گوئ. آوردي فراهم ميستيکمونغات ضد ي تبليبرا
 ۱۹۷۷ بعد در سال يکم!. د کريمزم را افشاء ينيات استاليبود که جنا

 ي روسيهاستي چون سارتر، فوکو و دولوز به افتخار ضد کمونيروشنفکران
 يشل فوکو در راستايک سال بعد مي. دهنديس سازمان مي را در پاريمراسم
 رهبران انقالب يبوساش به دستيستي ضد مارکسيدن به تزهايت بخشيحقان
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اش به ي و حکومت اسالمينيش خميرود و در ستاي مرانيابه  اشياسالم
  . ٢پردازدي مييگوانيهذ
  

ست يتوسط دو مائوئ" زميتاريتوتال" و ضد ٣"فلسفه نو"، سال تولد ۱۹۷۷سال 
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"
ده اعالم کرده بود، ي فاي را بي کالني هر پروژه اجتماعيعني، "ت کالنيروا"

  را تا بهيرو ن راستي اي جناح راست فرنچ تئوريعني، "فلسفه نو "حال 
 خواه کوچک، يشود که اصوال  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 صرفا  به انقالب اکتبر و ي تواب، ايست هاين مائوئيا

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

-ي کهن را دوباره زنده مي اروپاي ارتجاعاريبسکارانه و  محافظهيشه هاياند
ر فرانسه و يب کبدر مخالفت با انقال" 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 

                                                 
ميشل فوکو اولين فردي بود که انقHب ضد ديکتاتوري و ضد سلطنتي در ايران را   -١

او با اين موضع گيري . نامد و جانب اسHم عليه مارکسيزم را گرفتمي" يانقHب اسHم"
- يد را عليه خود برسعاعتراضات بسياري از سوي روشنفکران فرانسوي به ويژه دانيل بن

  .انگيزدمي

3 - Nouveau Philosophes – Nouvelle Philosophie 
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 به ترور و يسازهيهرگونه نظر« :ن است که ين اي نظم نويهادئولوگيا
کال ي بود به جنبش رادير ارتجاعايواکنش بس" فلسفه نو". »انجامديارعاب م

را با " يدئولوژيان عصر ايپا"ن جنبش تز يشکست ا.  در فرانسه۱۹۶۸مه 
 هم عبارت بود از يطه اجتماعين تز در حي اي عمليازابهخود آورد که ما

روشنفکر "گر نظام حاکم يحال د". روشنفکر "يبر جا" تکنوکرات"نشاندن 
د از يتواند تحمل کند و بايان را هم نمر و گوش به فرميسر به ز" ياحرفه

است يتران به ري با انتخاب فرانسوا م۱۹۸۱در سال . شرش خالص شود
 يست پيالي حزب سوسي از سويطور جد ن پروژه بهي در فرانسه، ايجمهور
مدرسه "ن راستا است که يد و در هميآيشود و به مرحله اجرا در ميگرفته م

اد سن يبن"در منشور . شونديجاد ميا" مونيد سن سايبن"و "  فلسفهيالمللنيب
 يجاد محل مالقات و تالقياد اين بنيس ايهدف از تأس« : م يخوانيم" 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" يقيروز موس"

کامل شود و مرگ روشنفکر را " پول "و " دهيا "رسد تا وصلت يرت موزا
  . اعالم کنند

  
 سلطه بالمنازع بازم و ي مائوئيزم و ورشکستگيني استالي فروپاشيدر پ
- ي کامال  متفاوت از گذشته ميهم چرخش" چپ "ي انتقاديزم، تئوريبرالينئول
م، بلکه با ير و منسجم سر و کار نداي 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  .گذاشته اند

؛ از جمله مهم ر نهفته استي اخي سال ها مهم نهفته استياجتماع -ياسيس
، ي شرقيوپا و اري مستقر در شورويهامي رژين آن ها فروپاشيتر
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اتل در ي در فرانسه، اعتراضات در س۱۹۹۵ سال يم کارگرياعتصابات عظ
 در يستم بانکي، سقوط س۲۰۰۱ پورتو آلگرو در ي، فوروم اجتماع۱۹۹۹سال 
 يها ساليم در فرانسه در طي عظيا و احتماال اعتصابات توده۲۰۰۸سال 

  .رياخ
  

" نو "زان يم ، وهستند" نو "قعا   وااي آ"نو "ي انتقاديهاهينظرن يان که يالبته ا
ست، يبودن در چ" نو "ن ييار تعين که اصوال  معي و ا، چه اندازهبودن اشان

با شد و " يتئور"ک يد يبا" نو  "يک تئوري. ک استيله تئورآک مسيخود 
  نه فقط بر آنيک تئوري. حير و توضيک تفسيا يل و يه و تحليک تجزينه 

-يهم م" د باشديبا"چه که   آني، بلکه برا کنديشه مياند" هست"چه که 
آن .  باشد داشتهدي هم باياسيس آن است که الزاما  بعد ين به معنايشد، اياند

ر ياش زيت جهاني موجود را در کلي است که نظم اجتماعيانتقاد يايتئور
 کند جوانب ي فرموله مي انتقاديک تئوري که ييانتقادها.  برديپرسش م

 يک تئوري.  را مد نظر نداردي و فرعيا اصالحات جزئي و ي و جزئيفرع
-تي از خرده انتقادات است، نه مجموعه از خرده روايا نه مجموعهيانتقاد

ه يکل. ي از خرده تحوالت و اصالحات اجتماعيا، و نه مجموعهي انتقاديها
انات ير، در چارچوب جري اخيهادهه" چپ نو"ا يو " نو  "ي انتقاديهايتئور
 يعني، محبوسند" ل دولوزيژ "و " شل فوکويم"ر ي نظي کساني ضد کانتيفکر

  . هستنديک تئوريستد، صرفا ي ني انتقادياصوال تئور
   

 ي که در پي و سعادت همگانيبا آن صلح ابد" ين جهانينظم نو"دوران 
- جنگ. اوردي داده بودند، چندان دوام نااش ربشارت يسقوط اردوگاه شورو

 يهاي وقفه نابرابريافته، رشد بيم ي، فالکت تعميا تودهيکاريان، بيپاي بيها
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 ي هايگژيست از ويط زي، و بحران محيکشور -ناي و بيکشور -درون
 ياي به دنيارين آن که شباهت بسي در عي امروزيايدن .دوران ما است

 هم با يريگ  چشميهان حال تفاوتيک دارد، در عي کالسيهاستيمارکس
ار يا حضور بسيبت و يتر و بارزتر غها از همه مهمن تفاوتين ايدر ب. آن دارد

-ستيمارکس. ت شناخته شده استيک هويبا "  بخشييسوژه رها "رنگکم

توانستند حساب يقدرت م پري تشکالت کارگريک روي دوران کالسيها
شان قرار يهاتيشان بودند و با فعال که خود اغلب از رهبرانيکنند، تشکالت

امروزه . ندي شد، فائق آيده مي ناميدارهيچه که بحران سرما ر آنبود ب
ط ين شرايدر مواجهه با چن.  با آن دوران ندارديگر شباهت چندانيط، ديشرا

- ري غيقرار است پاسخ" چپ نو "ي انتقاديهاي است که تئوريمتفاوت
  . ابندي معضالت بيک برايکالس

  
 به بعد ۱۹۸۰ دهه يه از سال هات است کين نکته هم حائز اهمياشاره به ا

م، يا بودهي از مناسبات روبنائيا در حوزهي اساسيک دگرگونيشاهد 
ر ييتغيدار و بيبا  پاي دوم تقري که از پس ازدوران جنگ جهانيمناسبات

 يهاجانبه رسانه  عبارت است از ورود همهين دگرگونيا. مانده بودنديباق
امروزه نقش نوشتار تا حدود . انب جامعهون در همه جويزيژه 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

شان  ايهاون نوشتهيشان را مد ا سارتر و آلتوسر شهرتيا حتيهگل و 
 لسوفانهي فيها و اداها و ژستيونيزي تلويار شوهادمتر واشيستند، بلکه پين

ت ين فرآشد به شدت تقوينترنت، ايبا ورود ا.  هستندنياشان در برابر دورب
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دات يرد و توليگي را ميدات نوشتاري تولي جايداريدات شنيشده، تول
  .  رايداريدات شني تولي هم جايداريد
  

 ک سده است که نقش مثبتيش از ي بيدارهي، نظام سرمايدر گستره جهان
 در يبورژواز.  جامعه را پشت سر گذاشته استي ماديروهاياش در تکامل ن

ا در ياش به دن، نحوه نگرشيدي جدياجتماع -يمواجهه با هر بحران اقتصاد
 ين لحظاتيدر چن. رودي دارد و به سرعت به قهقرا ميمها ترک برهمه حوزه

اش ياسي سي اقتصاد و سروريروزيگذشته پ که در ييهادهيگر 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 بورژوازين اوضاع و احواليدر چن. ارزش افزونه

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

ست که از ي نين مهم نقشياما ا. مدرن بر مدرن ناکامل غالب کند-پسا
اش را دارد و نه اصوال  بضاعت د، نه فرصتيبرآاش  خود عهده يبورژواز

 يعني ينينابين نقش را بر دوش روشنفکران طبقه بيخ ايتار. رااش يفرهنگ
  .دهدي در حال له شدن از دو سو، قرار ميخرده بورژواز

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

. انه آن قرار داشتي اول در مي که جنگ جهانيااول مقارن بود با سه دهه
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
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 يرش آرايتر از هم پذ و مهميجاد تشکالت کارگري مدرن و ايصنعت
 نظام ياين حال بقاياما در ع.  بودنديونيلي ميهاان تودهي در ميستياليسوس

-  ضد ي و فرهنگ روستائندن نرفته بوديکامال  از ب ي دارهيسرماشايپ

ات ياش کماکان به حيتر از اقتصاد فئودالسختار جانياش بسيدموکراس
 فرهنگ يش نوعيداين اوضاع و احوال شاهد پيدر ا. داديخود ادامه م

د مدرن و ي در مبارزه با عقادرمانده يم و بورژوازي هستيک ارتجاعيمانترو
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 تثبيجهانن دو جنگ يبار 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. زم را پر کننديمارکس

ابد و مارکس را ييزم غلبه مياليشان بر ماتر ازميويرانجام سوبژکترفتند که س
- ضد انسان "يان فلسفيک جريمکتب فرانکفورت  .سازندياز صحنه خارج م

نوک حمله . مر بودنديورکهاهاش آدورنو و هيگذاران اول هيبود که پا" ييگرا
 بودن بخش خرد و مخالفت با جهانشمولين مکتب توان رهائيشمندان اياند
ن ي مکتب فرانکفورت ايخالصه تز فلسف. بود" يک عصر روشنگريالکتيد"

 که ين ارزش هائي، ا"ياستقالل فرد"، "يآزاد"، "شرفتيپ "يهابود که مقوله
ه  گذشت زمان بيجدهم شکل گرفتند، در طي سده هيدر دوران روشنگر

ها ن ارزشي که هرچند که اان معنيبد. ه خود برگشتنديه اهداف اوليج عليتدر
ه ي و علي و سلطنتي استبداديهامي، در دوران مبارزه با رژترشي پي هادر سده
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ستم يبخش بودند، اما در سده بي رهائيهاته، ارزشي فئوداليهاارزش
مر يورکهاهاز نظر آدورنو و . ع شدنديها و فجاين تبهکاريترريهمدست شر

 ل شدنيحطاط خرد و تبدان به مثابه محصول اني نازيسوز آدميهااردوگاه
  . بودندانهيخرد ناب ابزارگراشان به ا

  
 ي، در کشورهاياسي جنگ سرد سي دوم و در پيان گرفتن جنگ جهانيبا پا
-ي مهرا زم بهيه مارکسي علياريع تمام يک جنگ سرد فرهنگي ي غربياروپا
وت ل و عوامل کامال  متفايط کامال  متفاوت و با داليده در شراين پديا. افتد

. عمدتا  از فرانسه آغاز شد و تا به امروز در اشکال مختلف ادامه داشت است
ان گذار هي که پايزم، از آن جائين مرحله از مبارزه با مارکسي اي هايبر تئور

- بوده و دانشگاهي فرانسويد دانشگاهيسندگان و اساتين از نويک دوجي اش

 فلسفه ي به معنا،"يورفرنچ تئ"ن آن بوده اند، ي هم مروجيکائي امريها
" يفرنچ تئور"  در فرانسه با عنوان ي کتاب۲۰۰۳در سال .  نام نهادنديفرانسو

ن يش تکامل ايداير به شرح پيابد که به تفسيي، انتشار م٤به قلم فرانسوا کوسه
  :شودين شروع مين چنيکتاب ا. پردازديمکتب م

  
شمندان ي از اند چنديستم، 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 

  راييکاي امريجامعه روشنفکر، يک دوئلي يدر آن در طساخت  که 

                                                 
4 - François Cusset, French Theory, La Découverte/Poche, 2005. 
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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 جايژاک در. بوده باشند
ش، ژان ي مکش مرگ مايهاچون و چرا با آن زلفي بتنها و مرجع

 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 اقه مشترکالخلق ظاهر شود، به خاطر ع بد
ومن و ي نشتر به پليهم ب يکس گاتاريليل دولوز و فيژ. مترددشان

لم ي خشن درمانده اما درخشان در فين دوقلوهايرابرت ردفورد، ا
اسپنسر و ک بود ي کميداشتند تا به دوقلوهاي شباهت ميديباچ کاس
 با ،نيکوئو 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 بازي نميگريد
رد؛ يتوانست بگي آلتوسز مي را فقط لوئيائيخوليما روان مالمعصومانه ا
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 اکوسي فقط برازنده هلن س همي سکسيداناو

  .»تواند باشدي ما هم مد و بنديفارغ از هر ق
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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، خنديد و مدتيگران دي و مستقل از ديتوان به تنهائ
 ي برايزياورد چرا که اصوال  چيز آن سر در ن هم ايزيد 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 سازند فيووديهال
  

-مدرن اش افراد گم-شمندان پسايه، اندن مکتب در فرانسيش ايدايدر بدو پ

ان رشته فلسفه دانشگاه ي بودند که خوانندگان آثارشان از تعداد دانشجوينام
د به حال يات را مفين نظري که اي جهانيبورژواز. کرديس تجاوز نميپار

زم به يه مارکسي در مبارزه علياسيس- ي فلسفيچون ابزارد، آن را هميدخود 
-اش و دانشگاهيغاتي تبليهااش، بنگاهکيدئولوژي ايارهاابز. رديگيخدمت م

االت ي انگلستان و اي، عمدتا  در کشورهاي اجتماع علومقاتيها و مراکز تحق
تخت يس پاياگر تا آن زمان پار.  پردازنديها مج آنيکا به ترويمتحده امر

ن فرآورده پسا مدرنش را ي بود، حال آخريهنر، فرهنگ، مد و خوش خوراک
 يتئور "يعني" يفرنچ تئور"شوند و رسما  آن را يرا مي آغوش باز پذبا

 مصاحبه با آلن دولن و ي به جايووديات هالينشر. دهنديلقب م" يفرانسو
، وي آلن بد،ل دلوزيدا، ژيشل فوکو، ژاک دريت باردو، حال سراغ ميژيبر
تارگان ن سي ايهاشان عکسروند و به خوانندگان تشنه فلسفهيم...  و ژکيژ
  . کننديم ميلسوفانه تقدي فيها فلسفه را در ژستيايدن
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 ياهللا هاتي 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" يفرنچ تئور"
 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 ين و مروجي مترجم بلکهدنريگي اجازه چاپ م نه تنهاسندگان پسامدرنينو
ن يزه بهتريجام فرهنگ پسامدرن دوست ي 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
 

 مدرن-  پسايم اسالمي وزارت ارشاد رژيزيد بتوان گفت که اداره مميشا
"  گفت زردتشتنيچن" 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 يگر در ادينوشته 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 ين کتاب نه به اسالم ميا. م به آن اجازه چاپ نداديوزارت ارشاد رژ
 ينه هايخ و زميرن خرد در تاي تکويموضوعش بررس. استينه به س

ن يد اقرار کنم که ايبا. ونان باستاني آن است، آن هم فقط در دوران ياجتماع
ش هم جلوتر يست بلکه اصوال  از دوهزار سال پيکتاب نه تنها پسامدرن ن

  . ديآينم
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شمندان مکتب يدگر و انديچه، هاياگر چه موضوعات مورد بحث نزد ن
ا يپردازند و ياست نميظاهر امر به س هستند و در يفرانکفورت عموما  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 ايکامال  وارونه م

ن است که اکثر ين امر ايعلت ا. کنديکته ميم خود را دير مستقيم و غيمستق
ر يا غيم و يطور مستق به" يفرنچ تئور"و " چپ نو" سرشناس يهاچهره
 ياست فرانسه بودند و اکثر ان ها در مرحلهيم در رابطه با حزب کمونيمستق

بدون ). آلتوسر، سارتر، فوکو و له فه وبر(شان عضو آن حزب بودند ياز زندگ
ست فرانسه و نقش آن در جامعه فرانسه و به يخچه حزب کمونيشناخت تار

و تحوالت " يفرنچ تئور"ش يدايعلل پح يتوضن روشنفکران يبخصوص در 
  . آن ناممکن است

  
گاه ي از جايشرفته اروپائي پيان کشورهاي، فرانسه در مياز منظر مبارزه طبقات

 ي قطب دوخ همواره کامال يل تارياش به دال برخوردار است و جامعهياژهيو
ن امروز در يانسه تا همر فريت 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، ي حزب کمونيها، که عمدتا  از اعضااشغال کشور توسط آلمان
 که در ياشت به طورار طرفدار دي 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

 چپ به طور عام و يه آرايمبارزه عل۱۹۵۰ دوم و در دهه يجنگ جهان
 راست امر "يدئولوژيا" ق يفرانسه از طردر زم به طور خاص يمارکس
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 با شکست مواجه شدند، ين دست همگي از اييه تالش هاي کل. بوديناممکن
روشنفکر ک ي که ،مون آرون راست گرايت رين آن ها عدم موفقيبارزتر

بود " چپ"ک گفتمان يجه تنها با يدر نت.  بوديار با فرهنگ و با نام و نشانيبس
عملکرد و ". ن را بزندر آب آيز" به اصطالح يعنيبود، ين امر ممکن ميکه ا

 يعني دوم، يست فرانسه، به خصوص بعد از جنگ جهانيمواضع حزب کمون
 کورکورانه اش از ي و دنباله روياست داخلينه سي در زميسازش طبقات

ضد " چپ نو"ک يش ي زاينه الزم براي، زمياست خارجيطه سين در حيکرمل
  . ست را فراهم آورديمارکس

  
ستم حزب ين توسط خروشچف در کنگره بيلات استاي 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
، ي اروپائيست کشورهاين احزاب کمونير بد. 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
ن بود از آن جمله بودند دفاع ي کرملي چون و چراي بي حامياست خارجيس

 جنبش يام کارگران در لهستان، سرکوب نظاميب ق در سرکويشورواز 
ت کامل ي توسط ارتش سرخ، و حماي در مجارستان، اشغال چکسلواکيمردم

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

اش در ر و به خصوس موضعيل الجزا فرانسه در جنگ استقاليستياليامپر
ر ي زيکاي سنديما  و هم از مجراي هم مستق۱۹۶۸ان جنبش ماه مه يجر
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 و سازش با يون کارگر اعتصابيليست مي با پشت کردن به ب.ت.ژ. نفوذش ث
اش ي سازش طبقاتيهااستيدولت راست درحال سقوط ژنرال دوگل، اوج س

  . را به منصه ظهور گذاشتند
  

 ي درزندگ و عملکرد حزب بالفاصلهدادهاين روي اي منفيهاآمديپهر چند که 
 به توده ها  کشد تاي طول مهاشوند و ساليها ظاهر نمروزمره توده

ن ير ايرند، اما تأثيگبرند و از حزب فاصله ب ياشان پ ي منفيآمدهايپ
ار ي روشنفکران و خصوصا  روشنفکران عضو حزب بسيها بر رواستيس

 و ۱۹۵۰ ي ده هاي در خالل سال ها.تر است ار مخربيسع تر و بيسر
 ياسيات سيان نظريا به خاطر بي از روشنفکران حزب ياري تعداد بس۱۹۶۰

 آن را ياسيل سيا خود به دالي از حزب اخراج شدند و يمخالف خط رهبر
 چپ يا در چهرهيفلسف - ياسي سيدر کل واکنش" يفرنچ تئور ".ترک کردند
ست و ي حزب کموني سازش طبقاتياست هاياست بود به س رياما با محتوائ

زم و کل ينيه استالي بود عليان فلسفيک طغي. نياش به کرمليسرسپردگ
ش را به يک جاي دگماتيکيزم مکانياليماتر: اش گونهنيک ديدستگاه دگمات

زوم يش را به ري جايني دهد؛ حزب استالي ميستياليستانسيزم اگزيويسوبژکت
 راننده و مقصد ي را قطار بي سوژه انقالب پرولتريهد؛ جادي م٥يدولوز

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

                                                 
5  - Rhizome -  ساقه نيزم. 

.  
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        """"ييييگانگگانگگانگگانگيييياز خودباز خودباز خودباز خودب    """"و مقوله و مقوله و مقوله و مقوله " " " " بحران سوژهبحران سوژهبحران سوژهبحران سوژه: ": ": ": "چپ نو چپ نو چپ نو چپ نو 

ن ي از ايبرخ.  را وارد کرديم نوئيزم مفاهي مارکسي به تئوريزم غربيمارکس
 يميزم وارد آن شدند، عمدتا  آن مفاهيز خارج از چارچوب مارکسم ايمفاه

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

زم سر يم نو از درون خود مارکسي از مفاهيگريپاره د.  بودنديدي فرويها
 ياشتر در آثار پارهي که پينزد گرامش" يهژمون" نمونه مقوله يند، برابرآورد

. ر پلخانوف و اکسلرد وجود داشتيک نظي کالسيست هاياز مارکس
 سال يهادست نوشته"ژه ي مارکس، به وي دوران جواني به نوشته هايدسترس
 يميافتند، تحول عظي انتشار ۱۹۳۰ن بار در اواسط دهه ي اولي، که برا"۱۸۴۴

 دوم، به خاطر يان جنگ جهانياما تا پا. ن حوزه به وجود آوردنديدر ا
.  به خود جلب نکردندين نوشته ها توجه چنداني آن سال ها، ايط بحرانيشرا
ن نوشته ها در مرکز توجه ي ا بود که به بعد۱۹۵۰ دهه يسال هال ياوااز 

.  بود۱۹۷۰ دهه يهارند و اوج آن ساليگي قرار مي غربيهاستيمارکس
 بودند يا برجسته ياز چهره هالوکاچ، دالولپ، لوفه بر، مارکوزه و سارتر 

 يهان نوشتهيه اي آلتوسر علي لوئيريگبا موضع. وضوع پرداختندن مياکه به 
 مارکس، باز هم يستياليماتر -شاي پيها نوشتهيمارکس و رد آنان تحت لوا

 ارائه يتز"  مارکسيبرا" آلتوسر در کتاب . شوديت مسأله افزوده ميبر اهم
 ياو مدع. نزد مارکس مشهور شد" يگسست معرفت شناخت"دهد که به يم
 يريگ، سرآغاز دوران شکل)۱۸۴۶" (ي آلمانيدئولوژيا"شود که کتاب يم

ن مارکس منجمله يشي پي نزد مارکس بوده و نوشته هايالکتکيزم دياليماتر
گسست "ه ينظر. کندي ميباي ارزيستيآلدهي را ا"۱۸۴۴ يدست نوشته ها"

 يبررسک يست که بر اساس ي نيايه علميک نظرينه تنها " معرفت شناسانه
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 شکل گرفته شده باشد، بلکه آلتوسر عمدتآ  ، مارکسشهي اندق تحوالتيدق
در .  کنديست ابداع ميش در درون حزب کمونيآن را جهت مقابله با رقبا

 چون ارنست ييست هايمارکسات ين رابطه خواننده عالقمند را به نظريا
 ٦" ه آلتوسري مارکس، عليبرا" د در کتاب يل بن سعي و دانيشل لوويمندل، م
  . دهميارجاع م

  
ها  در آن سالي غربيهاستي مارکسيبرا" ۱۸۴۴ يدست نوشته ها"ت ياهم

ن نوشته يدند و در ايديزم مي بود که آنان در مارکسيعمدتا  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

  
 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 جنگ يهاسال.  هديدر مرکز توجه قرار مرا " يگانگياز خودب"مقوله 
 از ي اروپائيشورها در پاره از کيدارهي سرماي شکوفائقارن دوم که ميجهان

موج بلند رونق "و دوران "  ساله شکوهمنديس"جمله فرانسه بود، را 
.  کندير ميي تغين سال ها به کلي ايچهره فرانسه در ط. انددهينام" ياقتصاد

 شدن کشور، باال رفتن يان به شهرها، صنعتيع روستائيع و وسيمهاجرت سر

                                                 
6 - Contre Althusser, pour Marx, Editions de La Passion; 1979, Paris 
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 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 ناهمخوانين همه به نوعيا. 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 بي انجامد، ايگر مي دياز سو
 يست که در طي جهت نيب. سازديالنه کرده در آن را آشکار م" يگانگيخودب

 به نگارش در ياريگونه بسک و رماني تئوريهاها در فرانسه کتابن ساليا
گر گسست اني بياست، که همگ" يگانگياز خودب"شان ع اند که موضويآيم

" 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 انيهم تر ماز جمله. گانه داشتين گسست از خودبير 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

ن سال ها در فرانسه به ي که در هميعتي شري رسد که عليبه نظر م. نام برد
از  "مقوله رد و ي گير کتاب ژان کالوه قرار ميل مشغول بوده، تحت تأثيتحص
  . 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 

                                                 
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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و " فقر فلسفه "ينزد مارکس در کتاب ها" يگانگياز خودب" ه مقوله يار شبيبس
نزد " يگانگياز خودب " ۀ که مقوليتياهم. است" هيسرما" جلد سوم اي

 يگري توان توسط عوامل ديرد را مي گي به خود مي غربيست هايمارکس
  .ح داديهم توض

   
 ي است و در دوره هايدي که کلي، آن مقوله ا"استاندارد "زم يدر مارکس

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

 ي م خود نگهيه آن را براي که صاحب سرمايريانجام شده توسط مزدبگ
تر عيار وسيش بسيآمدهاي، هر چند که پي است اقتصادياستثمار مقوله ا. دارد

ن يا.  استيک مقوله اقتصايکن به هر حال ي است ولياز حوزه اقتصاد
 يندگي که آن را نماياجتماع - ي اقتصادين کل ساختارهايچن مقوله، و هم

برجسته و  يستم اقتصاد برانگشت گذاشتن ه همعمده در ش ي کنند گرايم
 ير متحمل ميک کارگر مزدبگيکه  ي اياقتصاد ي ستميعني، دارد  آنساختن

کار و "صحنه نبرد  نبرد يجبهه اصل" ست استاندارديمارکس"ک ي ديداز . شود
 هاتير سلطه مردانه، استعمار، ستم بر اقلير اشکال ستم نظياست و سا" هيسرما

ستم شاهد يمه دوم سده بيدر ن.  شوندي ميبندطبقه" يجبهه فرع"در .... و 
 جنبش ؛)زم موج دومينيفم(مبارزات زنان : م يهست" ي فرعيجبهه ها"ر يتکث

ان؛ و يگراجنس هميجنبش ها؛ ي بخش ملي رهائيجوانان؛ جنبش ها
ن ي رسد که با ظهور ايبه نظر م. يستيط زياست محيا سي ياسي سياکولوژ

 يکاسته م" استثمار  "يت مقوله اقتصادي از اهمياقتصاد -  فرايجنبش ها
 يچون چتر ، هم"يگانگياز خودب" مقوله  يطين شرايب در چنين ترتيبد. شود
  مقوله استثماري دهد، جاير خود جايزن ستم ها را در ي تواند همه ايکه م
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، که از "يرونق اقتصاد "ين سال هاي در ايه داريت سرمايتثب. ردي گيرا م
د بر ي کاسته بود، هم مزيه داريالوقوع نظام سرمابي سقوط قرينيبشياعتبار پ
  .  شوديعلت م

  
 روشنفکران و ياندهي فزآياعتمادي بشاهدن سال ها ي 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

-سوژه" آن هستند که يرند و در پي گيک فاصله مي کالسيتشکالت مبارزات

 زنان، ريظن يي شود، سوژه هايابند، دائما افزوده مي نو بياجتماع" يها
ن جامعه ي، مطرود)فوکو(ان ي، زندان)يفوکو و گاتار( وانگانيان، ديدانشجو

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

 از ياسي و سي مبارزات اجتماعيبه همگرائ" يگانگياز خودب "ک مقوله يتئور
 يهاسوژه"ن بحران يب" چپ نو"ن يا يبرا. دي متفاوت انجاميجنس ها

  . وجود دارديارتباط تنگاتنگ" يگانگياز خودب "و مقوله " بخشيرهائ
   

ک يش يداي انگلوساکسون هم شاهد پيها، در کشورهاهين نظريبه موازات ا
. ميهست" روبناها "يا تئوري يستيمارکس - ي فرهنگيهايچند تئور

موند يتوسط ر" يمطالعات فرهنگ"ل، يتامپسون وه" انهيفردگرا"زم يمارکس
گلتون در انگلستان، و يسون و ايجم" يباشناختيز"زم يامز و هال، مارکسيليو
 هستند از يهائ نشانهيو در فرانسه، جملگير بورديي فرهنگ پيشناسا جامعهي

ن مسأله يت ايالبته اهم. يقاد انتي و تئوريزم غربيدر مارکس" روبناها"ت ياهم
کا که جنبش ياالت متحده امريدر ا.  کنديگر فرق مي به کشور دياز کشور
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ست، ي ني در آن کشور خبريف است و از احزاب کارگريار ضعي بسيکارگر
ن کشور، 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 وقتيقا به هميدق.  شونديمتوسل م
االت يدر ا" ضد فرهنگ" شوند، يد ميا ناپديف و ي چپ تضعياسياحزاب س
  . ماندي ميکا کماکان بر جا باقيمتحده امر

  
  
        و قدرتو قدرتو قدرتو قدرت" " " " چپ نوچپ نوچپ نوچپ نو""""

 کند، يز ميک متمايس که چپ نو را از چپ کالي مهمي از جنبه هايکي
 يستم مفهوم قدرت نزد تئوريمه اول سده بي نيدر ط. است" قدرت"مسأله 

 يه منتج مي روس۱۹۱۷ و ۱۹۰۵زم از انقالبات ي و خصوصا  نزد مارکسيانتقاد
ک انقالب و پژمرده يق ي از طرينش به امر کسب قدرت دولتين بيدر ا. شد

دولت به مثابه ابزار .  شودي داده ميديت کلي آن، اهمي بعديجيشدن تدر
د توسط يا به ناچار باي شود و پرولتاري محسوب مي بورژوازيسلطه طبقات

 نحوه ،ک کالميدر .  آن را به چنگ آورديام مسلحانه توده ايک قي
ابزار .  استي از نوع نظاميل نهائي در تحلي طبقه کارگر با بورژوازياروئيرو

 يان ميا را بي پرولتاريکه منافع طبقات است ين نبرد آن حزبيا در ايپرولتار
 که ي زحمتکش را در پشت خود دارد، و در لحظه مناسبيهاکند، اکثر توده

 کسب قدرت توسط توده ها وارد ي شود، برايم حاکم دچار بحران ميرژ
 ي نظام اجتماعي دروني که محصول تضادهايبحران در حال.  شوديصحنه م

 قدرت نزد طبقه کارگر هم يجياشت تدرآمد انبين حال خود پياست، در ع
ن يچن" هيخ انقالب روسيتار"  در کتاب ين نکته را تروتسکيا.  باشديم
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 به آن جا يشا انقالبيام در دوران پيک قي يخيتدارک تار« :  دهد يح ميتوض
 را متحقق يني نويک نظام اجتماعي که مقدر است که يانجامد که طبقه ايم

 را به نقد در دستان خود متمرکز کرده و ي دولت از قدرتيسازد، بخش مهم
 اش يمي هنوز در دست صاحبان قدي است که دستگاه رسمين در حاليدر ا

  . » استيک قدرت دوگانه انقالبين نقطه شروع يا.  مانده استيباق
  

ده يچياشکال پ" قدرت" مفهوم ۱۹۷۰ و ۱۹۶۰ ي دهه هايها ساليدر ط
 دوم احزاب ي پس از جنگ جهانيدر سال ها. ردي گي به خود ميتر

 ين کشورها ادغام مي ايي در نظام بورژواي اروپائيست در کشورهايکمون
ام يق قي از طريج به رها کردن اصل کسب قدرت دولتيتدر ن امر بهيشوند و ا

مشهور شد " يزم اروپائيکمون" که به نام ياسيش سين گرايا.  انجامديم
زم يکمون. "ردي گيا شکل ميسه و اسپانا، فرانيتالي ايعمدتا  در کشورها

ن گسست يا.  بودي شوروي گسست از الگويک کالم به معنايدر " ياروپائ
 مستقل از ياست خارجيک سيش گذاشتن يشتر در جهت به نمايک بيتئور
زه کردن يک در درون حزب و دموکراتيت حقوق دموکراتين بود تا رعايکرمل

" زمياليک به سوسيانتقال دموکرات" د يجد ين مشياتخاذ ا.  حزبيم داخليرژ
ک يال دموکراتي داد تا با سوسيست به آن ها اجازه ميتوسط احزاب کمون

 ين مشيآمد ايپ. ک برسندي استراتژيک سلسله ائتالف هاياصالح طلب به 
اتحاد   " موسوم بهدر فرانسه عبارت بود از تجربه" يزم اروپائيکمون"د يجد

 که ،ستياليست و حزب سوسين حزب کموني بيک ائتالف انتخاباتي، "چپ
تران از ي ميروزي موجب پ۱۹۸۱ سال ياست جمهوريسرانجام در انتخابات ر

" يخيسازش تار"است به ين سيا هم ايتاليدر ا.  شوديست مياليحزب سوس
 يحي مسست با حزب راست دموکراتيمعروف شد که به ائتالف حزب کمون
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ج توسط اکثر احزاب يکه به تدر" يپائزم ارويکمون "ياسي سيمش. ديانجام
 ين استناد مي به لنين جا و آن جا گاهي هر چند در ا،ست اتخاذ شدهيکمون

-کالي در نسخه راديزم، حتي بود از بلشويکن در مجموع برش کامليکنند ول

  .النزاسوکوس پيترش نزد ن
  

 يموسوم به جهان سوم، الگو واپس مانده يادر کشوره هان سالي ايدر ط
ن، انقالب ي بخش غالبا ملهم بودند از انقالب چي رهائيک جنبش هاياستراتژ

 يعنيه داشت، يزم عمدتا  بر نقش دهقانان تکيمائوئ. ا انقالب کوباير و يالجزا
 يجنگ خلق "يتئور. دي چربي که نقش روستاها بر شهرها مييدر کشورها

 و مسلحانه ي طوالنياروئيک روي است بر يمدون توسط مائو متک" يطوالن
 توسط يي مناطق روستايجي تدري آزادي خلق و ضد خلق برايروهاين نيب

 بود از چهار طبقه دهقانان، ي خلق نزد مائو هم ائتالفۀمقول. ارتش خلق
ران بالفاصله پس از انقالب يدر ا. ي ملي و بورژوازيکارگران، خرده بورژواز

صدر، بازرگان و  ي، بنيني، خميراني ايست هاي هم از نظر مائوئ۱۳۵۷
 خلق آنان بودند، ي از مؤلفه هايکينده يک نماي از آن جا که هر يرفسنجان

 و ياسيت سي مورد حمايراني ايست هاي توسط  مائوئيهر کدام در مرحله ا
 بر ي متکيکي ا ز کشورها هم جنبش چري در پاره ا! واقع شدندي نظاميحت

  .ل گرفت انقالب کوبا شکيش مطابق الگوي کم وبيجنگ شهر
  

 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. شان بودند و نه ساختار جوامع ايکي آن ها ياسينظام س
 را به ي غربيهاست در کشوريشمندان مارکسي از اندياريبساذهان قدرت 
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 برجسته سه ي، آدورنو و آلتوسر از چهره هايگرامش.  کنديخود مشغول م
 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 . استامتمرکز قدرت د اشکال ني شان بازتوليهستند، نقش اصل) ارتش

 هستند، نقش يگري، که از قماش د"يابع فرهنگصن"مر و آدورنو هم يهورکها
 از ي مفهوم۱۹۲۰ دهه يها از همان ساليگرامش.  کندي مي را بازيامشابه

جامعه  "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. ابندي ي شوند و تکامل مي گرفته ميگران پيتوسط د
ن يريش از ساي بيست ها به گرامشين مارکسي در بي انتقاديتکامل تئور

 ي جمله معروفي در رابطه با دولت و جامعه مدنيگرامش.  شوديارجاع م
  : دارد

  
.  استيني و ژالتي بدويت، جامعه مدنز اسيدر 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 يردک يک سنگر در خط مقدم که در پشت آن يست جز ي نيزيچ

  .» وجود دارند هااستحکامات و پناهگاه
  

 متمرکز ي دولتي قدرت صرفا  در نهاد هاي در جوامع غربياز نظر گرامش
ت قدرت در ين تفاوت ماهيا. نشده اند، بلکه در کل بدنه جامعه جا دارد

 ييايت متفاوت، فقط جنبه جغرافي، با دو محتوا و موقع"باختر"و در " خاور"
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 يامد هاين تفاوت پي اي گرامشيبرا.  هم داردياسيسنداشته بلکه وجه 
" يجنگ جنبش"بر دارند، از جمله آن که در غرب صرفا    دريک مهمياستراتژ

 يجنگ ها"ک سلسله ي به ياسي سرنگون کردن نظام سيست و براي نيکاف
جنگ . " باشديک جنبه از آن مي" 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 نظرين ب عد تئوريب
ده ي قدرت را نادير دولتين ابعاد غيواضح است که نه لن . کنديرابطه برقرار م

 ي هايبررس.  شوديت قدرت دولت مي منکر اهميانگاشته بود و نه گرامش
ست بود، ينيک لنيقا  ي دهند که او عمي نشان ميره نوشته ها گرامشر در باياخ

  . اما به روش خودش
  

 در جهت زدودن و مخدوش ياري بسيستم تالش هايمه دوم سده بيدر ن
لسوفان ي فيژه از سويجامعه انجام گرفت، به و قدرت و کردن رابطه دولت با 

 دولت يستيه مارکسيظرار تالش کردند تا نيلسوفان بسين فيا". يفرنچ تئور"
شتر از يشل فوکو بيم. سوق دهند يگري دي افق هايو قدرت را به سو

ا يو " کرو قدرت هايم"نزد فوکو مقوله . ن راه قدم برداشتي در ايهرکس
 است که قدرت در دولت ياو مدع.  دارديدي نقش کل١٠" قدرت ها-زير"

قدرت نه . متمرکز نشده است بلکه در درون جامعه پخش و حل شده است
ر مدرسه، دانشگاه، ينظ" يانجيم "ي بلکه در نهادهاي دولتيدر نهادها

 ين نهادهاياز نظر فوکو ا. ستمارستان النه کرده ايمارستان، زندان، تيب
 انسان ها در رابطه قدرت ادغام کهپرورانند ي ميانسان را به گونه ا" يانجيم"

و تالش  رود ين جا جلو مه تا به آين نظريفوکو در بسط و ادامه ا. شوند

                                                 
10 - Micro-pouvoirs 
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 کامال  باورک ياست، " سوژه"ده را به ما بقبوالند که قدرت فاقد ين ايادارد 
ل ياست و در تحل" دولت"قدرت   قدرت، سوژهيني لنيدر الگو. ساختارگرا

ر ي غيالبته به گونه ا( کند ي ميندگي طبقه بورژوا، که دولت آن را نماينهائ
  ). ميمستق

  
 که يياز آن جا. اندار مهمي بسيه قدرت فوکوئيک نظريژ استراتيآمدهايپ

 داشته باشد و مطرح شود که ي تواند معني ميزمان" دولت" با ياروئيرو
 برخوردار باشد، حال اگر قدرت در دولت متمرکز ياز قدرت مؤثر" دولت"

ه قدرت يگر مبارزه علي جامعه پراکنده شده باشد، دياينباشد و در تمام زوا
 اعتراضات ياز نظر فوکو فضا. ه دولتيه متمرکز است و نه اصوال  عللزوما  ن

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

ندد و وي پي وجود دارد که در لحظه مناسب به وقوع مي نهائياروئيک روي
. نماد آن است" ينبرد نهائ" د، که اصطالح معروف رسره ک کيد يباکار را 

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

شمندان ياکثر اند". نهايذات گرا"است و نه از جنس " انهيفردگرا"از جنس 
نزد دولوز " زومير"مقوله . اندشه ين انديرو اي ساختارگرا پ- ساختارگرا و پسا

ب ين ترتي است، به همين تفکري چنين نمونه هاي از برجسته تريو گاتار
  .  و دولوزي نگرينزد تون ١١ "جامعه کنترول"ه ينظر

  
 .است" چپ نو"رت نزد  قديک نمونه کامل تئوريشل فوکو ي قدرت ميتئور

                                                 
11 -  La société de contrôle 
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، 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 ي اش رهائيت فکريمشغول. ستيگر دغدغه خاطرش نيبهتر و برابر د
 ي، در مناسبات جمعيگ روزمره، در روابط خانوادي در زندگيگانگياز خودب

، يچپ نو آن چنان جوانب هست. گر استي ديو در مناسبات اش با انسان ها
است ي کند که اصوال  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 کامال  گوير ي لوفه ي هانرينوشته ها

 رود که يش ميشمندان تا بدان جا پين انديانتقادات به جا اما غلو شده ا
ال دموکرات ي، خواه از نوع سوسي مبارزاتيالت سنتيه اشکال تشکياصوال  کل

 ي بيک چپ را به نفع تشکالت فاقد سلسله مراتبيو خواه سانترال دموکرات
 . کنندي فدا مي استراتژيک و بيتاکت يب برنامه، يب هدف، يکر، بيدر و پ

ه ي نظريني، که تجسم ع۱۹۹۰ دهه يست هاياليجنبش موسوم به آلترموند
س دو نمونه آشنا يپار" داري بيشب ها"ر يا نمونه اخيبود و " ضد قدرت "يها
  .  باشنديم
  

 يشل فوکو که در باره همه نهادهايان توجه است که مين نکته هم شايذکر ا
ار ير آن ها مطالب بسيمارستان و نظايمارستان، تيچون زندان، بک، يدئولوژيا

ن نهاد يتردر باره مهم" قدرت- دانش"و " ستمهياپ "ه پرداز ي نظرنينوشت، اما ا
ها، که خود و  دانشگاهيعنيشرفته معاصر، ي پيه داريک جوامع سرمايدئولوژيا

  ! ننوشتيزيپردازند، چياتشان ميج نظريامثال خودش در آن جا به ترو
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            ييييييييساختارگراساختارگراساختارگراساختارگرا

 است که از ي اياسي س- ي فلسفياناتير انواع جري چپ نو، تکثي هايژگياز و
 است که يچپ نو موجود پر زاد و ولد.  شونديان مادر زاده ميجر

از .  شونديگر له ميکدي ير دست پاي و ازدحام زي رمقيفرزندانش به علت ب
-؛ پساي؛ ساختارگرائزمياليستانسيمکتب فرانکفورت؛ اگز: جمله اند
همان طور که ... زم و ياليزم؛ آلترموندي؛ اوپرائي؛ ساختارشکنيساختارگرائ

ست، در يش تر هم گفته شد چپ نو محصول بحران در احزاب کمونيپ
 يک کالم عدم اعتماد توده هاي وابسته به آن ها، و در يکائيتشکالت سند

  .زحمتکش به آن ها بود
  

 توان به دو ي دوم را ميوران پس از جنگ جهان در دي انتقاديه هاينظر
ک تشکل ي که به يي گروه ها کرد؛ آنيبندميز از هم تقسيگروه کامال  متما
 که يگراني کرد؛ و آن ديشان م ايندگي نماياسيک گروه سيوابسته بودند و 

. ، که در واقع ضد تشکل بودندياسي بودند و فاقد هر گونه تشکل س"مستقل"
ات متنوع يمان وحدت دهنده نظري که نقش سيه اي به بعد نظر۱۹۶۰از دهه 

 ي هاي تئور ترهاشيپ.  مشهور شديساختارگرائ کرد به يضد تشکل را باز
 .فاء کرده بودندين نقش را ايزم همياليستانسي مکتب فرانکفورت و اگزيانتقاد
ک ي يعني باشد، يگاه اجتماعيک پاي فاقد يان فکريک جرين که ياما ا

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

ن نکته در مورد يا.  شدي سپرده مي و به ورطه فراموش ماندي نمياز آن باق
داشت اما در  از خود نيچ تشکليصادق است، با آن که هکامال   ييساختارگرا

 برخوردار بود، يار باالئي نه تنها از نفوذ بس۱۹۷۰ - ۱۹۴۰ ي سال هايط
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ت امر در يدر واقع. ر نبوديتأثي بعد هم بي دهه هاي انتقادي هايبلکه بر تئور
 ي انتقادي هايزم بر تئوري مارکسي پا به پاين سال ها ساختارگرائي ايط

  . ر گذارديتأث
  

 يژگين وينخست.  قائل شدي ساختارگرائي برايژگي توان چهار ويدست کم م
، عمدتا  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

 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

توسل به .  دهديح مي توض"نشانه ها" يستم هايرا در کل در قالب س
 يش مياو تا به آن جا پ.  رسديدا به اوج خود مي ژاک درنزد ي زبانيالگوها

 يدر زبان شناس. »ز خارج متن وجود ندارديچ چيه« : دي گويمرود که 
گاه آن کلمه در آن جمله و در يک جمله توسط جاي دال در ي معنيسوسور

ک يب قرار گرفتن ي ترتيعني.  شودين مييه کلمات است که تعيرابطه با بق
 به يچ ربطي کند و هيف مي اش را تعريک جمله است که معنيکلمه در 

 - يخيا تاري و يزمان-ي فاقد ارزش مکانيعنيازمتن ندارد، عوامل خارج 
 ي روند و مدعين هم جلوتر مي از ايان فرانسويساختارگرا.  استياجتماع

 يوقت. ت وجود نداردين زبان و واقعي بيچ رابطه اي شوند که اصوال  هيم
 در واقع همان نکته » خارج از متن وجود ندارديزيچ چيه«: دي گويدا ميدر

ن يوند بين معنا که پي کند، بدي است تکرار ميشل فوکو مدعي که م رايا
 .  شودي ميانجيم" ستمهياپ "ک يتوسط " زهايچ"و " واژه ها"
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.  استيي ساختارگرايژگيون يدوم آن ي و نف انکار،قتيب حقيتخر
ن يا.  بردندير پرسش ميش را زيش فرض هايان علم مدرن و پيساختارگرا

 است که توسظ يگري تر ديه کلي خود منتج از فرض علم مدرن به واقعينف
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

  
ان اصرار بر ياساختارگر.  استي ساختارگرائيژگين ويسوم" يگرائتيعل"

امر نزد آنان خ يدر تار" تصادف"و رد هر گونه دارند  يخي تاري جبرگرائينوع
 - "يآنتروپولوژ " ي کتاب ها از کيبر هر .  استيکامال  شناخته شده ا

خوانش " فوکو و -" زهايواژه ها و چ" بارت، - "يتولوژيم|"استروس، 
زم يتيوي و ابژکتيخيار تي از جبرگرائي اشکاليآلتوسر، به نوع- " هيسرما

ل از يه هر چهار کتاب نامبرده بر تحليمابن. ه افکنده استي سايخيتار
ان يبه واقع ساختارگرا. جامعه در درازمدت استوارند" ي ساختارير هاينامتغ"

م يک چون اگوست کنت و دورهاي کالسيست هايويتيادامه دهندگان راه پوز
  . تندمون هسي متأثر از سن سيبوده و تا حدود

  
است که از " سوژه" نقد و رد ي ساختارگرائيژگين وين  و مهم تريچهارم

 يريجه گيشل فوکو در بخش نتيم. ردي گياش سرچشمه م"يگراضد انسان"
 کند يچه، مرگ انسان را اعالم ميبه سبک مرادش ن" زهايواژه ها و چ"کتاب 

ست، و يما ن يميگر آن مسأله قديانسان د «: سد ي نويو در ادامه مطلب م

                                                 
12-Jean-François Lyotard, La condition postmoderne, Paris, Les éditions de minuit, 1979 
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انسان ....  باشدي که در برابر شناخت انسان قرار داشت هم نمياصوال  آن ثابت
خ ي دهد که تاريشه به ما نشان مي انديد است که تبارشناسيک اختراع جدي
اما . »ن روزها فرا رسديانش هميد هم پايد است و شاين اختراع دوران جديا

را به " کي تئورييگراد انسانض"آلتوسر هم به صراحت و به دفعات اصطالح 
ک فرآشد فاقد سوژه و ي"خ عبارت است از ياز نظر آلتوسر تار. ردي گيکار م

 هم رخ يک مبارزه طبقاتي يد دارد که اگر روزين نکته تأکياو بر ا". انيپايب
 تواند وجود داشته که موتور آگاه آن ي نمي بخشيچ سوژه رهائيدهد، ه

ان در ي محفل چهارنفره ساختارگرايراز اعضاگي ديکي استروس يلوو. باشد
ر قابل تحمل، در ين بچه لوس و ننر غيسوژه، ا« : سدي نويرابطه با سوژه م

 توجه ما را منحصرا  به خودش جلب کند، صحنه  که خواستي که ميحال
 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

ن تر بود که يشي نسل پيب فلسفيسارتر رق. حمالت خود قرار داده بودند
  .  فلسفه اش بسته بودنديان کمر به نابوديساختارگرا

  
 کند، ير ميان را غافلگيه همه ساختارگرا در فرانسه ک۱۹۶۸ مه يدهايرودا

آلتوسر مجبور به انتقاد از خود . لرزاندي را مي ساختارگرائي تئوريه هايپا
ل دولوز يژ.  پردازندي نظرات خود مي جديگران هم به بازنگري شود و ديم

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

زم اهللا ياليماتر"د و به ي گوي بدرود ميپس از انتقاد از خود با ساختارگرائ
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زم يالير تا سطح ماتيعني آورد، ي ميرو" يزم تالقياليماتر"ا يو " يبختگ
شل فوکو هم که قرار ياما م. ندي نشيالد عقب ميش از مي سده سوم پيکورياپ

 رسد که ين تز ميک مصاحبه به اي يرد، در طي مارکس را بگيبود جا
 ياو در راستا. شود" يخبرنگار متعال"ک يلسوف آن است که يک فيفه يوظ

ر دوالسرا يکور ييايتاليه اينشردش به عنوان روزنامه نگار ي فلسفه جدياجرا
 اش به دستبوس يستي ضد مارکسي شود و در اثبات تزهايران ميروانه ا

 ي ميگوئاني به هذ و اسالمينيش خمي رود و در ستاي ميم اسالميرهبران رژ
 توسط يساختارگرائ-  به پسايب با استحاله ساختارگرائين ترتيبد. پردازد

ک يش را به يه جاي اولييزم ساختارگراينيشمندان ساختارگرا، دترميهمان اند
ن يآخر. ردي گي جبر را مي دهد که رخداد و ع رض جايخ ميفلسفه تار

ژک و ژاک ي ژيسالواو، يبد هم آلن" ياهللا بختگ"ه فن فلسيندگان اينما
رو آلتوسر جبرگرا ي سابق پيهاستي شوند که هر سه مائوئير مي-يرانس

- ان فلسفهي تماشاچيم سرگري برايعي سري فلسفيچه پشتک و وارو. بودند

  !دوست
  
  

        ييييساختارگرائساختارگرائساختارگرائساختارگرائ- - - -  تا پسا تا پسا تا پسا تا پسايييياز ساختارگرائاز ساختارگرائاز ساختارگرائاز ساختارگرائ: : : : ۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸مه مه مه مه 

ک بود، سال ي کالسي رواج ساختارگرائي سال ها۱۹۶۰ -  ۱۹۵۰ يسال ها
 ي صنعتي در فرانسه، سال هايه داري سرماي و شکوفائي رونق اقتصاديها

مه ي مدرن شدن فرانسه نيک کالم سال هايشدن شتابان فرانسه، در 
ان را به ي ساختارگراي کاخ شن۱۹۶۸ر مترقبه مه يغم ويعظطوفان . يستائرو

و "  محکميساختارها" که تا آن زمان از يهمان کسان. زدي ريسرعت فرو م
، ده بودندي و سخت به آن ها چسب گفتنديسخن مجامعه " کي تئوريثابت ها"
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 ي ابديخصخ را به مريرا اعالم کرده بودند و تار" مرگ سوژه" که ييهمان ها
 داد به همان ي رو۱۹۶۸فرستاده بودند، به همان سرعت که جنبش مه 

را ابداع ساختارگرا - ک شبه پساي را رها کردند و يسرعت هم ساختارگرائ
داد يدست کم در رو. را شفا دادنا يناب يک هايدگمات ۱۹۶۸ معجزه مه .کردند

خست خصلت ن.  توان مشاهده کردي مي اصليژگي در فرانسه دو و۱۹۶۸مه 
انسان در " يگانياز خود ب"ه ي بود عليانياش بود که عمدتا  طغ" يگرائانسان"

" لم ي، در في فرانسويساز مترقلميژان لوک گودار، ف. يه داريجامعه سرما
 آورد ير در مين به تصوي را چن۱۹۶۸ مه  جنبشت خود ازي، روا"ينيدختر چ

ک يست است در يوان مائوئک دختر جي اش يگر اصليلم که بازين فيدر ا: 
شل فوکو ينوشته م" زهايواژه ها و چ"، بر کتاب يابانيصحنه تظاهرات خ

 کند و تظاهرکنندگان هم کتاب را لگدمال يده پرتاب مي گنديگوجه فرنگ
 در فرانسه نبود تا خود ۱۹۶۸ مه يدادهايشل فوکو در زمان رويم.  کننديم

 و از خشم ه اش را لمس کندان معترض به فلسفيک واکنش دانشجوياز نزد
  . 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 
ن يلوس. د داشتندي تأک جامعه"ي ساختاريرهاينامتغ"، و "مدت دراز"که بر 

. » شوندير نميابان ها سرازيساختارها به خ« : نوشتن رابطه يگلدمن در هم
 ي زماني اگر براي کنند، حتير ميابان را تسخين سوژها هستند که خي ايآر

  .ينه چندان طوالن
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 در همه ي در چپ اروپائيار مهمي نقطه عطف بس۱۹۶۸داد ها مه يرو
 تا يعنيبودند، " چپ کهنه" که معرف يست رسمياحزاب کمون. اشکالش بود

 اش، که تا آن زمان از يزم اروپائي در شکل کموني، حتينستيخ و بن استاليب
ت سازش ياسي برخوردار بودند، به واسطه سيعي نسبتا  وسي اجتماعيه هايپا

 از کشورها يدر بعض.  دهنديه اشان را از دست مي اشان به سرعت پايطبقات
 دهند، و ينام مر يي تغي حت کنند وي را اتخاذ مياست ها راست تريبازهم س
در فرانسه .  شوندياست خارج و منحل مي از کشورها از صحنه سيدر برخ

 به واسطه سازش .ت. ژ .  وابسته اش ث يکايست و سنديحزب کمون
شان  ايا تودهيه هاي به سرعت پا۱۹۶۸ و پشت کردن به جنبش مه يطبقات

 يک و فلسفي که آلتوسر پدر تئوريستي مائوئيگروه ها.  دهنديرا از دست م
باند چهار "ن و شکست ي در چي انقالب فرهنگيدادهاي رويشان بود در پا

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

  . زم شدنديوني و صهيه جهانين جناح سرمايتر راستيدوآتشه و سخنگو
  
شمندان ناهمگن ين انديک دوجي ي است از آرايامجموعه" يفرنچ تئور"

ات متفاوت ارائه دادند، اما ي مختلف نظرينه هاي که با آن که در زميفرانسو
 با ت؛ مخالف"سوژ"نقد :  اشتراک نظر داشتندي آنان در سه موضع سلبيهمگ

شان ياصل و نسب فلسف. يخياوم تار، و مخالفت با تديندگي و امر نمايبرنمائ
 يتئور" شان هم نقد ي رسد و ل ب کالم فلسفيد ميدگر و فرويچه، هايبه ن

 ي آلمانيو رد آن است، و هر آن چه را که در سنت فلسه انتقاد" يانتقاد
 يوقت" يفرنچ تئور" مقصد ي راننده و بيقطار ب.  برندير پرسش مياست به ز

نان ي سرنشسد از خط خارج شده و سرانجام همه ري م۱۹۶۸ مه هستگايبه ا
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  آلن بهستگاهيان ي در آخردور و درازشن سفر يدر ا. شوند ي لت و پار ماش
  ! غردي ابر مي در آسمان بي رسد که هم چون رعديو ميبد
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    تتتتيييي تا واقع تا واقع تا واقع تا واقع از اسطوره از اسطوره از اسطوره از اسطوره::::ووووييييآلن بدآلن بدآلن بدآلن بد

  هوشنگ سپهر: نوشته 

  
        شگفتارشگفتارشگفتارشگفتارييييپپپپ

 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 شدرخواست از. سميبنو ويبد آلن درباره
 از امليدال زمان آن در. ندارد يمورد ويبد درباره نوشتن که ساختم متقاعد

 در صرفا  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 لمروق در يخيتار فقر ليدل

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

 رانيا در. باشنديم بورژواخرده روشنفکران و فلسفه رشته انيجودانش عمدتا 
" يزرد "به هنوز" سبز "جنبش وته خير هاابانيخ به انسان هاونيليم که هم

 اشيفلسف و ياسيس نظرات نه و بود دهيشن را ويبد اسم يکس نه بود، دهينگرائ
 من دوست. باشد داشته توانستيم روزها آن يهوا و حال با يمناسبت اصوال

 هم من ،گرفت پس را درخواستش و شد قانع من استدالالت دنيشن از پس
 .کردم فراموش را ويبد و دميکش يراحت به نفس
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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
  مندر 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. اندگرفته 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  "ارتقائ نترنتيا يهايژگيو از يکي
 درخشد،يم جامعه از "يبخش "يبرا يمدت يبرا يادهيپد که نيا يمعنا به" دم 

 کند،يم افول يطوالن چندان نه يمدت اندک از پس و شوديم شيستا
 روز به دم  "يتنترنيا اصطالح در. شوديم" د م  "گريد دهيپد و شوديم فراموش

 دامنه يعني. کنديم عيتسر هم و ديتشد هم را دهيپد نيا نترنتيا". شوديم
 زبان به. ترکوتاه اريبس هم آن عمر و شود يم ترگسترده اريبس آن تيسرا
 خود هم ويبد رياخ يهاسال در. عوام يبرا است" رخداد "نوع کي دم  و،يبد

 روزش دم  که سرعت همان به. است شده ينترنتيا" رخداد "کي به ليتبد
" لسوفيف "ش راي جاو کرد خواهد فروکش هم سرعت همان به کردند

 خواهد باشد، داشته ايدن بر حاکم نظم حفظ يبرا يشتريب محاسن که يگريد
  .بودند دگريوها چهين ش انيآخر مورد دو. گرفت
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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 بود، 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 باهوشيدد اذعان داشت که بي با.افتديم هازبان سر سرعت

او که نبض جامعه را . دهديز از دست نمي را ني طالئيفرصت هااست بلکه 
ش هستند را به ي هايژگين 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 جنجاليو با نوشتن ايبد
 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

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

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

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

                                                 
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 يهادانشگاه 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 گفته 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
  هاکتاب نيترپرفروش از يکي کتاب نيا که يطوربه. پرداختند آن درباره

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

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

 يانتشارات غول کند،يم شنهاديپ صفحه و پانصد هزار ونيليم کي از شيب
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 هر يبرا کند، يم عرصه فروش يبرا ويبد از کتاب ستيدو حدود آمازون
 اشکال در ان،يدانا نادانان، نوجوانان، کودکان، ،يسن هر يبرا و قهيسل نوع

 ياصل ابزار نيا ،يجمع يهارسانه. اهي س وديسف اي و يرنگ يپاورق مصور،
 اش"چپ "هواداران از شتريب مراتب به حاکم، يدارهيسرما نظام کيدئولوژيا

 .اندبرده يپ موجود وضع حفظ يبرا اشيسودمند و ويبد فلسفه تياهم به
  

 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 ،ندکرد

: کند يم ديتول مختلف يهافستيمان مارکس، هيعل اما مارکس از ديتقل به
، "فلسفه يبرا دوم فستيمان" ،"يستيکمون هيفرض" ،"فلسفه يبرا فستيمان"
-بت و است" ييفردگرا "يدارهيسرما يهايژگيو از يکي... و "يستکمون دهيا"

 به هانهيزم همه در يدارهيسرما. است ييفردگرا مهم يهاوهجل از هم يپرور
 مجله. فلسفه نهيزم در جمله از و نما،يس ،ورزش نهيزم در از دارد،ين بت
 مختص ،امحتويب و سبک اريبس است ياهينشر Vanity Fair ييکايآمر

 نيا. ووديهال يهاشهيهنرپ يعشق يماجراها و ريتصاو ،حال شرح انتشار
 که ويبد آلن با ،هفرانس زبان به اش شماره نياول در ۲۰۱۲ سال در هينشر

 است يلسوفيف واقع در و است، يووديهال ستارگان سطح در شهرتش
 به وود،يهال ساخته يليتخ يهالميف رينظ اش يفلسف  دستگاهکل و يووديهال

 که پرسديم ويبد از که کننده مصاحبه پاسخ در. کنديم مصاحبه هفرانس زبان
  : دهديم پاسخ ويبد ست،يچ تيبشر يبرا شيآرزو
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" يجمهور "نامه ب امشنامهينما براساس يلميف که است نيا ميآرزو« 
 ٢.»دکن فايا) Bard Pitt (تيپ براد را افالطون نقش و کنم هيته

  
 يارتجاع 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 ليااو 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

                                                 
2 - Vanity Fair, Alain Badiou : Brad Pitt est l’homme de la situation. 30, 08, 2013. 
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 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 هب افالطون از هم را يفروتن بلکه اشفلسفه فقط نه او. کنديم يابيارز 
  . استبرده

  
 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 ست،ه 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 اتياضير دامن به دست بدهد، يعلم رنگ جوش،درهم آش

 و هاواژه و ياضير در هامجموعه هينظر در موجود ميمفاه و ودشيم
-کوچک  آن هاکه آن بدون ،برديم کاربه هم کوانتوم کيزيدر ف اصطالحات

 يابتدائ روش نيا از استفاده. دنباش داشته شده ارائه موضوعات به يربط نيتر
 ييآشنا يبرا .است گذارش هيپا او نه و شوديم منحصر ويبد به نه بندهي فرو
 ک،يزيف و اتياضير از" يفرانسو يتئور "يهالسوفيف استفاده ءسو از شتريب

 "کمونتيو بر سوکال" انهيافشاگرا و جالب اريبس کتاب به را خواننده ما
 ٤.ميده يم ارجاع

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

October 2005, p.67. 

4 - Alan Sokal, Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob Paris 1997. 
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   نظرهم و دوست هامروز که يميقد يهاستيمائوئ از يکي هزان، کيار
 را آنان ،۱۹۷۰  دههيوفرانس يهاستيوئمائ درباره يانوشته در است ويبد
 : کنديم فيتوص نيچن
  

 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
- يعل و مائو، از ديتقل به و نيچ يفرهنگ انقالب ريثتأ تحت و بودند
 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.»رفتنديم 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 رم خ 

                                                                                                
  يبه زبان فارس"  مدرن از علم مدرن؛ سوءاستفاده روشنفکران پست ات پستيچرند " عنوان ن کتاب بايا

 .ترجمه شده است

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 

 از دفاع در ،"شد خواھد روزيپ کامبوج" عنوان با يامقاله دوآتشه، ستيمائوئ ويبد آلن ١٩٧٩ هيژانو در
-پل يرھبر به رسرخم  خ   يستيمائوئ ميرژ. کنديم منتشر لوموند هينشر در پوت،پل کارتيجنا ميرژ

 يھااستيس ياجرا در. بود گرفته دست به جکامبو در را حکومت ١٩٧٥ سال از که توپ
 کشتار نيا از ايدن تمام که يدرحال. نابود کرد را کشور تيجمع از چھارم کي از شيب يستيمائوئ
 و فرستديم کامبوج به ينظام يروين شتر،يب کشتار از يريجلوگ يبرا تناميو ، دولتبودند شده مطلع

 تيحما در و تنام،يو ينظام دخالت يدرپ را مزبور مقاله ويبد. سازديم سرنگون را توپپل حکومت
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 صحنه از و رسديم انيپا به سرعت به فرانسه در ياسيس زميمائوئ عمر
  .شونديم خارج چپ ستايس
   

 آن و شوديم مشاهده ءاستثنا کي فرانسه در زميمائوئ يکل تحول انيدرجر
 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
ن محفل چند ده يجاد ايو اي بد.دادند ادامه بود، يستيآنارش شبه – يستيمائوئ

با کند و ي ميستم معرفي آخر سده بيها از چند رخداد مهم دههيکينفره را 
 يدر ب!  دهدين قرار مي چيتراز انقالب فرهنگآن را هم يکمال فروتن

- يم ترک را تشکل نيا ويبد ۲۰۰۴ سال درن که ين رخداد قرن اي ايتيخاص
  .شوديم لمنح بعد يکم هم گروه و کند
 

 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

                                                                                                
 دست اشموضع نيازا ويبد يطو_ن يھاسال يط. سدينويم توپپل و سرخ خمر کارتيجنا ميرژ از

 به کننده مصاحبه که يونيزيتلو يھابرنامه از يکي يط در ٢٠١٢ مارس در سرانجام او. برنداشت
 چنان  اتخاذو مقاله آن نوشتن از بار نينخست يبرا سال وسهيس زا پس کند،يم اشاره مزبور مقاله

 . کنديتأسف م اظھار يموضع

7 - Organisation Politique 
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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 ،افتمي  ": 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 يفرانسو فرهنگان با و ختگانيفره يبرا يحت
 از قبل ش،يهاکتاب از يکي يسيانگل مترجم يروز که کننديم نقل ويبد

 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 ندهسينو 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 مرعوب 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 ندهاواپس م و ميرژ توسط شدهسرکوب 
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 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
 هگل خواهميم من که ميبگو يفروتن کمال با تا ديده زهاجا «

 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 که

 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

                                                 
8 - Le Nouvel Observateur, Mai 2013.  
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 چپ "صفت تنها نه و ندارد يبوئ و رنگ هم باز ميکن آن يچاشن هم را
 نيژول. چسبديم آن به يسخت به هم" اريو خاچپ "فتص بلکه ،"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» ! ها ها ها هاسوسولسوسولسوسولسوسول    ييييبرابرابرابرا    زمزمزمزمييييافالطونافالطونافالطونافالطون: : : : ووووييييبدبدبدبد« : دسينويم ويبد خانه
  

 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

 خود. شد ليالتحصفارغ اتيادب رشته در است نام صاحب يفرهنگ موسسات
 سيتدر به جاهمان در بعدها و آموخت هفلسف موسسه نيمه 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 ار

 .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 ندينشي مفرو سرعتبه فرانسه در زميمائوئ تب ۱۹۶۸ سال

                                                 
9 - Badiou, platonisme pour les branchés ! 

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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- 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 يآلمان 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. ستقل قائل شوند ميک هستي زبان هم يشدند که برا
دشه در قالب ي که در آن آرا و اندي، زبانيرمز و راز زبان فلسف

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 اي که دغدغه خاطر اميداد
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 غي زباناشان، به مثابهن 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 صرفا  مظاهر و تجل

شان را د زبانيها فالسفه بانيا  به خاطريباشند، آري ميواقع
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 که از آن منتزع شده اند، ي همان زبانيعني،  مردميدر زبان عاد
  .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  واست مغلق اريبس" يفرانسو لسوفانيف "زبان. هستند مدعا نيا شاهد
 ختهيگس هم از جمالت قالب در عمدتا  هانوشته نيا. ديفهم توانيم يردشوا

 آن با. دارند را خودشان خاص ميمفاه هم هاواژه و ،رقابل فهميغ يانشائ با و
 زبان چيه هيشب اصوال  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
 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 يمعنا 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 د،دارن يمشترک زبان که دانست يفلسف -ضد خانواده کي ياعضا

                                                 
13 - Karl Marx, Friedrich Engels, L'Idéologie allemande, 1845, P.473. 
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 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

- يپردازعبارت و يروهيحاش نيترکم بدون و يروشن به مطمئنا باشد
 يايفلسف شر آن که ديآيم نظرم به. است انيب قابل هم يطوالن ياه

 خاطر به شتريب اندازديم افهيق و ختير از را ما يهانوشته که
  .١٤»هاآن يآشکارساز تا است افکار به نهادن سرپوش

 
 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

                                                 
14 - Frederick Engels, Dialectique de la nature (1884). 
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 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 ييت هايرا، با توجه به محدود
 درباره دستگاه يداور. ح دهدي قابل فهم به خواننده توضيدارد، در زبان

   .مي دهيو را برعهده خود خواننده قرار مي بديفلسف
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        ووووييييبدبدبدبد    ييييفلسففلسففلسففلسف    دستگاهدستگاهدستگاهدستگاه

  
  

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

  ١٥.فروکاهد يبردگ
  

  
  
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 يتزپران جز 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،
  

                                                 
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.  

 و يورتئفرنچ "کتاب دانيول ، در  ، نوشته سه ورين"و در لباس تازهيبد" به نقل از مقاله 
 .١٣٩۴، نشر کHغ، تھران، "شيآواتارھا
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جوان و  سندهينو و سدينويم کتاب نيا بر يامقدمه يسرفروتن از هم ويبد آلن
 ايدن مهم سندهينو صد نيب در را ياگونهانيهذ يهااوهي نيچن نيا نام يايجو
 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. اورديو سال هم دوام ن دي، حتييويسوژه 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 توصيانيزم هزيفاش
 !نديافري بييرخداد 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 "لمحف ياعضا 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
-يم آلتوسر و سارتر شاگرد را خود وي بد.» ...و فوکو الکان، وتار،يل ،ينانس
 افالطون او يواقع استاد اما دارد، رقرا دو نيا ريتاث تحت يحدود تا داند،
 . است يفلسف دستگاه کي ساختن تالش در يو از ديتقل به و است

 
.  استوارندسوژهسوژهسوژهسوژه و ،رخدادرخدادرخدادرخداد ،ييييهستهستهستهست ،قتقتقتقتييييحقحقحقحق مقوله چهار بر ويبد يفلسف دستگاه

: از عبارتند پردازديم نکات نيا بهن ها آدر عمدا   که او ياصل کتاب سه

                                                 
17 - Mehdi Belhaj Kacem, Après Badiou, Grasset, coll. Figures, 2011. 
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" اهايدن يهامنطق "و ،١٩)۱۹۸۸( "رخداد و يهست "،١٨)۱۹۸۲" (سوژه يتئور"
 پل"، ٢١)۱۹۹۲("  درباره شناخت ش ري، جستاراخالق "يهاکتاب .٢٠)۲۰۰۶(

 يهاکتاب هم٢٣) ۲۰۰۵ ("سده" و ،٢٢)۱۹۹۷(" يجهانشمول اديبن س،يقد
  . هستند اشيفلسف دستگاه مکمل

  

        قتقتقتقتييييحقحقحقحق

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

ژه ي هم ويقتي، و هر حق٢٤ "تواند باشدي مرخداد"ک يقت فقط يمنشأ حق"
ن دانش و موضوع اش يک بيک به يک تناظر ياست و هم جهانشمول، 

ز ي است که از دل آن چي است، فراشدي رخداديک استثتايست، بلکه ين
 در مواد ياد شدهيک رخداد ناپديقت يک حقي " .جهديرون مي بينوئ

 را ينيش بي قابل پريج تن غيتدربهاش ياي است که دنيناهمگون آشکار شدگ

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

philosophique"), 1982. 

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. 
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 دنيشياند از يانحوه« از است عبارت فلسفه ويبد يبرا. ٢٥"سازديآشکار م
 فلسفه... ،کندينم ديتول يزيچ چيه فلسفه... قتيحق به دنيازي دست يبرا

 نيا در. »کنديم عمل ،دادرخ از شده استخراج يهاقتيحق بر که است يعامل
. شوديم متوسل کيکوانت کيزيف و ياضير به ويبد که است واضح فيتعر
 ،"تيوضع "،"حالت "رينظ يگريد ميمفاه که ديد ميخواه ترنيپائ يکم
 ابداع کيکوانت کيانمک يبرا که ياتياضير از قايدق را" ژهيو نقطه "،"کيژنر"

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

  
 رخ استاستاستاستييييسسسس و علمعلمعلمعلم ،هنرهنرهنرهنر ،عشقعشقعشقعشق سپهر چهار در  صرفا ها"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 واندتيم 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 يعلم 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

                                                 
25 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, op. Cit., p.104. 

26 - Alain Badiou, Philosophy as Creative Repetition.  

http://www.lacan.com/badrepeat.html 

www.hks-iran.com



 ٧١ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

  
 
 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
 ندارند يفلسف يتيماه که يگريد حوزه از است بوده يتابع همواره اشيخيتار

 او. است بوده) ياضير و کيزيف (علم عمدتا  حوزه نيا گرانيد باور به هک
 سپهر زندان از را فلسفه و کند دگرگون را برداشت نيا که کنديم جزم عزم
 ين موضوع  ساده مي که به اهرانس فش به زبانيدر کتاب ها( کند آزاد علم

ن مورد از فعل يکند مثال در ايان ميرقابل فهم بين نکته به زبان غيپردازد ا
ه شده بود و حال يسد فلسفه به علم بخينويو م کنديمه زدن استفاذه يبخ
 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، تسيپنيال -  دکارت - افالطون
 چهين يبرا يشناسستيحوزه زو  مارکس، -هگل يبرا خيتار حوزه پوپر، -
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 هينظر نيا با خودش که کنديم اضافه او. ديگويم سخن دلوز - برگسون -
 آن او اما. است موافق شوديم فلسفه انکشاف باعث يرفلسفيغ زيچ کيکه 

 نظر از. نهديم نام فلسفه ٢٧" طيشرا "آن بر و کندينم محدود علم سپهر به را
 قرار عشق و هنر علم، است،يس سپهر چهار بستر بر فلسفه "طيشرا "ويبد

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

 را  ومطرودکهنه تز نيا و ، »ديآيدرم پرواز به شامگاه در همواره در خ  جغد
 با شخود ساختن منطبق از است عبارت فلسفه فهيوظ که دهديم ارائه

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

  
. 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

 از 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

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

  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 که شگفتا

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

 بازگشت  کي يوسواس و يراراديغ تکرار هيشب يزيچ م،يدار
  .»"...همان " دان يجاو

. 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. است 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
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 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
 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

  
 به را شده انيب االدرب 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 يصرفا  به آخر مقاله التصاق م ران فرمول ها ي او ا.مياآورده باالدر 
 مندرج در يشان با احکام فلسفدهد و ربطيها نم درباره آنيحين توضيتر
 . گذاردينده وا من مقاله برعهده خود خوانيا

  
 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 ههم 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 ديشا
ن که ي در اثبات ايليج دلي ه،شيهاک از نوشتهيچ يله و نه در هن مقايا
تواند ي ماستيس و علم هنر، عشق،طه يفقط در چهار ح" يقت رخداديحق"

www.hks-iran.com



 ٧٥ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

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

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

 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" م ث ل  "به آثارش از کي چيه در ويبد که نيا با. کننديم حمل خود با
. است يافالطون" م ث ل "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
 ستميس در  Object Modelingروش به يوتري کامپيسيبرنامه نو

 نيا ابداعو  رابطهن ي ادر ويبد نوشتهخ نگارش يتار يزمانهم. کيانفورمات
و ي در ناخنک زدن بدسندهينو يعااد يبرا است يگواه يزير برنامه در روش

 آن مجرد به نظميب هارگانهپ  نيا ديگويو مي بد.کيانفورماتج در يم رايبه مفاه
 به. کننديم جاديا ٢٩"تيوضع "کي شوند، يساختار يدارا و گرفته نظم که

 ساختار يهاهستنده ٣٠"ييبازنما "است عبارت" تيوضع "کي ويبد زبان

                                                 
 ،"رگانهپ   "معادل نماست که ) توديمالت (Multitude برديم کار به ويبد که يا يوفرانس اژه و-  28

 . اقتباس کرده استدلوزل ين مقوله را ژيو ايبد. گذاشتم دربرابرش را چندگانه و گانهي وزنبر

29 - Situation   

30 - Répresantation 
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 نيا... »است شمارش عمل يدرگرو يقيامرحق انسجام« : ديگويمو يدب. افتهي
 شمارش امر عمالا  قيطر از تنها و رديگيم انجام ٣١"يته "يرو اتيعمل

 چيه در ويبد جا نيا تا. شوديم متحقق هستنده يهست که است) اتياضير(
 عقل توسط ذهن در آن متصورشدن و يافالطون يها"م ث ل "به يااشاره کجا

 .کندينم
  

 و ياضير اتيعمل يجا به و يافالطون" م ث ل "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 رد را افالطون اتينظر صرفا  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 کلمه 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" يورتئ فرنچ  "يهايژگيو از ييگو مبهم و يسينو دوپهلو کلمات،
  

                                                 
31 - Vide 

32 - Etat de situations 
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        رخدادرخدادرخدادرخداد

 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 نهانپ 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

  
  : 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
-لحظه وئئيبد دادرخ ساده زبان به. نديافريب قتيحق تا کنديم اعمال Ø "يته

                                                 
33 - Evénement 

34 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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 توانيم را ويبد" رخداد "ني دکتر.نديآفريم" قتيحق "که است" يهست "در يا
 متحقق يزمان فقط واقع امر که دانست) ييگرااسم (زميناليمنو از يشکل کي
" حالت تيوضع "در" هستنده "نقش. شود محسوب و ملحوظ خود که شوديم
 .سازد متحقق را يشناسائ مورد هابژ که آورد فراهم را آن امکان که است نيا

 گسست کي يناگهان طوربه يهست روند در يگاه از هر که ديگويم ويبد
 تکرار را چهين حرف همان ويبد واقع به. شوديم حاصل رخداد کي توسط

.  »کنديم ميتقس تکه دو به را ايدن يخيتار رخداد کي« : ديگويم که کنديم
 با و کلمه چند در را مفهوم نيا و است معروف يگوئنهيگز به چهين اگر

 آخر دست و کنديم آن صرف کتاب نيچند ويبد اما، کند،يم انيصراحت ب
  . 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؛يولت اثر رزيستان 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 بانقال 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
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 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 زده 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"
 

 به قتيحق «: ديگويم و دهديم ارائه هم ياوارونه فيتعر يگريد نوشته در او
 نيا که کنم اضافه ديبا. »است رخداد کي به يفادارو 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 حقي و خود را هرچه باست 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

                                                 
35 - Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme,. 

36 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 

www.hks-iran.com



 ٨١ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

 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 نه و دارد يعلت نه که است

 پس مصلوب حيمس ظاهرشدن رينظ دهد،يم رخ صرفا  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 ،)رگم

 در يعلت يوئيبد رخداد .تواند باشديک رخداد ميل بر محمد هم يشدن جبرئ
-يم علت نندهيآفر که است رخداد نيا برعکس، بلکه ندارد، سرخود پشت
 با يوئيبد رخداد که کرد خاطرنشان ديبا. ٣٧ استهاعلت علت  يعني شود،

 يجا آسمان در ويبد يبرا" چيه "نيا اما د،يآيم وجود به چيه از که نيا
 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

                                                 
و يآلن بد"نده را رجوع مي دھيم به مقاله اي از دانيل بن سعيد با عنوان ن در اين رابطه خوا-37

آمده " در دفاع از مارکسيزم"ترجمه فارسي اين مقاله در ھمين شماره ". و معجزه رخداد
  :آن را در سايت زير ھم مي توانيد مHحظه کنيد. است

  http://www.hks-iran.org/daniel/files/Alain-Badiou-et-le-miracle.pdf  

Immanent - 38را از ژيل دلوز اقتباس مي کندن مفھوميو اي ، بد . 
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 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
 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" بخشيرهائ
 شکل در را جامعه ،گسست يبورژوائ نظام از که رمنتظرهيغ ،ياتوده بود
 ديآفر ينينو سوژه کمون. گرفت فاصله دولت از و کرد، اداره ينينو
 يهااعلف سرانجام و ماندند وفادار رخداد به که) هادکمونار و کمونارها(

 يهايژگيو ويبد نظر به. گرفتند تشأن کمون از يالملل نيب سطح در يآگاه
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 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 هم 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

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

- نوشته خواننده به  ونديبينم را ۱۸۷۱ سال در کمون وقوع تا ۱۷۸۹ سال

 ل،يستبا زندان سقوط رينظ يخيتار عيوقا:  ديگوينم هاآن از يزيچ شيها
 يامپراطور و بناپارت ناپلئون يکودتا ريروبسپ سقوط سلطنت، يسرنگون

 يامپراطور و سوم ناپلئون يکودتا دوم، يجمهور سلطنت، بازگشت اول،
 همه از و ،سيپار و فرانسه اشغال و پروس با جنگ در فرانسه شکست دوم،
 ريگچشم رشد ،هاسال نيا يط فرانسه در جامعه ساختار ياساس رييتغ ترمهم

. بورژوا طبقه شدنيارتجاع و نينو گرکار طبقه کي شيدايپ ،يدارهيسرما
 نديبينم را آن شکست کنيول پردازديم کمون شيستا به ويبد که آن شگفت

ح شکست کمون و ي، چرا که توضپردازدينم شکست عوامل و ليدال به و
 - يفلسف اتي نظري پوچين وجهين شکست به بهتريپرداختن به عوامل ا

" لحظه"ک يصرفا  " رخداد"و ي از نظر بد اصوال .سازدي اش را آشکار مياسيس
 يجه نه فرآشدهاينده، در نتي دارد و نه آي نه ايعنيخ ندارد، ياست، تار
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 که در وقوعش نقش داشتند و نه سرنوشت پس از لحظه صفر و ياينيشيپ
  . ندارنديگاهيت و جايو اهمياش نزد بديانکشاف بعد

  
نامد، جنبش ماه يها را رخداد مو آني که بديايخي تاريدادهاين آن روير بد

، "يفرنچ تئور "ي تمام اعضايو، و اصوال  براي در فرانسه از نظر بد۱۹۶۸مه 
و يداد مهم بود که موجب شد تا بدين رويبه واقع ا.  داردياژهيگاه ويجا
-ه رخداديد و سپس نظرارائه ده" رخداد"ن جنبش را با مقوله ياش از اليتحل

 در ۱۹۶۸ مه جنبش ويبد. م دهدي تعميخي تاريهاداديگر روياش را به د
. ننديبيم ناصادقانه يحدود تا و يرعلميغ ه،جانبداران يديد با هم را فرانسه

 ها،سال درآن ها دانشگاه تيوضع فرانسه، جامعه ياسيس - ياجتماع طيشرا به
 نقش و فرانسه ينياستال بن و خيب تا  فرانسهستيکمون حزب مخرب نقش

 به را ستيکمون حزب نفوذ ريز کامال .ت.ژ. ثيکايسند کارانهسازش
 در يکارگر اعتصاب نيتربزرگ ترمهم همه از و دهدينم حيتوض يدرست

  . رديگيم دهيناد ،گرفت دربر را کارگر ونيليم ۲۰ از شيب که خيتار
  
 و  فرانسهستيکمون بحز 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 يرزه طبقات ابر مباي در آسمان بيجنبش بزرگ را هم چون رعد

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

 ي و اعتصاب عموم۱۹۶۳، ۱۹۴۷ ياعتصابات بزرگ در سال ها: آورد 
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ن يو در ايبد.  شد۱۹۶۸مه نه ساز جنبش 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 کني را توصبه م٤٠ "بانان و تواياغي۱۹۸۸- 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
 ،"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 انقالب ،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
  

                                                 
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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 نداشته ينقش اصال اي" شانس "و،يبد عالقه وردم 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 استاند 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 انقالبات همه مورد در که يانکته خ،يتار در يناگهان
 يمبارزات اشکال چنان و گذارديم شينما به را يايغن يمحتوا چنان

 آشکار را ريدرگ يروهاين از يخاص و رمنتظرهيغ يهاييآراصف و
 از ييهانامه: نيلن (».پندارديم آسامعجزه را آن يعام ذهن که سازديم

  )دور
  
 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 ياحوزه آن ما،ا. 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 اصوال  گريد کمي
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 برد،يم نام" قمار "از اگر ويبد. است نوشته رابطه نيا در کتاب کي خود ويبد
  .کرديم دايپ يبهتر صداقم 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

- يب و سکون يروزمرگ. اش"يستيمائوئ ييگرااراده  "با و" ينياستال زمينيدترم"
 يکشورها در ييبورژوا ينسب ياسيس ثبات از يناش دهنده آزار يتحرک
 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،
ن ساموئل ب ک ت يه سنگي سا.کند رها خود حال به باشد، نظام خود يتضادها

 گرفته يخ را با صحنه تئاتر عوضي صحنه تارويباد.  شودي مشاهده ميخوببه 
  .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 خيتار 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 خميت تصويمعجزه روشل فوکو، يو هم چون ميران، بديانقالب ا
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 که در يگري ديو در جايبد. ديديه رخدادش مي نظري برايماه را مصداق
اش  مطلوبين سازمان دهيو در باره ا شکال نو" يحزب"مخالفت با  تشکل 

 و در ٤١ بردي خودش نام مييکذامحفلسد، در داخل فرانسه از همان ينويم
 در يستيجنبش زاپات در لهستان، کدارنسيجنبش 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

 مرگش در ش ازي پيدارنسک حتياش در رابطه با سوليستيکمونخدمات ضد
ها پس گذشت سال ها، نه ستيجنبش زاپات اما .رديگي مين جايسيرده قد

اشان هم تنها مجاز به افت بلکه در همان منطقه محدوديتنها گسترش ن
 يه داريدر دوران سرما. ها اجازه دهد به آني هستند که دولت مرکزياقدامات

شتر به يرفتن 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 يد مورد عالقه بدن رخداياما 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، خ م ر سرخ، صدر
  !٤٢اندازديمو از آن ي آور بد ت شرميحما

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

(collection "Ouvertures"), 2009, p. 154. 

 که ين که در حاليا) ن مقالهيسنده اين از نظر نويريو و شي بديتلخ برا(خ ين تاريريخ و ش طنز تل-  42
 بار ي نپال، برايست ھايو اعHم کرد که رھبر حزب مائوئين جمHت بودم، راديمشغول نوشتن ا

 که يرخداد.  متحقق شدييويق معجزه رخداد بدين طري منصوب شد و بديريدوم به مقام نخست وز
باشد، توسط " ضد قدرت"و " ضد دولت"،"ضد انتخابات"، "ضد پارلمان"، "ضد حزب"ود قرار ب

www.hks-iran.com



 ٨٩ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

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

ر است و که قرايبد" رخداد "يتئور.  کرده استي را طي، و افالطونيستيمائوئ
 به ي متفاوتيانن سه مرحله معيک از ايه جهانشمول باشد در هر يک نظري

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

 آن ي جهانشموليبرخالف ادعا. اش استياسي عمدتا  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  از در رخداد ويطور 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 است، ييييننننييييپسپسپسپسر ک اميرخداد 

                                                                                                
" يستيه کمونيفرض"ي بار دوم در نقطه مازاد انتخابات، به اعماق چاه تھيبرا وفاداراشسوژه 

، بھتر از صد ھا ييوي سوژه وفادار بديري حکم نخست وزيک جمله ايح يتوش. کندي سقوط مييويبد
پل .  دھديکال دوران ما را نشان ميلسوف رادين فين مھم تري اي فلسفجوھرت، صفحه استد__

  .ش را بر او ببخشديھايياش کفرگوسيقد
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 "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 ":کندياش را هم وضع منيقوان

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 دههيها مرحله سالنيا
- در فرانسه، سال" چپ"س جمهور ين رئيتران اولي فرانسوا مياست جمهورير

 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 ريهاستاي 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 استمنغعالنهمنغعالنهمنغعالنهمنغعالنهو مقاومت 
 است که با قرار گرفتن در ي مبارز کس.ابدي يکاهش م،  دارنديانش ميدم بمر

 خود را  از راه برسد،ي که قرار است روزين رخداديا خطريب دهدهدهدهييييااااپشت 
چه يل شدن به عامل و بازيدر برابر خطر تبدتا دارد يمسالم و منزه نگه

  .کند مهيب، خود را سا، حزب و دولتي کليهايبوروکراس
  

                                                 
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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و ياش چنان بد)زميني استال-زم يبخوان مائوئ(زم يني لن-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 يب، "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

    ييييانه از فضاانه از فضاانه از فضاانه از فضاننننفرار متفرعفرار متفرعفرار متفرعفرار متفرع: شودي و حل مي متجل نابزميزم در افالطونيمائوئ
و ي بديته فلسفيکالين رادي بياريه  شباهت بسين زاوياز ا! هاهاهاهاتودهتودهتودهتودهاز از از از  و  و  و  و ييييعمومعمومعمومعموم
 يعمليشود، انفعال و بي مشاهده م٤٥ويبورد يته جامعه شناسيکاليو راد

  .  است وجه مشترک هر دوياسيس
  

 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 پرولتارکنيولقرار 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 

سوژه - نار طبقه  چطو 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 بدوياست بدون حزب و سيسو يد ب.ها فرار کنديبرابر دشوار
م و ي نکنيکارچيکند هياش از ما دعوت م تحقق پروژهيو برايبد. خواهديم

                                                 
Pierre Bourdieu - 45  )يفرانسو سرشناس شناس مردم و شناس  جامعه - ) ٢٠٠٢-١٩٣٠ 
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" خيتار" نه چرا که! مينيه انتظار بنش بي رخداد بعدي وقوع خود به خوديبرا
  :د هستناست ي ظرف س،"آنآنآنآن "و " لحظهلحظهلحظهلحظه  "بلکه

  
 که جز  هستندييهايزيچنامم، آن ياست مي را که من سيزيآن چ « 

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

  .٤٦»  رونديل مي امور روزمره تحل درشان ابازگشت
  
 اشتراک نظر دارد و زبان او را و يبا بد ياريبسدر موارد ژک که يژ

  :  کند يف مين توصين سال ها را چنياو در يفلسفه بد ، فهمديخوب م
  

ک پس از پاسکال و يزم دگماتيسيسنده در سنت کاتولين نويآخر« 
  .٤٧» رخداد است–قت يم ناگفته حقي پاراديني ديوح... مالبرانش

            سوژهسوژهسوژهسوژه

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

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

avec majuscule), dont se réclame Badiou. Février 1995. 

47 - Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, p128. 

 واژه ھمان است، يذھن عامل يمعنا به ھمواره مقاله نيا در که Sujet يفرانسو کلمه برابر در -  48 
 به. نشود ينادرست ريتعباز آن  و برساند بھتر را ويبد منظور تا مياداده قرار را "سوژه "يفرانسو

 .را" يگ سوژه" Subjection، و "شدن سوژه" Subjectivaton ي ھاواژه برابر در اقيس نيھم
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" رخداد "که" يقتيحق "بواسطه که است ٤٩"سک " آن" سوژه "ويبد فيتعر به
 در" سک  "کي يعاد فرد کي يعني. شوديم ليتبد سوژه به کند،يم انشيب

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

  . است ينيپس رخداد به
  

 :  سدينويم رابطه نيهم در

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

 .٥٠»شوديم يذهن زميفرمال کي وارد حضورش،
 

  :ديگويم و دهديم ارائه سوژه از يگريد متفاوت فيتعر گريد يجا در
   

  يعاطف طيشرا به بلکه شود،ينم زاده داديرو از صرفا  سوژه« 
 با اشرابطه بر مشتمل تنها نه طيشرا نيا که... دارد يبستگ هم 

 وابسته هم سک  خود به بلکه ند،يآفريم تازه قتيحق که است رخداد
 يهست فرآشد، يچگونگ ر،يمس که است يزيچ همان سک  نيا... است

 که يشکل مطابق د،يجد قتيحق کي به ت،يواقع کي به ييبازنما و
  .٥١»کنديم نييتع را کند،يم اتخاذ سوژه

  
                                                 

 ،سک   واژه ما. است کالبد و جسم بدنه، ن،ت ،بدن يمعنا به که رديگيم  را بکارCorps واژه ويبد -  49
 .مياداده قرار ، را در برابر آننشده سوژه ھنوز تيھويب فرد يمعنا به

50 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 

51 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 
(collection "Ouvertures"), 2009. 
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- يژگيو نياول:  است خورداربر يژگيو سه از شدن سوژه فرآشد ويبد نظر از
 رخداد کي يپ در شدن سوژه يعني ،يجمع استيامراست که سوژه نيا اش

 در فقط نکته نيا کنديم اشاره بالفاصله اما. است يجمع شهيهم ياسيس
 توانديم علم و هنر عشق، گريد حوزه سه در و کنديم صدق استيس حوزه

 کي يانسان جوهر با نه يارتباط چيه شدن سوژه ويبد نظر از. باشد هم يفرد
. است رخداد امديپ صرفا  بلکه او، يطبقات -ياجتماع گاهيجا با نه و دارد فرد
-کيتار"  و ،"مرتجع "،"روفادا: " شوديم ظاهر شکل سه در سوژه ديگويم او
 از. بماند وفادار رخداد قتيحق به نسبت که است انسان سک  آن". شياند
 به رو که کنديم فيتعر" برنامه  "کي مثابه به را انسان ويبد که است رونيهم
. است سارتر استادش يرو دنباله قايدق ويبد سوژه، يگرهيت نيا در. دارد ندهيآ

 جوهر که معنا نيبد ،"است متقدم جوهر بر يهست "که بود باور نيبرا سارتر
 نيا ويبد نزد. رديگيم شکل که است ايدن در اشيهست تحقق از پس هستنده

 در. است رخداد هيسا در سوژه شدن ساخته و گرفتن شکل امر معادل نکته
 ويبد سوژه – رخداد يتئور و يباف فلسفه کل که ميکرد مشاهده هم مورد نيا

 چارچوب تنها نداشته، سارتر پل ژان زمياليستانسياگز فلسفه با يچندان تفاوت
  . است ترفهم رقابليغ و متفاوت انشيب و يزبان
  
-انسان  "آن بر ويبد که است انسان بودن" برنامه  "همانا 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
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 وجود رخداد کي مثابه به رخداد«  که است معنا نيبد نيا. است" درون بود"
 ينامسلم امر همواره که فهم قابل يل ع  ييدادهايرو سکانس مثابه به نه و دارد

. »شود ليتکم ويسوبژکت لزوما و يانتصاب 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
  

        ييييوفاداروفاداروفاداروفادار

 از است يراثيم مقوله نيا. دارد جانبه همه يحضور ويبد نزد" يوفادار "مقوله
 خدا وجود به مانيا و باور امر ات،ياله نوع نيا در. ٥٢يگرائمانيا اتياله
 در. پردازديم آن رد به که است يعقالن استدالل از ترصادق و ترارجع 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 يراب

 ندارد را آن "اقبال" اصوال اي که چرا. ستين لياص سوژه کي "سک " کي رو
 آن به نسبت که ستين معلوم شود مواجه هم اگر و شود، مواجه رخداد با که
 به استادش 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 سانک  از يبزرگ بخش و کنديم

ک رخداد از جنس ي به ياش در رابطه با وفادارتي است که وضعقهرمان
و که از ي خود بديخالف ادعا است، درست بريياستعال يعني است، معجزه

                                                 
52  - Fédeisme ، ن استد_ل قيطر از نه و آن به مانيا ليدل به صرفا   خداوجود  به باورHجمله. يعق 

 يگرائمانيا مصداق ،"است مھمل که ھرچند دارم، مانيا : "ت يحيمس لسوفيف ان،يترتول معروف
  .است
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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

   بهيوفادار. ارندين دست بسي از ايتناقضات
  . زم استي از دگماتي اغلب ناشيوفادار

  
- 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
 

        ييييجهانشمولجهانشمولجهانشمولجهانشمول

 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 »...يمرد 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

  

                                                 
53 - Epître aux Galates 
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 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 يبهتر

 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 هب خود معلوم قرار از ويبد. ندارد ويبد
 درباره ي، جستاراخالق "نام به يگريد کتاب در و بردهيپ اشقتيحق

 از و دهديم ارائه يمخالف کامال نظر" اخالق  "با رابطه در ٥٤"شناخت ش ر
 يکم درست يجهانشمول هينظر گرفتن واپس نيا. ندينشيم عقب يجهانشمول

 از دفاع قراردادن زيآودست با يغرب يستياليمپرا 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 يهازماندهبا که بود
  

                                                 
54 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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، 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 ش ر

 مخالفت در ،کنديم رد را خود نيشيپ اتينظر ،زنديم قلم" ياخالق قتيحق"
 از را يجهانشمول ،سدينويم اخالق درعرصه قتيحق تيکل و يجهانشمول 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 يستياليامپر يها
. بدرآورد اشيخيفراتار يجهانشمول خلسه از را لسوفيف که داشت  راسنح 
 يهانوشته با ناآشنا خواننده که کنديم انيب يزبان چنان با را همه نيا  اماويبد
،  اخالق" ن کتابي در هماو. ردآوينم در سر مطلب از يزيچ اشنيشيپ

  : سدينويم " درباره شناخت ش ريجستار
   

 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
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 ي به وفاداريرسد که وفاداريجه مين نتي پس از آن به اکتاب نيهم رد ويبد
 ياخالق حيشرت و فيتعر به، ن استي حقوق بشر، جنگ آفريجهانشمول

" يوفادار "او. دهديم ارائه يديجد مفهوم" يوفادار "از و پردازديم کاليراد
 طرخابه هم آن ،يزندگ کيشر مداوم ضيتعو از دانديم عبارت را عشق در

 يشرکا همه که دارد ديتاک نکته نيبرا او!  يزندگ در" اقبال 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 
 لسوفيف که ندارد ازين نانسا 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 گردنبر امر نيا تيمسئول
  .»کند انتخاب را" يواقع قتيحق "که دارد

  
! 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
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ه يت، بر دو پايحي در فلسفه غرب و در مسين 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 پايجا به اختصار بانيدر 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 امروزيويو ن
 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
 نشده است و ين تحوليترمول کمخ همان بوده که امروز است و مشي 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 حقيمولجهانش"س و افالطون به يقد
  

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"
رد خشم خداوند قرار خواهد ا مويکس 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
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قت يحق"ن يله بر ايدر سده شانزدهم گال. هستند"  جهانشموليهاقتيحق"
پردازد، خوشبختانه ياش 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 سيسه سده بعد از گال. باور نداشت" جهانشمول"قتيحق"
اش  کره ماه، پاپ اعتراف به بالهت اسالفين انسان بر روياده شدن اوليپ
 .کندي را مرود اعالم مينين دگم ديا  وي فلسف"جهانشمولن يا"ن يا و کنديم

  .تر استکيو از پاپ هم دگماتيبد
  

با مان است و در تقابل يه باور و ايپا قت بري حقيني د- يقت افالطونيحق
 جهانشمول، دگم، منجمد و ي بر علم و مشاهده است، اوليقت متکيه حقيوعل

ط يمشروط به شرانگر که ندهيا 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

تقل از زمان و مکان اند، ثابت بوده و از اعتبارشان مس) 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

  
وجود دارد و " جهانشمول قتيحق"ک يتوان گفت که تنها  يک کالم ميدر 

 چيقت هين حقير ايو به غ" شودشودشودشودييييز متحول مز متحول مز متحول مز متحول مييييهمه چهمه چهمه چهمه 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
. کنندي را انکار ميخيع تاري شان فجاد و خطرناکي پلياسيبه خاطر اهداف س
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  استک 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 "ي، چرا که زندگد مبارزه کرديدن به آن بايرس

  .ک مرگ استيهم " جهانشمول"قتيحق"ن رو ياز ا.است" سکون"
  

        علمعلمعلمعلم

" 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« 
-يم يمعرف" تيوضع "کي در ياضير - يعلم جهانشمول" قتيحق"

 اثبات قتيحق روند ينيشيپ مستقرشدن که است قيطر نيا از و. شود
  . »شوديم

  
د يگوياو م.  بنا شده استياتياضي ريشناسيهستک يو بر ي بديستم فلسفيس
ات و ياضين باور است که تنها با رياو بر ا. » استيشناسيات هستياضير«: 

 را يت و هستيتوان واقعياست که م" ها مجموعهيتئور"آن هم عمدتا  با 
ن يترو کميماند و بدي ميک ادعا باقين باور در سطح يالبته ا. ح داديتوض
 يهاد تمام گفتمانيگوين رابطه او ميدر ا. نديبي به اثبات آن الزم نميتالش

ن و يات بهترياضيدارند و ر" پرگانه"و " گانهي" درباره يي ادعاهايتاکنون
ن علم و يو بيبد. ها استن نحوه پرداختن و سخن گفتن درباره آنيترقيدق
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 چرا که داندي را علم مياضين خاطر ريشود، و به اي فرق قائل ميدئولوژيا
ن ي ماشي نوعياضي ر، کهودشيم نههههييييبخبخبخبخ به سوژه يدئولوژياعلم برخالف 

متوسل ک مؤلف 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 مزبانزبانزبانزبانان ي ساختارگرا- ر همه پساياو نظ. دارد

ارجاع دهد، " زهايچ"که به " اهنشانه" 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
 به هر  برکهولت، ياا نشانه ي و يستيداليا

  .حال نه بار اول است و مسلما نه بار 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

 يابر ٥٦ "اهايدن ي هامنطق "نام به اشيفلسف کتاب نيآخر در ويبد. بود آن
 عنوانبه اول اعداد از او. شوديم اول اعداد دامن به دست اتشينظر اثبات

 انتظار در و ينامرئ اي و ناموجودند اي که برديم اسم يجهانشمول يهاقتيحق
 و ثاغورثيف به بارها کتاب نيا در. سازد متحقق را هاآن لسوفيف که آنند
 کي را دوسياقل وسطت اول اعداد کردن فيرد و شوديم متوسل دوسياقل

 اول اعداد وجود که دهديم حيتوض نيچن ويبد. کنديم انيب" رخداد "از نمونه
                                                 
55 - Alain Badiou and Fabien Tarby, Phiosophy and the Event, Polity Press, Cambridge, 

2013, p.97. 

56 - Alain Badiou, Logiques des mondes. 

www.hks-iran.com



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ١٠٤
 

 

 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 رمنظو. دهديم رخ موجود - شايپ تيوضع در
  "اعداد و عدد "کتاب در ويبد .اندنامرتب و ختهير همبه اما موجود اول اعداد

  : سدينويم اول اعدا با رابطه در
  

 مس ق م  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 مجموعه(
   ».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 زمياليترما با رديگيم قرار مخالفت در که ميرس
  .٥٧»يفرهنگ يگرائ

  
 "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

                                                 
57  - Le Nombre et Les nombres (1990). 
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 بر شده حک اسب ريتصو يکي. پردازديم اسب از ينقاش نوع دو سهيمقا
 و رسديم سال هزاريس به آن نهيشيپ که  در فرانسه"شووه" ارغ 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 خواننده"! 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 يهادروازه 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
فقط جنبه اش فقط فرم است و مسأله "مزيورساليوني" ، 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
ن يو در ايبد. ٥٨ميروبرو هست"  جاودانيقت هايحق" با  مالحا، ردي گيکار م

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

(collection "Ouvertures"), 2009, p.144. 
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سه يگر به همان مثال مقايقت، بار ديحق" تيجاودان"ه ي اثبات نظرينوشته برا
ج شده اند که يچار اسب ها گيب! شودي از اسب متوسل ميدو نقاش

- يهم به روز م ش رايهاو برطبق م د روز واژهيا جاودانه؟ بديند و اجهانشمول
اش "قتي حقيجهانشمول"ه ينظر يجهانشمول از نظر خودش هم، ي، حتکند

  ندارد وييک نو آشنايزيو با فيخوشبختانه بد. اورديشر دوام نيست سال بيب
 ي مجبور مگر نه وروديمرستان باالتر نيسطح دبن رشته از ياش در ادانش

را ملحوظ  يکوانتومعد ازده ب ي بلکه ي افالطونعد زمان و مکاندو ب  شد نه فقط
عد باشد ازده ب ي ياي که گويادا کردن واژهي پيحتما  براصورت که 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 يخرافات 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
 ره 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 ،يونائماد نوع از يرهائ و يکوکاکوالئ فلسفه دوران در که باشد

 به يوفادار .باشد تربزرگ هرچه ديبا هم تيهااوهي شتر،يب هرچه ييخودستا
  . استيگري ديياوه گوي خود يياوه گوي
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        استاستاستاستييييسسسس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 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 اشيلسفف 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

 يکيدئولوژيا يهادستگاه" هينظر به معتقد او خصوص هب 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 ريگشمچ کامال جهالت و يخرديب يهاقدرت همانا
  .٥٩»هستند برجامعه مسلط يروان يتاثرها اشاعه قايدق کارکردشان

  
 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
                                                 
59 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 يجمع يهارسانه اکثر ز،يبرانگ جنجال کتاب نيا انتشار دنبال به. شوديم بدل
 ضد ويبد و ندنکيم مصاحبه به دعوت  تا آن روز گمنامو يبد از فرانسه 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 دست 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 ودخ گفته به يهارسانه که
  "و" کاليراد چپ "،"چپ يماورا "،"ستيکمون "لسوفيف کي مثابه به

  . کننديم يمعرف" يانقالب
  

 ياستاد سمت داشتن ،دهديم نسبت ويبد به گر مصاحبهکه يافتخارات ازجمله
 و ٦١"يي اروپايالع مدرسه  "،٦٠ "فلسفه يالمللنيب کالج  "چون يسساتؤم در

 همه از مخاطب. است ٦٢)سيپار يعال يدانشسرا( وري ياکول نرمال سوپر اي
-آن جاديا ليدال باشد، نداشته يآشنائ يفرهنگ موسسات نيا با که ريخيب جا

 وي در برابر عظمت بدکه است يعيطب نداند، را شانتحوالت و نهيشيپ اي و ها
  .شود مبهوت و مات

  ستيکمون حزب يانتخابات ائتالف ،۱۹۸۱ سال يجمهور تاسير انتخابات در

                                                 
60 - Collège International de philosophie 

61 - European Graduate School 

62- École Normale Supérieur de Paris  
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 به ستياليسوس حزب از ترانيم فرانسوآ و شوديم برندهست ياليسوس حزب و
 يفرد فرانسه در که است يبار نينخست نيا. رسديم يجمهور استير
 ،"اول فرانسهيماک"، ملقب به ترانيم فرانسوآ. زنديم هيتک مسند نيا بر" چپ"

 در و ست،يکمون حزب يعني اش،ياسيس بيرق فيعتض و ردنکيخنث يبرا
 در که زميمارکس و کاليراد چپ يآرا با مقابله يبرا تريکل يمعنا کي

 افکنديم يپ را يعيوس طرح داشت، ياريبس هواداران فرانسه زمان آن جامعه
. ندجمله بود آن از "مونياد سن سيبن"و " فلسفه يالمللنيب کالج "سيتاس که
  : سدينويم نيچن رابطه نيا در خود ويبد
  

 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 مل ع  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
-يم استعفا يالمللنيب کالج يمآبستيفاش به اعتراض در بود کالج گذاران هيپا

 بااش يهمکار دگر ويها يستيفاش نهيشيپ يافشاگر به عمر انيپا تا و دهد
شبرد ي با پو رسديم کالج نيا استير به بعدها ويبد. پردازديم يتلريه ميرژ

-يم افزوده برافتخاراتش، "چپ نو "يي مارکس زدايکالج در راستا اهداف
  .شود

  
-موسسه مدرسه نيا. است ترجالب هم نيا از" يياروپا يعال مدرسه "داستان

 در که سال، در وروي هزارده هيشهر با متيق گران اريبس و يخصوص است يا
 يهاکوه در يمتر ۴۰۰۰ ارتفاعات در ياسک يهاستگاهيا نيترگران از يکي

 مدرسه نيا سيسأت از هدف به استناد منشورش، .دارد قرار سيسوئ آلپ
 ،يفلسف و يهنر ،يجمع يهارسانه يهانهيزم در جربم يکادرها پرورش

 کيدئولوژيا يها دستگاه يبرا "ياروشنفکر حرفه" پرورش و آموزش يعني
 رينظ نام صاحب يهاستيمدرن- پسا و يتئور فرنچ ياعضا اکثر. است نظام
 فرزندان. هستند و نددبو جاآن يدائم دياسات از ژکيژ و ويبد ،وتاريل دا،يدر

 سکال به هم يسر ،ياسک از شدن خسته از پس فلسفه، تشنه يبورژواها
  ! آموزنديب" يستيکمون هيفرض "تا زننديم ژکيژ و ويبد ديتاسا درس

  

                                                 
65 - Dominique Lecourt, The mediocracy, French Philosophy since the mid-1970, 

Verso, London, 2001. 

www.hks-iran.com



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ١١٢
 

 

        ييييستستستستييييکمونکمونکمونکمون    ههههييييفرضفرضفرضفرض

 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 نينچ و ستين او يهاگزاگيز و فرود و فراز از
 يهاکتاب در عمدتا  که او ياسيس اتينظر نيآخر ياجمال يبررس به ما بخش

" ؟کرد ديبا چه  "و ،"؟است يزيچ چه مظهر يسرکوز  "،"يستيکمون هيفرض "
 دوران يعني ترش،شيپ ياسيس مواضع خود او. ميپردازيم شده، نايب ٦٦

 دودمرخجوالنه  را يسالانيم يستيمائوئ -  شبه و يجوان يهاسال يستيمائوئ
-يم ستيمائوئ را خود يکس ترکم که ياحوال و اوضاع در همآن کرده، اعالن

   .داند
 
"  با عنوان يکند کتابياش را ترک مياسي پس از آن که محفل سيو مدتيبد

ک سوم ين کتاب نه چنان قطور که ياو در ا. کندي منتشر م"يستيکمون هيفرض
 در يستيخ جنبش کمونيپردازد، تاريش ميهاشنامهي از نمايکي بازگفت آن به

کند و مواضع ي مي بازخواني ما با خوانش بدئوئيذشته را براگصد سال 
 دستگاه در. دهدي ارائه م"يستيکمون هيفرض"  خودش را با عنوان ياسيس

 عشق هنر، يفرآشدها که دارد يساختار همان" استيس "فرآشد ويبد يفلسف
 : که کنديم شروع جا نيا از او. دارند علم و
  

 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 هک 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. دکنيم 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

                                                 
67 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique (1998). 
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 ناممکن، کي کنش از است عبارت. نهميم نام" زميکمون  "برآن من
  .»ابدييم يهست يکرانيب از که ناموجود-شايپ کي تحقق

  
 زيچن که يا: ساده باور کي بر است يمتک ويبد "يستيکمون هيفرض" 
 دهيا "همز يچ آن و م،يکن يدارهيسرما نيجانش ديبا را يگريد

 زميکمون از فيتعر در او .است ممکن امر کي که است" يستيکمون
   : سدينويم
  
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 آزاد 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 دهيا به نسبت يوفادار درباره ياخالق
 مينيبب حال! يفکر يروين کي و راهنما، چراغ کي صرفا  -است" يستيکمون

 ي اتجربه 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
- يم دايهو" يته  "از يهست که آن يبرا است استيس عنصر همان قتيحق

  : ديگويم يخيتار تعلق با رابطه در و. شود

www.hks-iran.com



 ١١٥ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

 کي يمجرا از اشحک شدن خيتار  درقيطر از است ممکن دهيا« 
 و... شود يانسان يخيتار متعارف، يزمان مقاطع رد 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
 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 زا يحت او. روديم فراتر يخودخواه و رقابت از اش،
 داشتن" شانس . "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 تسيکمون
 سوژه شــدن ي اســت که از مجرايليتخ ياتي عمليستي کمونيده يا«

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، ايمآن انتظار  ده، چنان که ازيک ايگفت که 
تواند يگر نميد" ســتيکمون"ن نکته که ين است که ايامروز مهم ا «

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
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 يعباراتگر يد ،،،،مي ببريده شدند، پي هم فهميعوضکه  ده،يواقع و ا
 يب متناقضيک ترکي، "ستيدولت کمون"ا ي، "ستيحزب کمون"مانند 

  ... آن بود  دور زدني برايتالش" ســتياليدولت سوس"که اصطالح 
ن نوع صفت يد از ايار واضح است که امروزه بايبه هر حال بس «

 ها بارها مجبور ين صفت سازي مقابله با ايبرا.  اجتناب کرديازســ
  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  به مثابــهيزيچ 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 قانون  وجود اســتيها، قانــون  نمود و در نتگسست جهان

افته ي سازمان ياسي کنش سيواقعط يبه هر حال، آن چه تحت شرا «
مند با سوژه وند خوردهي پ عمل يعني است، يستيده کمونيدارد ا 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. ميداناش بازگرهي اوليمعنا ، بهيکاربرد ا سناد
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

  ... اندوخته خود کندتواند توان بالقوه   سوژه شدن افراد رايم
-  يکنش يده را در ذات سه وجهيا ميبتوان ما  آن کهيــن برايبنابرا «

 آغــاز ياســيس ي، از امر واقعاهــقتيحق ــد ازيم بايکن فياش تعر
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- يدئولوژيا ن؛ و امرينماد-خيتار اســت؛ امــريس- يامــر واقع:  ــميکن
   ...يليتخ

ار ي بســي، در شــکليم عاديد مفاهک چني يادآوريد با ياجازه ده «
  .  و ساده، آغاز کنميانتزاع

 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، ي ظاهر مي 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 امکان  ينـي عيهانــه فقط در سطح امکان رخداد. است
 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 اي قانوناي تيوضع نيجاد ايانداز محدود اکه از چشم

 ک رخداد، وقوعيتوان گفت که ين ميهم چن... کامال  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 شدن  ممکنييدهايق

، در چشم انداز  يت مفروضيه دولت، در هر وضعم کيگويمن 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
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: اســت لوم است؟ معييزهاياش متشکل از چه چياســي سيهايشدن
 يدر معنا(ــن ي حکومت، قواني، شکل قانونيدارهياقتصاد سرما

م که ينيبيم... ــس ويارتش، پل ت و وراثت،يدر رابطه با مالک) يحقوق
عتا  شامل يها که طبن ساختارها و دستگاهيا يچگونه دولت از مجرا

 کيدئولوژي ايهاابزار"ها را شــوند که آلتوسر آنيم ييهادستگاه
 يريشان را در جلوگتــوان هدف مشترکي 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
  يزيم که رخداد چيريگيجــه مين نتي از اي روشنبه. 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 بختيقتير هر حقد اشاره کنم که ديت 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 يت که بر پاقيــک حقيآن بخش از  .ه امور واقع باشديپا
- يمند مسوژه اش است و آن را بخشيريگ از جهتيســت، 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 
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اش کاهش داد، را به امور واقع درون" قتيبدنه  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 يه دولت جهاندر بحث مربوط ب

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» استخ دولتيخ همانا تاريتار

 
 افتادم شوپنهادر از ياجمله ادي به ارياختيب فوق سطور خواندن از پس من
  :  نوشت که

-  واج هاج و جيگ را مخاطب طرف مهمل و اوهي جمالت از يطوفان با... «
 يکلمات که کنديم گمان اغلب يآدم که است باور نيبرا شگرد نيا. کردن

  . ٦٩»تندهس هم يمعنائ حامل لزوما شنوديم 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 ردهک جزم عزم که ويبد. زديخيبرم هاآن با

 از يکي. شوديم متوسل آنان روش به خود زد،يبر آب يرو را معاصر

                                                 
68 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, (2009). 

69 - Artur Schopenhauer, L'Art d'avoir toujours raison, p.56 
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 ،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 هخوانند 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
 ريتفس خود و اندازديب خواننده نادرست برداشت برگردن را منتقد انتقاد بتواند

  .دهد ارائه يگريد
  
 ۲۰۰۹ مارس۱۵-۱۳ يروزها در مشترکا ويبد  آلنو ژکيژ يالواس
 ،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 استقبال 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 هداد ربط ينيزم يزندگ به يآسمان زميکمون نرفت، فراتر

  . نکردند انيب را
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 ،لندنچاپ  "مزي تالاينانشيفا"  روزنامه نار،يسم يبرگزار از قبل هفته کي
: زميکمون  "عنوان با کنديم منتشر يامقاله ،يجهان هيسرما ارگانن يترمهمن يا

 مقاله هم قبل روز شماره در هينشر نيهم ".يدارهيسرما يبرا يليبد گريد بار
 قرار از. يستيمارکس ستاره کي چونهم ژکيژ وصف در دارد يزيآمشياست

 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
 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 ديخورش 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" نيا. دادنديسرم 
 به ويبد حضور به اعتراض در ريکب يايتانيبر ستيکمون حزب را تظاهرات

. بودند داده سازمان آن به انتيخ و زميکمون دهيا گذاشتن حراج به خاطر
 هيعل سابق و يستينياستال حزب کي جانب از يستينياستال سبک به ياعتراض

-يبيب خراشگوش غاتيتبل انيم در که است واضح. سابق ستينياستال کي
  . نشود دهيشن آنان يصدا ،يسيپال نيفار و مزيتا لاينانشيفا ،يس
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 انداختن زبان سر بر ،يعنوان نچنا اب ناريسم نيا يبرگزار مثبت نکته تنها
 نيا يبرگزار زمان. بود يدانشگاه دياسات يسو از" يستيکمون دهيا  "طرح

 يماجرا ،يدارهيسرما بحران نيآخر از بعد بود يکوتاه مدت درست ناريسم
 يدارهيسرما يکشورها در يبانک ستميس سقوط و "بانک من برادرزيل" 
 نيم تري وخ۱۹۲۹ سال يدارهيسرما بحران از بعد که ن بحراني ايدر پ. يغرب

 انيپا  "دهيا يجا" خيتار به بازگشت  "دهيا حال ، بوديدارهيسرما بحران
 به هاسال و شرمنده" چپ "ي دانشگاهدياسات يهاگونهرد، بر يگيم را" خيتار

 رسديم سر به ياسيس يسرافکندگ عصر ،دمديم يستيکمون مينس رفته خواب
 يبرا ويبد که يامقاله در. رديگيم فرا را ناريسم سالن يستيمونک پژواک و
  : ميخوانيم نيچن دهديم ارائه ناريسم نيا

  
-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 تاس 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

  

                                                 
70 - Alain Badiou et al, The idea of communism, edited by Costa Douzinas & Slavoj 

Zizek Verso, London, 2012. 
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 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
 پر تنها نه را کارگر قهطب يعني ،"يانقالب سوژه  "و يمترق روشنفکران نيب

  . ستي نيه کمونستيزم، فرضي به کمونيوفادار .کرد هم ترقيعم بلکه نکرد،
  
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 يعني دش در مرحله سوميمصداق دارد و آن هم تحول عقا

 کامل خط يو پس از آن که به سترونيبد.  خودش استياسيتشکل س
است بدون حزب و است بدون حزب و است بدون حزب و است بدون حزب و ييييخط فاصله از دولت، سخط فاصله از دولت، سخط فاصله از دولت، سخط فاصله از دولت، س " يعنياش،  مرحله دومياسيس
- ست سال، بهيبرد، البته پس از گذشت حدود بي ميپ" استاستاستاستيييياست بدون ساست بدون ساست بدون ساست بدون سييييسسسس

ش را در قالب ايزم افالطونيافتد و کمونيس مي پولياد عشق افالطون به کالي
 از يني التيها در زبان هيواژه فرض. داردي ميبه ما ارزان" يستيه کمونيفرض"

 يعنياست " ش تزيپ "يل شده به معنايتشک" thèse"و " hypo"دو کلمه 
ن يدر پاسخ به ا. ستيهم ن" تز"ک ي ي که به لحاظ اعتبار هنوز حتيزيچ

از " ديزم جديه کمونيضفر"د که يگويو ميست، بدياش چ"هيفرض"پرسش که 
 يهيک اصل بدي. ٧١ل شده استيتشک) يهياصل بد" (axiomes"سه 
 يعنيقان و جهانشمول، ي بر باور و اي است متکيرقابل اثبات، امري غيحکم

                                                 
71 - Alain Badiou, Le Monde, 13-14 février 2010.  
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ها از ک تعلق دارد و سدهيو در بهترن حالت به دوران اسکوالستيبد! ک دگمي
  . ک به دور استيالکتيد

        ييييستستستستييييکمونکمونکمونکمون    جنبشجنبشجنبشجنبش    خخخخييييتارتارتارتار    ييييييييوووويييي بد بد بد بدخوانشخوانشخوانشخوانش

" 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

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" حلهمر "واژه از ويبد البته. ديگويم
 يرويپ به ويبد. دارد را خودش خاص ليدل واژه نيا از استفاده. برديم 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 يمبدائ نه که است رانندهيب قطار چونهم خيتار آلتوسر يبرا. ٧٢»ميباش
-ستگاهيا در يگاه از هر و دهديم ادامه رشيمس به هدفيب ،يمقصد نه و

 نيا. شونديم سوار يگريد افراد و  شدهادهيپ يمسافران کند،يم توقف يهائ
 به برخورد نيهم. شوديم خارج هم خط از و روديم يکجک رانندهيب قطار
 رخداد،! کننديرمييتغ هاواژه فقط م،يکنيم مشاهده هم ويبد نزد را خيتار

و کار ناتمام يبد ...و ي، درون بودگمازاد نقطه ،يته قت،يحق وانمودار، ،سکانس
خ را هم از جا ي راه آهن تاريهالي ريرساند، او حتيآلتوسر را به سرانجام م

                                                 
72 - Alain Badiou,  Abrégé de métapolitique (1998). 
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قصد کند که  ينافرمان  سوژهي ناکرده روزي کند تا مانع آن شود که خدايم
  . خ را دوباره به راه اندازديقطار تار

 
  اول سکانس )۱(: نديبيم سکانس سه يستيکمون جنبش خيتار رد ويبد
 کمون شکستتا  فرانسه ريکب انقالب از يعني، ۱۸۷۱ سال تا ۱۷۹۲ سال از

 کسب ،يادهتو اميق: کننديم انيب نيچن را دوره نيا يهايژگيو. سيپار
 شکالا  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
 سال در اکتبر انقالب از يعني رد،يگيبرم در را ۱۹۷۶- ۱۹۱۷ يهاسال دوم

. نيچ يفرهنگ انقالب اني جردر" چهارنفره 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  "ابشکت 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 هدور 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 آمدن صحنه يرو به با ويسنار سد،ينويم  رايستيکمون
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 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 شيابر نيچ انقالبان ي در جري جناحيان دعواهايجر
  :  سدينويم ياسين جناح از قدرت سي طرد ايپدر  ويبد. است ساز سرنوشت

  
 حزب زم،ينيلن ،ياتوده يدموکراس ،يکارگر جنبش زم،يمارکس« 

  به -ستميب سده ابداعات همه - يستياليسوس دولت ،يپرولتر
  ٧٣»...ستندين ديمف ما يبرا گريد واقع 
ست شرمنده و يو، مائوئيبد: ستيک" ما "از منظورش هک کندينم روشن او البته

 ييجدهم برومر لويه"ن؟ مارکس در کتاب يلسوف عاج نشيو، فيا بدي
 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 ييستند، ، تو گوياي دائما  از حرکت باز مشانحرکت
نقطه . گردند تا آن چه را انجام داده بودند بار دگر از نو آغاز کنند

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 يصاف بعدرند تا در مي بگياتازه
ان يپايها در برابر ابهت و عظمت بها آنن مصافيدر ا. قدع ل م کنند

کشند تا سرانجام اوضاع و يشان مداوما  خود را پس ميهاهدف
 ناممکن شود و خود يگردگر هرگونه عقبيد که ديد آي پدياحوال

                                                 
73 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 

www.hks-iran.com



 ١٢٧ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

ن جا است که ن جا است که ن جا است که ن جا است که يييي هم هم هم همن جا است،ن جا است،ن جا است،ن جا است،ييييکه رودس همکه رودس همکه رودس همکه رودس همط بانگ برآورد يشرا
  .٧٤"د رقصدين جا است که باين جا است، همي گل هم!!!!ددددييييد جهد جهد جهد جهييييبابابابا

  
-شيپزم را ينياستال ي هم فروپاش،شيصدوپنجاه سال پدر  مارکس ييتو گو

مارکس و ها که به اسم چه. وي از نوع بدييهم ظهور آدم ها  کرده بود وينيب
در . کس گذاشتندهم که گندش درآمد به حساب مار بعد زم نکردند ويمارکس
 از يکيالکتي ديل و برخوديک تحلي بازگفت شده از مارکس ما با يجمالت

 و ي انقالبينيب خوشيحه خوشبويم که راياها مواجهيروزيها و پشکست
 از ي ناشينيو با بدبيرسد، حال آن که بدي از آن به مشام مياي قويايپو

 ه نه چندان درخشانخ و گذشتياش به واسطه عدم فهم از تاريسرخوردگ
  .فرستدي مراههيبه بش، ا

  
-و که از آنيبد" يستيه کمونيفرض"، درست برخالف ۱۹۱۷- ۱۸۷۱ يهاسال

 يد بتوان مدعيبرد، را شايزم نام مي کمونيها به عنوان دوران فترت و خاموش
ه يفرض "يهان ساليتر مهمي و چه عمليشد که چه به لحاظ نظر

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 عملياز سطح صرفا  نظر

-هيو، نظريد بدي ارزش از دين دوران بيهم. ک و هم در عمليبه لحاظ تئور
 دوران يعنيو ي مورد عالقه بدي را پروراند که در کل دوران فلسفيپردازان

 را ي دوم تا به امروز، کسي پس از جنگ جهانيهااز سال" يسوفلسفه فران"
 يها چهرهي حتيو، که هم قد و قبايتوان سراغ گرفت، منجمله خود بدينم

ن، ينگ، بوئر، لنيوال مهري، البريپلخانف، کائوتسک. دست دوم آن دوران باشد

                                                 
74 - Karl Marx,  Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852). 
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از ر يبه غش يهادر نوشتهو يبد... نگ، لوکزامبورگ و يلفردي، هيتروتسک
شد، البته در آن يها هم محسوب نممه دست د جزءي که حتي کس-ن ياستال
خ را با يو تاريبد. کندياد نمي يگري از فرد د- يها و نه در دوران بعدسال

 شباهت ياش هم بخيت تاريند و روايبي مييمائو-ينينک تار و معوج استاليع
 يو زمانيبد. خياز تاراطالع ي کودکان بي برايت قصه جن و پريست به رواين

پرداز هيها، به نظر قبوالندن آنيرود، براياش به راست مياسيکه مواضع س
 يشود، براين دوران متوسل مي هميستي راست در درون جنبش مارکسيها

ن را يشان با جناح چپ و لن در مجادالتيات پلخانف و کائوتسکينمونه نظر
اش نيو مخاطبيبد. ها بکنده به آنن اشاريتر آن که کوچکيکند بيتکرار م

  .کنديرا ابله فرض م
  

 ي اخالق- يعرفان" يستيه کمونيفرض "يمن درآورد" يبندسکانس"در برابر 
در " ش دولتيدايپ"ش تمدن و لحظه يداي، که نقطه شروعش را پييويبد

 يه گذاري پايعني، "يستيه مارکسيفرض"ند، ما يبيش ميهزاران سال پ
 يدارهي سرماي علمي که به بررسياهيفرض. ميدهي را قرار م"يزم علميکمون"

قطه شروعش نپردازد، که يق مراحل تکامل و انکشاف آن ميمدرن و تدق
خ نائل يدر سده نوزدهم بود که بشر به کشف علم تار. انه سده نوزدهم بوديم

 به يازياش ن کشفيش بشر وجود داشته و نه برايداياز بدو پ" رخداد"آمد، 
چ ي از هييويبد" رخداد" چرا که ،اشني به قوانيابي دستيو بود و نه برايدب

که جهت " معجزه"ناب است و از جنس " شانس"کند، يت نمي تبعياقاعده
ا  به شانس در چرخش چرخ ياج دارد و يامبر احتيک پيا به ياش تحقق

و هگل ش از مارکس يرخدادش، به واقع به دوران پ" هينظر"و با يبد! گردون

www.hks-iran.com



 ١٢٩ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

 از يکي، يخ، به دوران عصر حجر فلسفيگردد، به دوران ماقبل کشف تاريبرم
  ". يفرنچ تئور "يهايژگيو
  
 ييهاتيک چند واقعيخ، صرفا  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 ميمهر تار يانهي در هر زميهر پژوهش
در . رسديان ميخ هم به پايتاريوسته و بي منفصل، ناپيها"رخداد"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)سيکسپرا (ي و عملينظر
، از جمله "هيسرما"تا " ستيفست حزب کمونيمان"از :   بند بوديبه 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"

 يزي آن چأه منشي، سرما"يستيه مارکسيفرض "يبرا. شوديشف مخ کيتار
  . نام نهاد" خ جهانشموليتار"است که کانت بر آن 

  
، در ييويبد" يستيه کمونيفرض" در ي و خطي سکانسيبندبرخالف دوره

ن يا.  استير رخدادي و غيرخطيده، غيچيخ پيتار" يستيه مارکسيفرض"
، از ۱۸۹۵ -۱۸۴۸ يهاسال:  اندميقس قابل تيزي متمايخ به دوره هايتار

 يهاتا سال مرگ انگلس؛ سال" ستيفست حزب کمونيمان"سال نگارش 
 يها جنگ و انقالب؛ ساليهازم، سالي، بحران در مارکس۱۹۲۳ -۱۹۱۴
چپ  "ي سال ها۱۹۸۹ -۱۹۶۸زم؛ يني سلطه استاليها، سال۱۹۵۳ - ۱۹۲۳

ه يفرض"در . هي سرمايوقت ميروزي پيها تا به امروز سال۱۹۸۹نو؛ و از 
شوند و نه ين مييه تعيخ سرماي بر اساس تاريخي تاريدوره ها" يستيمارکس
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ک ي يبررس! لسوفيا آن فين ي اي فرديهاا باوري ق وي، عاله احساسيبر پا
 يستياليل ماتريه و تحلي و تجزيک بررسيد بر اساس ي بايخين تاريچن
زم يه مارکسي و نظريستيخ مارکسي نقد تاريعنيزم، ي نقد خود مارکسيخيتار

ش، بحران و يدايخ پي پرداختن به تارين امر نه تنها به معنايامروزه ا .باشد
ه آن گونه که مارکس و يزم به مثابه امکان فرارفتن از سرمايافول مارکس

 بالقوه يهاها و فرصتتيد از موقعين بايدند، بلکه هم چنيست ها فهميمارکس
 يسه پي منحط و دگردياگونهها آن ها را بيست داد، و زم از دي که مارکسيا

.  قرار داديوستند، را هم مورد بررسيخ پيگرفت تا آن که سرانجام به تار
ه يفرض"زنده يچه که برانگسر است که آني مي تنها زمانين امريچن

است، بتواند يزم به مثابه چشم انداز و سيه مارکسي فرضيعنيبود، " يستيمارکس
ن کالن يزم در بيچرا که مارکس. خ مدرن شودي تاري و مرکزيتايعصب ح

زم يمارکس"ن است که يامروزه پرسش ا. ن استيترخ، کالني تاريهاتيروا
  " ست؟يچ
  
  نيترکوچک يستيکمون جنبش خيتار اش اززدهشتاب يبررس در ويبد

 درآلمان  در انقالب شکست:  کندينم آن ياسيس مهم يدادهايرو به يااشاره
 هزاران کشتار و ۱۹۲۸ سال در نيچ اول انقالب عيفج شکست ؛۱۹۲۳ سال
 شد باعث که يستينياستال نترنيکم نادرست يهااستيس واسطه به ستيکمون

 و دهد سازمان را شمشهور يطوالن يمائيپ راه  در مخالفت با آنمائو تا
 کستش در نياستال نقش کند؛ يدهنوسازمان از را نيچ ستيکمون حزب
ها ونيليم ينابود و مسکو محاکمات فرانکو؛ يروزيپ و اياسپان انقالب

 غلط يهااستيس ؛ني در دوران استاليت در شورويرکمونسيست و غيکمون
مان يپ و ؛ شدتلريه دنيرس قدرت به  آلمان که منجر دريستينياستال نترنيکم
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 انيپا در وناني ستيکمون حزب اسفبار سرنوشت تلر؛يه - نياستال يدوست
 ينظام اشغال ؛يشرق آلمان در کارگران سرکوب دوم؛ يجهان جنگ

 يرويپ اثر در ياندونز در ستيکمون هزار ۸۰۰ از شيب کشتار ؛يچکسلواک
   .مائو صدر ياسيس يمش از
  
 يااشاره نيترکوچک ويبد که معاصرند خيتار يدادهايرو از يهائنمونه هانيا

" رخداد "هانيا ويبد فلسفه بر بنا که چرا ستا ويبد با حق. کندينم هاآن به
 از. ينياستال يعيفجا يعني ،هستند" اروانمود "يهمگ 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

 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 اب که بود نيا) ينياستال
 سرعت به شيهابرنامه واسطه به هم تلريه. د رسقدرت موقتا به 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
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  و تشکلحزب مخالف ويبد خوشبختانه. دارد هاسال آن در آلمان ينياستال
- از تعداد شاگردان کالس درس  همهوادارانش که ندارد يحزب تنها نه و است

  .کنندياش تجاوز نم
  
 يستيکمون 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 ن آين دو الگو نه مطلوبند و نه مناسب، و به جايک از ايچ يه

توسط " يستيکمون 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 يکرده تا چون محمد، خاتم االنباش عزم جزم "يستيکمون هيفرض" يهاهيبا آ
  . شوديستيان کمونياد
  

  رايگريد زيچ که ساده باور کي بر است يمتکو يبد" يستيه 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
 ديبا يول است نوشته باره  نيا در ياريبس متناقض مطالب وا .استداده

 و است داشته يثابت موضع همواره مورد کي در کم دست که داشت انصاف
 تمام در که يانکته نيرتريگچشم. است اشيرطبقاتيغ يشناسه جامع هم آن

 او آثار هيکل در. است يطبقات برخورد نبود ،خورديم چشم به ويبد يهانوشته
 به او يتوجهيب. ميکنينم مشاهده جامعه در طبقات مقوله به يااشاره نيترکم

 رينظ يلسوفيف از البته که (است، يفراموش و يانگارسهل يرو از نه نکته نيا
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 واسطهبه قايدق بلکه) اشيستينه مائوئيشي، آن هم با آن پاست ديبع اريبس ويبد
 در ترمهم آن از اي و) آن يستيمارکس يمعنا به (طبقات وجود به او باور عدم

 بودن نادرست اثبات يبرا کنديم گذرا ياشارات طبقات وجود به که يموارد
 در او. است ياسيس و ياجتماع مسائل به يطبقات برخورد بودن يرعلميغ و

 نيچن اش" درباره شناخت ش ري، جستاراخالق " کتاب وستيپ يامصاحبه
  : ديگويم
  

 است کرده رييتغ که يزيچ نيدوم گذشته سال ستيب يط رد« 
 استيس دهيا به ما يطوالن يهامدت يبرا. است" طبقه "تيوضع
 که ميباور نيبرا امروزه،. ميباورداشت رهيغ و يطبقات دولت يطبقات

 طبقه کي ندگانينما مثابه به را خود که ياسيس ابداعات و ابتکارات
 اندداده انجام بدهند، انجام توانستنديم که را هرچه کنند،يم انيب

 طبقات از يستيمارکس ليتحل گذشته در. }استآمده سر به عمرشان{
 از يبرخ يکل شيگرا که باورم نيا بر. بود ياعتماد قابل ابزار کي

 مساله نيا به گريد! اندشده ديأئت مارکس، ياصل يشهود يهاحرف
. ميندار زميمارکس در رنظ ديتجد به هم يازين اصوال گردم،يبرنم

 يستيمارکس ديد نيا گذاشتن سر پشت و رفتن فراتر سر بر مساله
 توسط که جامعه در موجود ينيع يهاگروه آن طبق بر که است

 ديد نيا. دينام ياجتماع" طبقه "بتوان را شونديم يندگينما استيس
 از انتوينم گريد من نظر به اما امروزه. قدرت با و بود مهم گذشته در

 البته. ساخت استوار را خود" طبقه "دهيا بر اي و کرد شروع نکته نيا
 از ،ياسيس يهاتيوضع از ،ياسيس يفرآشدها از ميتوان يم ما

 به گريد اما. ميکن شروع }ييمائو اصطالحات{ تضادها و تناقضات
 يبند فرمول يطبقات يبازنمودها در را هادهيپد نيا توانينم وجهچيه
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 اي و باشد توانديم" يرهائ استيس" ايفقط  استيس گريد انيب به. کرد
 و يبررس کي در يعني ،)يطبقات استيس نه" (يارتجاع استيس"

 توانينم جامعه، در طبقات کارکرد نحوه از ينيع و يعلم مطالعه
  . ٧٥»ختير طبقات قالب در را استيس

  
 کانت ميمفاه و روديم شيپ يکانت اخالق يسو به آشکارا ويبد کتاب نيا در
  کاربه يستيمارکس ميمفاه هيعل ميرمستقيغ و ميمستق بطور را
 در فقط" حق  "و ،"بد  "،"خوب" ياخالق ميمفاه زميمارکس در  .رديگيم 

 که است  زحمتکشيها و تودهمزدبران و کارگر طبقه کل منافع با رابطه
 يهاانسان يدما يزندگ طيشرا بهبود با رابطه در يعني ابد،ييم يعنم

  :  سدينويم ويبد. جامعه" عام "منافع با رابطه در نه و زحمتکش
  

 يقيحق 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 گرانکار که تيواقع نيا اما

 ي بلکه امروزه حتمسلم" قتيحق "کينه تنها  که شوند،يم استثمار هيسرما
 و يستياليسوس انقالب کي يپ در که تيواقع نيا و است، جهانشمول هم

 برنديم" نفع  "زحمتکش يها تودهکارگران ،يستياليسوس جامعه کي يبرقرار
 ساده قتيحق ود نيا اگر حال ،است يگريد  مسلم"قتيقح "کي خود هم
 هستند" منافع  "براساس صرفا  که چرا دنشوينم محسوب قتيحق ويبد يبرا

                                                 
75 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 يد ارتجاعي عقايبه آشغال دان ديبا را اشفلسفه کل و يئويبد" قتيحق "پس
  .دفرستا

  
-نآ" خالقا  "با اشانرابطه و ،"رخداد  "،"قتيحق "يفلسف هينظر اگر يحت

- يم مواجه آن با که يمشکل نياول م،يريبپذ را دارديم اظهار ويبد که يطور
 روبرو پسند اخالق و خوب يدادهايرو با فقط خيتار در که است نيا ميشو

 محسوب يراخالقيغ ويبد اريمع با که ياريبس يرخدادها خيتار در. ميانبوده
 نيا به خود ويبد البته .اندنبوده کم هم تعدادشان و داشته وجود هم ،شونديم
 اشاره يتلريه زميناز ظهور به خودش و است واقف اشهينظر به ياساس راديا

 نهد،يم اسم ٧٦"وانمودار"  آن بر بلکه داند،ينم" رخداد  "کي را آن يول دارد
- يم "فاجعه"  را آن هم يگاه و "يرواقعيغ و يا باسمه رخداد "ک ي  يعني

   دراو. نامد
  :  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

                                                 
 آنان و کرده اخذ ھاستيمدرن- پست از را واژه نيا او. رديگيم کار به را Simulacrum کلمه ويبد -  76

 را "باسمه"ا ي و "ننموظاھر" ،"فرتور" يھاواژه يفارس زبان در. اندکرده ساقتبا افHطون از خود
 . کنميشنھاد ميرا پ "کردن وانمود"  شهير از، "وانمودار" واژه من. اندداده قرار برابرش در
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 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" رخداد  "کي که يحال در. است" يرخداد نمودار  "کي فاجعه« 
 در. دهديم ندا را يته شدن پر اما فاجعه 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
 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
" رخدا "کي ۱۹۱۷ اکتبر فيتعر نيا با. باشد -دينبا- جا- آن که دارد

                                                 
77 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal, p74. 
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 فاجعه کي ۱۹۳۳ در تلريه دنيرس قدرت به که يحال در است
 است، زيتم قابل يشناخت يهست لحاظ به دو نيا تفاوت  ".وانمودار"

 دوران گذشت هم قابل  آنکه در چه آن يگذار نام حال نيع در
  .٧٨»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 ناينما يوجه نيبهتر به

 يسوا او، از شده گفت باز جمله نيهم در 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
 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" اجمهه  "در نه نامد،يم" رخداد  "ويبد که يخيتار يدادهايرو
 جا همه در نه و يگريد بخش هيعل جامعه از يبخش همواره ،" کسهمه "

 در و بودند دربار و ها فئودال هيعل جامعه از يبخش فرانسه انقالب در. اندبوده
 و يدارهيسرما راه ندگانيپو "هيعل مائو خود قول به هم نيچ يفرهنگ انقالب

 به توانيم که است" رخداد"  به يطبقات غهبص سابانت با تنها". نوپا يبورژواز
 يگوئ پال و پرت و تناقض دچار ويبد چونهم و ديرس ينيع و يعلم شناخت

                                                 
78 - Alain Badiou, entretien avec un étudient:  

http://www.lasca.fr/pdf/entretiens/Alain_Badiou.pdf 
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 و خجول براليل مهين – ستيمائوئ مهين نيا و،يبد رياخ يهانوشته در. نشد
 با يموارد در بلکه شودينم دهيد ينشان يطبقات برخورد از تنها نه ،پرمدعا

  . زديخيبرم هم آن با مخالفت به صراحت
  
 ،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
 غايدر سد،ينويم" يستيکمون هيفرض " بارهدر کتاب نيچند و پرورانديم سر
 و هنر فلسفه، يسپهرها برخالف. سپارديم يفراموش به کامال را اقتصاد که

. دارد سروکار مردم روزمره يزندگ با که است ياحوزه اقتصاد سپهر علم،
 بهتر چه پس. کرد يالپوشان ي باففلسفه با شودينم را فقر و يکاريب استثمار،

 لسوفيف ستهيشا افتاده پا شيپ مسائل نيا اصوال. ميريبگ دهيناد را آنان که
 ريغ و يمعمول يهاآدم برعهده را آن ديبا و باشدينم نينش عاج برج

 ،يکارگر تشکالت ،ياسيس احزاب رينظ يارزش يب تشکالت لسوف،يف
 صراحت با که ما لسوفيف تازه. وانهاد يردولتيغ يهاسازمان کاها،يسند

 هم مضر بلکه دهيفايب فقط نه او نظر از که تشکالت نيهم اب را اشمخالفت
 فرانسه کشور نيهم در که ديبکن را تصورش. است کرده اعالم بارها اند،بوده
 نيا اوال  بزند، را هاحرف نيا يراحت به که دهديم را کانما نيا او به که

 يالحظه يبرا يثان در و اندآورده فراهم شيبرا يکسان چه را انيب يآزاد
 بودند،ينم يکاتيسند تشکالت و احزاب نيهم اگر که ديبکن را تصورش

 به جامعه حالت نيبهتر در. آورديدرنم مردم از يدمار چه يدارهيسرما
 زدنشالق کودکان، از دنيکش يگاريب (گشتيبازم هفدهم سده تيوضع
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 چشم يلوج نمونه رانيا در زنان و بدستانقلم کردنخفه حقوق،يب کارگران
  . مياکرده فراموش را مزيناز دوران آلمان مگر م،يبرو دور راه چرا). ما
  
 به يحزب تشکل و سرآمدههب عمرش" حزب "امروزه که است يمدع ويبد

 ديگوينم صراحت به ويبد کجاچيه در که نيا با. است داشته تعلق گذشته
 حزب "هبلک ،يبورژوائ ياسيس حزب کي نه ،"حزب "از منظورش يول

جامعه  کي جاديا يسو به رفتن و يدارهيسرما دولت يسرنگون جهت" يانقالب
 :  سدي نوياو م.  باور نداردين حزبيک چنياو به .  استيستياليسوس

  
 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

 
-يم نام "يجنگ ميپاراد  "آن بر که کياستراتژ برنامه و طرح نيا ويبد نظر از

 کتاب در او. ديگرائ يگرائ تمرکز به ينهائ مرحله در ستميب سده در نهد،
  : سدينويم يگريد
   

 کرد اعالن ستميب سده. داد دينو د،يد ايرو کرد، اعالن نوزدهم سده« 
  ...است ساخته متحقق را آن اکنون هم و جا نيهم که

                                                 
79 - Alain Badiou, Manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre 

philosophique"), 1989. 

www.hks-iran.com



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ١٤٠
 

 

 بدون يانقالب استيس کي ميبدان که است نيا يديکل مساله امروزه
  . ٨٠»است ممکن حزب کي

   : سدي نويم"  درباره شناخت ش ري، جستاراخالق "ا در کتاب يو 
  
م يده باور داشتين ايستانم به ا من و دو۱۹۷۰ 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
 عمدتا  ،برخوردارند يبورژوائ يستيپارلمانتار يدموکراس يطوالن سابقه از که
-شبه احزاب خطرناک رشد شاهد ،يدارهيسرما رفتهشيپ يکشورها در

" حزب" و" يدموکراس " قبال در ويبد مواضع. ميهست يستيفاش و يستيفاش
 ويبد ديشا. شوديم جامعه يافراط راست جناح تيتقو موجب ميرمستقيغ

 امتحان يحزب يالگو ،"زميکمون  "به دنيرس يبرا که باشد نيا منظورش
 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

                                                 
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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 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 هن ويبد که کرد اشاره ديبا معهذا

 بدون 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 عمالا  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
   
 در. ستين قائل ياسيس هوزن نيترکم مزدبران و يديتول کارگران يبرا ويدب

 و کارگران ياعتصاب و ياعتراضات ميعظ جنبش مطلب نيا نوشتن زمان
 يندگينما به ستياليسوس حکومت. است دربرگرفته را فرانسه سراسر مزدبران

 هيعل ياهجانب همه حمله به کار قانون رييتغ قيطر از دارانهيسرما يسو از
 جنبش نيا. است زده دست فرانسه در کارگر طبقه يخيتار يوردهاستآد
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  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 ينرانسخ هم يتياهمکم اي و يتياهميب مساله هر درباره

! است نداشته ابراز ياعتراض جنبش نيا درباره کلمه کي تاکنون اندازد،يم راه
 يهاشب " درباره نوشته و ناريسم و يسخنران نيچند تاکنون او عوض در

 از که يافراد از است يتجمع ،"ستادهيا يهاشب . "است داشته" ستادهيا
 و نديآيم گرد سيپار شهر در يجمهور دانيم در شب ۱۲ تا شب ۸ ساعت

-يبازم خود يهاخانه به سپس و پردازنديم ياجتماع مسائل در نظر تبادل به
 ياجتماع يمحتوا و تيماه دو با جنبش  دونيا به ويبد برخورد نحوه. گردند
. است ويبد يتوخال" چپ يماورا "فلسفه کل ينما تمام نهيآ متفاوت، کامال
- يم يانقالب يليخ که يوقت حوصلهي، مستأصل و بيض نارايبورژوازخرده
 هضم ي براو کنديم صرف يجمهور دانيم در خانه يجا به را اششام شود،
با و ک ماه ي گذشت  ازپس. دهديفرام گوش رانيمعرکه بگ يسخنران به غذا

 !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

        روسوروسوروسوروسو    ژاکژاکژاکژاک    ژانژانژانژان    وووو    ييييوئوئوئوئيييي بد بد بد بدبخشبخشبخشبخش    ييييرهائرهائرهائرهائ    استاستاستاستييييسسسس

 نديکش 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 ،يدرآوردمن و يرعلميغ کامال ياوهيش
 در ويبد. دهديم ارائه" يبرابر کاليراد استيس "اي و" بخش يرهائ استيس"
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 يهانوشته الفخبر همه، فهم وقابل سيسل اريبس يسي انگلزبان به يامصاحبه
 : دارديابرازم نيچن اش،  فرانسهزبان به
  

 يريگجهت دو 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
 است شده ترناروشن و تر دهيچيپ استيس و فلسفه نيب ارتباط جه،ينت
«٨٢ .  
  

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 زميبراليل و يدموکراس
 اما. شديده ميشن برالينئول ئولوگدهيا اي و لسوفيف کي زبان از ديبايم حکم
 پاک از پس ويبد .است اشيمدع ويبد که ستا يزيچآن خالف تيواقع

 : سدينويم انقالب و اصالحات نيب تفاوت کردن
  

 استيس کي قيطر از ديبا بخشيرهائ استيس يفلسف يبارور« 
 .٨٣ »ابدي تحقق عنوان نيهم تحت و يبرابر کاليراد

                                                 
82 - Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, Critical Vol. 34, No.4, summer 

2008, p. 646. 

83 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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م منظور ينيبب. است ،"رخداد  "مقوله ازبعد  ويبد دوم معجزه" يبرابر" مقوله
 : ستيچ" يبرابر"و از يدب

 
 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« 
- يم يچيپنسخه خود، ياجرا محدوده مورد در نه و کند،يم محدود

 در روزها نيا که يکل حکم. اجراست قابل تيفورهب يبرابر. کند
 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

  کسب يبرا خيتار طول کل در مردم يهاتوده يعموم مبارزات
 : سدينويمدر ادامه  او. کنديم فيتعر ،يدولت قهر هيعل" يبرابر "

                                                 
84 - Alain Badiou, Infinite Thought, London: Continuum, 2005, P.54.  

85 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 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 منا تحت
 .»ميهست يستيکمون هيفرض از يهائ تکه اي و هيشاهد بروز ا شکال اول

  
 در خواهانهيبرابر عدالت عنوان تحت ياتوده عمل«  فراخوان صدور با ويبد

  "ماا. 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 ياجتماع 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« 
-رابطه يعموم اراده. است ياساس نکته کي نيا. دهديم قرار يعموم

 مثابه به يبرابر... خودشان به مردمان همه مشترک تعلق از است يا
 نيا عکس اقيس نيهم به. است استيس يعموم اراده يذات انيب کي

-ضد انهيجو يرتساويغ هياظهار هرگونه يعني. است صادق هم نکته

 نيا ياجتماع داد قرار کتاب در مساله نيترتوجه جالب. است ياسيس
 سلسله و است استوار رخداد بر که يالودهابرش منظم اتکاء با که است
 و استيس انيم يکينزد ارتباط ک،يتفک رقابليغ و مندروش ياعمال
 .٨٦»کنديم برقرار يبرابر

                                                 
86 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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-يم متوسل" فرانسه ريکب انقالب  "به اتشينظر اثبات در ويبد که آن شگرف
 از يتنفر چه رد،يگيم کار به" رخداد "واژه انقالب کلمه يجا به کنيول شود
 !انقالب کلمه

  
 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  "بدرچارچو هم آن د،يبخش ويبد به توانينم عنوان چيه به
  !"يستيکمون

  
 : کنديم فيتعر نيچن را" يبرابر  "مفهوم روسو ژاک ژان

  
  اندازه کي به همه که شود امعن نيچن دينبا يبرابر واژه« 

 دينبا قدرت که است نيا منظور بلکه باشند، ثروت و قدرت صاحب
 که... است معنا نيبد ثروت نهيزم در يبرابر. شود متوسل خشونت به

  و دهند خرج به تعادل نفوذ عمالا  و مصرف در ديبا ادستفر افراد
 .٨٧»داشت چشم و حرص در هم انفرودست

 
 و است استوار يخصوص تيمالک از دفاع هيپا بر روسو ياقتصاد اتينظر
. کنندگان ديتول خرده يبرا يبرابرطلب ينوع هيپا بر هم اشياسيس اتينظر

 زميکمون با يارتباط و بود هخوايجمهور يبورژوا کي ياسيس لحاظ به روسو
                                                 
87 - Jean-Jacques Rousseau, Social Contract, or Principles of Political Right, Book 2, 

Chapter 11, p. 96. 
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 نظام کي از دفاع در روسو ياقتصاد و ياجتماع -  ياسيس اتينظر. نداشت
 به که است آن از ترشناخته گر،اجحاف زميفئودال 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 يمگانه 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" لتم اراده  "ندهينما
 يهمگ ستياليسوس اوالند يحت و ستيفاش لوپن است، ويبد کتاب نام عنوان
 روسو. داننديم ملت" يعموم اراده  "ندهينما از ريغ يگريد زيچ را خود

 خودش ندورا در که بود ياطبقه يسخنگو بود، يگريد دوران به متعلق
 گاهچيه روسو. يترقصعود و م حال در يبورژواز يعني شت،دا يانقالب نقش

 اراده گفت،يم" يعموم اراده  "از که يزمان يحت روسو. نزد حرف زميکمون از
 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
 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
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 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،يوستيب سده در امروزه اما، کنند، جيبس دربار و سايکل زم،يفئودال
کل از  شتريب مراتب به يوفرانس ي هاشرکت از ياريبس ثروت که يدوران

 يبرابر  "مفهوم که يعصر در است، روسو دوران در فرانسه کشور ثروت
 يافراط راست اي و راستاستمداران يس زبان بر اکثر که است ياواژه" عام
 تواندينم هاآن فتني فرو هاتوده قيتحم جز يهدفتوسل به آن  ت،اس يجار

 کي با ريبگشاغل حقوقک ي يحت اي و کاريب فرد کي يبرابر. باشد داشته
 طهيح وارد اگر" يبرابر" مقوله! دارد يمعنائ چه تراست صاحب دارهيسرما

 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 رکردنيس خاطر به که کس آن و شوديمدش ي عاسود اردهايليم
 را يدارهيسرما قانون  وشوديم قانون از يتخط و يدزد از ناچار فرزندش

 ؟ستندين" رابرب " يدارهيسرما قانون برابر  دردو ، مگر هرکندي مدارخدشه
  

" يعت انسانيطب"سد که ينوي ميجتماع اداد قرارژان ژاک روسو در کتاب 
سه يدارد تا در مقاي را مفروض ميا"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" معه داند، همان جايآل خود مدهي، که جامعه ا"يعيطب
وان، يک حي، به مثابه عتيطبن باور بود که انسان در ياو بر ا. جدهم بوديه
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اما انسان . اش بوديوانيط حي شرايعيز طبيازها و غرايآزاد نبود، بلکه برده ن
 که  يدر دوران. ديآي نائل ميباالتر" ي مدنيآزاد" ک ي به يعيجامعه طبدر 

 هنوز يجدهم، بورژوازي در سده هيعنيمطالب را نوشت، ن 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 شراين بود که بايا" 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 آرزوهاي تخاما. بود

ن توهم را در روسو بوجود آورد که جامعه يداشت، ا" يعيت طبيوضع"
  . نديبب"  بخشييجنبش رها"گاه ي را مهد و جا ييبورژوا

  
ها و آرزوها ديافته به سرعت نويم ي تعميدارهيتحت سرما ييجامعه بورژوا

چنان که ژان ژاک نه آن" يعيت طبيوضع"گر يد.  پا گذاشتريه 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 همهيجنگ همه عل"
در جامعه نه تنها " تخاصمات"د يط جدين شرايتحت ا. مبارزه با آن را داشت

بلکه " ريخ" امر ينه فقط برا" يآزاد"  نشد، چرا که حاال با تحقق متوقف
از " يآزاد" ن يا. ن تخاصمات هم افزوده شدي، بر شدت ا"شر"عمدا  جهت امر 

. را با خود آورد" استثمار"اش شر يکيالکتي تحول ديد در طينوع جد
 ينعي همان ادامه اهداف ژان ژاک روسو، ياهياز زاو"  يزم مارکسيکمون"
ط ي است اما در شرا هاانسان" ي و جمعي بالقوه فرديهايي توانايآزاد ساز"

ن است يو در اي آلن بديراد نابخشودنيا.  متفاوتيا و در جامعهيکامال متفاوت
 .گذاردين تفاوت مهم آگاهانه سرپوش ميکه بر ا
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ن يقا منطبق ايبخش او دقيياست رهاي و سيمارکس" يستيه کمونيفرض"
 معضالت و  ي آن دوران و پاسخگويت مهم در جامعه مدرن بورژوازتحوال

" يه صنعتيسرما"رشد . بود بود که با خود به همراه آورده يدي جديها" شر" 
از " يال دموکراسيسوس" و ي جنبش کارگريعني،  همزادشيريو شکل گ

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 اجتماعيکراسدمو

ه ين مرحله  سرمايمارکس از ا.  بوديشتر خودآگاهيبه باال رفتن هرچه ب
نام " خيبحران در تار " يا حتيو " بحران در جامعه مدرن" به عنوان يصنعت

عبارت  در  آن رات از انگلسي و بعدها روزا لوکزامبورگ به تبع٨٨برديم
ک ياز نظر مارکس، ا شکال کالس. کنديفرموله م" تيا بربريزم ياليسوس"
ه يجدهم عصر سرماي هفدهم و هيهاتر سدهشي دوران پيياست بورژوايس

 با مسائل و يياروي، در رو"يدموکراس"و " زميبراليل "يعني مانوفاکتور، يدار
نشان نقد بهان را شيثمري و بيتي کفايد 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 ماندهي که تا به امروز هنوز حل نشده باقيفيتکال

، سده نوزدهمه متحول شده يت سرمايدر وضع. انداهمال و مسامحه واقع شده
ابد، که خود به يي مضرورت ، اشتيناممکنه قا به واسطي دقيدموکراس

 در تضاد ي دموکراسامروزه.  ش اشاره داردايکيالکتيدرگذشتن و فرارفتن د
ج يژک مسأله به هيو و ژي آلن بدين رو برخالف ادعاياز ا. استه يبا سرما

                                                 
88 - Marx, “For the ruthless criticism of everything existing,” letter to Arnold Ruge 

(September, 1843). 
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ت يک باور بغاي". ستيبرال ني ليه دموکراسيزم عليکمون " يوجه دعوا
قدرت  ي اول انقالب در دعوايهاران در ساليچپ در ا که يايستينياستال

ک ي ي برا. به خاطرش پرداختينيار سنگي بسيبها"  و بازرگانينيخم"ن يب
 با يي و آشنا۱۹۵۷ه 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.مي کنيه مي را توص٨٩ "راني انقالب در او ضدانقالب 

زم و هم يبرالي هم ضرورت به ل بود که امکان فائق آمدن ياستيآن چنان س
 درگذشتن و فراتر رفتن از يعني را نشانه گرفته بود، يضرورت به دموکراس

 مطالبه استيق 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"

 مارکس خاستگاه

  
ان يدار شده بود، عبارت بود از بيزم که در دوران او پديزم و کمونيالين سوسيا

 که طالب ييزم جامعه بورژوايکاليمتأخر و متضاد توان بالقوه نامنسجم راد
 فراتر رفتن از مطالبات يهاليه پتانسي سرمامارکس در.  بوديينجات و رها

ن رابطه، از ي، در ا"يبعد"زم يکمون. شتر را جستي بيزم و دموکراسيبراليل
زم و يالين سوسيستم در تخاصم بير مارکس خارج شد و در سده بيمس

 ين باور است که مارکس برايبر ا" يستيه مارکسيفرض. "زم غرق شديبراليل
ن توان بالقوه ي فراتر رفتن از آن، اي و براييه بورژوا جامعيفي کيهايدگرگون

 .ص دادي تشخيو نه آن تقابل را به خوب

                                                 
  :در  رانيو ضد انقHب در اانقHب  صابر نيکبين، -  89

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 ازيچ ي نه هروسو. بود دهيند را شيآمدهايپ
 به توسل با ويبد .مورد نفرت او را" يوانمودار ها"  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

- يم ياسيس اغتشاش و يپاش خاک ادامه در او !رودب ياسپارتاکوس استيس
  : سدينو
 

 پا ياسيس تهيمدرن عصر به فرانسه انقالب با" يستيکمون هيفرض"« 
 .٩٠»گذاشت

  
  يئبورژوا انقالبک ي نيب تفاوت آشکار دارکردنخدشه يائادع 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
 رابطه نيا در انگلس! آن يالغا يبرا نه و بودند يدارهيسرما رشد و تيتثب
 : سدينويم
  

                                                 
90 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste. 
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 شيپ در که يانقالب يبرا را مردم افکار فرانسه در که يبزرگ مردان«
 آنان. شدنده حنص وارد يانقالب ا يقو مواضع با خود کردنديم آماده

 -يگرائعتيطب و نيد. شناختندينم تيرسم به را يرونيب قدرت چيه
 قرار انتقادها نيتررحمانه يب 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 شکالا  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 تصور 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 يئبورژوا کيدموکرات

 هاآن دوران که ييهاتيمحدود از نبودند قادر خود اسالف مانند
 .٩١»روند فراتر بود، کرده جاديا شانيبرا

                                                 
91 - Frederick Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1892. 
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 و فرانسه ريکب انقالب از اشيابيارز انگلس شيپ سال ستيب و صد در اگر
 انيب يجمالت ني قالب چندر را روسو جمله از آن شمندانياند

 خواهديم ما به" يستيکمون هيضفر  "آغاز عنوانبه را آن ويبد امروزه کند،يم
 با ويبد. است روسو از ترعقب مراتب به او امثال  وويبد تالش. بقبوالنند

 حکمت "يتوخال يول پرطمطراق عنوانتحت اشبخش يرهائ استيس
 تنگ افق  "آن بر ،"گوتا برنامه نقد  "در مارکس که چه آن از ،"انهيبرابرجو

  .رودينم فراتر د،ينام" يبورژوائ حق
  
        مارکسمارکسمارکسمارکس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 ثابت  "عنوان تحت يک مفهوم جهانشمولي يبه معرف يامقاله  درويبد
 يارائه م اشيستيکمون دهيا از يفيتعر  کمک آنبه پردازد ويم" يستيکمون
" ستيکمون حزب فستيمان  "به ارجاع با را اشبحث مقاله نيا در او. دهد

 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 قطف 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 يوتسا عدالت نام تحت ياتوده عمل که

-يم شدن ظاهر به شروع هيفرض اجزاء و مقدمات زد،يخيبرم دولت
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 اي اسپارتاکوس، يرهبر تحت بردگان اميق رينظ يمردم يهااميق. کند
 يهانمونه عنوان به بتوان ديشا را  مونتزريرهبر به دهقانان شورش

   نيا يعمل
  .٩٢»داد صيتشخ" يستيکمون ثابت عامل "

  
  نهديم کنار به را يمارکس روش يدارهيسرما جامعه يبررس در ويبد
 نهيشيپ. سابق يهاستينياستال اکثر رينظ. کنديم اعالم مردود را آن اصوال و 

 اقتصاددانان، يفهرست اسام. است زميمارکس خود قدمت به يارتداد نيچن
 ياتيظرن نيچن کي به ويبد از شيپ تا که يهائلسوفيف و پردازانهينظر

 کند،يم زيمتما گرانيد از را ويبد که چه آن. شوديم کتاب کي خود دند،يسر
  "قالب در و" بخشيرهائ استيس "يلوا تحت را همه نيا که است نيا

 خدمت در ويبد يستيکمون يچيپ نسخه. دهديم ارائه" يستيکمون هيفرض
 بطور اعم و و" قهطب" مفهوم از يبورژوازخرده ".زميکمون  "جز است يزيهرچ

 متوسل يالهيوس هر به و است متنفر شدت به  بطور اخص"يطبقات منافع"
 اختراع و ندارند تيواقع مقوله دو نيا که سازد متقاعد را ما تا شوديم

 هاآن شر از را خود بانيگر چطور ويبد آلن مينيبب. است "يچپ" روشنفکران
 : ديگويم يامصاحبه در او. کنديم رها

   
. دنندار بشر سرنوشت در يفرد به منحصر گاهيجا گاهچيه منافع« 

-يم زنده موجودات همه شامل که است بقا يبرا مبارزه انيب منافع
  .»شود

                                                 
92 - Alain Badiou, The Communist Hypothesis," New Left Review, N° 35, January-

February 2008, p.49. 
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 نيا يانقالب طبقه کي عنوان به ايپرولتار اختراع معجزه از يبخش« 
 با را" تيهويب" کي مقام در ايپرولتار توانست مارکس که است
  .٩٣»کند اتذ هم تيانسان

  
 زمان يعني نوزدهم، سده در ايپرولتار وجود سابق، يهاستيمارکس اگر

- هيسرما در که يتحوالت با که شونديم يمدع کنيول دارند قبول را مارکس
 که يمفهوم به ايپرولتار کمي و ستيب سده در گريد آمده وجود به يدار

 در را ايپرولتار وجود اصوال ويبد اما، .ندارد وجود کرد،يم ادي آن از مارکس
 مارکس اختراع کي را آن و ندارد قبول يدارهيسرما تکامل از يامرحله چيه
-هيسرما با اشرابطه و کارگر کي ياقتصاد نقش بودن" خاص "ويبد. دانديم

 . برسد تيبشر و جامعه" عام منافع  "به تا کنديم مخدوش را دار

 
 : 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 خواهند
 
 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

                                                 
93 - Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, University of Washington, 

2005, Badiou, Metapolitics, p. 97. 
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زم را هم ي بلکه اصوال مارکسداندينم ستيمارکسنه تنها  را خود آشکارا
 اتشينظر اثبات يبرا اگر يول ،٩٤»زم وجود نداردزم وجود نداردزم وجود نداردزم وجود نداردييييمارکسمارکسمارکسمارکس... «: کند يانکار م

 موارد نيا از يکي. خودش وهيش به اما ،شوديم وسلمت مارکس به بداند ديمف
 متمرکز دولت کي جاديا و نيلن مرگ از بعد هيروس انقالب تحوالت به ارجاع

 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 گرشيد 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 يستيلايسوس 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 ،يکارگر جنبش زم،يمارکس« 
 مورد چيه گريد ستميب سده ريگچشم ابداعات نيا همه ،ياسيس دولت

  .٩٥»دنندار يملع استفاده

                                                 
94 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, p.68.  

95 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 ميمفاه درباره يطوالن مقاله هاده و کتاب نيچند که يدراز روده سندهينو
-يم هانيا امثال و" مازاد نقطه   "،"يته  "،"قتيحق  "،"رخداد  "چون يمجرد

 به و دهديم خرج به ساستخ رسديم خيتار و استيس به که يوقت سدينو
 نهيشيپ به جنبش کي خيتار کل لهجم چند با ،کنديم يگوئنهيگز چهين سبک

- يم صادر يوئيبد احکام  همجمله کي در و نوردديدرم را ساله صدوپنجاه
 .کند

  
 ضد يهاجنبش به اش"يستيکمون هيفرض  "يبرا دنيخر اعتبار جهت ويبد

 انکشاف درچارچوب را  هانآ شود،يم متوسل يفئودال ضد و يدار برده
 زميکمون تکامل و تداوم در خود هيفرض تا دنزيم جا خيتار طول در زميکمون

 در طبقات شيدايپزمان  از که است يتيواقع نيا. بقبوالند ما به را يمارکس
 بر طبقه کي قهر اعمال 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 است نيا کنديم زيمتما
 اگر. کنديم همراه ،آورديم 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
-جامعه و ياجتماع علوم يهادگاهيد بر حاکم يکيمکان زمينينه دترمي زمبر نه

www.hks-iran.com



 ١٥٩ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

 نيآئ و دوستانهانسان يآرزوها هيپا بر نه و نوزدهم سده در يشناس
  .يبشردوست

 
کن خود به يسازند وليخ شان را ميها هستند که تارسانن اني مارکس ايبرا

ستند که يها نن انسانيو اياما نزد  بد.  ندارنديسازند آگاهي که آن را مينحو
عدم . توانند داشته باشندي نميجه به آن هم آگاهيسازند، 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 ياز 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 اصلي لشکر و بازياهيس
  
 مزيمارکس" از درگذشتن خودش گفته به اي و گذاشتن کنار با اگر ويبد
-د، و در ساليناميزم ميني لن-زميشتر مارکسياش را پزمينيو استاليبد" (يميقد

 قصد) کندي ميمخف" يميقد زميمارکس"ر آن را در پس اصطالح ي اخيها
-هيسرما رد را اششروع نقطه خود که جا آن از و دارد را يينو زميکمون ارائه
 اقتصاد از يينو نقد و يبررس با را دشيجد هينظر ديبا است، قرارداده يدار

 اقتصاد به که يمطلب و،يبد آثار انبوه در. کند شروع معاصر يدارهيسرما
- يب را انسان نپردازد اقتصاد به که يايستيکمون هيرنظ. ميابي ينم بپردازد،

 اقتصاد " گفت که اندازديم انقالب اول در ينيخم معروف جمله ادي به ارياخت
 يعل رينظ" ياسالم اصطالح به انقالب  "نيادي و شنيمتحجر!" است خر مال
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 نسل از را اشان"يديتوح طبقهيب جامعه" شعار صدريبن و سروش ،يعتيشر
 از و آنان رينظا و فوکوشل يم ون،يني ماسانون،ف فرانتساز ،يتئور فرنچ اول

 دانشگاه از يتئور فرنچ دوم نسل از هم فرزندشان و آموختند سوربن دانشگاه
 به زميکمون بال سبک پرنده. آموزنديم" يستيکمون هيفرض"  و ۸ سيپار

 يمانع که آن يب کند پرواز توانديم يهرجهت در و هيفرض آسمان در يآسان
 نيزم بر آمدن فرود قصد که آن مجرد به اما ،باشد داشته وجود برسرراهش

 اي مارکس اي است نماندهيباق شيبرا شتريب ليبد دو کند اقتصاد سخت
-دهيرس بستبن به که هاستسال ينزيک نوع از ينينابيب يهاراه همه ک،يها

 را نيزم نيا به آمدن فرود قصد اصوال که است نيا در ويبد ياساس راديا. اند
  . ش آسمان استاگاهيمعجزه جا .ندارد

 

        ييييدموکراسدموکراسدموکراسدموکراس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

-يم"  است؟يزي مظهر چه چيسرکوز" در کتاب يو در رابطه با دموکراسيبد
  : سد يون

  
 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 جينتا 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"اشد که ب
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 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

  :م يخوانين کتاب ميدر هم. ندا ارزش هم و ارز هم
  

   يعام ستميس يندهينما  پساست، يندگينما ياگر دموکراس« 
  گر،يد عبارت به. بردارد در را يندگينما نيا شکالا که  است

 يندگينما يمعنا به تنها يستيپارلمانتار يهايدموکراس در يندگينما 
 . شوديده مينام" بازار اقتصاد" امروز که است يدارهيسرما يتوافق

 ليدل يب و دارد، وجود يدموکراس اصل نيا که در است يفساد نيا
 تضاد در که ديشيانديم ي انتقالياتورکتيد 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 ميتفاده و هم سوء تفس هم سوء اس،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 ا اشتباه که(  نبود ياستبداد تک حزب ،يدموکراس دشمن «

 فصل کي به استبداد نيا که جا آن تا مگر ،)نديگويم سميتاريوتالت
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 فصل گشودن ي واقعيمسئله تنها. داديم انيپا يستيکمون يدهيا اول

 ک،يسم بوروکراتيترور 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
  

 يدرباره ياجتماع و يخيتار ،يانتقاد يملأت يوقت: د يل بن سعيبه گفته دان
 و ديرس نخواهد ييجا هب نينامتع ين تازگيا ندارد، وجود گذشته يها فصل
 که شد خواهد يحالت نيا. رجوع دهد ندهيآ در يشيآزما به را ما توانديم تنها

 مدل بر ديبا يول ...شد نخواهد انجام انضباط بدون زيچ چيه" چند هر

 مضمون تناقض بطن در مارکس، و، برخالفيبد. "شد رهيچ ينظام انضباط

 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 «

 مطابقت 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 ا قيدق . 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
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 سزاوار باشد، کيدموکرات  کههم چقدر هر ،ييبورژوا دولت که کند

 .٩٨» ب استيتخر
 

  !يرخداد محض طيشرا در  از صفريشروع چه؟ بيتخر از بعد يول 
   فراشد، و کنش خ است،يتار و رخداد مجموع انقالب که که ييتو گو

 از نوشتن مطلب دو سال بعد .خود ندارد در را منقطع امر و وستهيامر پ يعني
، در ۲۰۰۹ه ي ژانو۲۷ون در يبراسي با روزنامه لياو در مصاحبهي الن بدفوق

، ياش با دموکراسل مخالفتيح داليپاسخ به پرسش مصاحبه کننده در توض
  :  دهدين پاسخ ميچن
  

ها را  آنيمن تنها زمان. من جانبدار دولت قانون و حقوق بشر هستم «
ه يا توجي ي مداخلهء نظامي برايرم كه به محملبير 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 غربيهاامكان كاهش خشونت در درون جامعه
خارج، منتقل ، به 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 يل ـ فلسطيئتنام، 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(رند  در آن دست دايپنهان
، در يكراسومن دمين كه به يگفتن  ا). روآندا چه كار كرده است
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. 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. دن را سمت و سو دهي 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 گوي رفاهچنان

ت از فرآورده يحمااست يسجه يدر نت. د از رفاه حراست كردين، بايا
 و يها، مداخالت نظاميه 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 عجيشونتك، با خيكراتودم

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 مطياست، و ا
ن مستقر نشود و به ياز طراز نو ي 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 بدان ما فراهم شده است وي 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
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من .  به كشتار مردمان پرداخته انديگريش از هركشور دي اش بيغرب
- ام كه بهدهيوار را دير آنجا دام و 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 سر  ديچه جنجال

 كه با يك، با شمار كشتگانين، در مكزيكشند، در فلسطيوار ميد
ن مانع خروج ينوار آهيد. كندي شان رقابت ميستي كمونيهامعادل
 يهادولت. شودي مانع ورود ميتي امنيوارهايشد، ديها مانسان
ها آن را به يكراسوكردند، دمي مي خشونت را درونيستياليسوس

 ملت يگر را به جاي ديهان كه ملتيا ايآ. كننديخارج صادر م
 ٩٩»ست؟ اينقدر فخرفروشيستهء ايقتا  شايش شكنجه كنند حقيخو

  
 در شکل يحت ،" يكراسودم" از انهيگرانادرست و مغلطهار يسو برداشت بيبد

 از يدارهي سرمااتي جناخچهيتار. دهدياش ارائه ميستيرپارلمانتا- بورژوا
، تا مرحله ي و غارت آشکار، استعمار و اشغال نظاميياي 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 مين نوع استدالالت توجيقا 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 غربيکرده و مردم کشورها
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 يرا نه آن چنان که بود بلکه آن طور در غرب يتحول 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  بير مناطق دنيسه با سايمقا
ب و نادرست يار عجي بسيآن با دموکراس رابطه يوئيت بديکن رواي ولاست،
-دئولوگيکند، چرا که از نظر ايها را تکرار مبراليقا موضع ليو دقيبد. است

 يدموکراس = اقتصاد بازار آزاد=  يه داريسرما"زم يبرالي و ليدارهي سرمايها
 در ي و هم رفاه ماديکند که هم دموکراسيو فراموش ميبد". يرفاه ماد =
، قطره قطره و به يش از دو سده مبارزه طبقاتي بيمدتا  در پن کشورها عيا

داران همه تالش هين کشورها سرمايزور بدست آمد و هم اکنون هم در همه ا
  . رنديها پس بگکند تا آنيخود 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 ا عمال مي فقط در حوزه سي دموکراسياز نظر بورژواز
- ينابرابربر  آن است که يت براين ممنوعيا. ت ممنوع استيمالکبه قلمرو 

 ( ياسيک در حوزه سي دموکراتي اچهره ي در حوزه اقتصادي طبقاتيها
 يق به همگان بقبوالند که دموکراسي و از آن طرببخشد) ي قانون- يحقوق

و ي بديبرا. ستين يي بورژوايستي پارلمانتاري دموکراسني جز هميزيچ اصوال 
 با که  استيي بورژوايستي پارلمانتارين دموکراسي معادل هميهم دموکراس

 را قبول ندارد از ي برخورد طبقات کهيين جاو از آيبد. کنديآن مخالفت م
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- ي از آن مشام رسد، آگاهانه احتراز مي طبقاتي که بوي هر صفتازاستفاده 
 ي طبقاتيها محتواستينزد مارکس و مارکساما و، يبرخالف بد. ديجو

چ وجه معادل هر چند ي به هي همواره مشخص است و دموکراسيدموکراس
ان ي از ميتداوم وضع موجود نبوده، بلکه برا دادن در جهت يک بار رأيسال 

 يدموکراس.  استي و در هم شکستن نظام طبقاتيت خصوصيبرداشتن مالک
ن ي بياشاره مارکس به تساو.  استي حکومت طبقاتي همانا الغايواقع

ت طبقه يا به موقعي پرولتاريارتقا"و " ي دموکراسي در نبرد برايروزيپ"
ر همه ينظو و برخالف مارکس، يبد. ديه دن رابطيد در همي، را با"حاکم
 ي را فقط در شکل دموکراسي دموکراس،هاستيها و مائوئستينياستال

 ي را فقط دموکراسيد، مارکس دموکراسشناسي ميي بورژوا-يستيپارلمانتار
ن موضع يس بر اي بعد از تجربه کمون پاريدانست، او حتي ميستياليسوس

ن قدم يتن داشت که نخسيد بر ايره تأکن هم هموايلن.  فشرديشتر پايب
 و ي بورژوائي دموکراسيهاتي محدودي، افشاي دموکراسيا برايپرولتار

اش را زميو بحران زده که بحران مائوئيبرخالف بد. فراتر رفتن از آن است
 فراتر رفتن از موضع مارکس ي براي ما ضرورت،نامديم" يميزم قديمارکس"

  . ميني بي نميدرباره 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 مينفر هزار 
اند و در برابر رقابل کنتروليجه غيرقابل عزل بوده و در نتيندگان غين نمايا

شود که ين نکته باعث ميا. ستنديشان پاسخگو نانتخاب کنندگان
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 ل شودي 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 طبقاتيهايژگي زدون ويعني است يها در جامعه طبقاتزه کردن انسانياتم
" يمحل" جنبه شتر بريدش 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 تصميان و اتخاذ دموکراتيشه و بي آزاد انديريگشکل
 در ي حتيدارهيسرماچهارم آن در نظام  .ستي نيان نشانهيتر کم،يجمع

، 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 حتيامروزه در همه کشورها امر عاد
 است و نه يانتخابمان نه ، که برخالف پارلي دولتيم بوروکراسيدستگاه عظ

  .کنديم ا عمال ميرمستقيم و غيبر پارلمان بطور مستق اتش راي، نظريموقت
  

 و انتخاب حکومت را به ي عمومي نبود که حق رأين بورژوازيااصوال  
ل ي تا اوايشرفته حتي پيدارهي سرمايدر اکثر کشورها.  داديها ارزانتوده

 در  مردانات را نداشتند و حق شرکتستم زنان حق شرکت در انتخابيسده ب
. اشان بودت بر خانهيت مثال مالکي از مالکي مشروط به حداقل هم دادنيرأ

 ي کارگريع و طوالني  مبازرات وسي عمدتا  در پي عموميدستاورد حق رأ
شود به لحاظ يده ميک نامي دموکراتي هاينام آزاده امروزه آن چه که ب. بود
ه يا عليزم و پرولتاريه فئودالي علي بورژوازي طبقاتند مبارزاتي برآيخيتار

او با . کنديف و مخدوش ميت را تحرين واقعيزم ايبراليل.  استيبورژواز
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کوشد ما را متقاعد سازد که ي ميش از بورژوازيش و ستايهدف آرا
 ي چنان بيي بوده، ادعاي محصول زحمات و مبارزات بورژوازيدموکراس

 ياما دشمن. ستياش ني به اثبات نادرستيازي نه کي آشکاريبياساس و فر
 يهاي ادعاهو هميبد.  استزميبراليل يد ادعاي به واقع تأئيو با دموکراسيبد
ت با ي را هم هوي دموکراس ورديپذي را ميکراسوزم در رابطه دميبراليل

زم است پس مخالف يبراليکن  از آن جا که مخالف ليرد و ليگي ميبورژواز
هم  ي منطق صور در چارچوبيحت که ياستدالل. شوديم يدموکراس

  کهنيم از ايبگذر . که اصوال گزاره اول نادرست است، چرادرست استنا
   .قبول نداردک را اصوال يالکتيو منطق ديبد
  
 ي استبداديهامت را نزد همه حکوين نحوه برخورد به دموکراسيقا هميدق

ک ي را يران هم دموکراسي ا دريم 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 مين را چطور توضي التيکايآمر

 -ينياستال يدولت - يحزب يکتاتوريد اي و يائبورژو 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 - زمي که از مارکسنشان دهد
.  کندي خودداريستي مارکسيم و واژه هايکند از به کار گرفتن مفاهي ميسع

 يبه کار م" زمياليامپر "يرا به جاد و آنيگويم"  بطور عام يدموکراس"او از 
ه لحاظ  با طرد بيتر آن است که حت جان سختيستينيتفکر استال. برد
جهت يب. شان راندرونيآگاه بناخودآگاه و  خود ازي، بتوان به سادگاشياسيس
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  بهمائو،از  ين و تا حدودياش از استاليو پس از طالق ظاهريست بدين
در صفحات . آوردي مي رويلسوف ضد دموکراسين فين مهم تريافالطون، ا

  .م پرداختيو و افالطون خواهيتر به رابطه بدنيپائ
- حل راه واقع  به.توان مشاهده کرديو ميتر را در بديشه اتورياز اند يهارگه

 گذشته، يهاانقالب رينظ" يرخدادهائ "جاديا نه دهديم ارائه ويبد که يهائ
-هيعل که يزيچ آن قايدق است، زميفاش نوع از يهائ"وانمودار "سازنهيزم بلکه
  . داردبا آن را  مبارزه يادعا و سدينويم اش

  
        زمزمزمزمييييننننيييياستالاستالاستالاستال    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 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 - سدينويم يکائيآمر طلب
 -است ممکن يدارهيسرما از ستگس 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 سخن مشخص و روشن
  

 يمردم يهاجنگ اي و ا هاميق سلسله کي يپ در شد روزيپ انقالب« 
 در تنام،يو در ،کره در ،يچکسلواک در ن،يچ در ه،يروس در يطوالن
  .١٠٠» کوبا
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. شد انقالب کره در ۱۹۴۵ سال در که شوديم يمدع يکس که است بار نياول
 و رديگيم يعوض مردم يهاتوده اميق با را سرخ ارتش يهاتانک ويبد

م يق رژين طري تا از اکنديم گمراه امال ک نداند را معاصر خيتار که ياخواننده
 جا يستيالي را دستآورد انقالب سوسيل سونگ در کره شماليحاکم سلسله ا

  :  سدينويم کتاب نيهم دراو . بزند
  

 که استبوده خاطر آن به" يانقالب 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
 يو هم به تأسيآلن بد. شتر نبوديساده ب "انحراف "ک يزم ينيرسده بود که استال

 البته چهل شتر نبود،يساده ب "هشتباا "ک يزم ينياز استادش معتقد است که استال
. يستيني استاليهاي بوروکراسيها بعد از فروپاشسال بعد از آلتوسر و سال

  :  دسي نويم ويبد
  

 ياسيس يهاسازمان وضع ن،ياستال زمان در که گفت دي بايدرست به «
 نيا تا يدار هيسرما و بود امروز از  بهتره مراتبب 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 ا مهم همه از اي او، ليم برخالف
  .داشت ييرها يهاجنبش
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 ،۲۰۰۹ هيون در ژانويبراسي با روزنامه ليا در مصاحبهو دو سال بعديبد
  :  است تر طمحتا

  
 است نيا دارميبرم نياستال احترام به را من کالهم که يليدل تنها « 

  .١٠٢»انداختيم دارها هيسرما جان به ترس او که
  

 بود نياستال نيا ايآ. است ياديهم ز احترام زانيم نيد ايل بن سعيبه قول دان

 يکارگر بزرگ  مبارزاتمثال  ،يگريد زيچ اي ترساند،يم را دارانهيسرما که
 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 داران هيسرما جان به را يترس نيترکم نياستال

  در،يشورو 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

 
 ينم و کرد اداره ينظام يها رو با را و صنعت يتوان کشاورز ينم «

 مورد ديبا هک يزيچ .دمنفعل کر يدولت خشونت با را جامعه توان

 آن شکل به که است، يحزب يده سازما انتخاب رديگ قرار اتهام

  .»گفت توانيم هم حزب
  

 يحت ويبد انتقاد. شود يم خالصه "متد"مسأله  در حد زمينياستال از ويبد انتقاد
شان نيو همواره از مخالفيسرخورده، که بد يهاستياوروکمون يسطح نقد از
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 ينقد جد و يبررس از کردن يخال با شانه او. ستتر ايبود، به مراتب آبک
-سازمان روش کي و يحزب شکل گردن به را ستمي سده بيتراژد زم،ينياستال

  .اندازدي ميده
  

 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

 يخ لق تنگ در رازم يني و فاجعه استالنداشته راآن  مطالعه وقت که کرده
  !کند ين خالصه مياستال

  
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 فرنگيهاائو به بوتهم" کتاب سرخ"

طه ي در حيستينيراث استالي ميکيدئوژي ايتتمه باورها. ١٠٣شدنديرشد آن م
حاال که دوران . سنکو نماد آن بودي 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 قديرکسما
 

 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

-يم انتقاد زمينياستال به که ينادر موارد در يحت. پردازديم هم مائو و نياستال
 که ستين معلوم وجهچيه به و است عام اريبس و جمله چند در يانتقاد کند،

 اي و واژه کي زمينياستال که يصورت در. رديگيم راديا زمينياستال زيچ چه به
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 ،يستيمارکس ضد ياسيس شيگرا کي زمينياستال. ستين زيآمنيتوه صفت کي
در شکل  کهاست  يرپائيد اريبس و گسترده اريبس يانقالب ضد و يستيکمونضد

 ،ياجتماع جوانب تمام و آورد دوام دهه شش اش حدوديقدرت دولت
 هشتاد يط در. گرفت دربر را يفلسف و يفرهنگ ،يهنر ،ياقتصاد ،ياسيس

 از زمينياستال مختلف جوانب يافشا در يحيضوت کتاب صدها گذشته سال
 چيهبه تنها نهش يهادر نوشته ويبد. است شده نوشته يانقالب زمياليسوس هيزاو

 و يرعلميغ يکار که دهد،ينم يارجاع نيترکم هانوشته نيا از کي
 است ويبد شخص نيا که کنديم وانمود نيچن اصوال بلکه است، ناصادقانه

 هر چند !کنديم مطرح را ات آني و جنازمينياستال شکست بار نياول يبرا که
 و يدئولوژي از صحنه خارج شده است اما اي قدرت دولت به مثابهزمينياستال
 نزد ي دوام خواهند آورد، حتي طوالنيهااش سالي و فلسفياسيات سينظر

  . وي که رسما به آن پشت کرده اند، از جمله بديکسان
        
        ييييدولتدولتدولتدولت    قدرتقدرتقدرتقدرت    وووو    ووووييييبدبدبدبد

ب ي کامل قريزم و آشکار شدن فروپاشي همه جانبه مائوئي ورشکستگيدر پ
 ياسيک گروه سيجاد يو با ايد ب۱۹۸۵در سال ، يستينينظام استالالوقوع کل 

 ياسي سي و منزه طلبيقت رخدادي حقي، به وح"يييياساساساسييييتشکل ستشکل ستشکل ستشکل س"به نام 
ها که ستي مائوئياي 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 اساسيادات عملشنهي پي
 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، 
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ن ي ااتشيو و هوادار نظري بديها مترجم کتابهالواردتر ي پ.هاتياکثر
- خواست  .نديبيم» سي انگليه به قانون اساسي شبيلي خيزيچ« شنهادات را يپ

ار يها بسسه با آنيران در مقاي در اي اصالح طلبان حکومتياسي سيها
تر ي خطاب به پياکند و در نامهيو سرانجام شهامت مي  بد.کال ترنديراد

تمام . ١٠٤»عصر انقالبات به سر آمده استعصر انقالبات به سر آمده استعصر انقالبات به سر آمده استعصر انقالبات به سر آمده است« : زند ي م رااشرف دلهالوارد ح
او در ادامه . اش بودن حکميه اي توجي براينه سازياش زميستم فلسفيآن س

در . »د حفظ کنياجتماع -ياسي سيهار برنامهش   خدا ما را از «: سد ينويم
  : آمده بود "يييياساساساسييييتشکل ستشکل ستشکل ستشکل س"برنامه 

  
، در )يبرابر(ن اصل ينام اه  بهک 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 ااست ن جايکس 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« 
 يچ هدف قابل دسترسي، ه نبودهيدر باب برابر ياخالق يهااندرز

تنها مسأله  " : کاغذ ي است بر روياهيانيصرفا  ب و شتهش رو ندايپ
 ي، در وفادار)يبرابر(ن اصل ينام اه  ب که  ن استياست ايس
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 "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 ينظن نامشروط، يمفرا
.  . .مند شوندن مداوا بهرهي از بهتريه شرطگونچيد 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 ي براياصول جز، ينيد

 يگريز دي چ نابياهيطلبه 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 صرفا  اياک، ي آزمون نچسب  پراتاحتراز از
ها را پاک نگاه دست يوه اخالق کانتيدهند که به شي ميبه آدم

  .١٠٥»دارد
  
" ياسيتشکل س "ياسي ساش که در محفليستيمائوئ- 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 ، عيه کسب قدرت دولتيرد نظر: برخوردار بود

و به راست ي بدياسيمواضع سج که يتدرهب.  با آنياامتناع از هرگونه رابطه
شود و قصد دارد در يهم دور م" چپ منفعالنه "ياسين خط سيرود، از هميم

  : سد ينوياو م.  داشته باشديترمقام مشاور دولت نقش فعال
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، ...  "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 عمدتا  و است، دولت يبرا يچي پنسخه شتريب
 دولت به کجا از را استيس نسخه که ستا نيا دانستن مساله،. کننده

  .١٠٦»يبده ارائه
  
  : دهد يم حي و توضبسط شتريب را بحث نيا گريد ييجا در ويبد
 

   دشمن دولت، و افتي گسترش هاتوده منافع حسب بر استيس «
 ما امروز حرف. کندکندکندکندييييمممم فرقفرقفرقفرق کامالکامالکامالکامال ماماماما نظرنظرنظرنظر نقطهنقطهنقطهنقطه  امروز امروز امروز امروز...بود يخارج

 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 ت،اس

 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 شود
 نيا شيمعنا. است نيهم دولتدولتدولتدولت برابربرابربرابربرابر دردردردر نسخهنسخهنسخهنسخه ارائهارائهارائهارائه 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
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 کي  از خارجکه نيا يبه جا  ما،ياساس 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 اشسازمان از يا، بدون آن که کارنامه۲۰۰۴و در سال يبد

در . ديگوي را ترک مآن د است،ي سفاست کامال ياست 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

 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
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 احضار را يته ،يرخداد مازاد آن در که ميدار يناسشيهست 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 هکل  در ديبا دهيا ،يسمانآ است يموجود ست،ين ينيزم امر کي اصوال

  .شود جاديا
  
 آن کنديم صحبت" مازاد نقطه  "از که يزمان اش،يفلسف يهانوشته در ويبد
 در اما. رديگيم کاربه انقالب رخداد يبرا ياجرقه و زور نقطه مثابه به را

ک ي. است اصالحات تحقق خدمت در يوئيبد" مازاد نقطه  "استيس حوزه
 يو را بخواند برداشتي بدي فلسفيها که فقط نوشتهيکس! وا بام و دو ه

اش به ياسي سيها که در نوشتهين مقوله خواهد داشت درحاليکال از ايراد
  . ستين نيچ وجه چنيه
  

 .١٠٨"کرد؟ ديبا چه "عنوان اشود بيم منشر يکتاب فرانسه در ۲۰۱۴ سال در
 مختلف تبار دو از وفلسيف دو با يطوالن اريبس مصاحبه دو يحاو کتاب نيا

-اصالح"  گوشه مارسل يدوم و ،"يانقالب و کاليراد  "ويبد آلن ي  اول: است

 وا،يش يزبان با ويبد مصاحبه نيا در. فرانسه ستياليسوس حزب عضو و "طلب
 طلبانهاصالح ياسيس اتينظر نيآخر اش،يفلسف يهانوشته برخالف ساده،
 منظورش متوجه خوب خواننده که آن يبرا يحت او. کنديم انيب را خود
 خودش آلدهيا مثابه به را فرانسه در ياسيس مبارزات خيتار از يمقطع شود،
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 دوم، يجهان جنگ انيپا از پس بالفاصله فرانسه در ديگويم و زنديم مثال
 اريبس نفوذ و فراوان تيمحبوب واسطهبه  ودوران آن خاص طيشرا تحت

 مبارزه در که ينقش خاطر به عمدتا  انسه،فر ستيکمون حزبو "  چپيآرا"
-  نقطه  "کي بود، کرده يباز اشغال فرانسه، يهادر سال يتلريه زميناز هيعل

 ينينشعقب به مجبور فرانسه در يدارهيسرما و بود شده جاديا يفشار" مازاد
ه ي از سرمايازيو، گرفتن امتيدئال بدين است اي ا.داد هاتوده به يازاتيامت و شد
انت يقا  آن چه که خيو دقيبد! اشيف شده در جهت ممانعت از سرنگونيتضع
م يتقس. دانديدئال خود ميکند و ايغ ميزم بود را تبليزم به آرمان کمونينياستال

مت يالتا و تهران، به قي يها دوم در کنفرانسين جنگ جهانين فاتحيا بيدن
ا و يتالي در فرانسه، ايستي کمونيار قويا اخته کردن جنبش بسيسرکوب و 

ن ي در ايدارهي سرمايو وجهه المصالحه قرار گرفتن سرنگونيبد. وناني
-يک نقطه مازاد به خواننده نوشته بي در يروزين را پيکشورها توسط استال

  .کنديخ، حقنه مياطالع از تار
  

 هيفرض "ژهيو به ،ياسيس اتينظر نيآخر حيتوض به ويبد کتاب نيسراسرا 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 همآن. است انتخابات در شرکت مخالف او. است ياسيس کنش هرنوع
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 مخالف فالطونا 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 -براليل 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
  
        اااايييير دنر دنر دنر دنييييييييو و تغو و تغو و تغو و تغييييبدبدبدبد

  : دي گويه کنترتان مي با نشر۲۰۰۸ در سال يو در مصاحبه ايبد
  

ها است، از قتيم که فلسفه در خدمت حقي داشته باش اگر اذعان«
اشان، پس واضح تي معاصرياشان در فرم و با بررسق شناختيطر

ن رو در ياز ا. باشدي هم مياسي سيهاقتياست که در خدمت حق
کارگر يزان پيفلسفه نه چون باندا، بلکه هم چون ن. ا سهم داردير دنييتغ

  .١٠٩»است
  

  زانيو خود نه چون نيدهد، بدياز فلسفه ارائه مو ي که بديفياما با تعر
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و عنوان ين کتاب بديآخر. ، است١١٠سيرزا بنويکارگر بلکه هم چون باندا ميپ
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 رويت که در تارن اسي ايخوشبخت

 ين باور است که انسان برايکرد بر اين روينخست: م يامسأله مواجه بوده
 که در آن ييايات دنياش را با واقعاليد آرزوها و اميخوشبخت بودن با

آسه برو، آسه " به قول معروف . اده نخواهدي ز وکند منطبق سازدي ميزندگ
کرد يرو.  استي که منتسب به فلسفه رواقينظر".  گربه شاخ ات نزنها کهيب

 مان منطبق يال و آرزوهايا را با اميد دنين باور است که بايدوم برعکس بر ا
  . است" اااايييير دنر دنر دنر دنييييييييتغتغتغتغ "يعنيکرد دوم يو با صراحت طرفدار رويبد. ميساز
 

  رييا را تغيد دنيا باي خوشبخت بودن آيبرا" فصل سوم کتاب با عنوان 
او پس از پاسخ مثبت دادن به پرسش عنوان . پردازديکرد دوم ميبه رو" ؟ داد

 و يابيگر ارزياو بار د" . ؟مير دهييا را تغيچطور دن"پرسد ين فصل، حال ميا
کند و ي در صد سال گذشته تکرار ميستيرش را از شکست جنبش کمونيتفس

کس نه چيتاکنون ه" اينر دييتغ"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

                                                 
 ياست ھاي که به خاطر مخالفت با سيفرانسو ست مبارزيسنده  کمونينو (Paul Nizan) زانيپل ن110- 

 شود يست فرانسه اخراج ميتلر نه تنھا از حزب کموني ھ–ن يلمان استاين و در اعتراض به پياستال
.  دھدي ھا از دست مياو جانش را در نبرد با ناز.  شودي ھا ھم مي نازي برايبلکه متھم به جاسوس

رغم تمام ي که علشودمياد ي يست قھرمانيک کمونيات چپ در فرانسه از او به عنوان يدر ادب
 ن باندايژول.  ماند و جانش در آن راه گذاشتيدش وفادار باقي عقاھا تا آخر بهھا و تھمتيدشوار

(Julien Benda)د ي عقاي دارايدوران جواندر زان که ي ھم دوره پل نيسنده فرانسوي روشنفکر و نو
ن يات چپ در فرانسه ايدر ادب. دھدن در آواخر زندگي تغيير مواضع ميکي بود ولي و پرشوريمترق

 .  ھستنديکر متفاوتدو نماد دو نوع روشنف
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به ما " ايدن"در رابطه با . ن دو مفهوم کند تا ما را از اشتباه در آورديصرف ا
 که يو زمانيبد. ميا سروکار داريا بلکه با پنج دنيک دنيآموزد که ما نه با يم

ا باور داشت، يت از او به سه دنيخواند به تبعيئو نماز مپشت سر صدر ما
 يثاغورث ميف+ د يفرو+ افالطون + هگل + حاال که خود را معادل مارکس 

 . ددارباور ا هم ي پنج دن بهداند پس

 
 ي عواطف فرديايدن) ۱: ( از چه قرارندييويبد يايم پنج دنينيحال بب

 گروه يايدن) ۲(؛ ... )خودآگاه و ، خود آگاه، ناي تأثرات روان-يروانشناس(
 ي ها، گروهي زباني ها خانواده، قوم، گروه- يجامعه شناس ( ي اجتماعيها
 و بوم ياکولوژ (يعي طبيايدن) ۴(؛ )خيتار (ي بشريايدن) ۳(؛ ...) و ينيد

ر ييتغ"ح  فعل يو سپس به تشريبد). يهان شناسيک( کالن يايدن) ۵(؛ )يشناس
را در درجات " رييتغ"ا نحوه يک از پنج دني هر يپردازد و برايم" دادن

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.  دومياي دنيد براي جدکشور

 ينام مزم يزم و کمونيوناليشرفت، انترناسي، پي، دموکراسيدارهيسرما از ميهست
 گفتن ندارد و در ي برايزي چيژ و اکولويعي طبياياما در رابطه با دن. برد

  . طه توان انسان استيح هان هم که اصوال خارج  ازيمورد ک
  
ا توجه د که بي الزم به ما گويسازنهي فاضالنه و زمينين مقدمه چيو پس ايبد

چ گاه يتواند باشد و هي مي و موضوعييجزا فقط ير دنييبه نکات فوق امر تغ
. ر دادر دادر دادر دادييييييييتوان تغتوان تغتوان تغتوان تغييييا را نما را نما را نما را نمييييدندندندنرد که يگيجه ميجا نتست و از آنيکامل و تام ن

 جنگها که عزم جزم کرده بود که به ستي مدرن-رسد به موضع پسايقا ميدق
رات ييد و از تغي خط بطالن کشت کالنياگر قرار است که بر روا. ها برودآن
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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 داشتندي همه بيش با صراحت و زبان قابل فهم برايپ
   .ابدي مطلب را نتواند دريکند خواننده به سادگيان مي بيتايبا 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"

" آمدهايپ"و " امر واقع"، "رخداد"سه مفهوم " چطور"، و "ر دادن؟ييتغ" ، "ا يدن" 
کند و يم" رخداد"ح يف و تشري را صرف توصياو سپس صفحات. را قرار داد

و ي بديها از شگرديکياصوال . کندياش را تکرار مي قبليهامطالب کتاب
 يهادش تکرار مطالب کتابي از هر کتاب جديبزرگن است که بخش يا

 جنبش ياول. ردبيد نام مين جا از دو رخداد جدياو در ا.  استاشيقبل
دان ي تظاهرات ميگريکا، و دياالت متحده امريت در اياشغال وال استر

ک يل ين دلير را به ايدان التحرياو واقعه م. يان بهار عربير در جريالتحر
ان به گرد مسلمانان در يحين تظاهرات مسيان ايداند که در جريم" رخداد"

و ياز نظر بد.  حفاظت کرده باشندهاهنگام اقامه نماز حلقه زده بودند تا از آن
دار کرده بود، قانون  را خدشهين تا آن زماني قوان،ن عملي که اييجااز آن

ک رخداد بود ي بود، پس يخيک گسست تاريجه ي وضع کرد و در نتيديجد
. ميرا کشف کن" امر واقع" "يامدهايپ"م يما  توانست" رخداد"من قدرت يو به 
 نوشت که نه ي شتاب به خرج داد و زمانيلب کمن مطيو در نوشتن اياما بد

 را يو دموکراسيه بديده بودند تا به توصين به قدرت رسيهنوز اخوان المسلم
" وانمودار"را به فاجعه " رخداد" کنند و نه ارتش کودتا کرده بود تا يلگدمال

  .ل کنديتبد
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اورد ينچند ماه دوام از 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

  
  سوژه ي به معنايوفادار...  استيک وفاداري ي واقعيهر خوشبخت« 
که منجر به " رخداد "يامدهايرفتن پيبا پذ. سترات شدن، اييتغ
 ي ميديشود که سوژه هم خود سوژه جدي ميدي جديايش دنيدايپ

 به اندرون يدن  سوژگي عبارت است از فرارسيپس خوشبخت... شود
  .»دکنيل شدن خود را کشف مي تبديي که توانايفرد، سوژه ا

  
ان ين به پاين چنياا رن فصل ين قماش، اي از اينوشتن صفحاتاز و پس يبد
  :  رسانديم
  

در : قت لذت بخش استقت لذت بخش استقت لذت بخش استقت لذت بخش استيييير داد؟ پاسخ من حقر داد؟ پاسخ من حقر داد؟ پاسخ من حقر داد؟ پاسخ من حقييييييييا را تغا را تغا را تغا را تغييييچطور دنچطور دنچطور دنچطور 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

". ب استي غاي واقعيزندگ: "  نوشت ي رمبو شاعر فرانسوآتور« 
 با نکي ا:شود که ين خالصه ميد بر ايام در تأکن جا همه تالشيدرا

.  حضور دارديقي حقيد که زندگيريم بگيشما است که تصم
  ١١١»!ديش را هم بپردازيد و بهايني را برگزيدي جديخوشبخت

                                                 
111 - Alain Badiou Métaphysique du Bonheur Réel, PUF Collection, 2015, pp.53-55. 
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 در ينگر. اندازدي مي نگريون نزد تياد 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 قديدر دوران پسامدرن، ما خود را در وضع
ن يا. دهديرا قرار م" يهست"، لذت  "قدرت"که در تقابل با فالکت  

وقدرت يتواند آن را مهار کند، چرا که بيکس نمچي است که هيانقالب
 کيار و ي تمام عيک سادگير، يگک عشق همهيزم، در قالب يو کمون

ن است يچن.  مانده استيکماکان برجا باق  تام و تماميگناهيب
  ١١٢.»ست بودنيک کمونيسرکش  ي و شاديرکوب ناشدنرت سيبص

  
 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" هاستياپرائ" و " هاستياتونوم"ات ينظر
  .است

  
 ي از نظرات فلسفيبندک جمعين کتاب پس از ارائه يصل آخر او در فيبد

 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

                                                 
112 - Michael Hardt, Tony Negri, Empire, Exils, Paris, 2000, p.496. 
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ن يپردازد و رابطه بيم" يهست"به امر "  و رخداديهست" جلد اول «
درباره " اهاي دنيهامنطق"جلد دوم . کاوديرا م" يهست"و " هاقتيحق"

- يح ميرا توض" هانمود"و " هاقتيحق"ن ياست و رابطه ب" نمودها"امر 
قرار " هاقتي حقيدرون بودگ:  و رخداديهست" جلد سوم در. دهد

 . »  قرار دهديمورد بررس" قتيحق"ه يرا از زاو" نمود"و " يهست"است 

  
  :ابد ي يان مير پايکتاب با عبارت ز

  
 : دوران استييص و شناسايتشخ. ز استيب فلسفه سه چين ترتيبد« 
قت يمفهوم حقک ي 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»لسوفلسوفلسوفلسوفيييين منم آن فن منم آن فن منم آن فن منم آن فيييياااا: "  شوم ي توانم مدعيخواهم رساند، م

  
و نه هم چون افالطون، بلکه به سان ناپلئون خود تاج فلسفه يبدب ين ترتيبد

  اشي د ماغي ت ر ک هايبه دشواراش ييخودستا. نهديرا بر سر م
  . استيماري بينوع خود يفتگيخودش به يوفادار. پوشانديم  را
  
  دهد و دريتو فرانسه در آتن انجام مي با انستيا مصاحبه۲۰۱۶و در ماه مه يبد

                                                 
113 - Je suis le Philosophe 
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" اش از خواهد منظوري مصاحبه کننده  که از او ميها پرسشيکي پاسخ به 
  : دهدين پاسخ ميح دهد، چنياش را توض"ددددييييزم جدزم جدزم جدزم جدييييکمونکمونکمونکمون

  
م بلکه تحمل يد آن را متصور شوي که باکنميبله، 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

 اگر از يم که حتيدانيما م. باشدي مي راه حل همه مسائل رهائيدولت
ست که قهر ابزار  روزمره ين نيا ين به معنايم  ايق قهر برنده شويطر

ک حزب ي، ياسيک سازمان سي يم که براي دانيما 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 . آورديسرانجام ترور و ارعاب ببار م

 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 که به پييهاکه متقاعد شده بودند که روش

 ي نو را ميايتواند باشند که توسط شان دني ميياههم همان روش
ه دشمن ي که علييهاروش. قت نداردين امر حقياما ا.  کننديتوانند بنا

ج دوستان ي بسيستند که براي نييهاشود همان روشيکار گرفته مهب
 –م يم بر دشمن غلبه کنيتوانيما با قهر م. رنديگيمورد استفاده قرار م

د با زور يتواني  اما دوستان را نم- م يمجبور هم هستو در پاره موارد 
  . د انجام دهنديکنيها طلب مد که آن چه را که از آنيمجبور کن

  

www.hks-iran.com



 ١٨٩ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

 يبه نظر من درس اصل. ميها را استخراج کند تمام درسين ها باياز ا
م بلکه در سه يز را در دو نکته خالصه کنيد 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
کنند که 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

 آن ني 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   آن که تاکنون به صراحت گفته باشد،يو بيرسد که بدين به نظر ميچن
ن معنا که يبد. شودي ميديت وارد مرحله جداش خجوالنه و به سرعياسيس

اش دوره سوم" التالتالتالتيييينه به تشکنه به تشکنه به تشکنه به تشک" و " فاصله از دولتفاصله از دولتفاصله از دولتفاصله 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 ا شرکت کرد و ي در اداره امور دولتيد به نوعيبابلکه 

امد فروکش کردن يو پير موضع بدييتغ. الت راه انداختيشکباال زد و ت
                                                 
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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" ستادهي ايهاشب "يا، سترونير در دنيها اخخودجوش سال يهاجنبش
ر جنبش يک سو، تحرک چشمگيها از اش از آنيس و سرخوردگيپار

از . گر استي دي آن از سوي درجه رزمندگيزان باالي در فرانسه و ميکارگر
 به ي سده نوزدهميزم کهنه و نخ نماي رفرميحه نوعيراو ير بدين مواضع اخيا

ن ي از اياسيها است که فضا سن است که ساليرسد، ا شکال در ايمشام م
 از يمي نت بلکه اصوال ست نه فقط اشباع شده اي خاصي بو و بيها بحهيرا

- چ واهمهي هيجابه هر حال . اند شدهيها ناش حلن دست راهيمشکالت از ا

 يهامواضع از کالسر يين تغي اياسي سيامدهايپ  ب رد چرا که ست،ي نيا
  .روندي استاد فراتر نمينارهايدرس و سم

  
 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 هرادزپ ويبد کهولت دوران يبورژوائ يگرائانسان

  .)۶ادداشت شماره يد به يمراجعه کن( اشيجوان دوران زمينياستال بر
  
  
        و و افالطونو و افالطونو و افالطونو و افالطونييييبدبدبدبد

و در ين نکته است که دستگاه فلسفه بدين بخش نشان دادن ايهدف من در ا
ک رخداد يو يک وانمودار دستگاه فلسفه افالطون است، به زبان بديواقع 
  .انه و ناصادقانهيد ناشيک تقلي ،يا باسمهيفلسف

  
 در فاصله سقوط باند يعنياش، ين مرحله از تکامل فکريو در دوميبد
 يها سالي، در طي شوروين تا فروپاشي چيدر انقالب فرهنگ" چهارنفره"

www.hks-iran.com



 ١٩١ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

، " رخداد"، "قتيحق"اش در باره اتي که نظر،زمي از مائوئاشدور شدن
ک ي  "ي را با برجسب کلاشيفستم فلسيرد، سيگي شکل م"يجهانشمول"

" شياندفي ظريگراک افالطوني"کند و خود را ي مشخصم" يژست افالطون
افالطون است و "  دوندوندوندونييييفففف"رنفوذ کتاب يو زي مرحله بدني ادر. ١١٥خوانديم

و مشاهده ي نزد بدافالطون  """"ييييجمهورجمهورجمهورجمهور""""کتاب ر ي از تأثيان نشانهيترکمهنوز 
  .شودينم
  

 و يدارهي سرمايروزي پيها، سال۱۹۹۰ دهه يها، در سالسومدر مرحله 
اش "يييياساساساسييييسسسستشکل تشکل تشکل تشکل "از ترک کردن محفل  پس يچند وي بد،يافول آراء مترق

ر ي کامال  تحت تأثيسد، کتابينويرا م" يستيه کمونيفرض" کتاباست که 
فست يمان"و در کتاب يبد. است" ييييجمهورجمهورجمهورجمهور" 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"
فست دوم ارجاع به ين مانيدر ا. ف کردميتعر"  پ رگانهييافالطون 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
ه ي و مدرن و عليمي قدي هاستي توسط سوفيبالغت و سخنور

 يهاقتيتوان حقي که بر آن ميزيقان به وجود آن چي؛ دوم ايشاعر

                                                 
115 - Alain Badiuo, Manifeste pour la philosophie 
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ا يک و يزيان متافيه باور به پايعل  مبارزهيعنينام نهاد، " مطلق"
  ...ک يک کالسيزي متافيهاي حفظ جاه طلبيدرگذشتن از آن، و برا

 با افالطون را ناند که قرابت م 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 يا بسم، اميري 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

  رش بههنوز اعتباهر چند که ، " پ رگانهييافالطون گرا"  نه از 
  .١١٦» "دهيزم  ايک کموني" است، بلکه از ي قوت خود باق

  
   دستگاهينم که بطور کوتاه به معرفيبيالزم مو ي فهم منظور بديبرا

 افالطون يدگاه فلسفيشتر با دي بيي آشناي برا. افالطون بپردازميفلسف
، نوشته من "خي خرد در تارني و تکوشيدايپ " کتاب ۱۲خواننده را به فصل 

  .١١٧هميع مارجا
                                                 
116 - Alain Badiuo, Second manifeste pour la philosophie, p. 137. 

، از ني آن، جلد نخستي اجتماعيشه ھاي و رخي خرد در تارني و تکوشيدايپ ھوشنگ سپھر، -  117
 : عهي، نشر طل)يوناني ي دولت ھا–شھر(ش خرد، يداياسطوره تا پ

http://www.hks-iran.org/sepehr/pensee_rationnelle_v1.html 
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نزد " ريخ "ي اما مقوله. قرار دارد" ررررييييخخخخ "ي  مقوله افالطوني در کانون  فلسفه
 اخالق محدود ي  بوده و صرفا به حوزه ع و جهانشموليافالطون به مراتب وس

رد چرا يگ ي را دربر مي فلسفها  حوزهي هيده کلين اي ا نزد افالطون.شود ينم
 ياست بطور" ريخ "ي دهيا براساس  اي دن يت  هستيو غا شروع از نظر اوکه 
گر وجود دارد بلکه بر تارک  ي ديها دهي اي هينه تنها در کل" ريخ "ي دهيکه ا
 وجود يزيش از آن چياست و پ" ريخ"ز يآغازگاه  همه چ. ها قرار دارد آن

است که انسان به " ريخ"د که تنها در پرتو  نور  يگو  ي مافالطون .نداشته است
د يخورش: د را دارديهمان نقش  خورش" ريخ"ابد، از نظر  او ي  يشناخت دست م

ن يبخشد، بلکه هم چن  ي بودن شان را ميت  مرئي نه فقط قابلياء  مرئيبه اش
" ل  غاريتمث"د به ينگاه کن. (شود  يها هم م  آني هير و تغذين، تکثيموجب  تکو

  ). در همان کتاب۲۰۹ه صفحدر 
  

    به) ۱: (شود ي قائل ميژگي سه ويجابيلحاظ  ا  شناخت به ي براافالطون
 ي امر  واقعي د دربارهيبا) ۳(د باشد؛ ير بايناپذ خطا) ۲( است؛ يدست آمدن

اما او . د داشته باشديها را با يژگين وي اي  هرسه يقيک شناخت  حقي. باشد
ص برخوردارند و نه باور  ين خصاي از ايت که نه ادراکات  حسمعتقد اس

 ي باور به نسبک سو از پروتاگوراسياز ). ظن" (گمان "يعنيدرست  انسان 
 بودن و جهانشمول يکن کليرد، وليپذ  ي را ميبودن  حواس و ادراکات حس

گرا  يکه نسب ان يرون  نظر  سوفسطائرد، بوايپذ ي بودن را نمين نسبيبودن  ا
 ياز سو. ستي نيداري متعلق  ثابت و پايبودند و معتقد بودند که شناخت دارا

 همواره درحال  يرد که متعلقات  ادراک  حسيپذ  ين را مي اتيگر از هراکليد
. باشند يقيتوانند متعلقات  شناخت  حق ينان نمين اير و شدن هستند بنابراييتغ
شان   اني هستند که قواني شناخت  جزئين خاطر از نظر  او ادراکات  حسيبد
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جه ين نتيان به اين خاطر بود که سوفسطائيرند به همييدائم دستخوش تغ
  .  وجود ندارديقي حقده بودند که معرفت يرس
  

دارد که موضوع  مورد  شناخت ن مبنا قرار ي، بر ا شناخت نزد  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، شناخت  ثابت و پاين  ير و دائمينامتغ
بست و حل   ن بني خروج از اي براافالطون . و پست جستجو کردي فانيماد

 را يگري ديالي خيايک دني ملموس ي مادياياش، به موازات  دن معضل
  : کنديح مين تشرين چنيش را اياياو دو دن. دارد يمفروض م

   
 محسوس توسط  حواس  ياء  مادي متشکل از اشييايدن:  محسوسات محسوسات محسوسات محسوساتييييااااييييدندندندن - 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 جوهر ييايدن: هاهاهاها     م ثل م ثل م ثل م ثلييييااااييييدندندندن - ۲
لسوف قابل  يف" عقل " و تنها توسط  ير محسوس توسط  حواس  انسان  عاديغ

  .دانير و جاوي نامتغيها " م ث ل "يايدن:  استشناخت
  

ها قرار داشته    معقول  م ث لياي تابع و منقاد  دن محسوساتياي دناز نظر  افالطون
 وابسته و يشناس يلحاظ  هست و هم به   يلحاظ  اخالق و وجودش هم به 

ک ي است از يبدل  ي ک نسخهيها است و در واقع    م ث ليايالشعاع  دن تحت
 يايک دني عبارت است از باور به وجود  نزد  افالطون" ها م ث ل "ي هينظر .اصل
 در زبان(ريرناپذيي و تغي جاودانير مادي غي متشکل از گوهرهاي فرضينامرئ

www.hks-iran.com



 ١٩٥ \ت  ياز اسطوره تا واقع: وي بدآلن

 

را " ها دهيا"ا يو " ها م ث ل"ن يافالطون ا). نامند ينو ميده، مي آن را م ث ل، ايفارس
داند که صرفا  در اذهان  ي مي مرئي مادياي دنياي اشيالگوها و ها سرنمونه

 که هم مستقل يا يني دارند، موجودات  عي وجود  خارجينينبوده بلکه بطور ع
توسط    يت  عمل  شناسائيا قابليحوه و اند و هم مستقل از ن ياز عامل  شناسائ

 ي انساني شهياند  ينه منتج  کنش  ذهن" ها  م ث ل "ياين دنيجه ايدرنت. ن عامليا
"  يات  ذهنيکل"نزد  افالطون .  داردينيت  عياست و نه محصول  آن، بلکه واقع

  افالطوني مثال برايبرا. کنند  يدا مياء  خاص پي مستقل و جدا از اشيا يهست
 ي اجسام  مادي هيتنها از کل ، نه "رهي داي دهيا "يعنيره در ذهن، يک دايتجسم  

در خارج از ذهن واقعا  وجود " دهيا"ن ي مستقل است بلکه اصوال  خود  ا گ رد
  .نامند  يم" ينيزم  عيآل دهيا" او را ي ن خاطر فلسفهيبه هم. دارد

  
ان يب  را" ل  غاريتمث"موسوم به   يطون داستان  افالييييجمهورجمهورجمهورجمهور در کتاب  دهم  

 يدر غار. اش است ياي دو دني هيح و فهماندن  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. ندا دارد، نشسته  قراريدي سفي  آن پردهيرو
ن يدر پشت  ا. اند را نگاه نکرده  گاه پشت  سر  خود چياند و ه وار بودهيبه د

ن آتش اجسام  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 نور  آتش تحري او با مشاهده. نديب يگردد و پشت  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 داخل يزي جز آن چي واقعيايشود که دن يمتوجه م

 کشف  خود به ي مرد سرمست از باده!  استيگريز  ديا چيق  دني و حقاداشت
اما . د بخش مطلع سازدين خبر  نويرا از ا  نيشي پيها بند گردد تا هم  يغار بازم
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رند، با هم متحد شده و او يد را بپذي که خبر  جد  آنيجا ان  نادان  غار به يزندان
ست و يشان قابل  تحمل ن يرا وجه ب 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

؛  معقوالتيايدر خارج  غار نماد  دن: يي؛ روشنا محسوساتياينماد  دن: غار
 از يج؛ زنداني راي، در بند  باورها ي عاديها درون  غار نماد  انسان :انيزندان

 خ ر دش کشته ي واسطه  که به سقراط ژهي و لسوف، بهينماد  ف: بند رسته
نماد  فرآرفتن  نفس :  دشواريي از بند رسته از سربااليدن  زندانيشود؛ برکش  يم
وار  يها بر د هير و ساي؛ تصاوي واقعيايدن به دني و رسي ظاهرياياز دن) روح(

 در خارج از ياي؛ موجودات و اش محسوساتياي دني بندهينماد  ظاهر  فر: غار
  ".دهيا"ن ين و برتريتر ، مهم"ري خي دهيا"نماد  :  دي؛ خورش"ها دهيا"نماد  : غار

  
چه را که در باال بطور اختصار گفته شد   آن""""دوندوندوندونييييفففف" در کتاب  افالطون

ز يک چيم که علت  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 جوهر   يچه م

" دهيا "يمعنا  هم به يونانياست که در زبان  " eidos"برد   يکار م جوهر به
ن  ي بي ، رابطهيستيآل دهي اي در فلسفه). ا صورتي و  م ث ل" (شکل"است و هم 

 پا قرار يرو  که بر  آنيجا ن رابطه به يشود و ا يشه وارونه مي و اند يهست
ست يآل دهيکه ا  آن يست برايآل دهيک اي.  سر قرار دارديداشته باشد بر رو

 يزيآم  کننده و سفسطه   وارد  فرآشد  گمراهيباشد همواره و از سر  ناچار
 ياي خارج از خودش را به دني مادياين معنا که او نخست دنيشود بد يم

 ي  صرفا  ساخته و پرداختهيلي تخيک ادعاي -سازد   ينمودها مبدل م
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ت  ي مخلوق  ذهنش واقعيلي تخياين دنيشود که ا  يم ي سپس مدع- اش ذهن
شود که   ي ميرود که مدع  يش مي جا پ  داشته و دست  آخر تا به آنينيع

 ياي دنياء  مادي بوده و اشيالين موجودات  خي تنها در انحصار  ايواقع  يهست
  !ها ندارند  بر آنيريگونه تأث چ ي هيماد
  

 عدالت برخورد ي ج دربارهيات  رايبا نظر" ييييجمهورجمهورجمهورجمهور" کتاب  يا در ابتدافالطون
د ين نظرات مردود از ديا. پردازد  يها م  به رد  آنيکرده و با روش  جدل

دار  حق را به حق"ي معنا عدالت به) ۱: شدند  يم ميافالطون به سه دسته تقس
م  ير مفاهگي که معتقد بودند عدالت هم چون د انيي سوفسطاي  هينظر) ۲؛ "دادن

 حاکم در ي ر  طبقهياز متغ  ي است و تابعي نسبي امر ي اخالق- ياجتماع
 در يو توافق  جمع" اجماع "ي که عدالت را نوعيگري دي هيو نظر) ۳جامعه؛ 
ف  عدالت يات خود به تعرين نظري اي او پس از رد  هر سه. ديد  يجامعه م

  .پردازد  ي ميآدم) نفس ( روحح ين منظور در ابتدا به تشري ايپردازد و برا  يم
  
.  بوديدموکراس کارانه و ضد   ار محافظهي بس افالطوني شهي اندياسي لحاظ  س به

ش ي انتخابياعضا ي  صادر کرد که همهي که حکمش را دادگاه سقراطمرگ 
 ثابت کرد که مردم  ين وجهيند، از نظر  افالطون به بهتر بود  ياز مردم  عاد

 يستگيت و شاي وجه صالح چيش نبوده و به هيب" يشعور  يوانات  بيح "يعاد
ار ي امر  بسي از دموکراستنفر  افالطون .ندارند  راياسيدخالت در امور  س

 در آن دوران با آن روبرو بود  که آتنيتاو تمام  مشکال.  استيا شده شناخته 
  .نديب  ي آتن مياسي سيرا از چشم  دموکراس

  
 و ن سقراطي بييگو و پردازد با گفت  ين مسئله ميکه به ا" يجمهور"کتاب  

وگو را به  ست؟ گفتيچ" عدالت"ن پرسش که يسفالوس شروع و با طرح  ا
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هرچه . رسد  ي حکومت کردن مي  مطلب به مسألهي هبرد و در ادام  يجلو م
ن ي از اشود که هدف  افالطون  يتر معلوم م شيرود ب يوگو جلوتر م گفت

 و هموار ساختن  راه (doxa)" گمان"و " باور" از يتجسس و پژوهش خالص
 که "گمان "ه وارونه ب چرا که . است(épistème)" معرفت"به  يابي دستيبرا

شمول و   جهانييشناخت و دانا" معرفت "–ر است ي و متغي نسبيشناخت
رش  آن ي شهروندان خود را ناچار به پذي رو همه ن ير بوده و از اينامتغ

افتنش ي درصدد   که سقراطين عدالتيا. د و متعهد به تحقق  آنيخواهند د
 گستر  ک نهاد  عدالتيا يک فرد  عادل و ي ي دالنهک کردار  عاياست در 

 يو رو رنگ   ي جز بازتاب  بيزين موارد  مشخص چي ندارد، تمام  ايجا
 است يقياست که واقعا عدالت  حق"  عدالت م ث ل "فقط . ستندي نيعدالت  واقع

ما فهم و ا. باشند يرا مي خاص که ميها  است و نه عدالتيچرا که عام و ابد
 آن سفر   يعنيار دارد، ياز به دقت  بسين  ييها تين واقعيدن به چنيدرک  رس

 .کند  يت مياش را هدا  که سقراط همراهانيا يفلسف
 

 قا  به اثبات  نکات  ي دق افالطون "ييييجمهورجمهورجمهورجمهور" نهم و دهم  کتاب  يها بخش

سه با يدر مقا(فروتر  چهار نوع حکومت  ي به بررسيو. فوق اختصاص دارد
 ي در ط که آتنييها پردازد و انواع  حکومت  يم)  خودشيشنهادي پي جامعه

او . دهد ي قرار ميها روبرو شده بود را مورد  بررس  گذشته با آني دو سده
 ياسي سي ک فلسفهي بر آتن گذشته بود ياسي لحاظ  س  چه که به درواقع از آن

  . سازد  يم
  

.  استيعي طبيد که در ابتدا حکومت با اشراف است که امريگو  ين مافالطو
 ي  چنگ انداختن بر اموال  طبقهي فرادست جامعه براي  دو طبقهيپس از مدت

اش را به حکومت   يگر متحد شده و حکومت  اشراف جايکديفرودست با 
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نوع ن يسپس ا. است" همت و اراده" عنصر  ي د  سلطهيدهد که مؤ  يمتفاخران م
اش به حکومت   اني فرمانرواياندوز  طمع و ثروتي واسطه حکومت هم به 

م به ي بطور مستقياسيشود که در آن قدرت  س  ين و توانگران متحول ميمتنفذ
 از  ي ناشيگاه در اثر  فقر و درماندگ آن.  و ثروت وابسته استيت  ماليوضع

ون کرده و حکومت  ان کرده، توانگران را سرنگيان طغينواين حکومت، بيا
ها است به  ن نوع  حکومتيت  شهروندان، که بدتريا حاکمي يساالر مردم

ن يرترين خاطر شري به ايساالر د افالطون حکومت  مردمياز د. ديآ  يوجود م 
 و ي فرودست به آزاديها  وآفر  تودهي ها است که عشق و عالقه حکومت

انجامد و باعث  آن   ي ثروت مش از حد  صاحبان يت و آزار  بي، به اذيبرابر
 کودتا ي سربرآورند که با نوعيبي فر ها قهرمانان  عوام ان  تودهيشود که از م يم

. آورند  يوجود م  را سرنگون کرده و حکومت  خودکامگان را به يدموکراس
ب يترت ن يبد. انجامد  ي خود به حکومت  اشراف مي نوبه ن حکومت هم به يا
. شوند ي کرده و تکرار مي را طيا  بستهيروير  دايک سيها  ن حکومتير  اييغت

  .ها فاسد هستند  آني رو همگ نياز ا
  

ن يک از ايهر   ه است که سقوطين نظري اثبات  اي برا تالش  افالطوني همه
ر است چرا که يناپذ  اجتناب يشان امر گر شدنيک دين  يگزيها و جا نظام
. باشند  ي نمين  علمي بوده و برطبق  موازي پستيها ها حکومت  آني ههم

سازد که حکومت کردن   ي مخاطب  خود را متقاعد مافالطون از زبان  سقراط
ا نواختن ير  طبابت و يد آن را آموخت، نظيطلبد، با  ي را ميک مهارت  خاصي
 ياي دني هي بر پايمت  آرمانک حکويرو او طرح   ن ياز ا. يقيک آلت  موسي
  .زدير  يرا م" ها  م ث ل"
 

www.hks-iran.com



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٢٠٠
 

 

ک ياو در ابتدا دست به اختراع  ) ليدر تخ (يش  فکريک آزماي ي مثابه به 
 ينامد که به معن يم ١١٨"سي پليکال"زند و آن را   يم) آل دهيشهر  ا(شهر  آرمان

ختلف برخوردارند،  ميها  که شهروندانش از مهارتيشهر. است" شهر ک ين"
 ي که جامعه براي مختلفيزهاياء و چيد  اشيدر کمال  صلح و آرامش به تول

گر مبادله يکديها را با  پردازند و آن  ياز دارد، ميها ن  به آني زندگي ادامه
  يي جا  است و از آني اجتماعيکند که انسان موجود  ياو استدالل م. کنند  يم

 وجود داشته باشد بلکه م  کاريد تقسيتنها با  نه ستي خودبسنده نييکه به تنها
  .د آگاهانه باشدي موجود باي اجتماعيابي م  کار و سازمانياصوال  تقس

 
شدت منضبط   است به يا  جامعهافالطون  يشنهاديشهر  پ بطور خالصه آرمان

.  متشکل از سه طبقهيبقاتق  طي دقيها نشي بر اساس  گزي هرميبا ساختار
 ي بالفاصله پس از آن طبقه. قرار دارد" لسوفي ف- پادشاه "ن هرم يدر رأس  ا

 که آن دوران از آن ييفلسفه به معنا( آموخته قرار دارند  فلسفه" پاسداران"
م ن نظاين سطح  ايتر نيي کننده و سازنده در پا دي توليها توده). شد  يافته ميدر

 است که جهت  تداوم  جامعه ييزهايد  آن چيشان تول فهيقرار دارند و تنها وظ
دهند  يل ميت  جامعه را تشکيکه اکثر ن يرغم  ا يبردگان هم عل. الزم هستند

  . ندارنديي جاي بند ن طبقهي در اي موجودات  مادون  انساني مثابه کن به يول
  

وجود دارد " لسوفي ف- پادشاه  "کيست و ي نيا ن نشانهين نظام از قوانيدر ا
 هم  پاسداراني فهيوظ. ن استياش حکومت کردن با صدور  فرام فهيکه وظ

ن شهر يدر ا. د کننده استي توليها ن توسط  تودهيق  فرامي دقينظارت بر اجرا
 يا گاه  برجستهينامد از جا  يم" پاسداران نظام"سربازان که او آنان را 

                                                 
118 - Kallipolis 
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ن کتاب به ي از ايبخش  مهم. دهند يل مي حاکم را تشکي رند و طبقهبرخوردا
ئت  حاکمه يدهد که ه يح ميپرورش و آموزش  پاسداران اختصاص دارد توض

  .نديآ  يرون مين پاسداران بيچگونه از بطن  ا"  پادشاه- لسوف يف"و 
 
  کهکند   ين استدالل ميچن نيلسوف باشد را ايک فيد ي که چرا پادشاه با نيا

، و ين جهان  مادي است و نه اي واقعيايدن" ها  م ث ل "ياي که تنها دنييجا از آن 
باشند، پس پادشاه   يم" ها م ث ل"لسوفان قادر به شناخت  ي که تنها فييجا از آن 

  .لسوف باشديک فيد يبا
  

ود   و وجي اجتماعيها يه  نابرابري توجي براي وجه ضرورت چيافالطون به ه
ونان  ي چه را که در  ند بلکه صرفا  آنيب يجامعه نم  حاکم و بردگان دري طبقه

اش قرار  ي آرماني  جامعهيرد و الگويپذ  يباستان وجود داشت دربست م
 ي را اجراان و پاسدارانيگونه که گفته شد او نقش  فرمانروا همان . دهد يم

   :ست؟يدالت از نظر  افالطون چم عينياما 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  ...ن عدالت را متحقق سازندي، شجاعت و انظباط التيفض

ت  مردم  يال  اکثري زدن بر ام  کردن و لگامعبارت است از مهار
  ». ت  برتريت  اقليفرودست به کمک  درا

  
 افراد  ي هيکل:  هستنديت  فرودست چه کسانين اکثري اما ااز نظر  افالطون

 کننده،  دي مردان  تولي هي کليعني، لسوفان و پاسدارانير از في غ جامعه به
 از مردان  آزاد  فاقد  حقوق  يا  مالحظه ت  قابل يکان، زنان، بردگان و اکثرکود

www.hks-iran.com



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٢٠٢
 

 

لسوف شدن آموزش ي فيتوانند برا  ي هستند که متنها پاسداران .يشهروند
ن ي اياموزند و برايد عدالت را بيکه عادل باشند با ن ي ايها برا آن. ننديبب

  . ابنديقت دست يبه حقاموزند تا يد فلسفه بيمنظور با
 هستند که بر يها تنها کسان ن است که آني ا پاسداراني صهين خصيتر مهم

د باشد، آن يت  پاسداران بايشهر هم ترب ت  آرمانيشناخت دارند و غا" ها  م ث ل"
 ر  پاسدارانگيد  يژگيو. را بشناسند" ها  م ث ل"ها بتوانند  که آن  آن يهم برا

ن يي آنان تعي را براياو مقررات  خاص و سخت. شان است يت  اجتماعيوضع
 اجتناب ورزند و ياندوز کند که از ثروت   يه ميبه پاسداران توص. کند  يم

. داند  ي فرودست  جامعه مجاز مي  طبقهي را فقط برايت  خصوصيمالک
م و يز تعلين است که با توجه به سرشت  پاسداران و ني ااستدالل  افالطون

 و شهوات  مختلف يال  نفسانيها قادرند دربرابر  ام ند تنها آن ا دهي که ديتيترب
.  کنندي پوش  چشميت  خصوصي از خود نشان داده و از مالکيشتنداريخو

ر انجام ت  خاطيو با رضا" ر  همگانيخ" خاطر    را صرفا  بهين فداکاريآنان ا
ال  يستند بر امياشان قادر ن ي سرشت  ذاتي واسطه دهند چرا که فرودستان به  يم

  .شان غلبه کنند خودخواهانه و بر نفس  اماره ا
  

 باشد و پاسداران" عاقل" آن است که فرمانروا ين همه در گروياما تحقق  ا
ن ي چنيت  افراد براين ناممکن است مگر با آموزش و تربي، و ا"شجاع"

 يا ژهيت وي اهم رو امر  آموزش و پرورش در نظام  افالطون نياز ا.  ييها نقش
 ي نخست طي جاد شود تا در مرحلهيد اي بايني آهنينظام  آموزش. دارد
 ي بپردازد و در گام  بعديت و پرورش  پاسداران آتي به تربي طوالنيها سال

مدت   اند به  سر گذرانده ت امتحانات را پشت  ي که با موفقينخبگان  پاسداران
ان  ي از ميان  آتي دهند تا فرمانرواي و نظريگر آموزش  عمليسال  د ست يب
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ن از ي آهني و با انظباطي آموزش  طوالنيعنين امور يو تمام  ا. نديرون آيآنان ب
  .ف  حکومت استيوظا

  
، ينين  افراد  زمي موجود بي طبقاتيها در مواجهه با تضاد، ب افالطونيترت ن يبد

دهد که   يرا قرار م" ير  عموميخ"نهد و در مرکزش  يش مي را پيشهر آرمان
نظام  . ستي ني را به آن دسترسيها است و انسان  عاد گاهش در آسمانيجا

 يان پادگي   جامعهيده تر شکل  سازمان قيان  دقيا به بيونان و ي يدار برده 
اش واقف بود را   مشکالتي  به همهي خوب  بود و بهب  آتني که رقاسپارت

 ي آکادمافالطون .دهد و تالش در جاودانه کردن  آن دارد  ي مي ملکوتيجالئ
 ناموفق يشحتا در دو مورد به تال. س کردين هدف تأسيقا  با هميخود را دق

"  پادشاه-لسوف يف"اده کند و طرح  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 اوآخر  زندگي نظريک آکادميجاد  يتا به ا
ت ياش کفا يشنهاديشهر  پ  تحقق  آرمانيبرارسد که عقل و عمر  انسان   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 فهم  آن را ييشان توانا شوق  الزم برخوردار بوده و عقل
ا ي وجود دارد و ين حکومتيک چنيکه اصوال   ن ياما ا. ته باشندداش

ت ي وجه حائز  اهم چيد، به هي وجود آ تواند به  ينده ميکه در آ ن يا
 است که من حاضرم در ين تنها نوع  حکومتيبه هرحال ا. ستين

  ».ش شرکت داشته باشميها يگذار است يس
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اده کردن  يد شدن در تحقق و پي پس از ناام اشي در اواخر زندگافالطون
ن يکه آخر" قانونقانونقانونقانون"اش، در کتاب  "لسوفي ف- پادشاه  "يطرح حکومت

 از ضرورت  يکشد و تا حدود  يشهرش دست م ده آرمانياش است از ا نوشته
  .ديگو  يسخن م بر قانون يو حکومت متکوجود  قانون  مدون 

  
عت ي بودند و طبستياليونان که در مجموع  ماترين  يان نخستلسوفيبوارون  ف

 يبرا.  پشت کرد محسوساتياي آگاهانه به دنشان بود، افالطون  شروعي نقطه
 و استنتاج  ياضيرقت، نه تجربه و مشاهده بلکه ي به حقيابي  او آغازگاه  دست

آن کس : " ن جمله را حک کرده بودياش ا يافالطون بر سر  آکادم.  بوديعقل
ژه يو  و به اتياضي افالطون ريبرا". داند حق  ورود ندارد يکه هندسه نم

رو وجود   ني بود و از همي نظريعني ي صرفا  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  ، صرف   افالطوني  فلسفهجوهر . د باشند، مورد  مطالعه قرار دهنديکه  با 
 قشر   ينيب کارانه است و جهان ار محافظهياش، درمجموع بس يکيالکتياز روش  د

. کرد  ي درحال  زوال را بازتاب ميدار ونان  دوران  بردهي ت ينخبگان و اشراف
  در . استيزم  فلسفيآل دهي تمام  مکاتب  اي اصلي الگوزميافالطون

  ها ي هستيايدن: شود  يم ميا به دو بخش  نابرابر تقسي دنين مکتب  فلسفيا
نزد  .  و دروغ  که توهم) ها نمود( ظواهر ياي است و دنيه واقعک) قيحقا(

 است يهم واقع" رهي دادهي ا. " هم استيقي است حقي چه واقع ان آنيافالطون
  .  و توهمير واقعيغ"  گرد  يشئ"که   ي، در حاليقيو هم حق
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 افالطون، يهاسه آن با نوشتهيو و مقاي بديق تر نوشته هايک خوانش دقيبا 
و با مراحل سه گانه ي بدين مراحل سه گانه تحول فلسفيک بيک به ين تقار

 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 بسي مختلف نزد ايهامقوالت و واژه
سوژه سوژه سوژه سوژه "، "رخدادرخدادرخدادرخداد"، "قتقتقتقتييييحقحقحقحق"، "دهدهدهدهيييياااا" و مقوالت """" مجموعه ها مجموعه ها مجموعه ها مجموعه هاييييتئورتئورتئورتئور"و يبد

 و مقوالت هندسههندسههندسههندسه به ياري بسيهاشباهت" ييييستستستستييييه کمونه کمونه کمونه کمونييييفرضفرضفرضفرض"، و "وفاداروفاداروفاداروفادار
 دارند، يافالطون" سسسسيييي پل پل پل پلييييکالکالکالکال"، و "پاسدارانپاسدارانپاسدارانپاسداران"، "ددددييييخورشخورشخورشخورش"، "ررررييييخخخخ"، "م ث لم ث لم ث لم ث ل"

تواند ينم" شانس"و برحسب اتفاق و ي خود بديها که با توجه گفتهيشباهت
  !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 –حکومت بر اساس قانون نوشت را در رابطه به لزوم " ننننييييقوانقوانقوانقوان""""و کتاب 
ات يکند و نظري ميرويسال پ رش از مرادش افالطون کهني اخيهانوشته

و يشه بديک جمله مراحل تحول انديدر . رديگياش را خجوالنه پس منيشيپ
 و سرانجام به يزم افالطوني ابتدا به کمونينيزم استاليرا در چرخش از مائوئ

  . ص داديوان تشختي ميستيليهيزم نيبراليل
  

        ن سخنن سخنن سخنن سخنييييواپسواپسواپسواپس

 دگرگون جيبتدر غرب در دانشگاه ياصل نقش ستميب سده دوم مهين لياوا از
 نيدوم از يدارهيسرما ديتول وجه گذار آمديپ خود نديفرا نيا .شوديم
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 در .است "نيپس يدارهيسرما" به موسوم اشيخيتار مرحله نيسوم  به
 :سازنديم يمتجل را خود عمده جهو دو در راتييتغ نيا نيپس يدارهيسرما

 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 ،يدولت کارگزاران اديازد متوسط، طبقه گسترش ،يزندگ ياستانداردها
 که ،يآبقهي ماهر کارگران يحت يکمتر زانيم به و ديسف قهي کارگران نيهمچن
-يم ياجتماع شرفتيپ به يابيدست يبرا يالهيوس را يدانشگاه التيتحص

 هم بلکه تقاضا ديشد گرفتن يفزون نيمب فقط نه دانشگاه، عيسر رشد .دانستند
  .بود هم يفکر کار يروين عرضه گسترش معرف نيچن
  

 اصالح و ،يفکر کار يبرا قاضات رشد و يصنعت انقالب نيسوم نيب رابطه
 .ندارد حيتوض به يازين که است يهيبد و آشکار چنان دانشگاه کيتکنوکرات

 به دانشگاه النيالتحص فارغ يبرا "کار يروين فروش بازار" کي بيترت نيبد
 کارگران دستمزد که است بازار در تقاضا و عرضه قانون نيا .آمد وجود

 ستيدو در يدي کارگران دستمزد نييتع هيبش قايدق کند،يم نييتع را يفکر
- يم شکل يفکر کار يروين شدن زهيپرولتر فرآشد ساننيبد .ترشيپ سال

 اي و يفکر کار يروين مصرف توان ديتحد صرفا  شدن زهيپرولتر .رديگ
 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 نسبت يذهن يآگاه کسب سمت به آن دادن سوق و يفکر کار يروين
   .شوديم مسأله
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 ساختار دنيبرنتاب اضافه به ،يگانگيخودب از دهيپد نيا انينشجودا انيم در
 محرکه يروين عنوان به يمهم نقش ها،آن توسط دانشگاه نهاد کيردموکراتيغ
 از را ييدانشجو جنبش زميکاليراد .کنديم يباز را يدانشجوئ يهازشيخ

 غاماد در رشد به رو يتينارضا هيزاو از .گرفت 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 عدم ،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
- يم خالصه محض ديتقل به شانيهاتيفعال تند،سين برخوردار اجتماع رييتغ

 انيدانشجو از يبرخ يبرا .گردديم محدود شينما از ينوع به عمال  و شود
 نيا به .است شده بدل خود در يهدف به لهيوس کي از شينما نيا کاليراد
 نيرتريفراگ از يکي انيقربان هاآن شان،کاليراد يهايلفاظ وجود با ق،يطر
 دهيپد يعني نامحدود، يطبقات کار ميتقس بر يمبتن جامعه کي يهادهيپد

  .شونديم کاذب يآگاه جهينت در و يجزئ يآگاه
  

 انتخاب را درست راه تا کننديم تالش کاليراد انيدانشجو از يگريد بخش
 در شيخو فهيوظ يمتفاوت قهيطر به تا کننديم کوشش هاآن جمله، از کنند،
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 يبرا ياکننده مشتعل يچاشن نقش يعني رسانند، مانجا به را کارگر طبقه قبال
 مه ماه يدادهايرو .شوند هاتوده از يعيوس گستره انيم در انفجار جاديا

 نيا اما .ستين يواقع ريغ عمل طرز نيا که داد نشان فرانسه در ۱۹۶۸
- ينم ييدانشجو اميق نيچن کي که داد نشان نيهمچن حال نيع در دادهايرو

 يسازمان لحاظ به و آموخته شيپ از ياسيس لحاظ به شگام يپ نيگزيجا تواند
 در ۱۹۶۸ مه ماه يدادهايرو که يدرس است نيا .شود کارگر طبقه منسجم
  .گرفت ديبا فرانسه

  
 ،سو کي از .اندگرفته قرار فشار تحت متضاد يروين دو نيب هادانشگاه امروزه
 طبقه منافع جهت رد و آن رونيب از که دانشگاه کيتکنوکرات 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 انيجودانش 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 رب غلبه يبرا نيپس يدارهيسرما ياجتماع نظام تيظرف
 نيترمهم که ميکنيم آغاز ينظرگاه از ما و،يباد نظر برخالف .است آن مهم

 يدارهيسرما در که يزيچ دهد،يم حيتوض را يدارهيسرما جامعه در تضاد
 در هيسرما و کار نيب تضاد يعني  است، اصل آن گذشته مراحل همچون نيپس
 بر و نکند شروع نکته نقطه نيا از که يادانتق فلسفه و هينظر هر .ديتول انيجر

 در اش،کننده ديتول اهداف نظر صرف نباشد، استوار جهانشمول "قتيحق" نيا
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 کنيول يخنث ظاهر در هستند ييهايورزشهياند و يپردازهينظر حالت نيبهتر
   .موجود وضع تيتثب خدمت در ميرمستقيغ بطور

  
ش از يم پپنجن بود که در سده ونان باستايشمندان ي از انديکيندس يپارم

 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 يقي مقاله تحق۵۰۰۰۰ش از ي کنند بي اشان به او اشاره ميدر نوشته ها
 به طور متوسط يعني نوشته اند، ي کلمه ا۱۸۰۰ ن نوشتهيدانشگاه ها درباره ا

مشت نمونه "به استناد ضرب المثل !   هر کلمه آني براي مقاله پژوهش۴۰
 يت و اهداف  مؤسسات و مراکز پژوش هاي توان به وضعي، م"خروار است

  !ان تشنه دانستنياه 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

- هيضدسرما يآگاه اشاعه جهت در نينو يکارگر جنبش شتازانيپ چون هم
 نيا اما .است گذشته سده از سرتريم و ترآسان يانقالب زمياليسوس و يدار

 آزموده راه نيا که ستين بار نياول يبرا رايز است دشوار اريبس يتيمامور
 از يعيوس گستره يآگاه يرو ها يديناام و هاشکست از يکوه زين و شوديم

 کارگران به ديبايم دانشگاه چه آن اول لههو در .کنديم ينيسنگ هاتوده
 همچون که است يايعلم کيتئور محصوالت ديتول کند عرضه يآت جوان
 آن به يزيچ ره از شتريب آنان که چه آن .نباشد سترون يستيخمازو مزيپوپول

 يافشا و حاضر ياجتماع نظام کاليراد نقد بر يمبتن يدانش نددار ازين
 يعموم يهارسانه توسط که است ييهاخدعه و هادروغ همه کيستماتيس
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 قابل هاتوده توسط که يزبان به دانش نيا حيتوض اي ارائه .گردنديم جيترو
   .باشد فهم

  
 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 بتنس به يکارگر تشکالت وجود هم و يانقالب

 در ،)شد دهينام ۸ سيپار هابعد که( "ونسن دانشگاه" جاديا .است کشوره
 جيترو رابطه در قا يدق "فلسفه يالملل نيب انجمن" اي و ۱۹۶۸ مه داديرو يفردا

 زميمارکس عمدتا  يانقالب يآرا با مبارزه يبرا هايتئور و فلسفه انواع اشاعه و
   .بود "نو چپ" و "يتئور فرنچ" ،"زميمدرن- اپس"  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 يبرامسموم  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
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ن حرف ها به ي ايول... بود سر خواهدي فقط در قالب آن ميطبقات
 ،يعني است، يژواز خرده بوريندهينما رود، اويگوش دموکرات نم

د در يارو باي دو طبقه رويتضادها ، که همهيانجيم ک طبقهينده ينما
 شافيکند که وجود شريل تصور مين دليل شود و به هميتعد آن

که با  ها قبول دارنددموکرات.  استيمافوق هرگونه تخاصم طبقات
ند خودشان، يگويم ي ممتاز در برابر خود روبرو هستند، ولياطبقه

کنند، يشنهاد ميچه پ و آن. مردماند  ازيئملت، همه جز هي بق عالوهب
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  هم ندارند که در مورديازين.  ندارنديطبقات

 است سربجنبانند تا يکاف. داده از حد نشان دهنيواس زمبارزه وس
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 " دموکرات" واژه يدر بازگفت باال از مارکس اگر به جا

ک ي يو حتيم داشت، بديو خواهيبد  ازيقيف دقيم توصي ده را قرار"ياحرفه 
 و،يبد آلن" کاليراد " و "چپ"  نقاب پس در. ستيدموکرات هم ن روشنفکر

                                                 
119 - Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoléon, 1852. 
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 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

 ينادرست به دانشيمر و رديگيم مدرن- پسا ضد يژست يگاه از هر که هرچند
 يافالطون عرفان نوع کي او واقع دراما  کنند،يم يمعرف 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
 يجهانشمول 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 دستگاه .دارد يتنهائ به او دارند همه خوبان

 قبولشان «: د ي گويت ميحي اندازد که درباره مسي ميحيمس سيقد انيلتوتر
-قبول«  گفت ديبا رسا يصدا باو يدر مورد بد اما. ١٢٠»مهملند که چرا دارم،

  .»مهملند سرتاسر که چرا ندارم، شان
  

 که اندک صفحات نيبرا يعنوان. نبود يآسان کار مقاله نيا بر يعنوان انتخاب
: چون ينيعناو از کي چيه. باشد ويبد  آلنشهياند نبجوا تمام يايگو بتواند

: ويبد "؛"هاسوسول يبرا زميافالطون: ويبد "،"افالطون تا مائو از :ويبد"

                                                 
120 - Auintus Tertullianus : “Credo quia absurdum”. 
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 بچه لسوفيف: ويبد ؛"هالسوفيف لسوفيف: ويبد "؛"فيحر فن همه لسوفيف
 " عنوان. کند يندگينما را ويبد يهانوشته جوانب تمام تواندينم "هايرستانيدب
  . دميد ترمناسب را" تيواقع تا افسانه از: ويبد
  
  
  

   :شترشترشترشتريييي مطالعات ب مطالعات ب مطالعات ب مطالعات بيييي برا برا برا براييييشنهادشنهادشنهادشنهادييييمنابع پمنابع پمنابع پمنابع پ
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  و آثارش و آثارش و آثارش و آثارشيييي زندگ زندگ زندگ زندگ بر بر بر برييييادداشتادداشتادداشتادداشتيييي    ::::    ددددييييل بن سعل بن سعل بن سعل بن سعييييداندانداندان

  هوشنگ سپهر: نوشته 

  
 يماري سال مبارزه با ب۱۵ پس از ۲۰۱۰ه ي ژانو۱۰د در يل بن سعيدان

ده ي برگردانيد به فارسيل بن سعينر چند مقاله از داي اخيهادر سال. درگذشت
ان يرانيد هنوز نزد اي بن سعي و چهره واقعياسي سيهاهياما نظر. شده است

د را عمدتا  به يل بن سعي دان يراني در محافل چپ ا†. مانده است يناشناس باق
. شناسنديست و استاد دانشگاه  صاحب کتاب ميلسوف مارکسيک فيعنوان 

چ وجه حق مطلب را ي اوست و به هياسيت سيشخص از ين فقط بخشياما ا
 يعنيد، ي بن سعيهاتين بخش فعاليتررا که عمدهچ. کنديدرباره اش ادا نم

کال نه فقط در فرانسه، ي چپ راديالتي و تشکي نظرينقش او در بازساز
 وفادار يل، نه تنها مبارزيدان. گذاردي ميبلکه در سطح جهان، را ناشناخته باق

 يي رهايه جنبش هاي و کل– طبقه کارگر ي جنبش جهانيدر عرصهر يگيو 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، يونالي انترناسيستيد کمونيشناختند، بن سعيک او را مياز نزد
ک رهبر يد، يل بن سعيدان. ر بوديناپذي خستگي، و مبارزيالب انقيستيمارکس

- ک مجادلهيک سخنور و مبلغ برجسته، ي تظاهرات،  يک سازماندهي، ياسيس

سنده پرکار و صاحب يک نويک استاد فلسفه در دانشگاه، ي، ياسيگر س
 يماري فروتن، خوش برخورد، و به رغم بين حال فردياو در ع. سبک بود

  .افتيياش حضور مير همه جا با لبخند فراموش نشدنجانگدازش، د
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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 ي در شهر اوران واقع در الجزاياخانهل، 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 يه نر مستعمره فرانسه بود، و کشور فرانسي 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

ه اردوگاه ر و بيبودن دستگ يهودي به جرم -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  ين زوج جوان به فرانسه نقل مکان ميا. م اعدام شدندييگر حيد

- يا اقامت ميرز اسپان ميکي فرانسه در نزدي جنوبي از شهرها يکيتولوز 
ن ماجرا پرداخته ي به نقل ا۳۱اش نامهيد در کتاب زندگيل بن سعيدان. ننديگز

ت ين بربرين اي بي زمانين که فاصلهيشگرف ا...  « کند که ياو اشاره م. است
  .» سال بود۳۰تر از  کم۱۹۶۸ سال يدادهايو رو

 
ن يا". کافه دوستان"ام  باز کرد به نيا امرار معاش کافهيم 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 يخواهي او 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 ايدرهم! سخن گفته بود به مدت ده سال با او ترک رابطه کرد

ک گروه ي ي پدر دوستش توسط اعضايل نوجوان شاهد انفجار خانهيدان
ار ير بسيبه گفته خودش بر او تأثکه  ياهواقع.  شديستي فاش-يدست راست

آن پزشک از . نام بود  کمونست و خوشيپدر دوستش پزشک. گذاشت
 يتلريدوران اشغال فرانسه توسط آلمان ه جنبش مقاومت بود که در ياعضا
  .دنديجنگيها ميبا ناز

 
 ين شکيتر کمي بود جايزهوشيار با استعداد و تيل فرد بسين که دانيدر ا

 يار مهمي هم نقش بسي و خانوادگي اجتماعيدادهايط و روياما، شرا. تسين
ها، يفا کردند؛ اردوگاه مرگ نازيل نوجوان ايت داني شخصيريگدر شکل

  …ها و ستي 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.  گذاشتين کننده اييتعر يثل تأيبر 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 تشکين و هانريوير آلن کرينظهم فکرش  ياو به اتفاق افراد
 يادير زيثأ انقالب کوبا، تيروزيدر آن دوره پ. چپ در آن سازمان زدجناح 

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 جمهوريتران در انتخابات ري 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 يگردانندگان اصل ن يكى ازيد و همچنبو ۱۹۶۶سال 

 جنبش ماه مه ي اصليها از چهرهاو .دبومارس  ۲۲ نام جنبشبه گر 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 ي، حکومت ژنرال دوگل رئ۱۹۶۸ ماه مه يادهادي رويدر پ
 اعالم کرد و يوننرقاي را غJCR" يست انقالبيجوانان کمون"نسه، سازمان فرا

 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 ناميوبر نخست يت دوراس، مشترکا  با هانريمارگر
 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
  .داشتا و پرتغال ين، اسپاني التيکايدر آمر

  
  ي رسمي ها جشن،رين سالگرد انقالب کبيستمي به مناسبت دو۱۹۸۹در سال 

                                                 
1 - Jeunesse  Communistes Révolutionnaires, JCR 

2 - Ligue Communiste Révolutionnaire, LCR 
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ن جشن زحمتکشان و پابرهنگان ياما ا. برگزار شد فرانسه  دري پرشکوه
من ي بود که به يبلکه جشن نوادگان  غاصبان. ستم نبودي اواخر سده بيفرانسو

ر فرانسه ينقالب کبن ايخوار 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"دوريترمن سالگرد يستميدو"  و ۱۰"انقالب
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
 يل در آثار خود به مسائليدان. 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
  .سيبخش کمون پاريزم رهائي و کمونيبالنک

  
   به رشته۱۳ و ژاندارک۱۲نيامي والتر بنيو کتاب درباره بعد ديد 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 کهيه کار، و يه در نبرد علي سرمايروزي پ يچارچزم، و يمارکس

جهت نبود يب.  بوديزم  ارتجاعيونالي و ناسيزم، و رشد راست افراطيلبراينئول

                                                 
ر فرانسه مورد ي بود که پس از انقHب کبيديم جديازدھم از تقوي نام ماه Thermidorدور يترم -  ]3[

 و با  شدسرنگونر ي روبسپ١٧٩٤سال ) هي ژوئ٢٧مطابق با (دور يدر نھم ترم. استفاده قرار گرفت
 کار آمدن ي روي اول آغاز شد و راه را براي حرکت به سمت راست حکومت جمھورين واژگونيا

  . باز کرد١٧٩٩ نوامبر ٩ناپلئون بناپارت در ھژدھم ماه برومر، مطابق با 
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 يبند شرط "د دست به نوشتن و انتشار  کتاب  ين دوره، بن سعيکه در ا
  . زد۱۶"محزون

  
 در يستيالي بر جنبش سوسيادير زي تأث۱۹۹۰ پرتالطم پس از يهاسال

، جنگ يشورون، بلوک شرق و يوار برلي دي گذاشت؛ فروپاشي جهانيعرصه
 سابق، يوگسالوي ي فروپاش يپ  بالکان دري منطقهيها او ل 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  ه که هنوز هم ادام-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 سيشهيانکشاف اندتواند در شناخت يش مشابه مي 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 طوالنيسال ها ي که برايکار خود قرار داد؛ پروژه ا
رمترقبه و يداد غين به رويگر، واکنش لنيمورد مشابه د. ديمحسوب گرد

-  دولتي جنگيال دموکرات به بودجهي مثبت احزاب سوسيز رأيانگفاجعه

 هگل و مارکس ين به بازخواني که لنيادوره.  بوديطلب خود جنگيها
  .  آورديرو
  

  ر نبود،يتأثيل بي داني آتيها ساليهاتيخش فعال که در چريگري دينکته
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ک سال به يپزشکان حداکثر . ر بوديناپذ عالجيماريک بي از ابتال به ي آگاه
 ي مقاومت انسانيابيخوشبختانه آنان در ارز.  داده بودندياو فرصت زندگ

 به نوشتن يزيانگرتيل، از آن هنگام، با سرعت حيدان. کردندياشتباه م
شد، برقدرت   يشتر کاسته ميل بي دانيانگار هرچه از قدرت جسمان. تپرداخ  

 که با مرگ دست و ي سال۱۵ يکه در ط يبطور  . شديمتر  او افزوده  يفکر
  موضوعاتي مهم دربارهي مقاله۲۰۰ و   کتاب۲۰ش از يپنجه نرم کرد، ب

شه و يدد با انيل 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 براي نوياسيطرح س کين و تدارک يهود، فلسطيزم، مسأله ينيفم

 ۱۴"مارکس نابهنگام " ابتدا کتاب ۱۹۹۵ او در سال .يدارهيماکال ضدسريراد
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
 که مارکس را مورد نقد يدر دوران - مارکس جوان هستند ي براياهيدفاع

 مارکس را برطرف يشهي اندي از ابهامات دربارهياري  بلکه بس- اند ار دادهقر
دست به رهيک نقاش چيد در دو کتاب نامبرده به مانند يسعبن. اندساخته

و رو رفته و غبار گرفته استاد  بزرگ خود  مرمت شاهکار کامال  رنگ
ک ي، دگماتيکيکانجان، ميانگارنه، ب سادهيها 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"ز  به مذاق آن دسته اي و اساسمهم
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ن يک را به مثابه قواني و دگماتيکيمکان" يخيزم تارياليماتر" ي که نوعيکسان
ل يدان. اند مارکس استنتاج کردهيشهيعت از انديو طب ر جامعهيناپذخدشه

 : پردازد  يلسوفان معاصر مينخست به دفاع از مارکس در برابر حمالت ف
 که يکيست دوران جنگ سرد، و محفل اکادمي ضد کمونلسوفيکارل پوپر ف

 و به ندرامون جون الستر گرد آمده بوديپ" يليزم تحليمارکس"عنوان  تحت
ل يدان. پرداخته بودند" کار"و " ارزش "يمارکس درباره يهيمخالفت با نظر
هم پوپر و  او  نشان داد که.  خود مارکس پرداختيشهي انديسپس به بررس

دهند که به   ي را به او نسبت ميدر حمالتشان به مارکس، نظراتهم الستر 
- خيتار " مثال، پوپر مارکس را به يبرا.  با مارکس ندارنديارتباط وجهچيه

توان   ي گذشته مين معنا که با مطالعهي بديگرائخيتار. کرده بود متهم" يگرائ
زم يدن به کمونيان رستو  يم" هيسرما"با خواندن کتاب :   کرد ينيبشينده را پيآ

اش،   که با خواندن نماز روزانهينداريدرست به مانند فرد د.  کرد ينيبشيرا پ
  .کند  يق ميدوازدهم را تصد ر اماميظهور ناگز

  
ها، طبقات و  درباره بحرانيها، جستار زمانيناموزن "د در کتاب يبن سع

 يخوآنش محسوب شود، به ي وين اثر نظريتر د مهمي که شا۱۵"خيتار
  ازياريه بودن  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"کتاب يل شده است؛ بخش او ل به بازخوانيبخش 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 دو م اختصاص دارد به .ابدي بي تحوالت دوران کنوني برايانداز
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 ي، سلطهيمناقشات اجتماع:  هان آني، رابطه متقابل بي طبقاتيها تضاد
ها تين مليب (يقوم ، منازعات ي از سرکوب جنس ي مراتب و فشار ناشسلسله

ن يآخر). ه معاصريشدن سرمايان مختلف در چارچوب جهانيروان اديو پ
 به ين و شارل پگيامي ارنست بلوخ، والتر بني کارهايهيبخش کتاب برپا

 است در نقد ي سهمين کتاب ادايا. زدپردا  ي م يخيزم تاريشي فتيساختارشکن
کند تا نشان   يل تالش مين کتاب داني در ا. متداولي و باورهايکاالئ تهيمدرن

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 نيران تاي 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 منتهياجبارا  به کمون
 يدارهين مفسر سرمايست 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" پ ست مدرن- پسا"، کارل مارکس يريل به تعبيدان. است

  
 يها نوشته ينظر از برخدهد که صرف  ي جامع نشان ميک بررسيل با يدان

 يان نشانهيرت  آثار مهم او کميهيبا  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 مجموعهيوند تاردهد که ريل نشان ميمارکس توسط دان
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

 از آثار مهم مارکس را يان کامال  وارونهييد تبي پژوهش بن سع.گرفت
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ن يا. خ استي بودن انکشاف تارير خطي بر غيمبتنکند که يبرجسته 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 يسازد اگر ايل مستدل ميدان. ل کردنديزنده و پر از جنب و جوش تحم

د قبول ينده را هم بايآ ر بودنيپذ ينيبشيم آنگاه الزاما  پيريا بپذ ريجهانشمول
به " عنصر مؤثر"و " عامل آگاه"دگاه نقش انسان به مثابه ين ديدر ا. ميکن

و خواست  ييبورژوا يدئولوژيا قا ين دقيا. شود  يحداقل کاهش داده م
 افول و ينينشقا  در دوران شکست، عقبيبوارون، 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 دانيان دستآوردهاياگر 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 بنينک شک بال ين امر بيدر ا. قا  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 و يکهکشان يها زيه چيتوانند باشند، بندرت شب  يم

  . »ر دارنديزناپذي گريسرنوشت
  : نيامير بنن جمله والتيا اي 
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 يا يکه در آستانه اش ناج  استيکي و باريخ در تنگيهر لحظه تار«
 يداد محتملي رويناگهان ن جهشي انقالب، ا يعنيتواند ظاهر شود،   يم

  .»تياست در واقع
  
 ش است کهيها  از نوشتهيکيعنوان " ست مرتديکمون، ياگوست بالنک "

 بر او ي بالنک يشه و زندگيدانبه وضوع .  نوشته استيشل لوويمشترکا  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 
 ين دو کتاب خروس بي بود، نوشتن  ايروزيپ رمست از بادهزم سيبرالينئول

چاپخانه خارج نشده بودند  ن دو کتاب هنوز ازياما ا. ديرسيمحل به نظر م
جانبه تهاجمات همه هي کارگران فرانسه عليم و طوالنيکه اعتصابات عظ

گر شبح يبارد  را ساقط کرد و يبرال، دولت دست راستي نئوليها استيس
  .ان شدي دور نمامارکس از

  
 در ي انقالبيژه استراتژي، به ويل به مسأله استراتژي از آثار دانيابخش عمده

 به ۱۶" محزونيشرط بند "او در کتاب . کم، اختصاص دارديست و ي بسده
دا  ي دو دهه گذشته و جو شديها داديپردازد و با توجه به رو  ين مهم ميا

تعهد "ا  به دفاع از ي برباد رفته، قويها و آرزوها از شکست ينانه ناشيبدب
 از قبل يها او با نقد مفروضات، الگوها و دگم. زديخيبرم" ي و انقالبياسيس
 و ير گذشته، به تعهد در قبال چشم انداز واقعين شده و خدشه ناپذييتع

 يشل لووين کتاب که به گفته ميدر ا. کنديد مي تاکي انقالبياستراتژ
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د يگوي از پاسکال مياد است، با اتکاء بر جملهي بن سعلين نوشته دانيباتريز
.  است»ن نشدهييآمدش از قبل تعياست که پ ي بخش کاريعمل رهائ«که 

ن باور است ين گلدمن بوده بر اي که خود شاگرد و همکار لوسيلوو شليم
 گلدمن روش مارکس را در کار پاسکال يد با مطالعه کارهايبن سع ليکه دان

- ک شرطي را هم چون ياست انقالبيرشدن در سيدرگ ل تعهد ويندا. نديب  يم

خطر باختن همه "ند که يبيم" يخيتحقق تار" کي ي حساب شده بر رويبند
  يگر ناشيب، انقالب دين ترتي بد.را در بطن خود دارد" ا خود باختنيز و يچ

 ي تضادهايدهيا زائيو  ن آني و از ملزمات قوانيخيک ضرورت تارياز 
ک رخداد از جنس معجزه که هواداران پل ي و نه ست،يه ني سرمايداقتصا

انداز  ک چشمي مفروض و محتمل، يک استراتژي بلکه س م ب ل غ آنند،يقد
 ه مقاومت عقبيند، روحينش  يبدون آن اراده پس م«  که   استياياخالق

  .»دهد  يم تش را برباديشکند، اعتبار و حث  يمان ميشود، پ  يم ميند، تسلينش  يم
   

ست فرانسه و ياليها از حکومت حزب سوس  تودهيه گخوردبيدر رابطه با فر
ها و  چپ آن " کتاب يال دموکراسيشان توسط سوسيآرزوها برباد رفتن

  .سازد  يرا برمال م "زمياليسوس"سد و سراب آن نوع ينو  ي را م۱۸ "چپ ما
 رتش اي که توپخانهي، در زماني شوروي از فروپاش پسک سالي

انتشار را " 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 عا  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
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 به نقد ينه انقالبيگنج خ، انتقال خاطرات ويف تاريمبارزه با افتراء و تحر
 به يواقع خ را به عنوان تنها داوري  خود تارخ پرداخته ويکنندگان تارفيتحر
 .شناسد  يت ميرسم

  
ن ي را به مناسبت صدوپنجاهم۲۳"زمين کمونيلبخند شبح، روح نو "او کتاب 

دن مجدد ينوشت و در آن فرآرس" ستيفست حزب کمونيمان"سالگرد انتشار 
ومت  مقايتزها. رانيناپذليتحو "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 ميان را نو خروشيدن طوفاني فرآرسيبي 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 يابي است در جهت دستيسد، 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 زينماد  سرسخت

 در ياالعاده خارقي است که با انرژيوانيموش کور ح. روديکه انتظارش نم
جاد ي اي تودرتوئينيرزمي زيکهپردازد و شبيزدن من 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. ظاهر، عمرش بسر آمده است

م يرتسلي اخيها مخرب دههيهابر طوفانپردازد که در برا  ي ميلسوفانيف
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برد و ين نقد ميبر ذرهي را به زيدا و نگريو، دريات آلتوسر، بادياو نظر. نشدند
ن ينو ياست انقالبي سين و تکامل استراتژيقانه با آنان به تدوي رفيدر جدال

  .پردازد  يم
  
کارل  "کتاب  گردد ويگر به مارکس بازمي بار د۲۰۰۱ل در سال يدان

 در دوران يه دارياو بسط سرما. سدينو  ي را م۲۷"تهيف مدرنيروگليمارکس، ه
دو را  کند و هر  يسه مير مقاي اخيها ون ساليزاسيگلوبال دهيمارکس را با پد

 "هيسرما"دن کتاب ي بهتر فهميل برايدان. نديب  يقماش م کيش از يکم و ب
  :  مي بخوانيسي پليها کتاب وهيکند که آن را به ش  يه مي توصمارکس

  
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

 يه در ط کيبطور...   رباخور، کالهبردار و مرد  رند و خرده فروش،
وه يد به شيبا... شود  يفراموش م  ن ارزشيه اين روند منبع اوليا

  .»ت پرداختين جنايشرلوک هلمز به کشف ا
د، يزداي مي مذهبيها مارکس را از دگميهاشهين کتاب، انديد در ايسعبن

دارد، و او را دوباره زنده ي مارکس برمي انساني مقدس را از چهرهيشما
ش از پانصد صفحه ياو ب. فرستديکم ميست و ي بسدهز شوايکرده و به پ

کان را ي مارکس و مکاتبات مارکس با انگلس، مادر و نزديمطالب نو درباره
  .دهدي قرار ميارائه و مورد بررس

  ي را م۲۸"زم هايتروتسک "ل کتاب يدان"  دانم؟يچه م"به درخواست انتشارات 
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پردازد که چرا يزم ميسک و تروتين کتاب به تروتسکياو در ا. سدينو
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 انقالبيدشوار در جهت زنده نگاهداشتن کمون
 از رهبران انقالب اکتبر، يکي به عنوان يد بر نقش تروتسکياو 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 انقالبير جهت تداوم و تکامل مارکس ديميراث عظي مياست که تروتسک

  . 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
 يالديم م نوزدهيدهد که در سدهيح 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 يآ، در سم در پورتوالگر، در جنويتظاهرات 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
ست ها؛ ينيست؛ فميط زيکارگران؛ کشاورزان؛ هواداران مح:  ميبوده ا ينينو

نه صرفآ در سطح ...  و ي فرهنگيهانبش؛ جيردولتي غيهاسازمان
بوده  شاهد ظهورشان ايدن سرتاسراند بلکه در دار شدهيشرفته پدي پيکشورها

 يدهي مبارزه با پديمباحثات چگونگ ريل به طور کامل درگي دان.ميا
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 "او دو کتاب  . ه آن شديعل  مبارزاتيدهو سازمان" ونيزاسيگلوبال"
. ن رابطه نوشتي را در هم۳۰"ريي تغي برايائيدن " و ۲۹"نيزم نويوناليانترناس

" ريي تغي برايائيدن" در کتاب ي و جان هالووي نگريد با تونيسعمجادالت بن
 يها اند و حضور فعالش در فوروم کامال  شناخته شدهيجهان ن چپيدر ب

ن نکته ي او به ا. استي فراموش نشدني جهانيها و کنگره نارهاي، سمياجتماع
 ها ور و بحراني اخيهابرال سالي نئولي اقتصاديهااستي کند که سيه ماشار

 جامعه يهي و به حاشي اجتماعي هاير نابرابري از آن نظي ناشيآمدهايپ
ن در ي، عدم تضميستيط زيع محي از جامعه، فجايشدن بخش مهم پرتاب
عت هم يست و طبيط زي محيد هم بر روي جديهاي فناوريآمدهايبرابر پ

  .ا شده استي وجدان مردم دنيداري بشر، موجب بيندهي آيبرا
  

ت ين کتاب روايا. سدينوي را م۳۱" ک ندييبايناشک " کتاب ۲۰۰۳در سال 
  : مي خواني کتاب مياو در مقدمه. ل استي خود دانيزندگ

، آن هم ياسي سيک زندگي ندارد جز کمک به فهم ين کتاب هدفيا« 
 که پرده ي در عصر تعب د کاال و در دورانزم،ينيبعد از فاجعه استال

  .»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

سال در  تا زمان نگارش کتاب ۱۹۶۰ 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
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(LCR)ا و ينها در اسپايکتاتورين؛ سقوط دي دلخراش آرژانتيدادهاي؛ رو
 مارکس و ي شرق؛ بازخواناردوگاه و ي شورويران؛ فروپاشيپرتقال؛ انقالب ا

ست گذشت يباي که م،يان س رت ق يک طغي هستند از ييهاتي روايهمگ... 
 يپشوانه نيد با چنيسعل بنيدان.  را ک نديبائيناشکک ي: اموزنديزمان را ب

  :  سدينو  ي مي خاصيپربار و باارزش با فروتن
  

 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"ک خدا ناباوري يهاگفتمان "او در کتاب 

افت يدار از درني که ديدر حال. است دارنيک دي کامال  متفاوت از يانقالب
 که ييدادهاي روي بر رويانقالب کياجرش در آخرت کامال  مطمئن است اما، 

کند و تمام ه م  و غم و توان   يم يبنداند شرطن نشدهييشان از قبل تعجينتا
 يک کالم انقالبيدهد؛ در   يم  قراريقت نسبيک حقيمطلق خود را در خدمت 

 -ن ياميحکم والتر بن نيکند تا ا  ير تالش ميناپذي است که بطور خستگ يکس
را در عمل متحقق " خي در باره تار ييها تز" با عنوان - اش ن نوشتهيدر 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 مباحثا کرده است  که عمدت

مباحث پارلمان . مطرح شده بود" ي خشک جنگليهاسرقت چوب"مورد 
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 يآور که به جمعي شدند تا فقرائينيب قوانيتصون سرانجام منجر به يرا
- يح ميمارکس توض. پرداختند را مجازات کنندي مي خشک جنگليهاچوب

مثأل حق (ها  تودهين حق سنتي مرز بيدارهيدهد که چطور با گسترش سرما
ن مورد يدرا (يت خصوصيو حق مالک) ي خشک جنگليها چوبيآورجمع

 به ضرر محرومان جامعه و به نفع دائمأ)  جنگليت خصوصيحق 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
 از حق يبراليت را نوشته بود که در آن به دفاع لي مالکيمعروف خود در باره

 بودند در ي مارکس در واقع پاسخي نوشتارها. 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 مي مسأله حاد جوامع امروزي و حقوقيسرپناه و مسکن به لحاظ نظر

را به  "ادزدان و حق فقر ارکس، چوبمحرومان، کارل م"ل کتاب يدان. شود
 ين بحث فلسفي نظرات مارکس ايدهد و با بازخوانين موضوع اختصاص ميا

 ۱۵۰چون سد که امروزه همينوياو م. کندي را دوباره از نو مطرح ميو حقوق
ه به ي، علايدنکردن يه خصوصيشدگان، عل دي ش، محرومان و خلعيسال پ

 يهايه منطق خشک حسابگري و عل درآمدن جهانيت خصوصيمالک
  .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
 به اصطالح -۳۷"يوه  ل يبرنار هانر:  ديشناس جدنيک دي "کتاب 

ارتجاع  ن کتاب مبلغاني، در اليدان. کشدي را به نقد م-"ديسوفان جدليف"
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او . طلبدي را به چالش ميوه  ل ير برنار هانري نظيزم، کسانيبرالينئول
 يزم جهانيهونيزم و صياليامپر نين کارگزاران نوي ايطلبانه جنگيها شهياند

ل در يدان. کندياند را افشا م  شدهي مخفيکه در پس نقاب دفاع از دموکراس
سد که عمدا  به ينو  ي را م۳۸"يني ديباست يش سيدر ستا " کتاب ۲۰۰۸سال 

ن کتاب، يدر ا. ته و مقوالت آن پرداخته استيمدرن  از يتحوالت ناش
 يبرال و نحوهينئول  در دوران تهاجماتي استراتژيپرداختن به مسأله

کارل  "سال، او کتاب در همان . رديگي را در برميمقاومت با آن، بخش مهم
ن کتاب به يا.  را منتشر کرد۴۲"هشه ناشناختيک انگلس، انديمارکس و فردر

پردازد و از   يم سيات مارکس و انگلس در مورد کمون پاري نظريبررس
 ي اجتماع-ياسياحوال س اوضاع و" رينظيگر بليتحل"ک يمارکس به عنوان 

است را به يد که مارکس هرگز سکنين ميين اثر تبيل در ايدان. کند  ياد مي
 يي کاهش نداد و جبرگرايط اقتصادي شرايساده ک بازتابيسطح 
 اساس و  يدهند را کامال  ب  ينسبت م گران به مارکسي که ديا ياقتصاد

  .داند  ينادرست م
  

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 پاريتروان در ميريالجزا
. 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.وجود دارد
 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
 و جلسات ين جلسات حزبيل بي دان يزندگ. رفتيپذيک تظاهرات را هم مي
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 و ي، سازماندهياباني و شرکت در تظاهرات خيده، سازمانيانشگاهد
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
ن اثر 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 دوگانهيشکستگور

 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

ه فقط  خود شده است، نيخيتار–ي ساختاريها وارد بحرانيدارهينظام سرما
 ي بلکه تحقق مبرم و فوريل اجتماعيک بدي به يابي دستيتأمل عاجل برا

  .آن هم در دستور کار قرار دارد
  

ه يويل مشترکا  با اوليدان" يدار-هين ضد سرمايحزب نو"س ي تأسيدر آستانه
ست و ي بسدهزم يالي سوسيش به سويپ " نوشت با عنوان  يکتاب بزآنسونو

 آن يدارهي ضد سرماي روزمرهيها تيفعال کردن با هدف مسلح ،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 يط روز را نيل همواره عامل زمان و شراياما دان. گوارا-گ و چهلوکزامبور
ت به ي که امروزه بشر يستيط زي محيدر مواجهه با فاجعه. داشت در نظر
 نقد  مورد"ياکولوژ" او واژه ، با آن روبرو شده استيه دارينظام سرما واسطه
ب يفرواماستمداران بورژوا و عي در دست سي که ابزاريا؛ واژه دهديقرار م

شتر يب هرچه بي تخريداران به ادامههين منافع سرمايشده تا در جهت تأم
  ار" زميکمون اکو "يواژهاو در عوض . ست انسان بپردازنديط زيعت و محيطب
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  .ييل پرمعنايانتخاب و بد کند، يابداع م
  
ن يا.  نام دارد۴۵" مارکسيکتاب راهنما برا  "ليدان يهان کتابي از آخريکي

 و يخواهند با زندگ  ي که مي کسانيجذاب برا  وي است خواندني کتاباثر
کتاب، صرفا   نيهدف از نوشتن ا.  کارل مارکس آشنا شونديهادهيا

خواهد کاربرد   يست بلکه او مي مارکس نيهاشهيآشناکردن خواننده با اند
الت يزم، تشکي، کمونيدارهيدر رابطه با منطق سرما  مارکسيها شهياند
ن دست، را ي از ايعت و مسائلي انسان با طبيرابطه زم،يونالي، انترناسيسايس

  . از جوانان قرار گرفته استيارين کتاب مورد توجه بسي ا.دوباره زنده کند
  
را درباره مواضع  ۴۷"مارکس وبحران ها "  کتاب ي زندگاواخردر ل يدان

 نظرات يسهيا و مقين کتاب به بررسياو در ا. مارکس در مورد بحران نوشت
-يدو را برم  نکات مشترک و نکات تفاوت آناو. پردازد  ينز ميمارکس و ک

  ي تنها کاف نه ي برنامه اقتصادي نکات فرعيدهد که بررس  يح ميشمارد و توض
ک برنامه را ين باور است که ي برااو. ب دهنده هستنديستند بلکه اصوال  فرين
رد که اصوال  يگ  يجه مي داد و سرانجام نت قراريابيت ش مورد ارزيکل  درديبايم

 و يدارهينز در جهت نجات سرماي کي اقتصاديشنهادهاي برنامه و پيهيکل
 مخرب آن نظام يها يرو ادهي از شر زيخالص  و آن از سقوطيريجلوگ
- هين سرماي است بر زخم چرکينز مرهمي کيدر واقع، طرح و برنامه. است

  . استيدارهي سرماي مارکس سرنگوني که برنامه ي، در حاليدار
 

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 ميبازنسبتا  متفاوت را 

س، يرا کمون پار" يسده نوزدهم طوالن" مدرن، آغاز ياسيخ سيدر تار. ددار
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ستم يسده ب" آغاز ين، نقطهي همچن.دانندي او ل مي جهانان آن را جنگيو پا
-ي مي شورويرا فروپاش ان آنيکنند، و پا  ين مييرا انقالب اکتبر تع" کوتاه
نئو  کم را آغاز حمالتيست و ين منوال، شروع سده بي هم اگر به. نامند

ل توان پ  يد را ميل بن سعيگاه نظرات و مداخالت دانم، آنيزم بدانيبراليل
  .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 ضد يحزب نو"س يک سال بعد از تأسياو تنها .  داشتايدندر سطح 
کال در يحزب نظر افراد و احزاب چپ رادن يا. ان ما رفتياز م "يدارهيسرما

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 هيح ضد سرمايان صرياز ب
  .»ر جهان استييکه خواهان تغ

  
ل کاسته ي دان  يکيزي به شدت از قدرت فيمارير با آن که بي اخي هادر 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 يحزبدر جلسات :  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 " يستينقد کمون " کيمجالت تئور
ه ي، و در پا"يدارهين ضدسرمايحزب نو "ي تابستاني، در مدرسهيسطح جهان

ه ي سرمايکه تازي ير، سال هاي سال اخ يدر س". شليز ميلوئ" انجمن يگذار
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ن، يشي کردن   اکثر هم رزمان پ ي و سنگر مبارزه خالي در سطح جهانيدار
-د تا با شفافياو کوش.  را برافراشته نگاهداشتيزم انقالبيپرچم مارکس ليدان

 ،کم بروديست و يشواز سده بيپ  خود بهيهاهيک روزمره و نظري پراتيساز
  : ديگو  يم يا در مصاحبه ۲۰۰۹در سال 

   
 بود، اما ي متعفن مرده ها، مارکس سگ  برالي ليايش در دنيسال پ۲۵ «

در واقع امر مارکس . خندانش دوباره ظاهر شده است امروزه شبح
  .»  استي جهانيهيسرما ون وجودي خود را مديت امروزييفعل

  
ن يحزب 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 صرفا  به دل-کند
 يها پرسش "انتخابات " يران در پير در اي اخيها دادياو در مورد رو. نبود
 يه هم درباريد 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 شديدر عرصه جهان مبارزان يکال، بر کارگرن جهان، و تماميچپ راد

 يائيدن  يير جهان و بر پايي تغي که براي ما و تمام کساني او براي خاليجا
  .کنند، کامال  محسوس است  يبهتر تالش م
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        قاالتقاالتقاالتقاالتمممم    
 
 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 آن يتا آن جائ( ترجمه شده اند ي تاکنون به فارسيه از و کيمقاالت† 
  .)ها اطالع دارم

  
 : شده اندي گردآورديل بن سعي دانينترنتيو ايآرشن مقاالت در ي تمام ا

          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  »  كمونيسمۀفرضي« مصاحبه با آلن باديو نويسندهء  •   

  به برخى از انتقادات او 
        وي انتقادات آلن باديد به برخيل بن سعي پاسخ دان •   
     يهالوو ر جهان بدون تصرف قدرت جان ييرامون تغي پ •   
      ادها و تف هاي فر •   
       دريدا و مارکسيسم •   
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      !جهش! جهش! جهش: است ين و سي لن •   
     و حزب ي استراتژ •   
محكوم بوده    از ابتدا  پرسش هاى اكتبر، آيا انقالب اكتبر كودتا بوده؟ وآيا  •   

    است و زودرس؟ 
     تداوم منطقى ايده ها  •   
     ما يهوديان  •   
   آرى ما يهوديان •   
        نگاهى به جنبش كارگرى و اجتماعى فرانسه •   
     ماركس رهيده از قفس خويش  •   
  
 

        کتاب هاکتاب هاکتاب هاکتاب 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

 . مشخص شده اند*** هستند با عالمت يسي که به زبان انگليکتاب هائ
 
1-Mai 68, une répétition générale (en collaboration avec 
Henri Weber), Maspero, Paris, 1968. 
 
2-Contre Althusser (ouvrage collectif), 10/18 UGE, Paris, 
1974. 
 
3-Portugal, une révolution en marche (en collaboration avec 
Charles-André Udry et Michael Löwy), 10/18, Paris, 
1975. 
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4-La Révolution et le pouvoir, Stock,Paris,1976. 
 
5-L’Anti-Rocard ou les haillons de l’utopie, La Brèche, Paris, 
1980. 
 
6-Marx ou pas ? (ouvrage collectif), EDI, Paris, 1986. 
 
7-Stratégies et Partis, La Brèche, col. Racines, Paris, 1987. 
 
8-Mai si ! 1968-1988, rebelles et repentis (avec Alain Krivine), 
La Brèche, Paris 1988. 
9-« Que faire (1903) et la création de la Ligue communiste 
(1969) » (avec Antoine Artous), Retours sur Mai, La 
Brèche, Paris 1988. 
 
10-Moi, la Révolution. Remembrances d’un bicentenaire indigne, 
Gallimard, coll. Au vif du sujet, Paris, 1989. 
***I, The Revolution. 
 
11-« Un Bicentenaire thermidorien », in Collectif, 
Permanences de la Révolution, La Brèche, Paris 1989. 
 

12-Walter Benjamin, sentinelle messianique, Plon, Paris, 1990. 
 
13-Jeanne de guerre lasse, Gallimard, coll. Au vif du sujet, 
Paris, 1991. 
 
14-Marx l’intempestif. Grandeurs et misères d’une aventure 
critique (xix-xx siècles), Fayard, Paris, 1995. 
*** Marx for our times: adventures and misadventures of a 
critique, Verso, London, 2002. 
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15-La Discordance des temps. Essais sur les crises, les classes, 
l’histoire, les Éditions de la Passion, Paris 1995. 
 
16-Le Pari mélancolique, Fayard, Paris, 1997. 
*** The Meloncholy Wager, Verso, London, 2002. 
 
17-Le Retour de la question sociale (en collaboration avec 
Christophe Aguiton), Editions Page 2, Lausanne 1997. 
 
18-Leur gauche et la nôtre. Lionel, qu’as-tu fait de notre victoire ? 
Un an après... Albin Michel, Paris, 1998. 
19-Qui est le juge ? Pour en finir avec le tribunal de l’histoire, 
Fayard, Paris 1999. 
 
20-Éloge de la résistance à l’air du temps, entretien avec Philippe 
Petit, Textuel, Conversations pour demain, Paris, 1999. 
 
21-Contes et légendes de la guerre éthique, Textuel, La 
Discorde, Paris, 1999. 
 
22-Le Canard et le lapin : le journalisme et ses critiques, Edwy 
Plenel et Daniel Bensaïd, 31 décembre 1999. 
 
23-Le Sourire du spectre. Nouvel esprit du communisme, 
Michalon, Paris, 2000. 
 
24-Les Irréductibles. Théorèmes de la résistance à l’air du temps, 
Textuel, La Discorde, 2001. 
  
25-Le Retour de la critique sociale in Marx et les nouvelles 
sociologies, Textuel 9, 2001. 
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26-Résistances. Essai de taupologie générale (illustré par Wiaz), 
Fayard, Paris, 2001. 
 
27-Karl Marx : Les hiéroglyphes de la modernité, Textuel, 
Passion, Paris 2001. 
 
28-Les Trotskysmes, PUF, Que sais-je ?, 2002. 
 

29-Le Nouvel Internationalisme. Contre les guerres impériales et la 
privatisation du monde, Textuel, Paris, 2003. 
30-Un Monde à changer. Mouvements et stratégies, Textuel, La 
Discorde, Paris, 2003. 
 
31-Une lente impatience, Stock , Paris, 2004. 
 
32-Fragments mécréants. Sur les mythes identitaires et la 
république imaginaire,  Lignes, Paris, 2005. 
 
33-Présentation et commentaires : Édition critique de « Sur la 
Question juive » de Marx, La Fabrique, Paris, 2006. 
 
34- « John Holloway, révolution sans la révolution » in La planète 
altermondialiste, La Discorde, Textuel, Paris, 2006.  
 
35-« Trente ans après : Introduction à l’Introduction au marxisme 
», préface à : Ernest Mandel, Introduction au marxisme, Ed. 
Formation Léon Lesoil, Bruxelles 2007. 
 
36-Les Dépossédés. Karl Marx, les voleurs de bois et le droit des 
pauvres, La Fabrique, 2007. 
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37-Un nouveau théologien, Bernard-Henri Lévy, Lignes, Paris, 
2007. 
 
38-Éloge de la politique profane, Bibliothèque Idées, Albin 
Michel, Paris, 2008. 
 
39-1968, fins et suites avec Alain Krivine, Lignes, Paris, 
2008.  
 

40-« Préface » in Elie Kagan, Mai 68 d’un photographe, avec 
une étude d’Alexandra Gottely et Laure Lacroix 
(Album).   
 
41-« Société du spectacle », in La France des années 68 (ouvrage 
collectif coordonné par Antoine Artous, Didier Epsztajn 
et Patrick Silberstein), Syllepse, Paris, 2008. 
 
 
42-« Politique de Marx », in Karl Marx & Friedrich Engels, 
Inventer l’inconnu. Textes et correspondance autour de la 
Commune, La Fabrique, Paris, 2008. 
 
43-Penser Agir, pour une gauche anticapitaliste, Lignes, Paris, 
2008.  
 
44-Prenons parti - Pour un socialisme du xxie siècle avec Olivier 
Besancenot,  Mille et une Nuits, Paris, 2009. 
 
45-Marx, mode d’emploi, texte de Daniel Bensaïd, dessins 
de Charb,  Zones (La Découverte), 2009. 
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46-« Le scandale permanent » in Démocratie, dans quel état?, 
ouvrage collectif, La Fabrique, 2009. 
 
47-«Marx et les crises»,les crises capitalisme (Texte inédit), 
édition établie et traduite par Laurent Hebenstreit, 
Démopolis , Paris, 2009. 
48-Postcapitalisme, Imaginer l’après, ouvrage collectif. Au 
diable vauvert, novembre 2009. 

  
   

 --------------  
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        رخدادرخدادرخدادرخداد    معجزهمعجزهمعجزهمعجزه    وووو    ووووييييبدبدبدبد    آلنآلنآلنآلن

  دانيل بن سعيد: نوشته 
   وهوشنگ سپهر يم بنائيمر: ن يمترجم

 
        

        ننننييييمقدمه مترجممقدمه مترجممقدمه مترجممقدمه مترجم
 
 ي از آن جائ. استديل بن سعيدان از  به زبان فرانسهيترجمه مقاله امتن ن يا

د، به ي گويو باز ميآلن بد از ياري بسين نوشته نقل قول هايد در اي بن سعکه
و با خط ي،  بازگفت ها از بدياجتناب 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
  
ن نوشته به آن ي که ايو در کتاب هائيسبک نگارش بد:  يحيک نکته توضي

و در ي، بدن نکتهيافزون بر ا. ل استيار نامتعارف و ثقي کند، بسيها برخورد م
 ي آن واژه هاي کند، حتي نامأنوس استفاده مي اش از واژه هايدستگاه فلسف

ا ندارند که در زبان  ريي دهد همان معناي هم که مورد استفاده قرار مييآشنا
د هم به ين نوشته بن سعيدر ا.  کنندي از آن ها مستفاد ميفرانسه مردمان عاد

 که با مجموعه ي کسيبرا.  پردازديو به نقد اوميسبک و با واژه ها خود بد
 قابل يد به دشواري بن سعين نوشته ي نداشته باشد، اييو آشناي بدينوشته ها

د به يل در انتقال نقد بن سعي تسهين 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  آخر مقالهحات مترجمان دريتوض. نندي بيمطلب م
  .قرار داده شده اند) ح مترجم ي توض-شماره ارجاع ( ن دو عالمت يآن ها درب

  
ن ي، ما عناو پردازدي به آن من مقالهي ا کهيشتر با موضوعيب يي آشنايبرا

ن يان اين موضوع را در پايد در رابطه با همي بن سعي از نوشته هايبرخ
  . *ميترجمه  آورده ا

  
 --------------  

  
 چرا؟. ن استيک بي است که موش کور نزديت شناخته شده اين حکايا

 گذر ،روز ي ره کنندهيخ نور  بهيکياز تار به کرات ن خاطر کهيد بديشا
ا او ي آره کننده؟ي خن نوريخود در برابر ا دفاع از يبراد هم يشا؟ کرده است

دن به آن الزم بوده است، را ي رسي که براي جهش، و تالشيلحظه   توانديم
  که است امرني گواه بر ا تلنبار شده در دهانه سوراخ خاکفراموش کند؟ تل

 بخش ممکن ييرانه، گشودن  گذرگاه رهايگي پ و تدارکدني دهيبدون ته: 
  .ستين

  
  ک  شدنيفلسفه در روند تحقق استراتژکرد که اعالم  ي پروائيبا بمارکس 

گر تنها يمساله د: گام خواهد نهاد يپژمردگر يج در مسياش، سرانجام و بتدر
،  برخالف مارکس،وي آلن بدهاروزن ي ا.بودر آن يي، بلکه تغبودر جهان نيتفس
.  کشديش ميرا پ ياريبه تمام معنا و تمام ع ي فلسفک ژستي يردازبازپ

ج و ي راي باورهايقابل خود کامگم، که در »ي افالطونيو پ ز ژست«ک ي
ب ين ترتيبه ا.  پردازدي و به مخالفت مستدي اي، ميفلسف- ضدينيبازپس نش
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  محسور وافکار « در مقابل  و ذاللتياز فروکاه را  دارد فلسفهقصد ويبد
  به يتفکر علم «. اد خود در آورده اند، اعتال بخشدي انقبه که آن را »يجذاب

 دولت را ي   فلسفهکرهي پياسيشه سياند ، ها منجر شدهمزيويتيانواع پوز
 يژه اينوع و   نوزدهم تاکنونسده آورده، و سرانجام رسالت هنر ازبوجود

 يطه هاي 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 [»دي نمايش بازميها
اوضاع  ي، تحت سلطه )۱ ( »يله ايرخداد گال« يو فلسفه بواسطه ير بديبه تعب

 ي  ر ضربهيپا گذاشت، تحت تأث کي خود، به دوران کالسي علمو احوال
است به يدر برابر س خود ي   زمانهياسيط سي شرااواجهه بانقالب فرانسه در م

. دگر درمقابل شعر از صحنه خارج شديچه و هاي و سرانجام با نزانو درآمد
  )۲(هيبخ ي شبکه اتوسط «    تز در آمد که فلسفهن يا، همهن ياز ادست آخر 

به اسارت  » اشياسي و سيط علميژه به شرايط خود، به وي به شراشدن ها
شکل « کي بودن  ناممکنباور به در برابر يزيه شکل غم انگه، و بدرآمد

 . م شده استي، تسلاش  داشتن »کيستماتيس

 
 يچشم پوش شود از يعبارت م همانا  هايم شدگين تسلي اي عمده  آمديپ

درون  « ،ينيدر يغ »  ي از جاودانگيشکلداشتن  يآ رزو «ساده و آشکار از 
از و فلسفه با 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 دست 
خ خود فروکاسته يبه تارو  ، داند در کجا قرار گرفتهي نمگري د کهيا فلسفه

                                                 
1- Alain Badiou, entretien, Le Monde, 31 août 1993. 

  .١٩٩٣ اوت ٣١ لوموند، با مصاحبه و،يبد آلن
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 يساختارشکن « نکي ابدل شدهت »فلسفه يموزه «به که فلسفه .  شوديم
 .]٢[ » زدي آمينده اش در هم مي آاز ي  تهيارانتظ خود را با يگذشته 

 
 فلسفه از ي آزاد ساز عبارت است از نهديش ميو پي که بديبرنامه اهدف 
   فلسفه از گفتماني خالصياو در پ .خ، و شعري علم، تاري سه گانه ي  سلطه

 ک،ي رمانتي هاي ورزپندار و ي جزمي هازميتويج فت پوز ي فلسف-  ضديها
ان، تا رما خداناباو «  است؛ چرا که»نيهر گونه د « بايتبانان دادن به ي پاو

 ي دهد، امکانات خداناباوري ما را سازمان ميشه ي انديتناهم که امر يزمان
مان يد پيق تجدي از طرجزم يابي دست يم به خداناباوري توانيما نم.  »ميندار
 «به  يتناهمناارجاع امر با  تنها ماو»  علومينيرديغ استوار و يجاودانگ«با 

روکش «شر  را از م خودي توانيم» عدد ساده «کي »ي خنثايش و پا افتادگيپ
 »ز تقدسينفرت انگ
 .مي دوباره بخشيجان » کالي رادييتقدس زدا  «به  و  کردهخالص

  
، رخداد، قتيحول سه مفهوم حق ويآلن بد گفتمان ر فلسفه،ين بازتسخيدر راه ا

رون ي به ب رخدادوندر  ازيون اخگرهم چقت يحق  :رديگ ي مشکلسوژه و 
شعله اش به همه جا  ،وي سوبژکتکوشنده يافتنيان نايپام   د و به کمک  جهديم

ست، بلکه ي نکي امر تئورقت يچرا که حق.  شوديگسترده م  کشد ويزبانه م
موضوع  دانش به کي يستگيشا است؛ »کي پراتيمساله ا«ز يش از هر چيپ

ک ي مازاد است، يک نقطه ي رسد، ي فرا م است کهيزيست، بلکه چيناش 
 يدار مي پديي نوزي است که از آن چينديفرا « است، ي رخدادياستثنا

                                                 
2- Alain Badiou, Conditions, Paris, Seuil, 1992. 

  .١٩٩٣س، ي، پاريانتشارات س   ط،يشرا و، يآلن بد
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ک ي  و هم استژهي وک امري  هميقتيهر حق«ن است که ي هميبرا. ]٣[»شود
قرار مصلحت  يويدن اصلدر تقابل با  عمل  قت درين حقياو . » جهانشمولامر

  . ردي گيم
  

 يايفجا ضربات ريز بعد ها.  بودخيحرکت تارتابع ل ياوا درو ي بديشه ياند
چارچوب  نه گريد خيتار انگار د،م شو  ترتهگسس و تکه پاره تر ،يخيتار

ر يمسک يگر يخ ديتار.  سازدي را مگاه به گاهش طيشرا خود، بلکه ياساس
ست، بلکه ي دهد، ني که خود را در فوران رخداد نشان مي اينير زميز
 ،»يذهنکامال  «ن پس، يخ از ايتار. يرخداد -مد پسا آيپک يشود  يم

 ينده اي دارد و نه آيا  است که نه گذشتهي، ح کم» نابعتقادا «ک ي موضوع 
 يند باقيک فرايکماکان   است،يبه وحه يي شيلي خکه نيخ با وجود اي تار.]٤[
انه ر که وفادايرخدادآن  در منشأ مسلم ستتر تماما  ميندي فرااما ماند، يم

 .  دهديادامه اش م

  
 نگاه را از  اشي جهانشمولردب  قت انقالب فرانسه ويحق که کانت برخالف

، رخدادقت  يو حقي نظر بد اما از،ديد يم  آن غرضيب  مشتاق وتماشاگران
 رات امثاليتفس نه در  راقت انقالب فرانسهيحق:  گران آن استيقت  بازيحق

 يگزندسرشار از ود بلکه در سخنان  خارج از گيدورين ترميو مورخفوره 

                                                 
. ١٩٩٩  لندن، ،يسلطنت کالج و،يبد آلن فلسفه ک،يژنر يروائ حکم نام به خود کتاب در ھالوارد تريپ - ٣

 در ستايس"   س،يکوو_ک اوستاش کتاب به ديبنگر نيچن ھم. رود يم شيپ" فعال ي رده" کي تا
 در ايآ  "  :  ActueMarx, 2000,n° 28 يه  فرانسويدر نشر، "ويبد آلن تناقضات اي  ش،يھا تيمحدود
 ".دارد؟ وجود واحد ي شهياند کي ياسيس فلسفه

4 - Alain Badiou, Saint Paul, Paris, Seuil, 1997. 

  .١٩٧٧س، ي، پاريس، انتشارات س  يو، پل مقديآلن بد
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نه در هم  اکتبر راقت انقالب ي حق و،د جستجو کردي باسن ژوستر و يروبسپ
، بلکه در )۳( ا استفان کورتوآي کار ر د کو و ري نظي افراد خطري بي هايداور
فرا  گوش انشي به نجواهاود جست يبا) يو تروتسک(ن يک لنيمات تراژيتصم
 .داد
  
 را يطيبلکه شرا.  و نه آزمود اثبات کرد توانيم  را نهقتيحقن برداشت از يا

 يبرا  است کهيآن حد از  و پر توقع ترتر دشوار اري بسنهد يش مي پکه
نان بخش منطق يد اطمييا تأيزها، و يانسجام گفتمان ها، تناظر وا ژه ها با چ

:   استيتسياليک مفهوم  تماما  ماترين ين معنا، ايبه ا.  الزم استي معموليها
 در تنها قي تواند وجود داشته باشد بلکه حقاي نمييقت استعاليو حقي بديبرا

به قت، يت ها و روابط  حقي، موقع ها وجود دارند و در رابطه هاتي موقعبطن
  .زمان ي بتيابدک ي يسو

قت از ين حقيا. استنتاج کرد ي منطقي  گزاره چي توان از هيم ن راقتيحق نيا
 يکيدر تار « يقي حقيهر نوآور بين ترتيدب. ان سازي بناست وات يهينوع بد

 يشناسائ که آن را است  فلسفهين برعهده يا. دده ي مرخ » يو سردرگم
   . داردن و وجودش را اعالکند

  
 ي م» استفساريواسطه  «، و به  اشبا عطف به گذشته تنها   را، رخدادمشابها 

، يک، دولتي ـ بوروکراتيائجوهرگر ـ تيجمود. ق واقع شوديتواند مورد تصد
 تيجمودن يا.  آن هاستي معادل نفيندي و فرايق رخدادين حقايک  اياکادم

 نام داده  )۴(دوريرا ترم رد که آني گيبه خود م به قهقرا رفتن ي  شکل فاجعه
  .اند
  

www.hks-iran.com



 ٢٥١  \  آلن بديو و معجزه رخداد

 

ک ي«سان ه قت ها بين حقيک از ايهر  . دهنديرخ مها  قتيدر واقع حق
 ي   مشخصه،» شدن داشته جهانشمولتيت قابلي که به فوري ايگگاني

 از نظر .دد شويدار ميد، پدنده ي مخ آن ري واسطهه  که خود بيرخداد
ن منطق  جهانشمول  ي ا.]٥[ است ياتي حاري بسقت و دانشين حقيز بيو تمايبد

رش ي پذيشه به معناي هميرا انکار جهانشموليز. ن کننده استيي تعيشوندگ
 نهيک ي هاينگر- خاصن، يبنابرا. ]٦[است »  وحشت جهانشمول «خطر 

ه، که در ي سرماي  کاذب و خودکامهي هايع در برابر جهانشموليانه و مطيجو
ن يدر ا.  ماننديد قرار داد، ناتوان مي بايگري دي جهانشمولکيبرابرش 
 کند، که در ي جلوه م» يعد جهان با ب يشرط بند «ک يفلسفه همانند صورت 
شور و  در قالب فاجعه بار  »  و ب س پارهي تخصصک جهاني « ا بهيهر گام، 

 که بر ييا در قالب ادعاهايشود،  ي منجر ميا ملي ي، فرقه اي مذهبجاناتيه
، همجنس گرا قادر به درک  بوده قادر به درک زن است که آن تنها زنيمبنا

امر اگر هر .  شوديره، ظاهر مي و غيهودي قادر به درک يهوديهمجنس گرا، 
اش  منشاء هژي و امررد و اگر هري گنشأت يژگيک وياز  در ابتدا يجهانشمول

 است که يي استثناءجهيک نتي يجهانشمولهر   « گاه، آنباشدک رخداد ي
 بودن  ازياه نحوک ي  درم،يک تصمي آمد يپک نقطه، در يسرچشمه اش در 

 . ]٧[ »  دانستن، قرار دارديجاه ب
                                                 
5 - Voir L’Être et l’Événement, Paris, Seuil, 1988, p.269, et Conditions, op. cit., 

p.201. 

 ص ط،يشرا کتاب به و ٢۶٩ ص ،١٩٨٨ س،يپار ،يس   انتشارات رخداد، و يھست کتاب به ديبنگر
٢٠١. 

6 - Alain Badiou, Théorie du Sujet, Paris, Seuil, p.197. 

 .١٩٧ ص ،١٩٨٣ سيارپ ،يس   انتشارات س،يپار سوژه، هينظر و،يبد آلن

7 - Alain Badiou, Thèses sur l’Universel. 

 .يجھانشمول  در بارهييتزھا  و،يبد آلن
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نه د ي چرخد، که نبايقت مي حقي مقولهک ي فلسفه حول تيجه، امکانيدر نت
 ييباياست، زيعلم، س. ي گرفت نه با دانش علم اش اشتباهميعقل سلبا 

 شود يسه موسو ي آدمن همهي از ا.قت خود را دارندي هر کدام حقيشناس
به دام و ياما بد. ق را در کف داردين حقاي فلسفه همه ا پس کهدريگ بجهينت
 ست کهين نيا منظوران جيا «:  کندير م را انکا افتد و آني نمن وسوسهيا
 پشتوانها يت، اساس و ي سلطه، تابعيق، رابطه يو حقابزرگ قت يان حقيم

 مزه مزه کردنفلسفه : ينمونه بردار بر ي مبتن استيان رابطه يا. دارد وجود
اساسا   « ي است، تفکري استخراجءشهيک انديپس .  » است هاقتيحق
پ ماندلشتام ي ا س وهمانطور که کندي مدجاي ااست، که سوراخ» يقيتفر

سوراخ  است همآن چه که م  »مشبک وسوراخ دارنان در «د ي گويم )۵(شاعر
 مانند فقط ي مي که باقيزي باشند، چرا که پس خوردن نان تنها چيها م

 ي اصلي   که مقولهميري خواهد ما بپذيمو ي، بدمشابها . سوراخ ها هستند
 .را گرددي بماند تا رخداد را پذيد خاليبا است و يخالتوحفره فلسفه 

  
 ي ماجرا شوديم باشد، ينماکه امر گفت ني اه عوض بقتيا حقيسان آ نيبد
؟  اندازدين مي طنيته يک فضاي در  کهچه پژواک آن اي  و؟ شنوديداريشن

 يگفتمان ها در برابر آورد که ين امکان را فراهم مي ما ايبرا  کهيشنود
. مي کنمقاومتاست، فلسفه  -ضد  معاصر شکل که،مدرن-  پستيفلسف

 يمارير بش از ي خالص« شان به يدر اوج ادعا، مدرن -  پستيگفتمان ها
ت يثي حيبرمال و ب يادعا ،» قتي حقيده ي خود  اکنار آمدن با «ا يو  » قتيحق

 ملغمه يج سريگ م شدن اشان در برابريبا تسل بزرگ، يها تي رواشدن کامل
را هم مخدوش و خود  نظرات ي حتي همگانيباورها و يافکار عموم ي
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 ستي سوفبا لسوفيف ، نبرد تن به تنوي بدين ماجرايدر ا.  کننديباطل م
 باشد و  کهن از نوعست چهي سوفکي يادعا چرا که  «،داردادامه کماکان 

قت ي حق مقولهقت وجود ندارد، کهين است که حقياقأ ي دق اش، مدرنچه
  . »  که وجود دارد قراردادهاستيزي چون تنها چ است،نامسلما يهوده يب

  
 ي دام،ندز ي ميافکار عموم آزمون   محکبه قت راي که حقگزندهن چالش  يا

 که يگاه يجا شود تا وجود يدائما  وسوسه م گستراند که يلسوف مي فيبرا
از  «ن است که يفقط او يسأله بدکه م ي در حال. بزرگ را اعالم داردقتيحق
قت ها وجود يحق «نشان داده شود که »  بزرگقتي حقيته ي  ق مقولهيطر

که )  شاعرانهاي و انه،يدولت گراخواه ، يستيتيويخواه پوز (ي پاسخ هر.» دارند
 يم» ، فاجعه باريجانيه، يمازاد«د در واقع  باش)۶(سوراخن ي پر کردن ايمدع
 .شود

  
 يد خاليبا چنگ افکند،  هاقتيحق  که از آن جا قرار است برين که محليا

ان يپاهرگز  ستيسوف با لسوفيف نبرد  است کهين معني بدعمدتا   بمانديباق
 مهي ن، باه اشيبا سا لسوفيف نبرد  شودين مي اک کالمي در .ابدي ينم
 عبارت فلسفه اخالق  کردار و.  باشدياش من حال همزاد يگراش، که در عيد

با  مثال  ک از آن دو،ي هر ينابود.  دوان آني م جداليحفظ ادامه است از 
 فاجعه بار کامال ، » باشد وجود داشتهدينبا ستيسوف« که ن فرمانيصدور ان يا
ست يگفتار سوفمتضمن » کيالکتيد«که ل سلده ين دليبه ا  آن هم. شوديم

در شه را ياند  «ستيبه سکوت وادار کردن سوف ي  انهياقتدارگرا لياست و تما
 .]٨[ » هديم قرار فاجعه معرض

                                                 
8 - Conditions, op. cit., p. 30, 60, 74. 

  .٧۴ و ۶٠، ٣٠ھمان جا، ص ص  ط،يشرا
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 يآزموده شده ا ي   تجربهکيغا که يدر. ستي نهيک فرضيصرفا  ن فاجعه يا
 متناقض ي  ن رابطهيشه در ايو، با قرار دادن  اندي بد کهرسد يبه نظر م. است

ست ي باي م راي دموکراسامرقت و باور، ين حقيست، بيلسوف و سوفين فيب
است که او  يزيچن نکته آن يقا  اياما دق، دش يماش ده و مساله يکش يمش يپ

 روبه رو يدير جد با خطدر واقع. زدي گريزند و از آن م يدائم آن را پس م
 .افتدي بي رخداديس معجزه يقدتدر دام فلسفه  ن کهيخطر ا: م يهست

  
 کامال « ،» ناب اعتقاد «ک ي امر  شودي مقتي، حق» افتدي که مياتفاق « يپدر 
 از ريغ به.  »راهم آورده ف رخداد کهيشي به  گشاناب يوفادار«   و»يذهن

. جي راي باورهاء 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 موقعير قانوني مهاجران غ شدنيعلن
 است يکارانيند؛ جهش بشوگر مبدل ي کشند تا به بازيرون مي شان بيبودگ

 مقاومت خود مبدل ي شوند تا به سوژه هاي آمار خارج ميکه از رده 
مار  ساده بودن خود ي بکي صرفا  طيگر به شراي که ديمارانيبا يگردند؛ 

شه و عمل قرار ي خود را مورد انديماري بلکه مصمم اند ب دهنديت نميرضا
 .دهند

  
  ي وجود خدا را به نفع تجربه ي اثباتبرهان ،يهمشابهم 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 
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 يمناب ارائه  نيآفر-قتي حق رخداد کي نينماد شکلچون  ا همي، "کارگريپ
 .د دهن
  
 ي مرکزي   مسأله،)۱۰(ت ي چندي شناسي هستون رخداد يب ي  و رابطهي بديابر

بنا به سرشتش که را ست؟ رخداد ي چقا ي دق رخدادکي:  فلسفه معاصر است
 شيژه پيت ويوضعک ي توان در خارج از ي مه است، نيتصادفآمد  شيک پي

 ک چند اقداماتيت بدون ين وضعيهم از  تواني مي و نه حتکرد ييگو
ا ير ي شيشرط بندب ين ترتيبد. رد اش ک استنتاج،ري ناپذينيب شي پيدفتصا
ه ابطر چياست که ه»  رخدادناب يشه ياند  «کين ي هم مبيا  مالرمهيخط

 ينيش بيسط پتون رخداد يا.  دهديمن نشان از خود ين ساختاريي با تعيا
 و . گردديمشخص م، دا ندخرکه ممکن بود رخ دهد، اما چه   آنبودن ريناپذ
آن را در بر   »ينير ديغرحمت   « از ي هاله اکه  شوديامر موجب من  يهم
  عطف به ماسبقيوني هماي نامگذاربعد ها به دنبال  تنهان رخداد،يا. ]٩[ رديگ

 تيموجود جهد، است که ي که از درونش ميقتيحقآن  به يو با وفاداراش 
 به ، صفر)۱۱( يرل پ گشا ءسان، به گفته نيبد.  ماندگار خواهد شدابد وي يم

 است که يزي انقالب فرانسه تنها گواه آن چ»ن سالگرديصفرم «يامدنيحساب ن
ست متحقق يبا يم،  تداوم آن انقالب وف  مبرميلاتک يراستادر و  اشبه نام 

 . شديم
. دزير ي مهم را بر ي ابزاريگرباحسل هم ياص رخداد ک ي،  ب ين ترتيهمبه 
 ياسي، س)عشق در نگاه اول( عاشقانه ردايجنس د از يرخدادن يچن
ت را ي موقعي روزمرگيحت رخداد واژه. است) اکتشاف (يا علمي، )انقالب(

 ياهللا بخت اعمال فشار براتفاق «بهقا  يرخداد دق که يالبته تا جائ نهد، يواپس م

                                                 
9 - Saint Paul, op. cit., p.89.                                            ٨٩ ص جا، ھمان س،يقد پل.  
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ن يا. ]١٠[مصمم شده باشد» يگر مداخله يبرا و مناسب يمقتض ي  ه لحظدر
، به  و مناسبي مقتضي   لحظهط بودن در آنيراد  شراو بر وفق م يآمادگ
، کردهن و مشروط ييتعم که آن را ي ايمند-خيرمنتظره به تاري غيشکل

گرش که يد حکم کي با ،ويحکم بدن ي ا که رسديبه نظر م.  دهدي ماعرجا
،  باشدينمت ي بوده و قابل استنتاح از موقعيرخداد تماما فورانک يبرطبق آن 

 . در تناقض استي دقتي کند، از سر بيبه آن اشاره مبارها و يبد که ييادعا
  
و ي؟ بددي سنج توان آن راي مچگونه ست؟يعبارت از چت  ي موقعيپختگن يا

خ يتار يدن از فراز و فرود هايورزاجتناب ا  باو.  دهدي نمپاسخن مساله يبه ا
 ياستيرخداد، به س ي و اجتماعيخيتار  عواملنيتع   نپرداختن به ويواقع
سلسله ک يبه  شود يمده ياست فروکاهيس . غلطديدرمپا در هوا   ويليتخ
 ي نميکه کس )۱۲(» هايندي آ هميپ در يصحنه ها«مشروط و ناع ي وقايتوالاز

 سان، نيبد. ابندي يان ميپاچرا  شوند و ي مي چگونه سپرند،ي آيمداند چرا 
 آن، يئنوزاي اسپيد، معجزه به معنان شوي مناب يخ و رخداد معجزه يتار 

و . »ن کردي آن معي برايعلت است که نتوان يرخداد «يبه معنامعجزه 
 رخداد به مغازله ي شناسييبايا با زي  واتيبا اله تواند يفقط ماست يس
م يپارادا"  همانا ينيد يوحسد که ي نوي ميدرسته ژک بي ژي اسالو.پردازدب

 .]١١[  دهديل ميتشک را رخداد"اعالم نشده 
  

                                                 
10 - Théorie du Sujet, op. cit., p.187.                                ١٨٧ص جا، ھمان سوژه، هينظر  

11 - Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, Verso, 1999. 

 .  ١٩٩٩، ورسو انتشارات لندن شکننده، سوژه  ژک،يژ ياسHو
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ش از ي پم کهنيرژ ط بحرانيشرا درل تنها ي باستفتح زندان حال، نيبا ا
بر  ۱۸۴۸ه يژانوماه  ي هايريدرگکه  چنان ؛ هم استانقالب فرانسه قابل فهم

 و خروش جوشبطن در  سي پارکمون اميق؛  شدني و صنعتينيشهرنش بستر
"  يگژيو انقالب اکتبر در؛  دوميامپراتور يو فروپاش يئاروپا يت هايمل يها

  . اوليجنگ جهان تشنج مي آمدهايپو در  " هيروس در يه داريتوسعه سرما
  

باز هم ما  ي بدگمانبر،  سوژهامر يعنيو، ي گفتمان باد دريواژه مفهومن يسوم
 يسوژه ب "      حاال نوبت،)۱۳( آلتوسر" سوژهيروند ب" بعد از :  ديافزا يم

 د از همانيجد نسخه کين ي اد هميشا.  رسديو ميبد" خيتار

 .باشد  آلتوسريباور نامند -خي به تارحمله
  
قت و ي حقيابيکمبه همان  ،» اب استي کميزيسوژه چ «د ي گويو ميبد

 ري- يرانس ي  که به گفتهاست يس .است متناوب استيانند سو همرخداد 
  شهي همو" يموقت"  شهي است، هم»اشکال سلطه گذرا از  يک حادثه ي «وارههم
است " يدر حال خاموش يسوژه "  ملحوظ شدنيت و فقط برااس" نگام هبه"

ک ي است که  رمقيب ءن سوژهي هميز مجران حال، ايبا ا.  شوديان ميکه نما
 کنم، پس هستم؛ من هستم چون يمن مبارزه م: ابد ي يت ميفعلقت يحق

 يف مي تعري سوژه شدگنديک فرايقت  يب حقين ترتيبه ا.  کنميمبارزه م
ن ي کارگر که در ايطبقه .  کنديست که مبارزه مي کارگر نين طبقه يا. شود

ک عنصر وابسته و ي شود ي، مي گفتمان جامعه شناخت است درياجا مقوله 
ا است، ي کند پرولتاريکه مبارزه م آن). هي سرمايد جهنمي تولباز(تابع ساختار 
 بان و ي خود را متع ان مبارزهيجر که در  کارگرو شده طبقهيشکل سوبژکت

 مي تصم اتخاذاز نظر پاسکال هم بدونمشابها ، .  کندي اعالم م رسايصدا
  وجود به، لزوما  بندديمشرط  که بر سر وجود خدا ي فرد آنيکامال  تصادف
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  آن،ياسي سي  ز سوژهيسان، از نظر لوکاچ ن به همان. ] ١٢[ ميس ريخدا نم
 است که ن حزبيست، بلکه اي نيء وارگي از شير در دور باطلياس  ءطبقه

 آن  ي حامبحز. کند يپاره مرا ر اسارت يزنجساختار را واژگون کرده و 
 که ي ايدن مناسبات طبقاتي برچي سوژه برا که در مقامست ايئايپرولتار

ق ين طبقه تنها از طريبنابرا.  کنديخود در اسارت آن قرار دارد، تالش م
  . شودي است که سوژه ماشحزب 

 
 ين حکم پاسکال را از آن خود مي خود اي نوبه  بههمويبد! د شرط بستيبا

شما هرگز آن  « چون » کرديبند شرط يستياست کمونيس«بر سر د يبا : کند
گاه يو با جاي رابطه متزلزل بادبه فضل .»ديد استنتاج کني تواني نمهيرا از سرما

 ي پنهان پاسکال، شرط بندي خداي بر طبق الگويگاهي جاقت،ي حقيخال
 دانش ين جزماقيا د باي، در تقابل شد استي گونه تعهد هريشکل فلسف

 به آن يامر شرط بند.  رمقي بي باف نفسانيمنف يي شک گراهيعل و ياثبات
است و ر ي پذليتحو يستيويپوزت ين جزماقيا به  تعلق دارد که نهينوع تفکر

 يشرط بند" : شود يم مي تسليافکار عموم يداري ناپانه در برابر تل ون و
 محدود جهان ي که ارزش ها  است، چرا يائ شک گرکيمسأله  نه يلپاسکا

ن يادر  که  کنديکه تصور م يجزم گرائ کي مسأله ست، و نهبسنده  اش يبرا
 در ي شرط بند امر.  استافتهيدست  ل و بسندهياص ي ارزش هابهجهان 

 ن دو را، تا آني ان رو ياز ا.  ندارديگاهي جاچي هاصوال ههر دو گرومواضع 
 ي م  اشان باشد،يزندگ  که بسنده يقتيا حقي قان ويچنان اجا که صاحب آن 

                                                 
12 - Alain Badiou, Peut-on penser la politique, Paris, Seuil, 1985, p.87. 

٨٧ ص ،١٩٨۵ س،يپار ،يس   انتشارات د؟،يشياند استيس به شود يم ايآ  و،يبد آلن
. 
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قت را در گردش يکه حق آن. ]١٣[" دانستيکيخت و يسه ريک کيتوان در 
 اعتماد تزلزل ي برايه و اساسيست که درخدا پاي نيند لزوما مؤمني بيتاس م

ب يغا شي که خداي آن کس، تنهادر واقع برعکس. د کنيمجستجو رش يناپذ
  سوراخگذاشتن باز چرا که به واسطه کامال   است،يقادر به شرط بند است

  تواند ي مدرن مي تراژد)کي رمانتينقطه نه و  (يکيالکتيبازنمود  داست که 
 .  دفراجهرون ي آن باز بطن

  
 است از يبلکه نشانه ا. د نداردي به شک و ترديربطچ يه ين شرط بنديا
 دستخوش  وبوده قطعا  متناقض ، هرچند کهين عملاقياک ي به نانيطما

شرط . قرار داردرونه وات يک امکانيد يه در معرض تهدوارو هم، يسرخوردگ
ز يک چي سر فقط بر ي دار و ندار و شرط بند قمار بستن 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 ي داده ني ممکن بيوجود  رابطه ا

  اش توان اثباتي که نمين خدا پشت آن پنهان شده، رابطه اي که اي ايتجرب
  به .» آن به گرو گذاشتسر خود را بر ي هستيد همه يبا 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  لزوما رون يکنش است و از اک ي

  .ندي بيم" راث پاسکاليم" ا تداومم رزي مارکس ترشيپسال ها ن گلدمن يلوس
  

                                                 
13-L. Goldmann, Le pari est-il écrit pour le libertin?, in Recherches Dialectiques, 

Paris, Gallimard, 1967. 

  ،يکيالکتيد يھا پژوھش در ،» است؟ شده نوشته ادمنشآز يبرا يبند شرط ايآ«   گلدمن، نيلوس
 .١٩۶٧ سيپار مار،يگال انتشارات

 

www.hks-iran.com



 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٢٦٠
 

 

   رخداد و سوژه،ني بيم موشک بازيمتناوب و قاو، رفت و آمد ي بدنزد
 وي به استناد بد.کند ي ممساله سازاست را ي سيده يخود ا ي حتاصوال 

در آن،  شود که يف مي تعريرخدادک ي به ي وفادارقياست از طريس
 ازاست يسامر  يجدائ يرا بوي بديدل نگران.  کننديان ميخود را بان يقربان

به منظور خ ي از تاراشرها ساختن «  زه نمودنش،يوي بهتر سوبژکتتيبا ندولت، 
  دستيبرا کورمال کورمال  استيشو کاو است،» دادنش رخدادليتحو

 م شدنيبرعکس، تسل. دهي انسان ستم دي مستقل و برازنده ياستي سافتن بهي
ک يدر است را ي، س اشمنحوسخچه يبا آن تار ،»خي تار يمعنا« در برابر ويبد

» يت امور دولتيريمد« به  آن راکرده ور ادغام  ي همه گو ما عي سازيروند فن
 نظر  نقطهه از کگفت دي بلند باي و با صداجسارتبا «. دده يکاهش م

 که وجود يزيچوجود ندارد، بلکه تنها و جهت دار مضمون اخ بياست، تاريس
ن طالق يا  هر حالبه. » استينيشيپ يات تصادف اتفاقيوقوع دوره ادارد 

، ) آنيخيتار ين کننده يمتع ط ي شراازرخداد  يجدائ(خ ي تارازرخداد 
، شه خارج نسازدي انديره ياز دا اگر ي حتاست راي که سن دارديش به ايگرا

  .]١٤[د  کنيخارج م عمل يطه ياز حکم  دست
 

 راهک يو ي بدي فلسفر تحوليامر س تيواقع  رسد که در يبه نظر م

ک ي که محصول است "است بدون حزبيک سي " ي به سوي طوالنيمائي پ
ا در ياست  بدون حزب آيس.  باشدي مي هم الزم و هم ناممکنيي گرايذهن

 بودروسو  ژاک- ژانن يو، اي از نظر بد؟ باشدينماست يون ساست  بديواقع س

                                                 
14 - Peut-on penser la politique ?, op. cit., p.18. 

 .١٨ ص جا، ھمان د؟يشياند استيس به توان يم ايآ
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 نه  رااستيسنقطه شروع  البته اگر ،ان گذاشتياست را بنيکه مفهوم مدرن س
قبل از سوژه :   ميمفروض بدار ساختار بلکه رخداد  قرارداد کي يانتظام و بنا

آن  قت يشاتر از حقي فعال مايقتي حقجهيدر نت. گذار خود است  قانونزيهر چ
 هنگامآن ،  خودمختاريفوران اراده  ناب  ي  چون نمونه ست که همي نياستيس

  ي مر سئواليزا آن ها ر يضرورت ظاهرو قبول  زدي ريهم مبه  امورکه نظم 
 .مي روخطر شجاعانه به اسقبال ،مطمئن مقدوارت ي م در پهنهيد، ما بتوانرو
  

 يريفاصله گ«از دولت و ست ايس ييق جداي از طرتنها ،وي بنا به بد،نيبنابرا
شکل و   آن بودهي نافي که مخالف رخداد و حتي، دولت» اش از دولت قاطعانه
  در اگر. شودي متحقق مياست به شکل واقعي س،است استي ضد سمتحجر

  همدولت يطه ي در ح، پرداختاقتصادبه مخالفت با نشود  اقتصاد يطه يح
 بر اوضاع واحوال صاد و دولت،اقت که يتا زمان .بود دولت هيعلشود  ينم

، محدود يها  مقاومتمهار شده، جز اعتراضات داشته باشند،سلطه 
دن اشان را ي به چالش کشيادعا  کهيمي قيبه بتواره هاع ي مطيها واکنش

به  ين اوضاع و احواليدر چنب، ين ترتيبه ا.  توان کردي نميگريدارد، کار د
.  ماندي نمي باقيگريز ديچ عيو مط است 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

ت ي تواند از زوال تمامي آن متحتاست ي است که سيتنها شکل قابل تصور
  . ابدي خود نجات يا سوداگرانه يخواهانه 

  
 به ۱۹۹۰ و ۱۹۸۰ ي ها دههيها  که در طول سال،ين گفتمان فلسفي ايمعنا

 ضد ياست هايد در متن سيرا با، شکل گرفتدقت  ک و بايستماتيشکل س
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 هي است عليمقاومتن گفتمان يا. ]١٥[ افتيدر يبرالي ليرفرم و بازساز
شده ل ي تحمي عموميتحاد و هماهنگ، ايجماع ارتباط بازار، اييجبرگرا

افکار  ي، خودکامگي خواه بر سر عدالتي، لفاظيل ارتباط جمعيتوسط وسا
  .انهي عاميئت گرايمدرن و ضد تمام  -  پستيم طلبيتسل  ،يعموم

  
چونان . زديمآکوشد امر مقاومت و هنر رخداد را در هم  ين گفتمان ميا

رت  که عبايا انهيکارگرايپ، تعهد نگاهن ي اولبه عشق در عاشقانه يوفادار
  نمودن اش در برابر مقاومتکه با، هيول به رخداد اياسي سي وفاداراست از

شتر از يآن چه که من ب «:  کند ي خود را اثبات ميد روز وفادارشات م يگرا
شنا کردن ان ي جر در خالف  اشکنم، تالش يش ميز در پاسکال ستايهر چ

 ه مظورکه ببل صرف واکنش نشان دادن  دشوار است، نه بهيت هايدر موقع
دنبال ه  افتادن بدر عوضک باور کهن، يشکال مدرن از  ا  بهيابيدست 

 گذار در ي دوران هاي همه  درکهسهل  يتيرش شکاکيان مسلط و پذيجر
ر جهان يي تغسوده آي اراده که  القا کندد خواهي م راباورن ي ا في ضعذهانا

   نمودن و جهانشمول
   .]١٦[  » ستيزگار نخ ساي تارشرفتي پ با سرعت آنشکالا 

                                                 
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. 

 ؛١٩٩٢ ط،يشرا ؛١٩٨٨ رخداد، و يھست ؛١٩٨۵  د؟يشياند استيس به شود يم ايآ ،١٩٨٣ سوژه، هينظر
 .١٩٩٨ ک،يتيمتاپول ي دهيچک ؛١٩٩٧ س،يقد پل

 

16 - L’Etre et l’Evénement, op. cit., p. 127 et 245. 

 .٢۴۵ و ١٢٧ صفحات جا، ھمان رخداد، و يھست
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پاسکال توسل به  ، هاسازشدن ها و ي کنار کشي  با زمانهقابله  ميواقع برا در
 يدر خالف جهت خواب مودن يشانه کش  «يفه يوظ.  استرياجتناب ناپذ

 ي اپاسکالان شنا کردن يهمان خالف جرقا  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 سنت هم

  
ن ادامه يو ا»  خورديرقم متوسط ادامه دهندگان آن « قتيک حقي ي  ندهياگر آ

ن امر نداشته يا به تداوم ي وفادار راسخ دريه اراد جز يگريز ديدهندگان چ
 استي سيده ي ملتزم به اکارگريپد که رس يمبه نظر ن يگاه چن ، آنباشند

 يس شده است، آرماني مقدس پل قدآرمان مسحور ،يي استثنايحتو » نادر«
ت يقدوساز نوع ک شدن يبوروکراتخطر انجماد که همواره در معرض 

قت و ين حقي مطلق بيناسازگار  باور به.قرار دارد يا حزبيو  يدولت ، ييسايکل
 يک بن بست عمليخ، به ين رخداد و تاريست، بيلسوف و سوفين فيباور، ب

 يي تضاد و تنش دوپهلو درون درر شدني و درگتيامتناع از فعال. انجامد يم
 ي ناب منجر مييک اراده گرايدهد در واقع به  يوند ميهم په ها را ب که آن

 از ي و گاه شکل اجتناب فلسفياسي سيئگرا چپک ي گاه شکل شود، که
 و ي نظريي از نخبه گرايبيدر هر دو مورد، ترک. ردي گيخود مه  ب رااستيس

 باشد، ي عموميدن  متکبرانه از فضاي پس کشمعادلتواند  ي، مي عمليتنزه طلب
 توده ها در ي  عانهيلسوف و مقاومت مطي فيقت  رخداديان حقي که مييفضا

ن ي بيتقرابک ي  خاصن مورديدر ا.  استر افتادهيگ جهان، يبرابر فالکت ها
.  شوديمشاهده مو ي بوردي جامعه شناختزميکاليو و رادي بدي فلسفزميکاليراد

 قرار است تا ابدکه  ي ا"يگسست معرفت شناخت " آنان، مسحور يهردو
بانه ارائه ي ادين جدا کند، گفتمايدئولوژيست و علم را از ايدانشمند را از سوف
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کند، خود را  ير جهان تالش ميي تغي که براياستي آن سکه يدر حال. ندده يم
دان ي که مردم به مي، در مکان و در لحظه ايدگي بر ازي ناشقا  در جراحت يدق
 .  نهدياد ميبنند، ي آيم

  
مفهوم ، همانند اش يخيط تاريقت، جدا از شراين الماس خالص حقيرخداد، ا

معجزه از جنس  اش، يرين موضع گي آلتوسر در آخريلقا تصادف مطيتالق
 . ماندي ميات منفيبه اله هم استي بدون ستاسي سنطور امري هم و.است

  
 را به استيس، در واقع  آنيبرا ينگران و استيدر س يطلبتنزه دغدغه 

 ي دراز مدت ميمدها آيد پي از تول مانع دهد وي کاهش مهمه جانبه يامتناع
 شکل کيدر  انکشاف اشدهد تا به  ي مجال نممابه  استيس در بودننا. دشو
ژک و اوستاش ي ژياسالو. ميشينديافته زوال دولت بيسرانجام ل ياص

س و يان نظم و رخداد، پلي متنازعکه  نشان داده اند يخوبه  بسيکووالک
گذار  " و ازشدهکال منجر ي رادياست ورزياست چگونه به عدم امکان سيس

  چپيبرالي ليتي مسئوليب"بر خالف .  شودي دور م]١٧[ "يستينيلن» به عمل
 انتخاب خود را به يمدها آيت پيمسئول "ياست انقالبيس کي اما ،"يگرائ

تا آن جا  يدالوصفي زا شور و شوقباژک، يژ. "ردي گيعهده مرطور کامل ب
  هم کهنديناخوش آهر اندازه  « رامدها آين پي رود که ضرورت ايش ميپ

مدها  آين پيشود ا ينم ستمي بسدهخ يتاردر پرتو  معهذا،. دکن يمد يتأئ »  دباشن
چه در رش اند و يها تا کجا قابل پذ که آن ني ا کردنقيرفت بدون تدقيرا پذ

                                                 
17-Voir les articles d’Eustache Kouvelakis et de Slavoj Žižek dans « Y a-t-il une 

pensée unique en philosophie politique », op. Cit. 

 استيس فهفلس در واحد ي شهياند کي ايآ«  در ژکيژ ياسHو و سيکوو_ک اوستاش مقا_ت به ديبنگر
 .» دارد؟ وجود
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 آنند، قرار ي تداوم منطقي که خود مدعي با آن کنش اصلقض در تنايمقطع
ب و ضد انقالب، ان انقاليرابطه من ييعبارت است تع مسأله يتمام. ندفتگر 

 قرار يد مورد بررسيبا از نو که ي، مسأله اينيدور استاليان اکتبر و ترميم
 .رديگ
  

 ي بج ويتدراما بهر چند نه با صراحت و يشه بدي، اند۱۹۷۷و پس از آن در 
  کهياوضاع و احوالدر . ردي گيمفاصله  ۱۹۶۰ ي دهه زميوقفه از مائوئ

 غالب ياست هاي سز و راست مرکز چپ مرکيبرالي توأمان  لياست هايس
 يشکال واکنش تواند ا يمقاومت م و تظاهر به يبوالهوس که يزمان، هستند

 ياست رخداديس  رد،يخود گه  بي مذهبييادگرايا بني متعصب و زميوناليناس
 يال و هراس هايون امپريزاسيالي مونديده هاي پدبرابر به شکل قاطع در ويبد
 ياعالم مبا افتخار و يبد. ردي گيگرند، قرار ميد کيانه، که مکمل يت گرايهو

 در جهت خالف  تا کندياو تالش م. ستي قوت او نيکند که وفاق نقطه 
 ي مائو را از سلطه ژه شخصيبه و و يستي رخداد مائوئغالب،ان يجر

 کند که از مه يد مي تاک با رشادتخ نجات بخشد وي تاريت ارتجاعيجمود
 .ن هرگز از مبارزه دست نشسته است تا جنگ ناتو در بالکا۶۸
  

 يبرا ۶۸مه   ماه يداد هايروو، يبه گفته خود بد ،ي طوالنيمائيراه پن ي  در ا
و يبد.  دمشق استجاده در )۱۴(سيح بر پل قديمس( ظاهر شدن معادلو يبد

هستند که توده ها ن ياکه  شود يل مين کشف ناي ظهور به انيامتأ ثر از 
ه  به رخداد بين پس وفادارياز ا.  »علمخ ي تاراز جمله «  ، سازنديرا مخ يتار
 بزرگ و سازش لجوجانه از ي شدن و خوددارمي مصرانه از تسلامتناع يمعنا

ر يو تحت تأثي بديشه ي اند۱۹۷۷سال  در  ،بعد از مرگ مائو. دباش يندامت م
:  شود ي ميدي در فرانسه دستخوش چرخش مهم جدتيحائز اهمداد يدو رو
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فلسفه «   شيدايپ است ويدر عرصه س )۱۵(  »اتحاد چپ «ي انتخاباتيشرويپ
االت يادر گان يتاچر در انگلستان و ر. ي روشنفکرعرصهدر   )۱۶( »نينو

 ارتجاع دني فرارس. کنندي گرفتن قدرت آماده مي خود را براکاي آمرمتحده
 .استبه حرکت در آمده » ي ظلمانيفاجعه « موج اعالن شده، و   نقدا يبراليل

  
ن يتا از ا کند، يدفاع م» استي سبه  دنيشياند «و با چنگ و دندان از يبد

  گرايک نسبي و هرمنوتيلي تحل  ، فلسفه »يچرخش زبان «هيعل مقاومت قيطر
ه يعل  ،»رد خ شهياند «شيستاه يعل   با واژه ها،يه بازي عل او.را سازمان دهد

 يگوئ يکله يتفاوت ها، عل شهر فرنگ خ ر د  جهانشمول در برابر ينيعقب نش
 در مقابل فلسفه .ردي گيرا مقت يحقسرسختانه جانب ، روزمنديپ زمي سوفيها
 ندارد، که فرهنگ ييگر جايقت دي حق در آن کهي از شدهيرو  خرده ي

است، و ي سيت جايريمدکه  علم، ي جايتکنولوژکه  هنر، ي جايآبگوشت
 ژست« او ،ي فلسفيز هايده ر خرني در برابر ا،گرفته عشق را يت جايشهوان

ن به يا زود اير يدو يچرا که از نظر بد . دهديقرار مرا ستم ساز يس» يافالطون
امر به (شه يس حراست از انديک پليجاد ي به اند شدي ها منجر ميراهه رويب

 دهه ي، که از همان سال هايم طلبيو تسل) يشي از بد اندي و نهيشيخوب اند
 . از آن ها سخن رانده بودنديمعبد لذت طلب ي کاهنان کوتوله ۱۹۷۰

  
ه  ب است کهان  خوديمانند سارتر، انسان تنها در رخداد  عصهم و ي بديبرا

ن يو ا.  باشدگذرا و کوتاه مدتت ين انساني اگر اي، حت شوديم انسان يراست
خ، کنش و ي هم داشتن  رخداد و تارتوأما  و با ياست منشأ مشکل  حل نشده 

ن، يخا  نامعيژه و تاري ويت هاياست  موقعي سجه،يدر نت. رنديدحظه و ل ند، يآفر
 ار با همان فلسفهيخ، شباهت بسي تارزيه آميرنگ تازه و کناي نکيبه واسطه 
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 مبارزه با آن يو مدعيکه بد کند يدا مي پيستيمدرن - پسته شدز يو رخ رد 
اخت مگر توان شن ي است که نميزي نامم، چياست ميآن چه من س «:  است

   روال اوضاع به بازگشتبا  که غالبا ي مدت کوتاهاريش بسيگشا ک چنديدر
 . » بندندي و رخت برمند رويل ميلح شوند، تي مي به سرعت آبکيعاد

  
 مستقلان ي فلسفه را تابع جرن وسوسه شده بود کهيدچار ا "هي اوليويبد"

 يگسسته مرخداد  توسط خي انکشاف تار اما،ن لحظه به بعدياز ا. خ کنديتار
 ي مانينما يشمند وحيک انديو مانند يژک، بدي ژي اسالوي  به گفته. شود
". ي فرانسويجزم گرا يک هاي سنت کاتول در بزرگسنده ين نويآخر"  ،شود

 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 

 .درس يز به نظر مي مخاطره آميامر  ،انکار کند
  
ک ي ارتکاباز  و هراسان شدن   وسوسه دچار ازيت امتناعژسک يو در يبد

 »د حفظ کنياجتماع -ياسي سير برنامه هاش  خدا ما را از « :سدي نويگناه م
 يهاندرز ا پند وزش اي بيزيچ برنامه،  بدوناست بدون حزب وياما س .]١٨[

صرفا   و شتهش رو نداي پيچ هدف قابل دسترسي، ه نبودهيدر باب برابر ناب
ن ينام اه  ب که:  ن استياست ايتنها مسأله س«:   کاغذي است بر رويه ايانيب

 چه ميني ببن اصل،يمان نسبت به اانه ايکارگرايپ ي، در وفادار)يبرابر(اصل 
» يزاتيتجو«بلکه    برنامه،کي نه ياستين سيک چني» م؟يم انجام دهي توانيم

                                                 
18 - Réponses écrites aux questions de Peter Hallward. 

 .ھالوارد تريپ يھا پرسش به يکتب يھا پاسخ
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؛ »رود ي به شمار مک فردي يهر فرد«: ر ينظن نامشروط، يم فران بهي مزاست
هر «؛ »ن مداوا بهره مند شوندي از بهتريگونه شرط چيد بدون هيماران بايبه يکل«

ن جا تعلق ي، به ااستن جا يکس که اهر «؛ »ک شاگرد مدرسه استيکودک 
  .»دارد

  
 جهت ي براياصول جز، ينيد احکام يجزم ن قالبيها، در ا  اندرزن پند ويا
ه ي، و عل فاقد اصولکيتي رئال پولي هايخوش رقصه ي علياسي سيريگ

 و ياما با خوددار. ددهن يمن تدارک  رايگريز دي چ نابي هايفرصت طلب
ن پند و ياک، ي آزمون نچسب  پرات احتراز ازت وي با واقعيياروي از روطفره

دست ها  يوه اخالق کانتي دهند که به شي مي را به آدممجالن ي اارزها صرفا 
 . را پاک نگاه دارد

  
   شود ازي نمي آسانبه که يمناسبات قدرت، مناسبات يت هايبه هر حال، واقع

ساخت،  يک مخفي تئولوژزاتيخلوص تجوپشت ت و خود را خيها گر آن
 ي پشت سر م را به سرعت اراده ناببه مثابهاست ي س ازين برداشتيچن

نقطه  شود و ياتش متحول منقطه نظر ۱۹۹۵گر در سال يو بار ديبد. گذارد
 اني جردر کند، ي اتخاذ موير بوردي-يپ مشابه نظرات ياديز  تا حدودياتنظر

 يبراليل »ي سازيخصوص« استيمخالفت با سدر ، ۱۹۹۵ اعتصابات زمستان
به  يييياستاستاستاستييييفاصله سفاصله سفاصله سفاصله س هيو در نشري بد،بوده يسرماو  بازار در خدمت که مطلقا 

د يا ستيمقاومت  نجات بخش را مت از اعتصابات برخاسته و جنبش يحما
 يفضا« ضامن يحدودتا را  دولت  رود کهيش مي آن جا پ تايو حت ا.]١٩[

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

avec majuscule), dont se réclame Badiou. 

  .باشد يم آن عضو ويبد که  است» ياسيس سازمان« تشکل يرسم ارگان» يسايس ي فاصله« 
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؟ يفع عموما و مني عموميفضا.  کندياعالم م» يفع عموما و منيعموم
  ! رسديبه مشام م زمي سوفحه تنديرا!  اعجب

  
  ن امريا. ستيب نيعجهم چندان و يبد ين چرخش ناگهانيل احا نيا اب 
. دارد ني گناه نفسانطلب مغفرت جستن به خاطر ارتکاب با يتفاوت چندان 

عصر انقالبات به سر «  دن کياعالم م که ۱۹۹۶ سال درو يبدن گفته ياگر به ا
 دن بهبرا پناه ي ماند 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
  وي عموميضامن فضا«ک دولت  ي شود ي در واقع چگونه م.]٢٠[يجار

 يانجيم يابزار ها، بدون تقابل آراب و احزوجود ابدون » يفع عموما منحافظ
زمان که آن ست يز نيرت انگيحچ وجه يبه ه. دشتصور م را يندگي و نمايگر
 يشنهادات عملي پي در عرصه """"يييياساساساسييييسازمان سسازمان سسازمان سسازمان س"""" اش ياسيو در تشکل سيبد

 يشنهاداتش خالصه مي و کل پ، شوديوارد گود م يمربوط به قانون اساس
 ياست جمهوريمانند حذف مقام ر يش پا افتاده و آبکيپ ياصالحات شوند به

 حذف مجلس( ک مجلسيتنها ، انتخاب )ستي در ضرور ت اش نيکه شک(
ک يز يتجو   پارلمان،ول رهبر حزب ابه يري مقام نخست وزضيتفو ، )سنا

متانت و با  )۱۷(تر هالواردي پ.]٢١ [ت هاياکثرحق تشکل  ضامن يستم انتخاباتيس
ه به قانون ي شبيلي خيزيچ«را  شنهاداتيپن ي ا اشيسي انگادب خاص

   .نديب يم» سي انگلياساس
  

                                                 
20 - Voir la lettre à Peter Hallward du 17 juin 1996, in Thèse, p.78. 

 .٧٨ ص تزھا، در ھالوارد، تريپ به خطاب ويبد ١٩٩۶ ژوئن  ١٧ ي نامه به ديبنگر

21 - Voir La Distance politique, février 1995. 

 .١٩٩۵ هيفور جا، ھمان ،» ياسيس ي فاصله«  به ديبنگر
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 ولع وارونه و يوي دني، آن رويي گرا به واقعوي بدي ناگهان آوردنيرون يا
 ک فرد مبارزي او  حال از نظر.است يطلب خلوص و تنزه يرا ب اشقهرمانانه

اد در ي آن ص «ست بلکهي ن» وار دولتي ديآن سو دريجنگنده اآن  «گر يد
ده بان ما از فرط يد. »د کني متشيهدا که رخداد  استي نشسته ايته نيکم

 ن کهي ايدر آرزو  و، سکنهي بن برهوتي ادن دريزل زدن و انتظار کش
، دست آخر در برابر بسازد قهرمان کي  از اوبز شود تاجا س  از آنيدشمن

  . رودي از هوش ميته يسراب ها
  
  ش تر ي پگونه که  ـ هماني منطقي هابن بستن تناقضات و يا يشه ير

 نشده هي تسويخ و حساب هايتاربرخورد با  از ي ـ به خود دارشد اشاره هم 
 زمينيلن -زميم مارکسي پاراديو، ورشکستگي بديبرا.  گردديمر بزمينيبا استال
 يل انحراف انقالب فرهنگيدله ؟ ب۱۹۶۷سال چرا .  گرددي بازم۱۹۶۷به سال 

؟  پردازديم از آن ن ترشيپبه او ؟ و چرا ي کمون شانگهاسرکوبن و يچ
 با رابطه اشم و زيوئ مائيخيکارنامه تارق تر ي عميفرار از بررس يبراخوب 

از سر  ين تالشيبود که ا برده يپ يدرسته  فرانسوا پروست ب.مزينياستال
حذف « قيم از طرزي از مائوئ اش خروجي براو استي از جانب بديدينوم
ن يو بديحال بد. ار گزاف استي بزرگ بسيخين سکوت تاري ايبها. »خيتار
 نه و شه درآمدن استيندبه ا قابل نه يدموکراس رسد که اصوال  يجه مينت

و ي باديشه يقدر در اند  هماني دموکراس.اده کردن و متحقق ساختنيپقابل 
 . آلتوسريشه يب است که در انديغا
  

، در »ي به وفاداريوفادار«د که امر ساز يفرانسوا پروست خاطر نشان م
 يارائه نم يگريز ديچم شدن ي تسلي که به ما جز وسوسه يجهان «مواجهه با
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، ي به رخداد انقالبيوفادار. شود يم سترون منجر مزيک فرمالي، تنها به »ده
 نيروزي ديها يدوري ترم،دور قرار دارديد ترمي در معرض تهددر واقع دائما 

 در عشق مهدارد و اق دصماست يدر س هم يدوريترمد يتهدن يا. نيامروزو 
قدر  آن!   ستم شدن هي تسليقدر فرصت برا آن.  و جفايي توهم زدابه دنبال

 زيدستآوقدر  آن!    خم کردن گردن و دوال نمودن کمر هستيوسوسه برا
ل ي دالهت، بيآ دري، از روي خستگيم و سازش هست، از روي تسليبرا

 يبرا  ، هااستين سيبدتراتخاذ ز از ي پرهي بد، برا همخوب وهم  يمنطق
 يبرا ، )ني بدتريسوه  ب استيان ب ريمشه يکه هم (ن بد يتر انتخاب کم

اما با چه . خودنشان دادن » مسئول« ي براصرفا ا ي،  ضرر را گرفتنيجلو
  شود؟يده ميسنج است يک سي  در قبالتيمسئول يزمان اريبا کدام مع  و زيچ

  
 يرا روشن نم ي و مائوئيستينيراث استاليو رابطه خود با ميجا که بد از آن
 ن کهياو به گفتن ا.  کند تواند روشنينم رابطه اش با مارکس را هم  کند،

ن که يا . کندياکتفا م و شته، دل خوش دا واحد وجود نداردزم ي مارکسکي
ک يتر از آن است که مستورم زيکه بحران  مارکسهر چند ، گر گفتن ندارديد

دن ينامست ي از پسامارکسي حتاو. دشوصور مت  آن راست بتوانديضد مارکس
 يجزمم زيمارکسنوع ک ي به نديازيدست رغم ب.  روديخود هم طفره م

در  « : کند ي مکرار را تمزي بودن مارکسيتيسيويتيپوز اتهام ي، به نوعسردرگم
 ينه هاي وصله پ اشان بهي وابستگشمارکس و ادامه دهندگان ان مورد يا

 دن فلسفه به علم شهيو بخيمنظور بد{ دوران اشان را نشان دادندمسلط
 ک علمي را به مرتبه ياست انقالبي سند کهن بودي ايه مدعوارهم آنان  ،}است
 ي به مارکس باز مت امريواقعدرن ادعا يکدام بخش از ا .]٢٢[» دادندارتقا

                                                 
22 - Manifeste pour la philosophie, Paris, Seuil, p.43. 

 .۴٣ ص س،يپار ،يس   انتشارات  ،» فلسفه يبرا فستيمان« 
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ر ي فناناپذ  ء مدون در جزوهي ارتدوکس به آنو کدام به مقلدان او و  گردد،
 ها يکين ين؟ اياستالنوشته " کيالکتيزم ديالي و ماتريخيزم تارياليماتر"

 ي مسخن ما ي ها از کدام علم برايکيو آن لم چه بود منظورشان از ع
 ويبد» ي افالطونژست «ن که سرانجامي اشد؟ وي انديند؟ مارکس چگونه ميگو

  ؟ است يکيالکتي ديشه ين اندي احي قادر به توضچگونه
  

زفهم، انگار ي و تقيدق معموال متن خوان   ن ي او،يبدد که آلن ي آيبه نظر م
 از دو يکي توان او در قالب يکه صرفا  نم يد با مارکس دانيگر نميناگهان د

 چه کند  ،به زور چپاند ،رعلميست، علم و غي سوفاي لسوف وي فيساده ل يبد
ست که او ين معنا نين بدي ايست، وليجز سوفه ز هست بيمارکس همه چ«: 
 .]٢٣[»باشد يملسوف يک في

  
 يشيارزش ستا»  ...جزه 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

ست، که از زمان افالطون ي سوف- لسوف يفت يجفتن يا رسد يکه ممارکس 
 يا ميآ.  دهدياعتبارش را از دست مگر ي روند، دي بشمار مسازندگان فلسفه

 گري به عبارت د.باشدلسوف ي فشودا با تمام وجي ار وي، بسي اندکي فردشود
 ي مقت برقرار ساخت؟ و اگري با حقيگاههراز و يفرع ي رابطه ا شوديا ميآ

چ ي هاما بهو  لسوف است، يفک ي» ي ثانودر مرحله« مارکس تنها م کهيريپذ
ن چه ياست؟ يچ»  هيدر مرحله اول «پس او   ست،ي ن همستي سوفکي وجه

                                                 
23 - Entretien paru dans Philosophie, philosophie, revue du département de 

philosophie de Paris VIII. 

 .٨ سيپار دانشگاه فلسفه بخش هينشر ،»فلسفه  فلسفه،«  در شده منتشر احبهمص
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ق آن با دوز و کلک يست که مارکس از طر ايرالعقوليوه تفکر و عمل محيش
   کند؟ ي ميبند بازلسوف يست و فيسوف يل تناوبين دو بديب
   

خودش  يابيز ارز اا ، که منطقپرسش هان ي اه بپرداختن يجاه ب  و،يبد
جفت    ورق برندهمخمصه به ناگهان  ني خروج از ايبراد، نري گيسرچشمه م

حال . خود را خالص کندتاورد آ يرون مين بيست را از آستي سوف- لسوفيف
 و  بوددانشاهل  که هم شخص خود مارکس رينظ،  هم آثار مارکسو دريبد

 يتئور «م بايه ا ما مواجسو کي از : کند ي کشف مي دو گانگ،اهل مبارزههم 
ه يپا « باگري دياز سو ، و » بر علمي، متکخ، اقتصاد و دولتيتار  درباره يهائ

فست فست فست فست ييييمانمانمانمان که» کيکالس «يک الگوي ،»خيتاربر  يمتکاست يس ي مبانيگذار
 ه همفلسف.  استياتين خصوصيک چني يبارز دارا ي  نمونه ستستستستييييحزب کمونحزب کمونحزب کمونحزب کمون

  به ما  همنيشتر از ايبو يبد. دارد» يلقائ ايگاهيجا «يگي رون دويان ايم
 .]٢٤[ دهديح نمي توض

  
 پس از آن که اعالم يحتمارکس و، ي رسد از نظر بدين به نظر که ميچن
رغم تمام ي علست،ير جهان ني تفسبر سر  صرفا گرين پس مساله دياز ات داش

ک يابا  و متناوبا ، کماکان ي غ، ناخواسته،خودشرغم ي و علظواهر و شواهد
 يارتقا  و خاص منحصر به فرد يوه نحن يو ايبد.  ماندي ميباقلسوف يف

، » دورانج آني رايستيويتيپوزکردن نه يوصله پ «در تقابل کامل با را يعلم

                                                 
 انيپا تز واقع در" فلسفه انيپا" ي  شهياند يقيحق يمحتوا مارکس نزد« :  نيا به کينزد ي چبز-  ٢۴

 ي دهيا اتخاذ با بودن ستيسوف. است زميکمون تز   ،ياسي س- کيدئولوژيا يتز جهيدرنت و  است، دولت
 انيم رابطه مورد در او موضع  کند، يم مشخص را ستيسوف چه آن. شود ينم مشخص سفهفل انيپا

 سيپراکس در آن شدن ذوب و فلسفه، يانقHب تحقق اعHم با ديترد يب مارکس. است قتيحق و زبان
 يخاموش ينوع به  خود، يبعد يامدھايپ در هيبخ نيا. زند يم هيبخ استيس به را فلسفه   ،يواقع

 ).نيشيپ مأخذ. (» گرفت يعوض ستيسوف فاسد تکبر با را زدن هيبخ نيا دينبا اما. انجامديم فلسفه
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 خواندش، مورد پرسش قرار يم »نقد«و نه علم بلکه که مارکس سرسختانه 
ه يدر قامت سرما  يعني ،اش باشد کوشد در قامت ابژه ي م کهينقد.  دهدينم
 و شهي انديريدرشکل گ يتازه ا 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 سيب هاينش

 . برديش م پرسريخود را زک يپراتن آن که دائما  ين همه در عياو شده 
 

 کيز هست جز ياو همه چد يشا؟  شودي ممارکس چه پس  خوب،
 ياب باورهاسر» يعلم آلمان« نامه بد که مارکس يده ايحتما  شنست؟ ي سوف

د ي شا.ن استي چنيديچ تردي بدون ه پسرد،ي گيشخند مي را به ريهمگان
د که او چطور يده ايباز حتما  شنست؟ ي سوفيز هست حتي او همه چهم

مورد عتاب  ا طنز را بان متعصبيآرمان گراپرودون و »  فاضالنهير هايتکف«
، يدي فروحمزانقد، مانند چرا که . ن استي قطعا  چن پس،دهد ي مقرار

 ي قهقهه ش،يکش زرد ينقد، در تقابل با خنده ها. ز استي آمزاستهزاگر و طن
 .  دهدي سرخ سرميجسورانه خنده 

  
است بدون محتوا، يخ، و به سي به رخداد  بدون تاري وفادار،وي بديشه يدر اند

 انيد او عصياز د. را دارد مقاومت يهيبداصل  ک يل شدن به يتبدبه ش يگرا
تعهد  يا شکال نوع، )۱۸ ( ا لوتمنيس ي کاوايمقاومت منطق  مبو،ا ريمنطق

 است به  قراريگرباحسنوع  هر که فارغ ازد هستن يهيبدبرخاسته از اصول  
 کي چرا که. قت و دانش را حل کننديان حقي رابطه منبود متناقض ينحو

 يلابطا هر اثبات و هر يورا.  مطلق تر استيگري ديفي از هر تعريهيبداصل  
به خود را )  مربوطهموضوعات (ي ابژه هاو خود ق د ر قدرت مآبانه  ،است
 .د آور ي مبه وجود ناب يمعلول هامثابه 
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قواعد ، يقت  رخداديچ سر برآورده، همانند حقي، که از هق د ر قدرتسوژه ن يا
 . کندي ميندگي خودش، خودش را نما. کندين مييدش تعخوو ضوابطش را 

 از رو  مناسبات و روابط ،ياز برقرار نگران کننده يود دار خ سرچشمه قا يدق
 مطلق را بر شکل وارهو هميبد. ن جا استيدر هم و تناقضات  هايدر روئ
قت و سوژه ي مطلق حق و اقتداريروائفرمان:  دده يح ميرجت ينسبشکل 

مفلوک و  يک انزواي در ي همگاني باورهاياهوي شود که هيآغاز م يزمان
ک ي ياسين فلسفه سي در ايدرسته تر هالوارد بيپ. ابدي يان مي پاري ناپذيتسل

 يکامال  م ت سوژهيچند يدر را بر رو که يمنطق  ند،ي بيم» يخودکامگمنطق «
 يد ميست را محکوم به تبعيو سوف   رود،يک طفره مياز آزمون دموکرات  ،بندد
 يک سوژه ي  شبحوي و اقتدار نزد بديروائن در مفهوم فرمانيچن او هم. کند

 يوني همايفرمانروائ ي   به فلسفه استيبازگشتن يا. ]٢٥[ندي بيبدون ابژه را م
 ززززيييي چ چ چ چهمههمههمههمه بناشده که بر ييييچچچچييييههههک ي بر م اشکاحمات ي رسد تصمي به نظر مکه

  .   رانديفرمان م
 

 --------------  
  مترجمان مترجمان مترجمان مترجمانييييهاهاهاها    ادداشتادداشتادداشتادداشتيييي

 
)۱( - : Galileo Galileiييايتاليا به لهيگال لئوي گال )را او) ۱۶۴۲- ۱۵۶۴ 
فلسفه  و نجوم ات،ياضير ،کيزيف در لهيگال. دانند يم مدرن علم گذار هيپا

 نوشته ياضير زبان با عتيطب قانون «:  معروف جمله. داشت تبحر علم
 «  را لهيگال طتوس علم يگذار هيپا ويبد.  دهندي نسبت ماو  را به»است شده

 .نامد يم» يا لهيگال رخداد

                                                 
25 - Peter Hallward, Thèse, p.409. .                        ۴٠٩ھمان جا، ص ،تزھاتر ھالوارد، يپ  
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 در امروز به تا شانزدهم ازسده يعني مدرن دوران در فلسفه ويبد نظر از -) ۲(
  شد وخودش دوران خاص ي مساله کيده و دنبالچه يزا يخيتار دوره چهار

 هگل از علم، سلطه واسطه به هگل دوران تا دکارت زمان از:  رفت راههيب به
 تا۱۹۶۰ دهه از و شعر،  توسط۱۹۶۰ دهه تا چهين از است،يس سطتو جهين تا
 واژه از و برد ينم کار به را رفتن راههيب به واژه ويبد. شهوت توسط امروز به

دک ي - کردن نهيپ  وصله- زدن هيبخ و هيبخ يمعنا به  کهsuture يفرانسو
. شد هزد هيبخ استيس به فلسفه: سدينو يم مثال . کند يم استفاده ، استشدن

 از فلسفه رهاساختن ومثآل فلسفه برگرداندن راست راه به يبرا مقابل در او
 .ميکن باز فلسفه از را ياسيس يها هيبخ : سدينو يم استيس شر
 
)۳ (- François Furet, Stéphane Courtois, Carrère 

D'Encausse که به مکتب  هستندي فرانسورسان معاصيخ نويز تار ا 
نظرطلبان تعلق داشته و مواضع آنان نسبت به انقالبات دو د يموسوم به تجد
 .ندهست يرعلميز و غيار جدل انگيسده گذشته بس

  
: Louis Antoine de Saint-Just۱۷۶۷(  آنتوان دو سن ژوستي لوئ - 

در  که ر فرانسهي در دوران انقالب کبياستمدار فرانسوي، سيانقالب) ۱۷۹۴
 .ن سپرده شديوتيبه گر يدور همراه با روبسپيان ترميجر
 
 بود که پس يديم جديازدهم از تقوي نام ماه Thermidor دوريترم - ) ۴(

مطابق با (دور يدر نهم ترم. ر فرانسه مورد استفاده قرار گرفتياز انقالب کب
 حرکت به سمت ين واژگونير برکنار شد و با اي روبسپ۱۷۹۴سال ) هي ژوئ۲۷

 کار آمدن ناپلئون ي رويه را برا اول آغاز شد و رايراست حکومت جمهور
 .باز کرد) ۱۷۹۹ نوامبر ۹در هژدهم ماه برومر، مطابق با (بناپارت 
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)۵ ( -  Ossip Mandelstam :پ ماند ل شتاميا س )شاعر)۱۹۳۸-۱۸۹۱  
  .روس سندهينو و
  
)۶ ( -  vide-خأل، سوراخي، تهي خال ،.  
 
)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 گانگتي چند.   
)۱۱ ( - Péguy Charles  :يپگ شارل )شاعر، )۱۹۱۴-۱۸۷۳ 

  .ي فرانسوسينو  مقاله و سندهينو
 
)۱۲ (- séquences –نديآ هم يپ در  منفرد کهيها  صحنه. 
  
)۱۳ ( - Louis Pierre Althusser:  ر آلتوسري پيلوئ)۱۹۱۸-۱۹۹۰ (
ست يمارکس کي نوانبه ع راز آلتوس. يفرانسو ستيمارکسلسوف يف

  .شود ياد مي گراارساخت
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)۱۴ (- Saint Paul:سيقد  پل )گذاران هيپا نيتر مهم از )۶۸ - ۱۰ 
 ۳۶  سالدر الوسش ت آمده است کهيحيات مسي در حکا.است تيحيمس

 تازه ياهال تا شود يم دمشق عازم نيسطفل يروم حاکم فرمان به يالديم
 دمشق جاده در. بازگرداند زهيسرن زور به را دبودن دهيکوچ که شده يحيمس
 شود يم يحيمس لوسشا معجزه نيا يپ در. شود يم ظاهر الوسش بر حيمس

 تيحيمس اشاعه وقف را خود او بعد به لحظه نيا از. نهد يم خود بر  پل ونام
  .نامند يم سيقد پل يمعنا به پل سن را او سايکل اهل .کند يم
 
)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 : يفلسف-شبه انيجر کي - 

 ،يارتجاع و راست اريبس يمواضع با ،يجنجال و يا  رسانه-يستيژورنال
 يهانر برنار:  آن  شدهتر شناخته  يها چهره از. طلب جنگ و يستيونيصه

 در آنان اکثر. بودند جامبه انيستيکر کرو، نکليف گلوکزمان، آندره ،يوه ل
  .بودند ستيمائوئ گذشته

 
)۱۷ ( -  Peter Hallward :به ويبد الن آثار مفسر و مترجم هالوارد تري پ 

  . يسيانگل زبان
)۱۸ (- Nicolas-Jean-Arthur Rimbaudکال ژان آرتور ر مبوي ن 
گذار  اني او را بن.سي و عضو کمون پاريفرانسو ي انقالبشاعر )۱۸۹۱ـ۱۸۵۴(

  ،شمارند يشعر مدرن برم
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Jean Cavaillèsو مبارز  يفرانسولسوف يف) ۱۹۴۴ـ۱۹۰۳(س ي ژان کاوا
  زم،يه نازيجنبش مقاومت عل

  
et LautmanAlb : دانياضيلسوف و ريف) ۱۹۴۴ـ۱۹۰۸ (آلبر لوتمن 

  .زميه نازي، مبارز جنبش مقاومت عليفرانسو
  

 --------------  
  

 :    :    :    :    ن مقاله ن مقاله ن مقاله ن مقاله ييييد در رابطه با اد در رابطه با اد در رابطه با اد در رابطه با اييييگر بن سعگر بن سعگر بن سعگر بن سعيييي د د د ديييي از نوشته ها از نوشته ها از نوشته ها از نوشته هايييين برخن برخن برخن برخييييعناوعناوعناوعناو* * * * 

 
    : 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 اويرش آدر

  http://www.hks-iran.org/daniel/index.html  
  
 يگردآورسنده ين نوي ترجمه شده از هميگر مطالب به فارسين 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 اسپانيسيمطالب به سه زبان فرانسه، انگ

د از همه عالقه مندان به موضوع و دست اندر کاران ترجمه به يو بن سعيآرش
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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 «    

 
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 قت                                          ياست و حقي س
                                                                        
Alain Badiou et les inquisiteurs د           ين عقايو و مفتشي آلن بد

                                                                                  
Fragments pour une politiquede l’opprimé événement et  
Historicité 

تيخ منديرخداد و تار: دگان ياست ستم دي سي پراکنده براي نوشته ها  

 
Heurs et malheurs de la philosophie 
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فه                                              فلسي هاي ها و بد اقباليخوش اقبال
               

Grandeurs et misères de Deleuze et Foucault  
 عظمت و فالکت د لوز و فوکو     

                                                                            
Un socialisme pour le XXIe siècle 

کم   يست و ي سده بيم برازياليسوس  
 
Rires jaunes, rires rouges Une autre façon de faire  
science?         دگري سرخ، علم به گونه اي زرد، خنده هاي خنده ها  
  
 
Intellectuels et pouvoir                           روشنفکران و قدرت 
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        ييييو انقالبو انقالبو انقالبو انقالبک هنرمند متعهد ک هنرمند متعهد ک هنرمند متعهد ک هنرمند متعهد يييي     به جان لنون به جان لنون به جان لنون به جان لنونيييي سهم سهم سهم سهمييييادعاادعاادعاادعا

  

        
  
  

  ي دروازه غاريعل:مترجم
 
        
        
        ييييححححييييادداشت توضادداشت توضادداشت توضادداشت توضيييي
  

د يويورک در برابر محل اقامت اش به ضرب گلوله مارک ديويجان لنون در ن
چپمن در » ؟يه ا، شدي که کرده ايا متوجه کاريآ« .  شوديچپمن کشته م

 يبله به سو« : د ي گوي مين پرسش نگهبان ساختمان با خونسرديپاسخ به ا
ن يز تري از غم انگيکي ۱۹۸۰آن شب دسامبر . » کردميراندازيجان لنون ت

  . بوديقيخ موسيشب ها در تار
  

ا ي به دنورپول در انگلستاني لدر ۱۹۴۰اکتبر  ۹ون درلن) اونو( نستون يجان و
ر قدرتمند يل نخست وزينستون چرچيبه رسم احترام به و مادرش .آمد
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سال ها بعد جان .  گذاردينستون را بر فرزند خود مير، نام وي کبيايتانيبر
 موفق به ي کند ولين افتخار ناخواسته تالش مي از اي خالصيجوان برا
"  شود، او در عوض نام همسر سرکش اش ياز نام اش نم" نستونيو"حدذف 

ط دشوار يمادر جان به واسطه فقر و شرا. دي افزاينام خود مرا بر " اونو
کمبود محبت .  سپارديبه خانواده برادرش م يدر کودکرا جان خانواده، 

  . گذارديار مير بسي بر او تأثيمادر
  

 يقيش گروه موسي هايورپول به کمک هم کالسي در شهر ليجان در نوجوان
"Quarrymen ) "در .  دهديل ميرا تشک)  کارگران معدن سنگيبه معنا

در .  کنندي مي شود و با هم همکاري آشنا مي با پل مک کارت۱۹۵۷سال 
را " The Beatels"وندد و گروه ي پيسون هم به آن ها مي جورج هار۱۹۶۰

وندد و گروه ي پينگو استار هم به آن ها ميسال بعد ر.  کنندي ميه گذاريپا
 . شوديچهار نفره اشان تکمل م

  
 به ۱۹۶۴در سال .  روديس فراتر ميورپول و انگليز به سرعت از لتليشهرت ب

 يکا را هم فتح مي اشان قاره امريقي کنند و موسيکا سفر ميالت متحده امريا
دن گروه ين جان و پل موجب از هم پاشي بياسي و سياختالفات شخص. کند

  . شوديتلز ميب
  

 بر ييآشنان ي ا شود،ي اش آشنا مي همسر آت، با اونو۱۹۶۶جان در سال 
ن يکا جان و اونو از فعاليدر امر.  گذاردير ميار تأثي جان بسياسينظرات س

 و ي حقوق مدني برايتنام، مبارزات ضد نژاد پرستيجنبش ضد جنگ و
، "Black panthers"گروه ت از يآنان علنا به حما. اهان بودندي سيبرابر
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کشنبه ي"دا ي رويدر پ. ، پرداختندين جنبش ضد نژاد پرستيکال تريراد
ک تظاهرات آرام ي ي نفر در ط۲۷ که يرلند شمالي در ا۱۹۷۲سال " نيخون

ت خود را ي حماي علنيک سخنراني شوند، جان در يس کشته ميتوسط پل
از اعتصاب کارگران .  داردي ابراز م)IRA (رلنديا خواه يجمهورازارتش 

 پوند ۵۰۰۰ کرده و يبانيد در انگلستان فعاالنه پشتيسايبارانداز بندر کال
  .  کندي ميکمک مال

  
س به او داده بود را يکه ملکه انگل" يامپراتور ◌  هيشوال"  نشان۱۹۶۹در سال 

ا از يتانيت بريو حما افرايا در بيتانيزم بريالي امپريدر اعتراض به دخالت ها
قهرمان طبقه "  تراته ۱۹۷۱در سال .  دهديپس م ،تناميجنگ و کا دريآمر

 ي جلوي سي بيون  بيزيو و تلوي خواند که به دنبالش راديمرا  " کارگر
را " کنب وتصورش " همان سال ترانه جاودانه. ردي گي او ميپخش آهنگ ها

  :د ي گوي آهنگ منيف ايجان در توص.  سازديم
  

، ي اجتماعي، ضد قراردادهايي گراين، ضد مليست ضد ديترانه ا « 
 از آن، اما ستيفست کمونيه ماني شبيزيبا چي، تقريه داريضد سرما

 آرام بخش دارد، همگان آن را يين و آواي  دلنشي ظاهر کهييجا
  »رفتنديپذ

  
 شا يت باور ناکردنيش، با آن حساسازيصت شگفت انگيجان لنون با آن شخ

ا ي کوتاه چهل ساله اش دني زندگي اش، در طي انسانيآرزوهاآرا و و با آن 
   .با تر و قابل تحمل تر کرديرا ز
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 با ين بلکبرن مصاحبه اي و رابيش از کشته شدن اش، طارق عليچند سال پ
ن مصاحبه از يجان لنون در ا.  دهنديوکو اونو انجام ميجان لنون و همسرش 

ه ي، از سرمايتنام، از مردساالري اش، از جنگ وياسيد سي اش، از عقايقيموس
 Redه ير نشرن مصاحبه ديا. دي گوي، از طبقه کارگر و از انقالب ميدار

Moleيسي انگليستي، ارگان گروه تروتسکIMG  ، ،که جان هوادارش بود
  .چاپ شد

  
 ياسيد سيل عقايس او را به دليکا، پلي اقامت جان لنون در امريدر سال ها

. ل داده بوديش تشکي براي پرونده قطورFBIر نظر داشت و يدا  زياش شد
کا را يجان لنون از امرکا حکم اخراج يس جمهور امريکسون رئيچارد نير

ن حکم اجرا يکسون اي نيت و استعفاي واترگيي رسوايکن در پيداده بود ول
تا سال ها پس از مرگ جان لنون پرونده اش محرمانه اعالم شد و تنها . نشد

ک ي و FBIن ي بييست و پنج سال کشمکش قضاي پس از ب۲۰۰۵در سال 
ترجمه . ت لغو شدين ممنوعينر با حکم دادگاه اي نام وبه يمورخ دانشگاه

 و ۱۹۷۱وکو که در سال ين بلکبرن با جان لنون و ي و رابيمصاحبه طارق عل
 نوشت، را در ۲۰۰۵ در سال ي که طارق عليح افشاگرانه اين توضيهمچن

  . دي خوانير ميز
  

 ---------------  

        ييييطارق علطارق علطارق علطارق علادداشت ادداشت ادداشت ادداشت يييي
 

ه يدگاه علکا سرانجام داي در امرييکشمکش قضاست و پنج يبه دنبال ب
ن سازمان را وادار کرد که ده سند ي حکم صادر کرد و اFBIسازمان 
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نر مورخ دانشگاه لوس يار جون ويمحرمانه از پرونده جان لنون را در اخت
  .آنجلس قرار دهد

  
ن اسناد خواندم که ادگار هوور ي از ايکي در يار خوشوقت شدم وقتيبس
س جمهور يکسون رئيور ن به هالدمن مشاي در نامه اFBIس سازمان يرئ

دا  دا  دا  دا  يييي چپ شد چپ شد چپ شد چپ شدييييت هات هات هات هاييييفعالفعالفعالفعال"""" دهد که جان لنون هوادار يکا گزارش ميامر
ده ي پوشين نکته بر کسيس ايدر آن زمان در انگل. است"  انگلستان انگلستان انگلستان انگلستانرررر د د د دييييافراطافراطافراطافراط

م قبال  در ين بالکبرن با او کرده بوديکه من و راب ينبود، چرا که مصاحبه ا
 ين اسناد مي از ايکيدر ... د چاپ شده بوRamparts ييه امربکاينشر
  :ميخوان
 

ک گروه ک گروه ک گروه ک گروه يييي، که ، که ، که ، که     IMGبرطبق شواهد و قرائن جان لنون هوادار  گروه برطبق شواهد و قرائن جان لنون هوادار  گروه برطبق شواهد و قرائن جان لنون هوادار  گروه برطبق شواهد و قرائن جان لنون هوادار  گروه ««««
ن الملل ن الملل ن الملل ن الملل ييييرخانه متحده برخانه متحده برخانه متحده برخانه متحده بيييي است که وابسته به دب است که وابسته به دب است که وابسته به دب است که وابسته به دبييييستستستستييييکوچک تروتسککوچک تروتسککوچک تروتسککوچک تروتسک

        » » » » ....چهارم استچهارم استچهارم استچهارم است
  
 يهوور در گزارش اش به هالدمن از کجا ماما .  درست استن نکته کامال يا

د هم يشا. ين الملليته بيکم و نه ميبود رخانه متحدهي دبهبما وابسته دانست که 
م ي رسيحاال م. دي شد مکتوبش کرد، شايگزارش چنان محرمانه بود که نم

 :يک نکته عاليبه 
  

 و  و  و  و يييي، طارق عل، طارق عل، طارق عل، طارق علRed Moleه ه ه ه ييييبالفاصله پس از چاپ مصاحبه در نشربالفاصله پس از چاپ مصاحبه در نشربالفاصله پس از چاپ مصاحبه در نشربالفاصله پس از چاپ مصاحبه در نشر« « « « 
ن از ن از ن از ن از آناآناآناآنا. . . .  بفروشند بفروشند بفروشند بفروشندييييييييات اروپاات اروپاات اروپاات اروپاييييبلکبرن راه افتادند تا مصاحبه را به نشربلکبرن راه افتادند تا مصاحبه را به نشربلکبرن راه افتادند تا مصاحبه را به نشربلکبرن راه افتادند تا مصاحبه را به نشر
ند که با ند که با ند که با ند که با  پوند بدست آورد پوند بدست آورد پوند بدست آورد پوند بدست آورد۷۰۰۷۰۰۷۰۰۷۰۰بابت فروش حق چاپ مصاحبه مبلغ بابت فروش حق چاپ مصاحبه مبلغ بابت فروش حق چاپ مصاحبه مبلغ بابت فروش حق چاپ مصاحبه مبلغ 

 »»»».... دادند دادند دادند دادندIMG    موافقت خود جان لنون بهموافقت خود جان لنون بهموافقت خود جان لنون بهموافقت خود جان لنون به
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 ي بين 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 مياستعاد

  : ماندهين اش هنوز باقيقسمت شر
  

 و  و  و  و ييييک کتاب فروشک کتاب فروشک کتاب فروشک کتاب فروشييييس س س س يييي تأس تأس تأس تأسيييي که برا که برا که برا که برادددديييي آ آ آ آييييبر مبر مبر مبر م    ننننيييي چن چن چن چناز ظواهر امراز ظواهر امراز ظواهر امراز ظواهر امر« « « « 
 پول  پول  پول  پول  وعده داده که وعده داده که وعده داده که وعده داده که    IMG جان لنون  به  جان لنون  به  جان لنون  به  جان لنون  به ،،،، در لندن در لندن در لندن در لندنييييک سالن کتابخوانک سالن کتابخوانک سالن کتابخوانک سالن کتابخوانيييي

 بر  بر  بر  بر  و بلکبرن و بلکبرن و بلکبرن و بلکبرنييييطارق علطارق علطارق علطارق عل    ييييرغم مذاکرات و رفت و آمدهارغم مذاکرات و رفت و آمدهارغم مذاکرات و رفت و آمدهارغم مذاکرات و رفت و آمدهايييي عل عل عل عل....وام دهدوام دهدوام دهدوام دهد
 به آن  به آن  به آن  به آن ييييچ مبلغچ مبلغچ مبلغچ مبلغيييين موضوع هن موضوع هن موضوع هن موضوع هيييي  جان لنون  بابت ا  جان لنون  بابت ا  جان لنون  بابت ا  جان لنون  بابت اييييطبق اطالعات تاکنونطبق اطالعات تاکنونطبق اطالعات تاکنونطبق اطالعات تاکنون

        »»»».... است است است استها نپرداختهها نپرداختهها نپرداختهها نپرداخته
  
آن ها مکالمات .  فهممين مطالب را حاال است که ميل محرمانه بودن ايدل

 که در آن روزها من با يياز آن جا(  کردند ي ما را شنود و ضبط ميتلفن
 يلي داشتم، خي طوالنيبلکبرن روزانه در مورد مسائل متفاوت مکالمه ها

 آن ها يه بر رو را کييت، نوارهاي اثبات حسن نيرا ب I5 شه اگري ميعال
. ق انديبا  دقياطالعات فوق تقر.  )مکالمات ما را ضبط کرده به خود ما بدهد

قرار بود اسمش  .  بزرگ چپ از من بوديفروش ک کتابيانداختن ده راه يا
Red Apple به سبک (ک کافه ي و يک سالن کتاب خواني باشه و شامل

ن پروژه بودند يشتاق اوکو هر دو ميهم جان و هم ).  ني وي هايکتاب فروش
 ي راه مياد کتاب فروشي رفتند به احتمال زيورک نميويو اگر آن ها به ن

  د؟ي رو سراغ داريه، کسيده خوبيهنوز هم ا. افتاد
 

 ---------------  
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        ١١١١وکو اونووکو اونووکو اونووکو اونويييين بلکبرن با جان لنون و ن بلکبرن با جان لنون و ن بلکبرن با جان لنون و ن بلکبرن با جان لنون و يييي و راب و راب و راب و رابييييعلعلعلعلمصاحبه طارق مصاحبه طارق مصاحبه طارق مصاحبه طارق 

        
در در در در خصوص خصوص خصوص خصوص ه ه ه ه ، ب، ب، ب، بر اتر اتر اتر اتيييياخاخاخاخه ه ه ه ييييانانانانيييي ب ب ب ب در در در درن آلبوم ون آلبوم ون آلبوم ون آلبوم وييييرسد که با آخررسد که با آخررسد که با آخررسد که با آخر    ييييبنظر مبنظر مبنظر مبنظر م: : : : طارقطارقطارقطارق

کال تر و کال تر و کال تر و کال تر و ييييرادرادرادراد    يييينده انده انده انده اييييت بطور فزات بطور فزات بطور فزات بطور فزا، نظرات، نظرات، نظرات، نظرات""""نگ استوننگ استوننگ استوننگ استونييييرولرولرولرول""""مصاحبه ات با مجله مصاحبه ات با مجله مصاحبه ات با مجله مصاحبه ات با مجله 
             اتفاق افتاد؟ اتفاق افتاد؟ اتفاق افتاد؟ اتفاق افتاد؟ييييچه زمانچه زمانچه زمانچه زمانن ن ن ن يييياااا. . . .  شده اند شده اند شده اند شده انديييياساساساسييييسسسس
        

ه بود  موجودوضعه ي و بر علياسيشه سيد من هميدان يهمانطور که م : جانجانجانجان
عنوان ه س بيلاز پ است که يعيطب  که مثل من بزرگ شده باشدي کسيبرا. ما
 آدم هاارتش که منزجر از و و بترسد،   ها متنفر باشد انسانيعيک دشمن طبي

  . کند يول م دوردست  يها را در جاها آنجسد برد و  يرا با خود م
البته با .  هستيه اياول حساسک اي طبقه کارگر ين براي که انهيمنظورم ا

رود و  يل مي تحلن احساس بهي ا دادنل خانوادهيباال رفتن سن و تشک
 يني در سنيحتم ه ا نبودياسير سيچگاه غيمن اما ه.  يشي مادغامستم يدرس

 ۱۹۶۵-۱۹۶۶ يها منظورم سال. مبود  مذهبر نفوذيو زدم ي کشيکه مواد م
 يمفر مذهب .  بودآشغال يستاره هان ي ا يجه کار هايمذهب اما نت. است

ز ي چيزندگن يا ياخب ور «:کردم ي فکر مآن روزها.  سرکوبيبود برا
  .»د باشدين نبايچن ني ايمطمئنا زندگ. د باشديبا يگريد

 که يدر دو کتاب. مه ا بودياسي سينوعه شه بيمن هم که ي دوني م به هر حال
بارها )  نوشتميسير قابل فهم جويبه سبک غ  راها چه آن اگر(نوشته ام 

ک يت در مورد  اسينامه اشيجا نما هماندر . ر ضرب قرار دادميمذهب رو ز

                                                 
   :نرنتي در اي آدرس متن اصل1-

http://www.counterpunch.org/2005/12/08/the-lost-john-lennon-interview 
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. ماستم رو به هجو گرفته يسهمواره  يمن از کودک. ه داريک سرماي کارگر و
  .کردم يها را دور و بر پخش م م و آن آورديمدر  مجله که بودممدرسه 
 که متحمل ييهابا فشار.  آگاه بودمي بودن مسائل به خوبي طبقاتامرمن به 

 و از دم که ستم چگونهيهمف يگذرد و م ي که بر من چه م دانستمي م شدميم
تل ها در اوج ي بود اما بم مثل روز روشنيبرا. شد يل مي بر ما تحمکجا

 يت هاي از واقعيمن مدت.  گذشتنديش به سادگکناراز   اشانشهرت
  .دور افتادمه  بياجتماع

  
        ؟؟؟؟بودبودبودبود    چهچهچهچهتل ها تل ها تل ها تل ها يييي از نوع ب از نوع ب از نوع ب از نوع بييييققققييييت موست موست موست موسييييموفقموفقموفقموفق    لللليييي دل دل دل دلييييکنکنکنکن    ييييفکر مفکر مفکر مفکر م: : : : طارقطارقطارقطارق

        
  بعدها اما،شد که طبقه کارگر موفق شده يم تصور روزها خب در آن ::::جانجانجانجان

اه پوستان رفت ي که سر سي که همان کالهمتوجه شدممن با نگاه به گذشته 
، "دونده"پوستان  اجازه داده شده بود که  اهيبه س. سر مردم ما هم رفت

ها اجازه   بود که به آنيي هايزين تنها چيا.  باشند" شومن"ا ي و "بوکسور"
قا  ين دقيا ، وستشدن ا " پاپيقيستاره موس"ن روزها مفر  يا. ه بودداده شد

 .گم يمراجع بهش  "قهرمان طبقه کارگر"من در آلبوم  است که يزيچ
در  قدرت هنوز هم:  گفتمهم" ن استونيرول"همانطور که در مصاحبه با مجله 

  . نکرده استيرييچ تغي هينظام طبقات.  که دارندآدم هاستهمان دست 
 از بچه يو بعض شوند، ي مظاهر بلند ي هستند که با موهاياريزه بسالبته امرو

 يفرقچ يهاما . پوشند يمن مد ي آخريباي زيلباس ها طبقه متوسط يها
  در عوض ،مي کنيم به تن ي بهترک کمي يها که ما لباس ده جز آننکر

  .ا را بگرداننديهمان حرامزاده ها دنکه م يد ياجازه م
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 به آن برخورد  به آن برخورد  به آن برخورد  به آن برخورد ييييييييکاکاکاکايييي راک آمر راک آمر راک آمر راک آمرييييهاهاهاها    ست که گروهست که گروهست که گروهست که گروهاااا    ييييززززيييي چ چ چ چههههالبته طبقالبته طبقالبته طبقالبته طبق: : : : ننننييييرابرابرابراب
        ....ندندندنداااانکرده نکرده نکرده نکرده 

        
خواهند  يشان از طبقه متوسط و بورژوا هستند و نمهم که  خاطر آنه ب: : : : جانجانجانجان

قت طبقه کارگر يدر حق. ترسند ي مانها از کارگر آن. دهندن نکته را بروز يا
ن ي هماما اگر. 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 
هاست که مردم را   آنيفه ين وظيوقت ا کند، آن يمن  کهموجود چه ها

  .رون بکشنديب يبورژواز و از گنداب دار کننديب
  

 شد شروع  شد شروع  شد شروع  شد شروع ييييممممل ل ل ل ييييتحمتحمتحمتحمبه تو به تو به تو به تو تل ها تل ها تل ها تل ها يييي ب ب ب ب که در که در که در که دريييينقشنقشنقشنقش از  از  از  از يييياز چه زماناز چه زماناز چه زماناز چه زمان: : : : طارقطارقطارقطارق
         ؟ ؟ ؟ ؟ييييرررريييي فاصله بگ فاصله بگ فاصله بگ فاصله بگييييکردکردکردکرد

        
آن ه يعل کردم ي تالش ممنهم تل ها ي ب شهرتاوج    حتا در دوران    ::::جانجانجانجان
ر ين مديا اپستيم، برايرفت يمکا ي بار که به آمرهر. نطوريهمجورج هم . باشم

د که من ي رسيزمان. مييتنام نگوي در مورد ويزيما، مغز ما را آماده کرد که چ
 اگر روزنامه ها يبعدخوب گوش کن، در سفر « : م يا گفتيبه براو جورج 

 جنگم گفت که مخالف يها خواه تنام بپرسند ما به آنينظر ما را در مورد و
ن يا اهز روآن. نطور هم شديهم. »جا خارج شود د از آنيکا بايم و آمريهست

  منيبرا.  گروه مايخصوص براه  بود، بياسيم سزيکالي رادي نوعافکارگونه 
  .  تکان دهميکمتا پرچمم را بود  يفرصتن ين اوليا

آن چنان ما . کردم که تحت فشارم يشه احساس ميکه من همد ينکن فراموش
 در نظر بخصوص با. مي نداشتدمانيعقاان ي بي براي که شانسمير فشار بوديز

 له يپ کنسرت، و ما را در ي اجراي برايگرفتن شدت کار، سفرها تمام نشدن
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همه  کنند، يصر نگاه مي چشم قبهتو به  که يوقت. نه داشتاا نگياسطوره و رو
 پلکند، چندان کا يم و دختران دور و برت ،يز داري همه چند،ي ستايرا متو 

 پادشاه کي يخواه ي نمن کهيگفتن ا. ين ها ببريست که از همه اي نير آسان
ن ياز ا. هي سختيليخ  کاري باشي و واقعيک فرد عادي يخواه ي بلکه ميباش
  .»ندح بزرگتري از مستل هايب «م گفتم که  ايساين حرکت سيدومدر  من رو 

ک ين جمله نزديخت و من به خاطر گفتن اي من صحنه را بهم رين گفته يا
 به يديشد ي روحيله ضربه أن مسيا. رميبود مورد سوئ قصد قرار بگ

 حساس يپرسش ها ندادن به پاسخاست ما يموقع س تا آن. طرفداران ما زد
ل يمنظورم آنست که مسا. خواندم يمه هارا مشه روزنايبود، اگرچه من هم

  . کردم ي را دنبال مياسيس
 به ي شد، ولي گذشت افزوده ميت مي به آن چه که در واقعما يآگاهدائما  بر 

آخرش . م و شرمسارديشک ي خجالت ماز خود،  در برابر آنما خاطر سکوت
 البته . بود کنم، از توانم خارجينقش بازتونستم  ينمگر يدم، چرا که ديترک
که به خصوص د ش ت افکارميه و تثبيموجب باال رفتن روحکا ي به آمرمسفر

ها   آنياگر ما به اسب ترويعبارت ده ب. ان داشتيجا جر جنگ در آن
 يم يت را طشهر يهاپله به سرعت  "فاب فور"گروه ما . ميل شده بوديتبد

رق در من هم غ.  گفتيم مخدر و سکس ش از مواديو در آهنگ هاکرد 
  .حذف ما کردندواش شروع به يواش يبود که  وقت آن. ن شدميمواد سنگ

  
        ؟   ؟   ؟   ؟   نشدنشدنشدنشد    د حملهد حملهد حملهد حملهييييه هر آن چه که از ابتدا کرده هر آن چه که از ابتدا کرده هر آن چه که از ابتدا کرده هر آن چه که از ابتدا کردبببباز دو سو از دو سو از دو سو از دو سو ا ا ا ا ييييآآآآ: : : : ننننييييرابرابرابراب
             

   ....يکرد ي پروا صحبت ميشه بيهم و ت: : : : وکووکووکووکويييي
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م که ي اعالم کردايدنبه ن بود که يم اي که کردين کارياول بله، ::::جانجانجانجان
م و در لهجه ي داشتظي غلو لهجهم يبودورپول يل اهل ما . ميت هس"يورپوليل"
 که از ييها قبل از ما آن. ميديد ي نميراديا چيهداشتن مان هم  "يورپوليل"
 يد لهجه ي با،يا آرتور اسکي  وي هندلي، تامي تد ررينظبودند » يورپوليل"
 اگر. ند ک آن ها مصاحبه باي سي بيدادند تا ب ي شان را از دست ميورپوليل

شده  بودند که قبل از ما معروف ي تنها کسانين بودند وليها کمد چه آن
صحنه  ي که رويبعد از ما هر کس.  مي نرفتين بازير بار ايما اما ز. بودند
  .رفت اش» يورپوليل«، با لهجه رفت

 
د د د د يييي رس رس رس رسييييبه نظر مبه نظر مبه نظر مبه نظر م     که که که کهييييحتا زمانحتا زمانحتا زمانحتا زمان    ييييکردکردکردکرد    يييي فکر م فکر م فکر م فکر متتتتاساساساسيييي س س س س به به به بهييييبه نوعبه نوعبه نوعبه نوع    توتوتوتو        ::::طارقطارقطارقطارق

        ....ييييزدزدزدزد    ييييربه مربه مربه مربه م به انقالب ض به انقالب ض به انقالب ض به انقالب ضکهکهکهکه
        

. بودموجود  آهنگ از آن نسخه متفاوتدو . "انقالب" ، آن ترانهاوه البته        ::::جانجانجانجان
 يرو « :  را گرفت که در کفته شده بود يآن نسخه ا اما فقط ينيرزميچپ ز

 و سه دور بود، يصفحه سصورت ه  که بيدر نسخه اصل. »من حساب نکن
شان را خوانده بودم ين هر دوم. »اوريحساب به من رو هم ب «  :گفته شده بود

 يقي موس ينوع در آوردم که ي ان نسخهيسوم. مطمئن نبودممن هنوز چرا که 
من فکر . اديغ و فريج تکرار ي و نوعيکيالکترواکوست يقيموس  ، بوديانتزاع

 اما من ،کنم ي مي نقاشا در آهنگ ام انقالب ريصدار يتصوکردم که دارم  يم
  . بودي ضد انقالبآهنگ ک ي آن آهنگ ن بود که ين ااشتباه م. مردک ياشتباه م

 يب صحبت مي تخراز يوقت  « : گفته بودميتک آهنگ  صفحهنسخهآن در 
 در ياديز زيمن چ. خواستم کشته شوم يمن نم. » من حساب نکني، رويکن

که ن بود يادونستم  ي م کهيزي تنها چنستم اماود ي نم"ست هايئمائو"مورد 
 يند و جلوردک ي خودشون رو با رنگ سبز رنگ م وبودتعدادشون کم 
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 ن عملي اکردم که يمن فکر م. ندکن شانريند تا دستگاستي ايس ميگاه پلپاس
خودشان  بهتر يکمد يبا ي واقعستيون کموني که انقالبحماقت محض است،

آن  نيا. اندازنديسروصدا راه ب درباره اشند دور و بر وند و نرن کهماهنگ
 يبه عنوان جزئ من .  داشتمال ؤک سي من جدا . ن داشتم بود که مياحساس

کردم،  ي مي بازيارده ي سرمايله يکه با ت رغم آني علواز طبقه کارگر، 
 يمچه که به طبقه کارگر مربوط  ن و هر آني، چي به شورويالتيشه تمايهم

  . داشتمشد، 
که جا کهر که ن شده بودم ي عجي مزخرفات مذهبباچنان آن  من يک زماني
همانطور که . خواندم يم » يحيمس ستيکمون« ک ي رفتم خودم رو  يم
 يروان درمانن يقت ايدر حق.  استي قانونيوانگيمذهب د   :د ي گويم» انفژ«

  .م رو احساس کردم و رنج ا و دردر مذهب نجات دادش بود که منو از
  
        ؟؟؟؟ بود بود بود بوديييي اسمش چ اسمش چ اسمش چ اسمش چييييرفترفترفترفت    ييييمممم که نزدش  که نزدش  که نزدش  که نزدش يييين روانکاون روانکاون روانکاون روانکاويييياااا: : : : ننننييييرابرابرابراب
        

  ...انف ژ ::::جانجانجانجان
  
 خواهد که ياو نم.  استگنيلات ي نظرهيبش  اشديعقاکه  اديبنظر م    ::::ننننييييرابرابرابراب

 آن هاخواهد که  يدهند بلکه م شان وفق يفالکت ها را با شان خودآدم ها
  . رو به رو شوند شانبا علل مشکالترا وادارد تا 

  
 رو در تو تلنبار شده ي رو که از کودکييهاخواد که درد يخب اون م    ::::جانجانجانجان

 رها ي خرافات مذهبيکردم تا از تمام يکار رو م نيد ايمن با. يناحساس ک
 ي رو که تو زندگيي دردهاهمه واقعا  آدمي روان درمانيدر ط. مدش يم
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 رو که تو رو از ي درديش يتو مجبور م. دکن ي رو احساس مهمتحمل شد
 يمتوجه متو . ي رو درک کنکنه ي مينيسنگقلبت بر کنه و  يدار ميخواب ب

ها ن درديا. ي است نه آسمانينيزم يي ها، درد توست، دردهان دردي ا کهيش
  .ي کني مي است که توش زندگي و جامعه ايط زندگيمح محصول خانواده،

 درمانن يا. دا کردي خودش رو پيز جاينو متوجه شدم همه چيکه من ا نيهم
با  يدر زندگما همه . مخالص شو ي مذهبکثافات يباعث شد که من از تمام

 وجود واپس رانده شدن شان اب. ميم کنار ببائيمجبور ياري بزرگ بسيردهاد
که  نيا. تو را نخواهند که نهيان درد يبزرگتر. ندهست ونم يمعهذا هنوز تو

 به تو ،ياز نداريها ن  تو به آن قدر که آنپدر و مادرت که يمتوجه بش
  .اج ندارندياحت

 ها را يخواستم زشت يم ن وقت ها بود کهيلي خيادمه که در بچگيخوب 
 در ي مهريبعالقه و ن کمبود يا. رمي را بپذشدنمنه رفتيذپخواستم  ينم، نميبب

کنه بلکه  ين مورد صحبت نميبا تو در ا» انفژ«. چشم و جانم نشست
خودت اجازه ه که تو ب نيهم. يرا حس کن آن خودتتو  کنه يوادارت م

 رو يه کارهايه بعد بقاز آن لحظه ب، ي کنانش  که دوباره احساسيادد
  .يديخودت انجام م

و زنه  يتاالپ تاالپ م قلبت  کهي کني حس م ويش ي از خواب بلند ميوقت
 و درد ،سراغ دردت برهبگذار ذهنت ، يجيگو ن که تن و بدنت کرخته ي ااي

 نيبد. م کندي، تنظنش بودسرکوب شد ي که منبع اصلحافظه ات راخودش 
ا ي ،مثل خوردن دارو   بشه،واپس روندهباره که دو ني ايجاه ق درد بيطر

خودش  ولش کن، « گفتن   کردن به آن باي محليبا با ي و ،دوش گرفتن
 ي دردها درماني از آدم ها برايليخ. رهب يحيصح يمجرا به ،»شه يخوب م

  .نريم» ايال و رويخ«ا حتا يو » جلق زدن«، »مذهب «سراغشون 
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 به اندرون يعي طبي، سفر استينديوشاناخند ک سفر ک يه ي شبيروان درمان
 چون احساس ستين يه اساد، حرف زدن درباره اش کار ي دوني م.انسان

 من ياما االن درد برا  ،ي دلبخواهي و بنوع،ي که خودت درد هستيکن يم
.  ها رو احساس کرده امواپس زده شدنن ي ايرا تمامي داره زيگه ايمفهوم د

ن بار پوست ي اولي و برايارياز دستت در ب رو يمونه که دستکشين ميمثل ا
  .ي رو لمس کنات

 يکنم فهمش برا ي اما من فکر نم، استک مانعين و يک بار سنگيه يشبن يا
هر جهت من ه ب. ده باشه قابل لمس باشهيکشنن درد رو ي که خودش اياون
در   حالهره اما ب. م بگ آن ازيم تا حدودي که در آهنگ هاکنم  ي ميسع

ت يواقعشدن با  رو به رو.  بوددئاليپدر اله خدا و أ حل مس امهألمس مورد من
  .ن بهشت بوديدر جستجو يجاه بها 
  
 خانواده  خانواده  خانواده  خانواده واپس رانده شدن ها عموما واپس رانده شدن ها عموما واپس رانده شدن ها عموما واپس رانده شدن ها عموما ن ن ن ن ييييمنبع امنبع امنبع امنبع ا     که که که کهييييکنکنکنکن    ييييا فکر ما فکر ما فکر ما فکر مييييآآآآ        ::::ننننييييرابرابرابراب

        است؟است؟است؟است؟
        

پدر و مادرم از هم جدا شدند و .  داشتمينامتعادل  که خانوادهي دونيم ::::جانجانجانجان
ن يبا ا. دميد ياد نميمادرم را هم ز. دمي نديست سالگي بمن پدرم را تا سن

ن يوضع به هم هم در خانواده او کني ول برخوردار بودهر دواز   وکويکه 
  ...منوال بود

  
تحمل م را يشتري درد بباشن تااه بپدر و مادرش ي ها وقتيد بعضي شا::::وکووکووکووکويييي
همبرگر  يجاه  بيا گرسنه يمونه که وقت ين ميمثل ا ي دونيم. ي شويم

 ي وقت ها آزرو ميليخ. کنه ينمدردت را دوا چ يه. ند  اونو بهت ب عکس
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آن . شد يبم مي نصگراني دد ترحميمادرم مرده بود تا شاکاش يکردم که ا
  . بوديم يخوب ک مادر کامال ي ين مادريوقت چن

  
رو همان سرکوب با  همه جا ،از خانواده متوسط بودند  وکوين ي و والد::::جانجانجانجان

 که ي متوسطيخانواده هافرزندان کنم که  ي من فکر من وجوديبا ا. ييبه رو
 ي مکش مرگ مايبا لباس ها، خندان و کيک و پيپدر و مادران شان ش

از آن قماش آدم ها  آن. ند بريرنج م ي بزرگتري رواني هابياز آس شان،
  .هي پدر و مادرشان ترک کردن خانهن مشکل يرند که بزرگتا ييها
  

         دارد؟ دارد؟ دارد؟ دارد؟توتوتوتو    ييييققققيييي به موس به موس به موس به موسييييا چه ربطا چه ربطا چه ربطا چه ربطهههه    ننننيييياااا: : : : طارقطارقطارقطارق
        

  وکويکه ن يل ايدلنه يمنظورم ا. ان درد هاستيبتنها نحوه  هنر::::جانجانجانجان
 هم متحمل يد تريشد يدردهانه که ياخاطر ه بد ي آفريآثار جسورانه ا 

  .شده
  
        بود ند بود ند بود ند بود ند     ييييکودککودککودککودکدوران دوران دوران دوران تل ها درباره تل ها درباره تل ها درباره تل ها درباره يييي ب ب ب بيييي ها ها ها هاترانهترانهترانهترانه از  از  از  از ييييللللييييخخخخ سابقا   سابقا   سابقا   سابقا      ::::ننننييييرابرابرابراب
        

  ... بودند منا  کارکثر اآن ها و درسته،     ::::جانجانجانجان
  
        ............ کم داشتند کم داشتند کم داشتند کم داشتندييييززززييييشه چشه چشه چشه چيييي بودند اما هم بودند اما هم بودند اما هم بودند اما هميييي خوب خوب خوب خوبيييي هر چند که آن ها کارها هر چند که آن ها کارها هر چند که آن ها کارها هر چند که آن ها کارها    ::::ننننييييرابرابرابراب
        

  کسچيرا هيز.  دارهتيواقع  کم داشتنديزيهمواره چا  هن که اونيا  ::::جانجانجانجان
نه که من سرکوب يم اشده استاره ک يکه من  نيل ايتنها دل.  خواستيرا نمم

  .  داشتميچ محرک نمي هداشتم يم ي عاديزندگک ياگر . شده بودم
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  ...و خوشحال        ::::وکووکووکووکويييي
  

 پدر و  خواستم بهيمن بود که ي ان سو کشاندي مرا به ا کهيتنها هدف        ::::جانجانجانجان
  » د؟يا حاال منو دوست داريآمامان، بابا  «: بگم مادرم 

  
        ............بودبودبودبودگران گران گران گران ييييدددد    ييييبمراتب فراتر از آرزوهابمراتب فراتر از آرزوهابمراتب فراتر از آرزوهابمراتب فراتر از آرزوهات شما ت شما ت شما ت شما يييياما موفقاما موفقاما موفقاما موفق: : : : طارقطارقطارقطارق

        
ر يتحقرا دائما   که ما هنيمنظورم ا.  بودرنج و ستم شهمه ا ، واالهي ااوه        ::::جانجانجانجان

 را ن هايا همه .ها، شهردار هابرنامه ران يطبقه متوسط، مد يسو از  کردند يم
 يم يهمه سع.  و احمق بودندپر افاده، خرفتها همه شون  آن. ميتحمل کرد

ه زتر بود چرا کيرآمي من تحقيخصوص برابه .  استفاده کنندءسوکردند از ما 
ن يا کردن ي خنثيبران يبنابرا. تونستم دهنم رو ببندم و ساکت بمونم يمن نم

 من که جهنم ي برا. بردمي به مواد پناه مايشدم و  يا مست ميد يفشارها با
  ...بود
  
  ... بوديواقعه  تجربت از هرين محرومي ا براش ي دونيم: وکووکووکووکويييي

  
.  مونتين موفقي اولب شور و تب و تايسوامنظورم . واقعا جانفسا بود  ::::جانجانجانجان

کا ي سفرمون به آمر هم زمانمون که شدن صفحه  رتبه اول جانيذوق و ه
. م يس بشي مثل الوي آدمي به معروف که مثال ن بودين اماهدف در ابتدا . بود

 يديک بار که بهش رسي بود اما يبزرگار يز بسي چ مشهور شدنيتالش برا
کردم که  يمن احساس م. يي رو به روي بزرگ تريک سرخوردگيبعدش با 
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 نکته نيا.  کنميومد رو راضي ازشون بدم مي که در کودکييها د آدميبادائما  
  . کردبازات يواقعچشمام رو بر  دوباره

 يلي خن روياز ا ،مي شويسرکوب مما همه واش متوجه شدم که يواش يمن 
  .گاهم کجاستيدونم جا ي بکنم اما نمين مورد کاريلم در ايما
  
نطور نطور نطور نطور يييياااامگر مگر مگر مگر . . . . گره خورده اندگره خورده اندگره خورده اندگره خورده اند هم  هم  هم  هم ههههاست باست باست باست بيييير جهت فرهنگ و سر جهت فرهنگ و سر جهت فرهنگ و سر جهت فرهنگ و س ه ه ه هبهبهبهبه        ::::ننننييييرابرابرابراب

    يييي که در حال حاضر کارگران توسط فرهنگ سرکوب م که در حال حاضر کارگران توسط فرهنگ سرکوب م که در حال حاضر کارگران توسط فرهنگ سرکوب م که در حال حاضر کارگران توسط فرهنگ سرکوب مههههننننييييست؟ منظورم است؟ منظورم است؟ منظورم است؟ منظورم ايييينننن
        ............ اسلحه اسلحه اسلحه اسلحه با با با باشوند نهشوند نهشوند نهشوند نه

        
  .... شده اندقيحمها ت آن: : : : جانجانجانجان

  
    نندنندنندننديييي آفر آفر آفر آفرييييرا مرا مرا مرا م    ا آنا آنا آنا آنييييست که هنرمندان ست که هنرمندان ست که هنرمندان ست که هنرمندان اااا    ييييو فرهنگ مخدر همان فرهنگو فرهنگ مخدر همان فرهنگو فرهنگ مخدر همان فرهنگو فرهنگ مخدر همان فرهنگ: : : : ننننييييرابرابرابراب
        ............کنندکنندکنندکنند    ييييداغون مداغون مداغون مداغون ما ا ا ا ييييو و و و 
        

 يسعن مصاحبه ي هم درم وي هاست که من در آلبوم اي کارن همانيا: : : : جانجانجانجان
ر يتوانم تاث يکه م ي کسانبر آنن است که يام ا يسع. انجام دهم کنم يم

 يم. دارند پرسشگر ي ذهناي  وايرو که هنوز ييها  آن، موثر واقع بشم،بگذارم
  .سر آمدهبه  ي خلسه ايها م که دوران خوابيها بگو خواهم به آن

  
    يييي آهنگ ها آهنگ ها آهنگ ها آهنگ هايييي رو رو رو روييييگرگرگرگريييي مردم اشعار د مردم اشعار د مردم اشعار د مردم اشعار د هم هم هم همحتا در گذشتهحتا در گذشتهحتا در گذشتهحتا در گذشته که  که  که  که ييييدوندوندوندونييييمممم: : : : ننننييييرابرابرابراب

     متفاوت متفاوت متفاوت متفاوتيييياجرااجرااجرااجران ن ن ن ييييچندچندچندچند» » » »  زرد زرد زرد زرديييييييياااايييير درر درر درر درييييزززز    «««« ترانه  ترانه  ترانه  ترانه     مثال مثال مثال مثال . . . . گداشتندگداشتندگداشتندگداشتند    ييييتل ها متل ها متل ها متل ها مييييبببب
 شد  شد  شد  شد يييين بند شروع من بند شروع من بند شروع من بند شروع ميييي ا ا ا ا با با با با خواندند خواندند خواندند خواندندييييون مون مون مون ميييي اعتصاب اعتصاب اعتصاب اعتصاب که که که کهييييييييهاهاهاها     از اون از اون از اون از اونييييککککيييي. . . . داشتداشتداشتداشت

    يييييييياجرااجرااجرااجرادر مدرسه اقتصاد لندن در مدرسه اقتصاد لندن در مدرسه اقتصاد لندن در مدرسه اقتصاد لندن ما ما ما ما . . . . »»»»ممممييييکنکنکنکن    يييي م م م ميييي زندگ زندگ زندگ زندگيييياهاهاهاهيييي گ گ گ گما با نون و کرهما با نون و کرهما با نون و کرهما با نون و کره «  «  «  « ::::
        ....شدشدشدشد    ييييشروع مشروع مشروع مشروع م        »»»»در مدرسه سرخ اقتصاد لندندر مدرسه سرخ اقتصاد لندندر مدرسه سرخ اقتصاد لندندر مدرسه سرخ اقتصاد لندنما ما ما ما          « « « « مصرع مصرع مصرع مصرعم که بام که بام که بام که باييييرو داشترو داشترو داشترو داشت
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 ازش  که من ي اگهي دآهنگ.  دوست داشتميلي را خي آخرنيا من        ::::جانجانجانجان
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. شخواندند يم
، چرا  خوش حالم کرديلين خياو شد کا يآمرضد جنگ در جنبش آهنگ 

ما  « آهنگ يجاه  که بوار بودمديام. بودمساخته  اونو يکه با منظور خاص
 من. تم ساخيم يتر نوز يجدهم بود چيکه متعلق به قرن ه» دشم يخواه روزيپ
م که مردم ساز بدي بارو ييها يآهنگ دم کهکر يرا درخود حس م تعهد نيا

 است خاطرن يبهم. بخوانندشا در تظاهرات يابان و ي کوچه و خيبتونند تو
  ... آهنگ بسازمکي  انقالبيبراخواهم  يروزها م نيکه ا

  
ها هم در ها هم در ها هم در ها هم در      آن آن آن آن تازه تازه تازه تازهم کهم کهم کهم کهيييي دار دار دار دارييييانقالبانقالبانقالبانقالبترانه ترانه ترانه ترانه مون مون مون مون     به تعداد انگشتانبه تعداد انگشتانبه تعداد انگشتانبه تعداد انگشتانفقط فقط فقط فقط ما ما ما ما         ::::ننننييييرابرابرابراب

    ييييکنکنکنکن    ييييدا مدا مدا مدا ميييي پ پ پ پييييززززييييمان چمان چمان چمان چگذشته اگذشته اگذشته اگذشته ا    ييييققققييييا در موسا در موسا در موسا در موسيييي آ آ آ آتوتوتوتو. . . . قرن نوزدهم ساخته شدندقرن نوزدهم ساخته شدندقرن نوزدهم ساخته شدندقرن نوزدهم ساخته شدند
         ساخت؟ ساخت؟ ساخت؟ ساخت؟يييي انقالب انقالب انقالب انقالبييييهاهاهاها    که بشود با آن آهنگکه بشود با آن آهنگکه بشود با آن آهنگکه بشود با آن آهنگ

        
  سن و جوانان هم ي برا اند رول راکيقي من شروع کردم، موسيوقت        ::::جانجانجانجان

از ين يزيچبه   جوانانما.  بوديواقعانقالب ک ي خودش  من تيسال و موقع
ات سرکوب شده مان را با ال و احساسيام يم تمامي بتون با آنم کهيتداش
 ديقل ت ها راييکاي آمريارانه کميما هوش. ميکناد يفربلند و واضح  يصدا
 يبيترکآن  از يمين که ميمتوجه شد يقيموسق تر آن ي دقيبا بررساما . ميکرد

 يقيموسگرش يمه دي نها و د پوستي وسترن سف وي کانترکيموزبود از 
ا سفر ي دنيبه آن سوقا ي از اروپا و آفران ترانه هيکثر اا.  و بلوز بوداناهيس

 از آهنگ يليخ.  گشتندي خودمان باز ميه سوبکرده بودند و حاال دوباره 
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 ين بنوعيا. ندي آيس ميرلند و انگليلون از اسکاتلند، ايباب دخوب  يها
  .تبادل فرهنگ بود

 بودند ناهاي من آهنگ سين آهنگ ها برايتر د بگم که جالبي بابه هر حال
 ر شکمت رويزماتحت و گفتند که  ي ممثال ها  آن. ها ساده بودند ا آنچر

 ها  که آن دريي کشتزار ها، ترانه هايترانه هاو .  بوديز نو ايچ که بج نبون،
تونستند خودشون  ينمکه  يي از آن جاها اون. ند گفتني م شاني هااز رنج

را گذشت  يمآن ها بر که چه   آنناچارا  ان کنند يرو بصورت روشنفکرانانه ب
ا ي» يبلوز شهر« يقيبود موسنطور يو هم.  کردنديان ميبدر چند جمله ساده 

  .گفتند ي منزاعشان که همه اش از سکس و  امثال
بود که  رياخ ي هان سالي در اتنها . بوديجنبه ابراز فردها  ني از ايليخ

ن ي اش ادونمونهک ي. ان کرده انديب » اناهيقدرت س « با ال امخودشان را ک
 از خواننده يليقبل از آن خ. است درباره جنگ  اشيقياستار هست که موس

،  مشکالتشان حليباره توکل به خدا برادر شان يترانه هاپوست  اهي سيها
اما . »دبو خواهد پشت و پناه مونخدا  « بود، مثل ترانهيا طلب رستگاريو

 سکس  پرده ازيو ب هم بودند که با صراحت يناهايدرست در همان زمان، س
  .  آمديبود که ازشان خوشم من خاطر ي به هم هممن.  گفتنديشان ميدردهاو 
  
 اروپا گرفته  اروپا گرفته  اروپا گرفته  اروپا گرفته يييي محل محل محل محلييييترانه هاترانه هاترانه هاترانه هاوسترن از وسترن از وسترن از وسترن از  و  و  و  و ييييکانترکانترکانترکانتر    ييييققققيييي که موس که موس که موس که موسييييگگگگيييي م م م متوتوتوتو: : : : ننننييييرابرابرابراب

    ند؟ند؟ند؟ند؟ستستستستيييي ن ن ن نيييي وحشتناک وحشتناک وحشتناک وحشتناکييييزهازهازهازهايييي وقت ها چ وقت ها چ وقت ها چ وقت ها چييييبعضبعضبعضبعض    يييي محل محل محل محلييييترانه هاترانه هاترانه هاترانه هان ن ن ن ييييا اا اا اا اييييآآآآ. . . . ندندندندشدشدشدشد
        .... زنند زنند زنند زنندييييحرف محرف محرف محرف مو شکست خوردن و شکست خوردن و شکست خوردن و شکست خوردن از باختن از باختن از باختن از باختن ش ش ش ش ه اه اه اه اهمهمهمهم
        

 چرا که متعلق م،ي بودي محليترانه هان يه ايما عل ،ميبچه بود  کهيوقت        ::::جانجانجانجان
 در يي آبجووانيبر گردن و ل يلشا بودند با يانيدانشجو. به طبقه متوسط بود

 يو کاسل کار مي در نيمن در معدن«   :ترانه شان ي سوسوليدست با صداها
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فقط چند تا  يدون يم. اندندخو يمرا   چرت و پرت هالي قبنيو از ا» کنم
 يخوشم م ک بهانيني دوم ازيتا حدودمن . بودشتر نيب خوب ي محلترانه
  بندرت همونيزيو و تلوي راداز. ورپول بوديز خوب هم تو ليچند تا چ. آمد

 ي ميرلندي ايکارگران واقعکه خود   شدي پخش ميمي قديلي خيها ترانه
  . بودفار شگريرشان بسيخواندن شان و قدرت تأث

کهنه  يزيچ دارند ي سع،ي سوسولي با اون صداهاي محلي هايقياما اکثر موس
 زيدن چيتداوم بخش: مالل آورک 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
  
 آوانگارد و راک رابطه  آوانگارد و راک رابطه  آوانگارد و راک رابطه  آوانگارد و راک رابطه ييييققققيييين موسن موسن موسن موسيييي  که ب  که ب  که ب  که بتوتوتوتورسه آلبوم رسه آلبوم رسه آلبوم رسه آلبوم ييييوکو، بنظر موکو، بنظر موکو، بنظر موکو، بنظر ميييي: : : : ننننييييرابرابرابراب

به تو در به تو در به تو در به تو در خواهم خواهم خواهم خواهم     ييييممممداد که داد که داد که داد که     به من به من به من به من     ييييده اده اده اده اييييااااگوش دادن به آن گوش دادن به آن گوش دادن به آن گوش دادن به آن . . . . کنهکنهکنهکنه    ييييبرقرار مبرقرار مبرقرار مبرقرار م
    نهنهنهنهييييدر متن و زمدر متن و زمدر متن و زمدر متن و زم قطار را  قطار را  قطار را  قطار را ييييمره، مثل صدامره، مثل صدامره، مثل صدامره، مثل صدا روز روز روز روزيييي عاد عاد عاد عاديييي صداها صداها صداها صداهاتوتوتوتو. . . . ان بگذارمان بگذارمان بگذارمان بگذارمييييمممم

    ييييبا شناسبا شناسبا شناسبا شناسييييززززار ار ار ار ييييمعمعمعمع    يييين مستلزم نوعن مستلزم نوعن مستلزم نوعن مستلزم نوعيييياااااد که اد که اد که اد که ييييبنظر مبنظر مبنظر مبنظر م. . . . ييييدهدهدهده    ييييممممات قرار ات قرار ات قرار ات قرار     ييييققققييييموسموسموسموس
 ها و موزه  ها و موزه  ها و موزه  ها و موزه نگارخانهنگارخانهنگارخانهنگارخانهد درد درد درد دريييي که هنر نبا که هنر نبا که هنر نبا که هنر نبان داردن داردن داردن داردييييد بر اد بر اد بر اد بر اييييو تأکو تأکو تأکو تأک. . . . استاستاستاست    مرهمرهمرهمرهل روزل روزل روزل روزييييمسامسامسامسا

        ست؟ست؟ست؟ست؟يييينطور ننطور ننطور ننطور نيييياااا. . . . ددددمانمانمانمانها در بند بها در بند بها در بند بها در بند ب
        
ک شوند تا يق و تحريو تش به مردم بدم کهيزيخواهم چ يمن م. قاي دق::::وکووکووکووکويييي

 .بکاهند و خود را بسازند ي اجتماعي فشارهااز سرکوب و بتوانند قياز طر
رو باز م در ين رو من در کارهاياز ا. بترسندد ي نبا خوديساز- خودها از  آن
  ".پ فروتيگر":  خواهند بکنند، مثل کتابم يچه م گذارم که مردم هر آن يم
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 ، که از خود مطمئن هستندييها آن  :دارد وجود ا ي در دنآدمدو نوع اساسا  
ه خود يروح که ييها و آن  اورند،يت بوجود بيدانند چگونه خالق يچرا که م

 ن کرده اند کهيها تلق  به خود ندارند چون به آنيچ اعتمادي و هرا باخته اند
ستم يس. رنديفقط دستور بگد ي و باستندي برخوردار نيتيخالقچ قدرت ياز ه

 را يتيمسئولچ يکه ه ادي خوشش ميي دم و دستگاه از آدم هاموجود و کل
  ..هم احترام نگذارندبه خودشون رند و ينپذ
  
         ... ... ... ...ن رابطه استن رابطه استن رابطه استن رابطه استيييي هم هم هم هم در در در درييييکنترل کارگرکنترل کارگرکنترل کارگرکنترل کارگربه گمانم به گمانم به گمانم به گمانم : : : : ننننييييرابرابرابراب
             

. ندينبراز روس ها  ها نکردند؟ آنتجربه رو  ني ايوگسالويمگر در : جان
  .ز چه قرارهاوضاع انم يجا بب خواد برم اون ي دلم ميليخ
  

ه ه ه ه اما باما باما باما ب. . . . ندندندندرررربببببببب    ييييستستستستييييننننيييي استال استال استال استالييييالگوالگوالگوالگو از  از  از  از  کردند کردند کردند کردنديييي سع سع سع سعهاهاهاها    آنآنآنآن. . . .  جدا شدند جدا شدند جدا شدند جدا شدندچراچراچراچرا: : : : طارقطارقطارقطارق
    يييياساساساسيييي س س س سييييکراسکراسکراسکراسووووبوربوربوربورک ک ک ک يييي، ، ، ، مستقر سازندمستقر سازندمستقر سازندمستقر سازند    يييي کنترل نامحدود کارگر کنترل نامحدود کارگر کنترل نامحدود کارگر کنترل نامحدود کارگر آن که آن که آن که آن کهييييجاجاجاجا

ج به سمت منکوب کردن ج به سمت منکوب کردن ج به سمت منکوب کردن ج به سمت منکوب کردن ييييبتدربتدربتدربتدر    ييييکراسکراسکراسکراسووووبوربوربوربور. . . . کرده اندکرده اندکرده اندکرده انداده اده اده اده ييييپپپپرا را را را     ييييسفت و سختسفت و سختسفت و سختسفت و سخت
    قر کردندقر کردندقر کردندقر کردندستستستستممممرا را را را م بازار م بازار م بازار م بازار ززززييييستم مکانستم مکانستم مکانستم مکانيييي س س س سبر کلبر کلبر کلبر کل و  و  و  و ش رفتش رفتش رفتش رفتييييپپپپ    يييي کارگر کارگر کارگر کارگرابتکاراتابتکاراتابتکاراتابتکارات

        ....ددددمختلف شمختلف شمختلف شمختلف شن مناطق ن مناطق ن مناطق ن مناطق يييي ب ب ب ببرابربرابربرابربرابر روابط نا روابط نا روابط نا روابط ناششششييييدادادادايييي موجب پ موجب پ موجب پ موجب پ که که که کهييييبطوربطوربطوربطور
        

حتا .  انجامهيمک نفر يت يشخصش يک هاد که همه انقالبات بي بنظر م::::جانجانجانجان
م در کوبا هم با چه به گمان. بودند"  ملتيکدخدا"ک ي ها 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 
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 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٣٠٤
 

 

ن ن ن ن ييييبه شرط ابه شرط ابه شرط ابه شرط ا. . . . باشدباشدباشدباشد خودش  خودش  خودش  خودش  اش اش اش اشطبقه کارگر قهرمانطبقه کارگر قهرمانطبقه کارگر قهرمانطبقه کارگر قهرمان: : : : ههههيييي خوب خوب خوب خوبييييده ده ده ده يييين ان ان ان ايييياااا: : : : ننننييييرابرابرابراب
ک قدرت ک قدرت ک قدرت ک قدرت يييي    ن کهن کهن کهن کهييييبه شرط ابه شرط ابه شرط ابه شرط ا    ه، وه، وه، وه، و نباش نباش نباش نباشييييدددديييي بخش جد بخش جد بخش جد بخش جدننننييييتسکتسکتسکتسک    وهموهموهموهم ت ت ت تککککيييين ن ن ن ييييکه اکه اکه اکه ا

 را  را  را  را اتاتاتات    ييييزندگزندگزندگزندگروکرات روکرات روکرات روکرات ووووببببک ک ک ک ييييا ا ا ا ييييو و و و ه دار ه دار ه دار ه دار ييييک سرماک سرماک سرماک سرمايييياگر اگر اگر اگر . . . .  باشه باشه باشه باشهيييي واقع واقع واقع واقعييييکارگرکارگرکارگرکارگر
        ....ييييکنکنکنکن    ييييمممم     اش اش اش اش جبران جبران جبران جبرانتتتتبا توهماتبا توهماتبا توهماتبا توهماتتو هم تو هم تو هم تو هم بگردونه بگردونه بگردونه بگردونه 

        
  . داشته باشند به نفسد اعتمادي باآدم ها        ::::وکووکووکووکويييي

  
 اعتماد به نفس  اعتماد به نفس  اعتماد به نفس  اعتماد به نفس قطره قطرهقطره قطرهقطره قطرهقطره قطرهد د د د ييييطبقه کارگر باطبقه کارگر باطبقه کارگر باطبقه کارگر با. . . .  است است است استيييياتاتاتاتيييي ح ح ح حيييين نکته ان نکته ان نکته ان نکته ايييياااا: : : : طارقطارقطارقطارق

    ددددييييطبقه کارگر باطبقه کارگر باطبقه کارگر باطبقه کارگر با. . . . رهرهرهرهييييتونه انجام بگتونه انجام بگتونه انجام بگتونه انجام بگ    ييييغات نمغات نمغات نمغات نميييي با تبل با تبل با تبل با تبلن صرفا ن صرفا ن صرفا ن صرفا يييياااا. . . . کسب کنهکسب کنهکسب کنهکسب کنه
د د د د ييييان بگوان بگوان بگوان بگوه داره داره داره داريييي سرما سرما سرما سرمابهبهبهبهره و ره و ره و ره و يييي را خودش بدست بگ را خودش بدست بگ را خودش بدست بگ را خودش بدست بگييييکارخانه کارخانه کارخانه کارخانه د امور د امور د امور د امور يييي با با با با،،،،ههههبجنببجنببجنببجنب
    ۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸۱۹۶۸    يييي که در ماه م که در ماه م که در ماه م که در ماه مبودبودبودبود    يييين همان کارن همان کارن همان کارن همان کاريييياااا. . . . """"ددددييييآشغال ها گورتان را گم کنآشغال ها گورتان را گم کنآشغال ها گورتان را گم کنآشغال ها گورتان را گم کن:" :" :" :" 

        . . . . شدندشدندشدندشدندواقف واقف واقف واقف  خود  خود  خود  خود به قدرتبه قدرتبه قدرتبه قدرتکارگران کارگران کارگران کارگران ... ... ... ... در فرانسه آغاز شددر فرانسه آغاز شددر فرانسه آغاز شددر فرانسه آغاز شد
        

  ؟مگه نه ،نبودفرانسه ست يحزب کمونن امر در قد و قامت يا اما ::::جانجانجانجان
  
    ييييون کارگر اعتصابون کارگر اعتصابون کارگر اعتصابون کارگر اعتصابييييللللييييبا ده مبا ده مبا ده مبا ده مو گر نه و گر نه و گر نه و گر نه . . . .  اش را نداشت اش را نداشت اش را نداشت اش را نداشتييييگگگگادادادادآمآمآمآمحزب حزب حزب حزب بله بله بله بله : : : : ننننييييرابرابرابراب
 اشغال  اشغال  اشغال  اشغال به جنبشبه جنبشبه جنبشبه جنبشرا را را را س س س س يييي پار پار پار پارممممييييعظعظعظعظاعتصابات اعتصابات اعتصابات اعتصابات توانستند توانستند توانستند توانستند     يييي م م م ميييي به خوب به خوب به خوب به خوبهاهاهاها    آنآنآنآن

، دولت ژنرال دوگل را ، دولت ژنرال دوگل را ، دولت ژنرال دوگل را ، دولت ژنرال دوگل را  کنند کنند کنند کننديييي رهبر رهبر رهبر رهبرل ول ول ول ويييي تبد تبد تبد تبدييييها و موسسات دولتها و موسسات دولتها و موسسات دولتها و موسسات دولت    ساختمانساختمانساختمانساختمان
    ييييهاهاهاهاشوراشوراشوراشوراا ا ا ا ييييس و س و س و س و يييي از نوع کمون پار از نوع کمون پار از نوع کمون پار از نوع کمون پارييييننننيييي نو نو نو نوييييجکومتجکومتجکومتجکومت    ييييسرنگون کرده و نهادهاسرنگون کرده و نهادهاسرنگون کرده و نهادهاسرنگون کرده و نهادها

ک انقالب ک انقالب ک انقالب ک انقالب ييييخود آغازگر خود آغازگر خود آغازگر خود آغازگر هم به نوبه هم به نوبه هم به نوبه هم به نوبه ن ن ن ن يييي که ا که ا که ا که ا،،،،ن کنندن کنندن کنندن کنندييييگزگزگزگزييييجاجاجاجاه را ه را ه را ه را ييييروسروسروسروسه در ه در ه در ه در يييياولاولاولاول
ه ه ه ه ببببها ها ها ها     آنآنآنآن. . . . از انقالب واهمه داشتاز انقالب واهمه داشتاز انقالب واهمه داشتاز انقالب واهمه داشتست فرانسه ست فرانسه ست فرانسه ست فرانسه يييي حزب کمون حزب کمون حزب کمون حزب کمونامااماامااما. . . . بودبودبودبود    يييي م م م مييييددددييييجدجدجدجد
ه با ه با ه با ه با ح دادند کح دادند کح دادند کح دادند کييييترجترجترجترج، ، ، ، ق کنندق کنندق کنندق کننديييي تشو تشو تشو تشوابتکار عملابتکار عملابتکار عملابتکار عملکه کارگران را به که کارگران را به که کارگران را به که کارگران را به     ننننيييي ا ا ا اييييجاجاجاجا

        ............دددد کنن کنن کنن کننساخت و پاختساخت و پاختساخت و پاختساخت و پاخت    ييييمقامات دولتمقامات دولتمقامات دولتمقامات دولت
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 ٣٠٥  \  يک ھنرمند متعھد و انقHبي  به جان لنوني سھميادعا

 

        
 اتفاق يتمام انقالبات زمان.  هستيجا مشکل ني، اما در ايعال    اري بس ::::جانجانجانجان

 طبقه باها توانستند  نيمثل ا يروشنفکرانا ين و يدل، مارکس، لنيافتاد که ف
 خود داشتند و دور و بر ي خوبيآدم هاها  آن. رابطه برقرار کنندکارگر 

جا  نيا. بودندشده شد آگاه  يها وارد م  که بر آنيکارگران هم به درک ستم
ل و ياتومب کيداشتن کنند که  يدار نشده اند و فکر ميها هنوز ب اما آن

د که ي کنيد کاري شما با. کنهيون تمام مشکالت شان ها را حل ميزيتلو
 مثل ياتيان چپ با کارگران در تماس باشند و دانش آموزان با نشريدانشجو

  .شما آشنا شوند
  

باز هم بر باز هم بر باز هم بر باز هم بر م و م و م و م و ييييه اه اه اه اکردکردکردکردش تالش ش تالش ش تالش ش تالش ييييهمواره براهمواره براهمواره براهمواره براما ما ما ما . . . . حق با تو استحق با تو استحق با تو استحق با تو استکامال کامال کامال کامال : : : : طارقطارقطارقطارق
ب ب ب ب ييييتصوتصوتصوتصوبه به به به      خواهد خواهد خواهد خواهدييييمممم که دولت  که دولت  که دولت  که دولت ييييدددديييي جد جد جد جدحهحهحهحهييييالالالالن ن ن ن يييياااا. . . . ممممييييئئئئافزاافزاافزاافزا    ييييمان ممان ممان ممان مييييتالش هاتالش هاتالش هاتالش ها

دا دا دا دا ييييپپپپ آگاه  آگاه  آگاه  آگاه ت شانت شانت شانت شانييييوضعوضعوضعوضعشتر به شتر به شتر به شتر به يييي ب ب ب بهر چههر چههر چههر چه کارگران  کارگران  کارگران  کارگران  شود که شود که شود که شود کهييييبرساند موجب مبرساند موجب مبرساند موجب مبرساند موجب م
        ....کنندکنندکنندکنند

        
کنم که  يمن فکر نم. اجرا باشه حه قابليالن يکنم که ا ي من فکر نم ::::جانجانجانجان

لسون دون يت وحکومکردم که  ير ممن فک.  کننديآن همکار  باکارگران
ن يس از حزب مخافظه کار بير انگلينخست وز( ثي هحکومته بود اما يما

ورد مترو م. بدتر بوداز آن هم به مراتب ) ۱۹۷۴ تا سال ۱۹۷۰ يسالها
 خود يتوانند در شهرها ي نمي پوست حتاهي سمبارزانو گرفته  تعرض قرار

. شود ي فروخته مي جنوبيقايبه آفر يشتري بيحات نظامي و تسل، کننديزندگ
 متري چند سانتثيلسون و هين ويل گفت اگرچه بيوه چارد نيهمانطور که ر

  ...ميکن ي مين فاصله کم زندگيهم ما در ي ولستينفاصله شتر يب
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 ٣  در دفاع از مارکسيزم، شماره  / ٣٠٦
 

 

است است است است ييييبود که سبود که سبود که سبود که سحزب کارگر حزب کارگر حزب کارگر حزب کارگر ن ن ن ن يييياااا. . . .  تونم نظر بدم تونم نظر بدم تونم نظر بدم تونم نظر بدمييييدر باره اش نمدر باره اش نمدر باره اش نمدر باره اش نم من  من  من  من     ::::طارقطارقطارقطارق
ت کرد و ت کرد و ت کرد و ت کرد و ييييتنام حماتنام حماتنام حماتنام حمايييياز جنگ در واز جنگ در واز جنگ در واز جنگ در و    ،،،،مهاجران را آوردمهاجران را آوردمهاجران را آوردمهاجران را آوردضد ضد ضد ضد     يييينژادپرستنژادپرستنژادپرستنژادپرست    ييييهاهاهاها
        ............ب برساندب برساندب برساندب برسانديييي را به تصو را به تصو را به تصو را به تصويييي کارگر کارگر کارگر کارگرههههييييدوار بود که قانون ضد اتحاددوار بود که قانون ضد اتحاددوار بود که قانون ضد اتحاددوار بود که قانون ضد اتحادييييامامامام
        
ب کارگر و ب کارگر و ب کارگر و ب کارگر و ااااحزحزحزحزاااان ن ن ن يييي تفاوت ب تفاوت ب تفاوت ب تفاوت بمترمترمترمتريييين چند سانتن چند سانتن چند سانتن چند سانتييييدر همدر همدر همدر همن که ما ن که ما ن که ما ن که ما ييييااااد د د د ييييشاشاشاشا: : : : ننننييييرابرابرابراب

     که ما که ما که ما که ما درسته درسته درسته درستهيييي تا زمان تا زمان تا زمان تا زمانن نکتهن نکتهن نکتهن نکتهيييي ا ا ا ا اما اما اما اما.... باشه باشه باشه باشه درسته درسته درسته درسته،،،،ممممييييکنکنکنکن    يييي م م م مييييندگندگندگندگززززمحافظه کار محافظه کار محافظه کار محافظه کار 
 ما را مجبور به  ما را مجبور به  ما را مجبور به  ما را مجبور به ثثثثيييياگر دولت هاگر دولت هاگر دولت هاگر دولت ه. . . . مممميييير دهر دهر دهر دهييييييييرا تغرا تغرا تغرا تغ    ييييززززييييم چم چم چم چييييو نتوانو نتوانو نتوانو نتوانم م م م ييييخود نجنبخود نجنبخود نجنبخود نجنب

که که که که     ننننيييي ما باشد بدون ا ما باشد بدون ا ما باشد بدون ا ما باشد بدون ايييي برا برا برا براييييز خوبز خوبز خوبز خوبييييد چد چد چد چييييکند شاکند شاکند شاکند شامتر متر متر متر ييييچند سانتچند سانتچند سانتچند سانتن ن ن ن ييييهمهمهمهمترک ترک ترک ترک 
        ............ باشد باشد باشد باشدن بودهن بودهن بودهن بودهييييمنظورش امنظورش امنظورش امنظورش ا

        
دهد  ي قرار ميطين ما را در شرايا. ما فکر کرده  نکتهنيبله من هم به ا: : : : جانجانجانجان

 سرخ ي ستاره هينشر کماکانمن .دخواهد  آمسر مردم ه م چه بيدان يکه نم
 يديامد نور يشاخونم که  يد مي امني ارا به) ايتاني برستيکمونحزب ه ينشر(

 برالي لي؛ انگار براانددر قرن نوزدهم اونا رسد که ي ، اما بنظر م،مابييدر آن ب
  .سندي نوي م و زوار درفتهي فزرتسال اني ميها

هم ها   و سال آنن سنيم، چرا که در اياوريد به کارگران جوان رو بيما با
  .آرمانخواه  هم واندشجاع 

 چرا که کارگران ، کارگران روندي سو به که شدهيقيبه هر طرد يون بايانقالب
از م ي دانينمست که ن ايه در اي قضيالبته مشکل. ورند آي نميها رو به آن
. مي داشته باششرکتد يباهمه ما ن امر دشوار يدر ا. ميکنشروع د يباکجا 

 شوم از طبقه کارگر يمک تر يت نزديواقعست که هر چه به  نيمشکل من ا
 آهنگ. دي آيشان م نک خوشيها از انگلبرت هامبرد آن. شوم يم  دورترهم
 ها تليبگروه امروز .  استين خود معضليخرند و ا يان مي ما را دانشجويها
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 با هم  کهي را که زمانيريتاثگر آن يدما . تکه شده چهار ده وياز هم پاش
  ...مي ندار،ميودب

  
    ييييللللييييد که خد که خد که خد که خييييکنکنکنکن    يييي شنا م شنا م شنا م شنا مييييييييجامعه بورژواجامعه بورژواجامعه بورژواجامعه بورژواان ان ان ان ييييشما خالف جرشما خالف جرشما خالف جرشما خالف جرحاالحاالحاالحاال        ::::ننننييييرابرابرابراب

        .... است است است استدشوارتردشوارتردشوارتردشوارتر
        

 تحت غيتبل و پخش ي و تماماندات ي نشريها صاحب تمام آن. قاي دق ::::جانجانجانجان
،  دکايو هاياستود  م تنهايکردکارمان را شروع ما که  يوقت. هاست کنترل آن

 يبرا.  کردنديم پخش ضبط وشما  يهنگ هاآ بودند که ي ام آي و اسپيليف
 عبور ي بورکراسليض و طويداالن عرد از ي ضبط بايهاويدن به استوديرس

 ک آلبوم دوازدي ضبط يبرام که ي بوديطي در شرا روزهاما در آن. يکرد يم
  . ميشتر وقت نداشتيساعت ب

 کي يموفق بشاگر و  يباشن يسرشناساگر هنرمند . نطورهي هم همن روزهايا
سلسله مراتب است و . ي خوش شانسيلي خ واقعايريساعت وقت ضبط بگ

ها   آن تازهو. دنيبهت نم يگريوقت ضبط دآهنگ ات مشهور نشه اگر 
م ي بدانتقال  لپ ا  يويه استدم بي کرديسع.  دارند در دست را همپخشکنترل 

 ام يا.  کنترل خود دارنددرز را يها هنوز همه چ آن. مياما سر آخر بازنده شد
.  از آن خوششان نم آمدن 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
 يم اما اجازه نيآهنگ رو بخونتو دهند که  ياجازه م. اکارانهي و رسخرهم

  .يوانگيد. يرا بداناش  کلماتدهند که 
  
ش ش ش ش ررررييييثثثثأأأأد تد تد تد تييييشاشاشاشااما اما اما اما د، د، د، د، يييي دار دار دار داريييي دسترس دسترس دسترس دسترسييييکمترکمترکمترکمتر    ييييآدم هاآدم هاآدم هاآدم ها به  به  به  به اگر چه حاالاگر چه حاالاگر چه حاالاگر چه حاال        ::::ننننييييرابرابرابراب

        ....شتر باشدشتر باشدشتر باشدشتر باشدييييبببب
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نسبت به  که طبقه کارگر  شروع بگميبرا.  درست باشه تونهي منياه، ل ب ::::جانجانجانجان
ها از  آن. نشان داداز خود  يفن سکس واکنش م پرده حرف زدن ما ازيب

ها  د آنيشا. د شوني ميسرکوب جنسها مثل همه  آن.  هراس دارنديبرهنگ
  . کنه يجاد نمي و مشکل اهيسربراهبچه ) يمک کارت (ل پ کهکردند يفکر م
 ياريبسنژادپرستانه دا  يشد يم نامه هايوکو ازدواج کردي من و يو وقت

 دادند که سرانجام ي هشدار ممنبه ها حتا  آن  ازيبعض. ميافت کرديدر
 يي هاي از طرف ارتشا عمدت ن نامه هاي ا.ديم را خواهد بريگلووکو ي يروز

  . افسران. کردند ي مي زندگ شهرد که دربو
ن نشانه يد اي، شادوستانه تر شده ر کرده ويي تغ کارگران با مافعال  که برخورد

 کردن داري از خواب بيبراان يد که دانشجويا يبنظر م. ر باشديي تغکي
 و يآگاهاگر . ند برخوردار شده اي از اگاهي به اندازه کافبرادران کارگر خود

ن ي هميبرا.  خواهد شدست و نابوديند، يکنتقل نمنگران ي را به داطالعات تان
با کارگران همدم شده و نه که ياان ياز دانشجوين ني ترمبرمم يگو ياست که م

که  نيص ايالبته تشخ .ستينشر و ور نظات شان ها را قانع کنند که  آن
ه ي نظام سرمااتينشرچرا که  ه، مشکليلي خکنند يم  فکرطورکارگران چ

  .کنند ي منقل را  ٢ ک فدري مثل وييها  خزعبالت آدميدار
کارگران با م با خود کارگران است،بخصوص ي مستقين تنها راه، گفتگويبنابرا
مشکل با نظام هم ها خودشان  م چرا که آنيها شروع کن آناز د يما با. جوان
 را به آدم ها. مگي مدرسه مازم ا ن خاطر هست که من در آلبوميهمه ب. دارند

و دست انداختن  در مدارس، ي، سرکش هااعد و چهارچوبو قر پا گذاشتنيز
  .  کنم يمق يو تشوک ي تحريدولت يباال به مقامات نيتوه

  

                                                 
  ١٩٧٣ تا ١٩۶٩ھاي   سال طي اتحاديه ھاي کارگري انگليس درھبرر  - 2
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    ييييهاهاهاها    تتتتييييم واقعم واقعم واقعم واقعييييتونتونتونتون    يييي چرا که م چرا که م چرا که م چرا که م،،،،مممميييياااا خوش شانس  خوش شانس  خوش شانس  خوش شانس واقعا واقعا واقعا واقعا         من و جانمن و جانمن و جانمن و جان: : : : وکووکووکووکويييي
چه که مهم هست چه که مهم هست چه که مهم هست چه که مهم هست     آنآنآنآن    مممميييي دون دون دون دونيييي خوب م خوب م خوب م خوب مم امام امام امام اماييييخودمان را خودمان درست کنخودمان را خودمان درست کنخودمان را خودمان درست کنخودمان را خودمان درست کن

        ....گران استگران استگران استگران استيييي با د با د با د با د کردن کردن کردن کردنارتباط برقرارارتباط برقرارارتباط برقرارارتباط برقرار
  

    متوجهمه شتريم، بيش ي روبرو ميشتري بيت هاي هرچه با واقع ::::جانجانجانجان
 ي تر مي هرچه واقع.اند يواقعر يغروزانه  ياصل ي برنامه هام کهي شيم

 يتر م کالين جهت ما راديبه هم. ميريگ ي مهم مچ شان راشتر يب م،يشو
کاش تعدادمون يا. ي باشر افتادهي گي بن بستدرکه  نيل ام، درست مثيشو
  . بوديمشتر ي بيليخ
  
 بخصوص در برخورد با د باشي سنتدينبا رفتارماندر برخورد با مردم         ::::وکووکووکووکويييي

د مردم را به يد ما بايد و سخنان جدي جديها با روش. ي دولتيها دستگاه
داشته تواند  ي ميا قدرت خارق العاده  نحوه  برخوردنيا. ميتعجب وا دار

  .ديها از شما توقع دارند را انجام نده چه که آن که آن شرط آنه ب باشد
  
 از  از  از  از ييييتا وقتتا وقتتا وقتتا وقت اما  اما  اما  اما دارد،دارد،دارد،دارد،    يييياتاتاتاتيييي نقش ح نقش ح نقش ح نقش ح ارتباطات ارتباطات ارتباطات ارتباطاتک جنبش،ک جنبش،ک جنبش،ک جنبش،ييييجاد جاد جاد جاد ييييدر امر ادر امر ادر امر ادر امر ا        ::::ننننييييرابرابرابراب
        ....ددددبوبوبوبو    ييييخواهخواهخواهخواهمفلوک و عاجز مفلوک و عاجز مفلوک و عاجز مفلوک و عاجز ت ت ت ت يييي در نها در نها در نها در نهايييي برخوردار نباش برخوردار نباش برخوردار نباش برخوردار نباشيييي توده ا توده ا توده ا توده اک قدرتک قدرتک قدرتک قدرتيييي

        
جز  که اديره، به نظر ميگيدلم م واقعا کنم يتنام فکر مي که به وي وقت    ::::وکووکووکووکويييي

ن يمثل او داشته ها ادامه  ن خشونت قرنيا.  نماندهي باقيگريدخشونت راه 
 رهيش مي پ ارتباطاتياي دن کهيسرعتن يابا . که تا ابد هم ادامه خواهد داشت

 روبه يديدائما  با رسوم جد. مينيآفريب را يديجد ياه و روش هاد ريباهم ما 
ما در .  گذشته استيها ن دوره همانند صد سال زمانينج سال اپ. ميرو ا
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 يخينه تاريشيدوران ما فاقد پ.  ندارديخيم که تاريکن ي مي زندگيجامعه ا
  .ميبر بيميقدم از الگوها ينا توين مي، بنابرااست

  
 داوطلبانه حکومت را واگذار  داوطلبانه حکومت را واگذار  داوطلبانه حکومت را واگذار  داوطلبانه حکومت را واگذار ييييه اه اه اه اکمکمکمکمااااححححطبقه طبقه طبقه طبقه چ چ چ چ ييييههههخ خ خ خ ييييدر طول تاردر طول تاردر طول تاردر طول تار: : : : طارقطارقطارقطارق

        ....دددد کرد باش کرد باش کرد باش کرد باشييييفرقفرقفرقفرق     کنم کنم کنم کنمييييممممهم نهم نهم نهم ننکرده است و گمان نکرده است و گمان نکرده است و گمان نکرده است و گمان 
        
 ونيزي در تلويمن برنامه ا. ستي نيقوله ذهنک مي اما خشونت صرفا      ::::وکووکووکووکويييي
 از  اش را کامال نييتنه به پام ين. تنام برگشته بودياز وکه  يجوون درباره دميد

: ن بود که ي که گفت ايزيکه گوشت بود و تنها چيک تيفقط . دست داده بود
  ». بوديوب تجربه خکي بگمانم خب «
  

که همه  نيخواست به ا ياو نم. ت روبرو شوديخواست با واقع ياو نم     ::::جانجانجانجان
  .  فکر کندرفتهدر به ز يچ
  
  .دياي بچه خودت هم ب، ممکنه سر اما به خشونت فکر کن ::::وکووکووکووکويييي

  
    ييييييييهاهاهاها     آن آن آن آنبا حمالتبا حمالتبا حمالتبا حمالتکنند کنند کنند کنند     ييييه ستم مبارزه مه ستم مبارزه مه ستم مبارزه مه ستم مبارزه ميييي که عل که عل که عل که علييييييييهاهاهاها    وکو اما آنوکو اما آنوکو اما آنوکو اما آنيييي        ::::ننننييييرابرابرابراب
ر نکند، آن ر نکند، آن ر نکند، آن ر نکند، آن ييييييييز تغز تغز تغز تغييييچ چچ چچ چچ چيييين است که هن است که هن است که هن است که هيييياااادر در در در ن ن ن ن منافع شامنافع شامنافع شامنافع شاشوند که شوند که شوند که شوند که     ييييه مه مه مه مههههججججاااامومومومو
    يييي شهرها شهرها شهرها شهرهايييياهلاهلاهلاهلبه به به به . . . .  خواهند از منافع و قدرت شان دفاع کنند خواهند از منافع و قدرت شان دفاع کنند خواهند از منافع و قدرت شان دفاع کنند خواهند از منافع و قدرت شان دفاع کننديييي که م که م که م که مييييييييهاهاهاها

    يييي که برا که برا که برا که براييييوقتوقتوقتوقتآن ها آن ها آن ها آن ها . . . . ارارارارييييرا به خاطر برا به خاطر برا به خاطر برا به خاطر ب    ييييرلند شمالرلند شمالرلند شمالرلند شمالييييد در اد در اد در اد در اييييو فالزروو فالزروو فالزروو فالزرو    د د د د ييييبوگسابوگسابوگسابوگسا
ها حمله ور ها حمله ور ها حمله ور ها حمله ور     رحمانه به آنرحمانه به آنرحمانه به آنرحمانه به آنيييي ب ب ب بژهژهژهژهييييووووس س س س ييييشان تطاهرات کردند، پلشان تطاهرات کردند، پلشان تطاهرات کردند، پلشان تطاهرات کردند، پل    حقوقحقوقحقوقحقوقاحقاق احقاق احقاق احقاق 

 نفر را کشت و هزاران  نفر را کشت و هزاران  نفر را کشت و هزاران  نفر را کشت و هزاران ۱۰۱۰۱۰۱۰س س س س يييي پل پل پل پل۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹۱۹۶۹وت وت وت وت ماه اماه اماه اماه اشب در شب در شب در شب در ک ک ک ک ييييتنها در تنها در تنها در تنها در . . . . شدشدشدشد
        ها حق دفاع از خود را نداشتند؟ها حق دفاع از خود را نداشتند؟ها حق دفاع از خود را نداشتند؟ها حق دفاع از خود را نداشتند؟    ا آنا آنا آنا آنييييآآآآ. . . . رون راندرون راندرون راندرون رانديييينفر از خانه بنفر از خانه بنفر از خانه بنفر از خانه ب

www.hks-iran.com



 ٣١١  \  يک ھنرمند متعھد و انقHبي  به جان لنوني سھميادعا

 

ن درجه از وخامت ي قبل از آن که به ا مشکالته که بخاطرهن يبهم    ::::وکووکووکووکويييي
  . برخورد کردديبرسند با

  
  د کرد؟ي جه با، که اتفاق افتادي وقتبله، اما        ::::جانجانجانجان 

  
 اجتناب  اجتناب  اجتناب  اجتناب  هم هم هم هم و و و وهم موجه استهم موجه استهم موجه استهم موجه است    ه ستمگران شانه ستمگران شانه ستمگران شانه ستمگران شانييييمردم علمردم علمردم علمردم علشونت شونت شونت شونت خخخخ: : : : ننننييييرابرابرابراب

        . . . . ررررييييناپذناپذناپذناپذ
        
 يها  کانالقي از طرتوان يمنشان داد که  ينوعه د بي جديقياما موس  ::::وکووکووکووکويييي

  .درجاد کي ا تحولياتد ارتباطيجد
  

  . نکردرييتغز يچچ ي بله اما همانطور که گفتم ه ::::جانجانجانجان
  
چه که  آن. انجام گرفت اوضاع بهبود  جهترات دريي تغيخب بعض  ::::وکووکووکووکويييي 
  . انقالب کردهم بشهبدون خشونت د يشا که هنيخوام بگم ا يم
   

  ...رهيرقدرت بدون مبارزه امکان ناپذي تسخ ::::جانجانجانجان
  

        .... است است است استييييدددديييي کل کل کل کليييين مسئله ان مسئله ان مسئله ان مسئله ايييياااا        ::::طارقطارقطارقطارق
        

دهند  يها اجازه نم  آن و مهم باشهي اصلي مسأله بر سر مبانيما وقتا  ::::جانجانجانجان
 خوب کار ها حقبه مردم تن. دباشن دار برخوريقدرتن ياز کم ترمردم که 

  ... را هرگزي قدرت واقع، امادهند يرا مدر برابرشان دن يرقصکردن و 
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  مردم به خودشان اعتماداگر  همبعد از انقالب يحتست که  انيله اأمس     ::::وکووکووکووکويييي
  .شدخواهند روبرو  يديمشکالت جد باز هم با  نداشته باشند،به نفس

  
ز کردن يتداوم و حفظ انقالب و راست و رل  مشک، بعد از انقالب ::::جانجانجانجان
 راه وني است که انقالبيعيطبکامال  ن ي ا. متفاوت استيدگاه هايات و دينظر

  هم و بعدوند شمنشعب ي متفاوتيها  گروه ارائه دهند، بهي متفاوتيحل ها
ن يع؟ اما در مگه نه نه،يهمک يالکتيد. د بوجود آورندي جدي هايگروه بند

م يحکت را نيو قدرت نوند  با هم متحد شوه دشمن ي علديباها   آنحال
ن يد که مائو  به اي آيبنظر م. ا نهيه باشد ي قضين جوابگويدانم ا ينم. ندبخش
  . دادامه ده يه بازطور بداند چ يه آگاه است و ميقض
  
ک ک ک ک يييي که  که  که  که وجود دارهوجود دارهوجود دارهوجود دارهخطر خطر خطر خطر ن ن ن ن ييييهمواره اهمواره اهمواره اهمواره ا    يييي دولت انقالب دولت انقالب دولت انقالب دولت انقالبککککييييبعد از اسقرار بعد از اسقرار بعد از اسقرار بعد از اسقرار         ::::ننننييييرابرابرابراب

ها ها ها ها     ستستستستييييالالالالييييانقالب توسط امپرانقالب توسط امپرانقالب توسط امپرانقالب توسط امپر    ييييانزواانزواانزواانزوا. . . . را دوره کندرا دوره کندرا دوره کندرا دوره کند    ظه کار آنظه کار آنظه کار آنظه کار آن محاف محاف محاف محافييييسسسسروکراروکراروکراروکراووووبببب
            ....دددد شو شو شو شويييين خطر من خطر من خطر من خطر مييييااااد د د د يييي موجب تشد موجب تشد موجب تشد موجب تشدييييابابابابيييي از فقر و کم از فقر و کم از فقر و کم از فقر و کمييييو مشکل ناشو مشکل ناشو مشکل ناشو مشکل ناش

 يديجدت يد وضعيند بادي تازه به قدرت رسيروهاي نپس از آن که : : : : جانجانجانجان
 . دتداوم داشته باشچرخش کارخانه ها و راه آهن ها بوجود آورد که 

  
ا ا ا ا ييييو و و و تواند کارخانه ها تواند کارخانه ها تواند کارخانه ها تواند کارخانه ها     يييي نم نم نم نمچوجهچوجهچوجهچوجهييييبه هبه هبه هبه هستمگر ستمگر ستمگر ستمگر     ييييسسسسکراکراکراکراوووو بور بور بور بورککککيييي بله اما  بله اما  بله اما  بله اما     ::::ننننييييرابرابرابراب

        . . . .  بچرخانند بچرخانند بچرخانند بچرخاننديييي انقالب انقالب انقالب انقالبييييکراسکراسکراسکراسووووراه آهن را بهتر از دمراه آهن را بهتر از دمراه آهن را بهتر از دمراه آهن را بهتر از دم
        

ما . ميا يي بورژوايزه هايز و انگي حامل غرادرونمان در بله اما ما همه        ::::جانجانجانجان
م يخاهس با جان و روح مان ح به استراحت را ازين و م شديخواههمه خسته 

 يانقالب را براآتش د و يز را بگردانيد همه چيتوان يشما چگونه م. کرد
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ش ي که برايي خواسته هاي که به همه يد زمانينگه دارشعله ور شه يهم
  د؟يده باشيرسد، يانقالب کرد

اما بعد از مرگ مائو چه خواهد . کار را کرده است نيان ي در چالبته مائو
بنظر  که گفتم همانطور. شدهت ي شخص همشي کمتوسل به او در ضمند؟ ش
  .اند"  ملتيکدخدا" کي آدم ها محتاجهمه رسه که يم
 اما .هيآدم سبکدونم که يم.  خونميدارم مخاطرات خروشچف ن روزها يا

.  هستي کار بدآدمک يساختن از خدا  که  کرديد که او فکر مي آيبنظر م
گه، يانسان ها آدمند د خب. دارد نيستيکمون به آرمان يت ربطيش شخصيک

  .نهياال در اشک
 يساز  پاکنفه ماي وظ،رميبگبدست س ي قدرت را در انگل مايروزاگر 

  .است مردم يت انقالبيذهندن به ي بخش حفظ و تداوم و يبورژواز
  
    ييييمردممردممردممردمک قدرت ک قدرت ک قدرت ک قدرت ييييم م م م ييييتوانتوانتوانتوان که در مرحله اول ن که در مرحله اول ن که در مرحله اول ن که در مرحله اول نييييتا زمانتا زمانتا زمانتا زمانس س س س ييييدر انگلدر انگلدر انگلدر انگل: .... : .... : .... : .... ننننييييرابرابرابراب

ردم کنترل ردم کنترل ردم کنترل ردم کنترل مممم توسط  توسط  توسط  توسط کهکهکهکه    استاستاستاستقدرت کارگران قدرت کارگران قدرت کارگران قدرت کارگران اساسا  همان اساسا  همان اساسا  همان اساسا  همان  که  که  که  که - - - -     مممميييي کن کن کن کنبرقراربرقراربرقراربرقرار
    آنآنآنآنفقط فقط فقط فقط . . . . ممممييييم انقالب کنم انقالب کنم انقالب کنم انقالب کنييييتوانتوانتوانتوان    يييي نم نم نم نم––––    باشدباشدباشدباشد    گوگوگوگود در برابرشان پاسخد در برابرشان پاسخد در برابرشان پاسخد در برابرشان پاسخيييي با با با باييييشده و مشده و مشده و مشده و م

    ولتولتولتولتتواند دتواند دتواند دتواند د    يييي م م م موانده باشد است کهوانده باشد است کهوانده باشد است کهوانده باشد است کهشه دشه دشه دشه ديييي ر ر ر ر که واقعا  در طبقه کارگر که واقعا  در طبقه کارگر که واقعا  در طبقه کارگر که واقعا  در طبقه کارگرييييانقالبانقالبانقالبانقالب
        .... را داغان کند را داغان کند را داغان کند را داغان کندييييه داره داره داره دارييييسرماسرماسرماسرما

        
اوضاع  رند،يها قدرت را بدست بگ  جواني است که وقتخاطرن يم هبه        ::::وکووکووکووکويييي

  .دبود  خواهمتفاوت
  

 ي نمياديز زيچ گود شوندها وارد   که جوانني ايبراکنم  يمن فکر م  ::::جانجانجانجان
به دست خود  ي محليبتوانند به شوراهاد دست شان باز باشد  تا يبا. خواهد

  ران يت مديصالحا يرند و يگ
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  دريفشارهااختناق و  که يانيمثل دانشجور پا بگذارند، يزرس را ا مد
د يبا هم  در شرف اتفاق است و مردم بنقدن يا. ردندن بياز بدانشگاه ها را 

  .متحد شوندشتر يب
 و بدون آزاد ساختن آنان بدون حضور زنان انقالب. ندا مهم يلي خهمها  زن

مادون بارت -  زني با چنان ظرافتمردساالرجامعه . ستيک انقالب نياصال  
  .ي شياره که اصال  متوجه اش نميم
وکو ين من و ي بيام در موارد ي مردساالر کهد 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 آنانبدون  خواستيدلم مشه ين خاطر هميبهم.  بوديعيکه رفتارم باهاش طب
  .ند کنيم رفتار طور چشونها نامند با زن يل مکايکه خودشون رو راد

  
چه چه چه چه     اگراگراگراگر. . . .  جامعه بوده جامعه بوده جامعه بوده جامعه بودهههههييييبقبقبقبقبه همان اندازه به همان اندازه به همان اندازه به همان اندازه  هم  هم  هم  هم ان چپان چپان چپان چپيييي در م در م در م در مييييمردساالرمردساالرمردساالرمردساالر        ::::ننننييييرابرابرابراب

        .... شود شود شود شودله آشکارله آشکارله آشکارله آشکارأأأأمسمسمسمسن ن ن ن ييييکمک کرده تا اکمک کرده تا اکمک کرده تا اکمک کرده تا ا حقوق زنان  حقوق زنان  حقوق زنان  حقوق زنان ييييمبارزات برامبارزات برامبارزات برامبارزات برا
        

از دو  که آدم ها ي که ملتفت نشده باشيتا وقت. سخره استن واقعا ميا        ::::جانجانجانجان
سخن  اعتقاد به قدرت مردم  از ي تونيم اند چطورو مرد  زن  متفاوتجنس

  .يبگ
  
 که او را هم سطح و شأن يباش يکس عاشق ي توني ميزمان تنها  ::::وکووکووکووکويييي

 و عالقه بلکه صرفا  به خاطر عشق ياز روها نه   از زنيليخ. يخودت بدان
 هست که  هم ن خاطريبه هم اساسا  . ورند آي به مردان رو م است کهتيامن
  ... متنفرندهاها از مرد زن
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  ...متقابال و         ::::جانجانجانجان
  
 که ي دارانتظار طور، چي برده داشته باشکي ات  در خانهيوقتن يبنابرا  ::::وکووکووکووکويييي

م يکن يست که اگر سع انيزنان ا ما مشکل. يدر خارج از خانه انقالب کن
ها   از زنيليخکه  ماند چرا مي تنها خواهعتا يطب ،ميآزاد کنخودمون را 

ک ي نيبنابرا. دهند يح ميرا ترج آن   معموال هم ند و مردانباشرده حاضرند ب
از را م رد ا م يآ«    :د و از خودش بپرسد يازمايبخت اش را بد يشه باي همزن

 .هزيغم انگار يبسن ي ا»؟ددست خواهم دا
  

 يبرااو .  بودييرهار يسخت درگ با من ييوکو قبل از آشناي. البته     ::::جانجانجانجان
  کامال  هنرياي دن-  مردان بجنگه يايجبور بود در دن اش ميت کاريموفق

 يانقالبم او سراپا شور و شوق ي شدآشنا با هم يوقت. استتحت تسلط مردان 
-ست رابطه پنجاهيبا يا مي ما :ندارم يشکن ين نکته کوچک تريدر ا. بود

ن يمتوجه ا عي سريليخ. مي داشتينم يچ رابطه اي ها اصال يم يداشت يپنجاه م
کاکا  ،زن: نوشت » نووا« در مجله ي مقاله اش تر دريپاو دو سال .  شدمنکته

  .ستايدن اه يس
  
ند ند ند ند  کن کن کن کنيييي که جهان سوم را غارت م که جهان سوم را غارت م که جهان سوم را غارت م که جهان سوم را غارت مييييستستستستييييالالالاليييي امپر امپر امپر امپرييييمادر کشورهامادر کشورهامادر کشورهامادر کشورها. . . . قا قا قا قا ييييدقدقدقدق        ::::ننننييييرابرابرابراب

 بود که  بود که  بود که  بود که ييييزمانزمانزمانزمان. . . . هههه شرکت دار شرکت دار شرکت دار شرکت دارن امرن امرن امرن امريييي ا ا ا ا هم در هم در هم در هم درننننم و حتا فرهنگ مام و حتا فرهنگ مام و حتا فرهنگ مام و حتا فرهنگ ماييييکنکنکنکن    يييي م م م مييييزندگزندگزندگزندگ
        ............شدشدشدشد    يييي پخش م پخش م پخش م پخش مکاکاکاکايييي آمر آمر آمر آمريييي صدا صدا صدا صداييييوووويييي راد راد راد رادازازازازتل ها تل ها تل ها تل ها يييي ب ب ب بيييي ها ها ها هاآهنگآهنگآهنگآهنگ

        
د ي شا،مي بوديه داريسرما ي هايمصنوعگفتند که ما آدم  يها م روس     ::::جانجانجانجان
  ...قت داشتيحقهم 
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        ....دنددنددنددندييييدددد    ييييها را نمها را نمها را نمها را نم    احمق بودند که تفاوتاحمق بودند که تفاوتاحمق بودند که تفاوتاحمق بودند که تفاوت    ييييللللييييخخخخها ها ها ها     آنآنآنآن        ::::ننننييييرابرابرابراب
        
 قرن يمردم يقيموستل ها يب يقيموس. از چه قرار بودت ي واقعمينيبب        ::::وکووکووکووکويييي
 يها اگر در آن چهارچوپ م آن. ود بيه داريسرماستم در چهارچوب يب

توانستد  ينمجز آن  يگريکار د  کنند با مردم رابطه برقرارکنندخواستند
  .دکننب

  
با با با با رون آمد و رون آمد و رون آمد و رون آمد و ييييبببب) ) ) ) سارجنت پپرسارجنت پپرسارجنت پپرسارجنت پپر((((    """"ستوان فلفلستوان فلفلستوان فلفلستوان فلفل""""     صفحه صفحه صفحه صفحهمن در کوبا بودم کهمن در کوبا بودم کهمن در کوبا بودم کهمن در کوبا بودم که        ::::ننننييييرابرابرابراب

        ....و پخش شدو پخش شدو پخش شدو پخش شديييي راک از راد راک از راد راک از راد راک از رادييييققققيييين بار موسن بار موسن بار موسن بار موسيييي اول اول اول اوليييي برا برا برا براآن در کوباآن در کوباآن در کوباآن در کوبا
        

. رندي نگيکي کوکاکوال  اند رول را با راکيقي موسها دوارم که آنيام        ::::جانجانجانجان
از . ساده تر خواهد بود گرفتن هم يکين ي اافتديعقب با ي رو ازيآدم يوقت

سبک و خام از  ي و برداشت هاريواتص يبه جام ي من در آهنگ هان رويا
  . م کنيماستفاده  يجمالت با محتواتر

 خواد را با يآن چه را دلم م و رابطه برقرار کنم  اهلشيآدم هاخوام با  يم
  .بگم ساده و رک يزبان
  
واش يواش ي  اما،ادي ساده بنظر ميليخ يابتدا در اتن آلبوم يآخر : : : : ننننييييرابرابرابراب

ن نکته يا به شنونده و  شونديمده يچي پاريبس شانيها نغمه و وزن ،اشعار
 درباره است وبچه ها  ي برا که،"م مردهمانما" آهنگ لمث. برد ي ميج پيتدرب

  . اندازهيم" سه موش کور"آهنگ  ادي شان، و آدم را به ي روانيب هايآس
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 که مثال شعر ي احساسهيشب؛ ين جور که تو گفتيهم آهنگن ي، ادرسته ::::جانجانجانجان
 ،آشنا شدم کو ي ها سبکبادر ژاپن  يمن بتازگ .دهد يدست م به انسان کويها

 ،بشه ت خالصتوهمات از يبخششر از ذهنت  ي وقتواضحه. محشره به نظرم
  . کنهيق پر مي دقي هايش را موشکافيآن وقت جا

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 يبجادرباره گل بگه، او 
 يکه کامال  حق مطلب را ادا م» نيز چوبي ميد روي سفيدر جامگل زرد  «

  ... واقعا  هم.د داي به شما نشان م همي کاملريتصوک يکرد و 
  

        ن برد؟ن برد؟ن برد؟ن برد؟يييي را از ب را از ب را از ب را از بييييه داره داره داره داريييي سرما سرما سرما سرماههههششششيييي م م م مطورطورطورطورا چا چا چا چييييتانتانتانتانيييي در بر در بر در بر در برتتتتجان،بنظرجان،بنظرجان،بنظرجان،بنظر    : : : : طارقطارقطارقطارق
        

فالکت  ت واقعا يوضع بهبا آگاه کردن کارگران فقط کنم  يفکر م  ::::جانجانجانجان
کنند  يها فکر م آن. ها احاطه کرده که آن يياي روفروپاشاندن بارشان و با

ها  آن. ان برخوردارندي بي و از آزادکنند ي مي زندگيعالکشور ک يکه در 
 يزهايا چي خواهند فکر کنند که در دنينمون دارند و يزي و تلولياتومب

شان  يروسابه  که  بار آورده اندي طورارها  آن.  هم وجود دارهيگريد
 فرزندان شان در يشاهد تباه ، و کننداستي ها رهر آن دهند که بريازه ماج
هم  شانيهااي، حتا رو کنندي ميزندگگران ي ديايروبا ها  آن. شندبارس امد

 ها يرلندياهان و اي که اگر امروز سبفهمندد يها با آن. به خودشان تعلق ندارد
  . خواهد بودرند، فردا نوبت خودشان يگ يت و آزار قرار ميمورد اذ

را  ي جدکارک ي شهيمن مسائل آگاه شوند، يها به ا که آن به محض آن
همانطور که . ندريبپذت يند مسئولنتو يکارگران مآن وقت . ردکشروع 

ک شعار ين يکنم ا يفکر م .»ازشي نيبه هر کس به اندازه  «  : مارکس گفت
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ن ي اي براها ا که آنم، چري نفوذ کن همد در ارتشياما با.  باشهييد و کارايمف
  .بکشندهمه ما  شوند که ي داده مآموزش

 به نظرم. شهيهم وارد مخودمان   باشه که بر ي ستمنيد همينقطه شروع مان با
 و نادرست يگران کاري که خودت دستت تنگه کمک کردن به ديوقت

د کرد آن ي بايست، کارين دادن درد و رنج توده ها نيده من تسکيا. هيسطح 
د احساس کنند که يبا. کنند ت بلکه احساس فالکتياحساس رضاها نه 

 شان مجبورند دائما   امرار معاش ي بدست آوردن چندرغاز دستمزد برايبرا
  . را متحمل شونديخفت وخوار 
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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 

  تصورشو بكن
  نه دوزخى، نه بھشتى در ميون باشه

  سخت نيستکه تصورش 
  با� رو كه نگاه كنى

  و مردمو  فقط آسمونو ببينى
  ...كه فقط واسه امروز زندگى كنن

  

  تصورشو بكن
  .كشورى در ميون نباشه

  تصورش که سخت نيست
    چيزى نباشه كه

  خاطرش بميرى يا بكشى  به
  ى ھم وجود نداشته باشهنيدھيچ 

  تصورشو بكن
  ھمه مردم عمرشونو

 ... در صلح سر كنن
  

  بافم شايد بگى خيال 
     تنھا من که نيستم،خب

  آرزوم اينه 
  كه تو ھم يه روزى بپيوندى به ما

  دنيا يكى بشه  و ھمه
  

    تصورشو بكن
  دنيايى بدون مالكيت 

  تونى تصور كنى مى
  دنيايى بدون گرسنگى 

 حرص و طمع بى
  تصورشو بكن 

 يگانگى آدما 
  ...دنيايى كه ھمه يه سھمى توش دارن

 

  بافم شايد بگى خيال 
   تنھا من که نيستم،خب

  كه تو ھم  آرزوم اينه
  يه روزى بپيوندى به ما

   دنيا يكى بشه  و ھمه
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         کتاب کتاب کتاب کتابيييي و بررس و بررس و بررس و بررسييييمعرفمعرفمعرفمعرف

           آن آن آن آنيييي و ربط امروز و ربط امروز و ربط امروز و ربط امروزيييي سازمان ده سازمان ده سازمان ده سازمان دهييييستستستستييييننننييييه لنه لنه لنه لنيييينظرنظرنظرنظر

  ارنست مندل : نوشته   
  هوشنگ سپهر: ترجم م

 
نوشته     """"يييي سازمان ده سازمان ده سازمان ده سازمان دهييييستستستستييييننننييييه لنه لنه لنه لنيييينظرنظرنظرنظر"""":  از کتاب يديترجمه جد

 يبرا. را منتشر شده استيعه اخيارنست مندل توسط انتشارات طل
 ي را که بر کتاب نوشته براين کتاب مترجم کتاب مقدمه اي ايمعرف

  .قرار داده است " زميدر دفاع از مارکس" ه يار نشريچاپ در اخت
  
  
        دمه مترجمدمه مترجمدمه مترجمدمه مترجممقمقمقمق
     
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 يترجمه نخست دلاب شدن ينا.  از آن اقدام ورزميديمن به ترجمه جد
ران يران در بافت جامعه اي سال از انقالب ايبا گذشت س.  آن بوده است ياصل

رات يي طبقه کارگر تغيري آن، و عمدتا  در شکل گيب طبقاتيامروزه، در ترک
 يعي کامال  طبين اوضاع و احواليدر چن.  به وجود آمده استيا قابل مالحظه

قه کارگر در جامعه مطرح شود، از  جوانب مختلف مسائل طبياست که بررس
 امروزه به مراتب - ن نوشته يا.  اشي طبقات ي و آگاه يابيجمله امر سازمان 
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 يها و معضالت نظر  از پرسشيا تواند به پاره  ي م-شي سال پيش از سيب
 .نه پرتو افکندين زميمطرح در ا

  
حوال با توجه به اوضاع و ا. ت ترجمه نخست استيفينکته دوم در مورد ک

نه، مترجم اذعان دارد ين زمي در ايع مطلبي و ضرورت ارائه سر۱۹۷۹سال 
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 باره ين نوشته و نگارش ينه انتخاب موضوع ا

ش تر در سال يک سال پي. ک بر حسب اتفاق نبودنديچ ي ه۱۹۷۴سال 
مت ي سابقه ق يش بيبود که افزا" يبحران انرژ"ن يتر ا شاهد مهمي، دن۱۹۷۳

 بود که ين کساني از اوليکيمندل .  موجب شد   راي انرژينفت و بطور کل
 جنگ، رکود  دوران بعد ازي اقتصادي شکوفائ ش تر در اوجيها پ سال

 . کرده بود ينيش بي را پي بعديه دارير سرماي و بحران فراگي آتياقتصاد
 

ه يش رفته سرماي پي دوران بعد از جنگ در اکثر کشورهاي اقتصاديشکوفائ
و " ينزياقتصاد ک "يشرفت نامحدود از مجراي مهر توهم نسبت به پيدار

دگاه خوش يد. د زده بويستيالي و سوسيرا بر جنبش کارگر" دولت رفاه"
 موجب شد که چپ يخيشرفت گام به گام و مداوم تارينانه پيب

 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 ۱۹۶۸ ن مدعا جنبش ماه مهيشاهد 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 نسبتا  ين شرايتحت ا. ه مسأله روز شوندارک دوبيتئور

 .سدينو  ي را م""""يييي سازمان ده سازمان ده سازمان ده سازمان دهييييستستستستييييننننييييه لنه لنه لنه لنيييينظرنظرنظرنظر"""" يطوالن
  
 ي روبنا يزم به مسائل و معضالت اساسين نوشته مندل کاربست مارکسيا

 طبقه کارگر يه، سازمان دي طبقات ي، آگاهيدئولوژيدولت، ا:   استياجتماع
، ين، تروتسکي از آثار رزا لوکزامبورگ، لنين نوشته همراه با برخيا. و حزب

را "  يذهن" عامل يستيه مارکسي نظري لوکاچ و گرامشيو تا حدود کم تر
  .دهند  يل ميتشک

  
 در شهر بروکسل ي سالگ۷۲ در سن ۱۹۹۵ارنست مندل که در سال 

 دوم ي بعد از جنگ جهانيستيکسن متفکران ماري از خالق تريکيدرگذشت، 
 بود و آثارش در حوزه ي صاحب استقالل فکريست انقالبيک کمونياو . بود
ش از ي اش به بي و سازمان دهي، اقتصاد، جنبش کارگرياسي سي تئوريها

 .ست زبان ترجمه شده انديب
  

ست و يک خانواده کموني در شهر فرانکفورت آلمان در ۱۹۲۳مندل در سال 
ست ها بود و همرزم رزا يپدرش عضو گروه اسپارتاک. ا آمدي دن بهيانقالب

 گروه ۱۹۳۰ دهه ي سال هايط. ب نخشتيلوکزامبورگ و کارل ل
زم ي هم با  فاشي و با سر سختي انقالب-  يستيه کمونيست ها از زاوياسپارتاک

 در اتحاد ينيه ضد انقالب استالي کرد و هم علي در آلمان مبارزه ميتلريه
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ستم بود که افکار مندل ي بسده ين سال هايک ترين تاريقا  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 يم به عضو ساله ه۱۷ن کشته شد مندل ي از جاسوسان استاليکيتوسط 

. س شده بود، درآمدي تأسين الملل چهارم که توسط تروتسکيک بيبخش بلژ
 منشعب از ين، مندل بخش انقالبي استال-تلريمان صلح هي پي امضايدر پ

ن ي سازمان داد و در بيت انقالبياليست را در حزب سوسيحزب کمون
با اشغال .  پرداختيت و سازمان دهيع فلز به فعاليان و کارگران صنايمعدنچ

وست و از يه اشغال گران پي به جنبش مقاومت عل اوينازک توسط آلمان يبلژ
 ضد جنگ و يه هايست به پخش اعالميوناليست و انترناسيک کمونيموضع 

ان جنگ سه بار يدر جر.  پرداختين صفوف سربازان آلماني در بيانقالب
د و هربار موفق  فرستاده شير و به اردوگاه کار اجباري ها دستگيتوسط ناز

ر و به  ي ها 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 شود، حزب ياز رهبران جناح چپ آن م يکيو 
- ۱۹۶۱ ي سال هاياو از رهبران اعتصاب عموم.  شوديه آن مير نشريسردب

 اش ي و انقالبيه داري به واسطه مواضع ضد سرما۱۹۶۴در سال .  بود۱۹۶۰
 ير همبستگي سخت درگ۱۹۶۰ دهه يدر سال ها.   شودي اخراج مPSBاز 

به دعوت چه .  شودير و انقالب کوبا مي مردم الجزاي استعماربا مبارزات ضد
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 ي اقتصاد کوباي سازمان دهي رود تا در مباحثات برايگوآرا به کوبا م
 يزم انقالبي از تفکر مارکسينفکيزم بخش اليوناليانترناس.  شرکت کنديانقالب

 يو ب ها بود آشکارا ي که در اسارت نازياميش تر در آن ايسال ها پ. او بود
 و ي، فرانسوين زحمت کشان آلماني بي و برادريغ برابريواهمه به تبل

 از زندان يکيغات بود که به کمک ين تبلي پرداخه بود و در اثر هميسيانگل
ال دموکرات آلمان بود، موفق ي حزب سوسيبانان که بر حسب اتفاق از اعضا

 در ۱۹۴۹ سال  بود که دريگارديوستنش به بريگر پيمور د.  شوديبه فرار م
 .جاد شده بودي ايوگسالويت از انقالب يحما

  
 در فرانسه، بهار ۶۸مه ( در جهان ۱۹۶۸ - ۱۹۶۹ ي سال هايدادهايمندل رو

 يل مي دنبال وتحلي انقالبيرا با شور...) تنام و يپراگ، تهاجمات تت در و
 در يستيالي اهداف انقالب سوسيت آن ها را برايش اهميکرد و در نوشته ها

 ين امر باعث آن شد که حکومت هايا.  دادي نشان مي به درستيستره جهانگ
االت متحده يس، ايفرانسه، آلمان، سوئ(ست کشور يش ازبيک بيدموکرات

 يديقدرت کالم، قلم و استدالالت او را تهد...) ا، زالند نو و يکا، استراليآمر
 ي، اورا فرد دانستهيستيالي امپرين کشور هاين قدرت مندتريت اي امنيبرا

 .ن کشورها را ممنوع اعالم کنندي کرده و ورودش به ايابينامطلوب ارز
 که او را اجبارا  به کنج دفتر کارش فرستاده بود ي مسافرتيت هايمحدود

 به پنج زبان که بدان ها ي اي باور نکردني و پشت کاريباعث شد تا با انرژ
 . تسلط کامل داشت، به نوشتن بپردازد

  
ک بوجود آورد که ي را در بلژيحزب کارگران انقالب۱۹۷۱ او در سال

 در درون يه داري چپ ضد سرماي از گروه هاياري بود از ادغام بسياتحاد
مندل تمام عمرش را . ان عمر از رهبران آن بودي که تا پايجنبش کارگر
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 هم در ،نيزم ازپائياليکال، باز و سوسيزم راديصرف تکامل و گسترش مارکس
 نه يک اقتصاد دان سهم مهميدر مقام .  کرديطه عملي و هم در حيحوزه نطر

 ي بعد از جنگ جهانيه داري و سرماي بطور کليه داريل سرمايتنها در تحل
 کتاب . ار از خود برجا گذاشتي بسيدوم بطور اخص دارد، بلکه آثار آموزش

ست يش از بي منتشر شد به ب۱۹۶۲ که در سال """" اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصادييييستستستستييييه مارکسه مارکسه مارکسه مارکسيييينظرنظرنظرنظر""""
 از يدي نسل جدي بر روير قابل انکارير غيبان ترجمه شده و تأثز

 بر اقتصاد  بر اقتصاد  بر اقتصاد  بر اقتصاد ييييدرآمددرآمددرآمددرآمد""""گرش به نام يکتاب د. ست ها داشته استيمارکس
کتاب .  کننديس ميا تدري معتبر دني را در اکثر دانشگاه ها""""ييييستستستستييييمارکسمارکسمارکسمارکس

  پس از جنگيه داري است از سرمايلين تحلي مهم تر""""ننننيييي پس پس پس پسييييه داره داره داره دارييييسرماسرماسرماسرما""""
    ،"""" مارکس مارکس مارکس مارکسييييشه اقتصادشه اقتصادشه اقتصادشه اقتصاديييي اند اند اند اندييييررررييييشکل گشکل گشکل گشکل گ""""ر يگرش نظي آثار د. دوميجهان

 کتاب  کتاب  کتاب  کتاب ييييائائائائييييمقدمه بر چاپ اسپانمقدمه بر چاپ اسپانمقدمه بر چاپ اسپانمقدمه بر چاپ اسپان " " " " و""""ييييه داره داره داره دارييييامواج بلند انکشاف سرماامواج بلند انکشاف سرماامواج بلند انکشاف سرماامواج بلند انکشاف سرما""""
ستم ي بسدهمه دوم ي در نيه داريل و نقد اقتصاد سرماي، چنان بر تحل""""ههههييييسرماسرماسرماسرما

 هستند  ين آثاري آثار مندل نخست« آندرسون ير گذاشته که به گفته پريتأث
 از يل نطريک به تحلي کالسيست هاي توسل به مقوالت مارکسکه با

 ي در پس ازجنگ جهاني در گستره جهانيه داريد سرمايانکشاف وجه تول
 شوند و مباحث ي آثار مندل به حوزه اقتصاد محدود نم.)۱(» پردازنديدوم م
زم زم زم زم يييينقد کموننقد کموننقد کموننقد کمون " " " "،""""زمزمزمزمييييدر باره فاشدر باره فاشدر باره فاشدر باره فاش " " " "،"""" جنگ جنگ جنگ جنگييييمعنامعنامعنامعنا"""". رندي گي را در برميمتنوع
 .)۲( باشندي او مي از کارهاي  بخش""""ننننييييالنشتاالنشتاالنشتاالنشتا    پاسخ به آلتوسر وپاسخ به آلتوسر وپاسخ به آلتوسر وپاسخ به آلتوسر و " " " "،""""ييييائائائائاروپاروپاروپاروپ
 

 و يک انقالبيز ياو قبل ازهر چ. ست نبوديکسره پرداز مايک نطريمندل تنها 
 ي داشت و براباور يستياليت انقالب سوسيست بود که به فعليوناليک انترناسي

 چهره در سازمان نياو نه تنها بارزتر.  کردي اش سخت تالش ميسازمان ده
 اش بود ي زندگين روزهاي در بعد از جنگ تا آخريستي جنبش تروتسکيده

او ده ها .  بر جا گذاشتد از خويار با ارزشين رابطه آثار بسيبلکه در ا
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 طبقه کارگر و سازمان ي طبقاتي جزوه  و مقاله در رابطه با مسال ه اگاه،کتاب
از کمون تا مه از کمون تا مه از کمون تا مه از کمون تا مه """"، """"زمزمزمزميييي مارکس مارکس مارکس مارکسييييباباباباالفالفالفالف"""" يکتاب ها.  اش به نگارش در آورديده
    ييييطبقه کارگر و آگاهطبقه کارگر و آگاهطبقه کارگر و آگاهطبقه کارگر و آگاه " " " "، """"يييي سازمان ده سازمان ده سازمان ده سازمان دهييييستستستستييييننننييييه لنه لنه لنه لنيييينظرنظرنظرنظر " " " "، """"انقالب اکتبرانقالب اکتبرانقالب اکتبرانقالب اکتبر " " " "، """"۶۸۶۸۶۸۶۸

" " " " ييييت کارگرت کارگرت کارگرت کارگرييييررررييييمدمدمدمد - - - -  و خود و خود و خود و خوديييي کارگر کارگر کارگر کارگريييي، شوراها، شوراها، شوراها، شوراهاييييکنترول کارگرکنترول کارگرکنترول کارگرکنترول کارگر" " " " ،  """"ييييطبقاتطبقاتطبقاتطبقات
  . )۳( دهندي نشان م"نيزم از پائياليسوس" باور ژرف او را به آرمان يهمگ

 
ن يآخر" " " " قدرت و پولقدرت و پولقدرت و پولقدرت و پول" " " " و " " " "  رود؟ رود؟ رود؟ رود؟ييييبه کجا مبه کجا مبه کجا مبه کجا م    چفچفچفچف گوربا گوربا گوربا گورباييييشوروشوروشوروشورو""""دو کتاب 
دوران در  يل اتحاد شوروين مندل به تحليدر اول.  او هستند ينوشته ها

ه ي هم در جوامع سرمايده بوروکراسي از پدي پردازد و در دوميگورباچف م
  دهدي ارائه ميستي مارکسيلي تحليه داريسرما- و هم در جوامع پسايدار

)۴(. 
 

 در يش که مصادف بود با افول جنبش کارگر ايزندگ ي هاسالن يواپسدر 
 که جنبش چپ و آرمان ي، سال هائ"بلوک شرق" يغرب و فروپاش

 که ي شده بودند، دوراني دستخوش ضربات مهميزم در گستره جهانياليسوس
 پنج ي فرموله کرد، اوکشورها""""زمزمزمزمييييالالالالييييبحران اعتبار سوسبحران اعتبار سوسبحران اعتبار سوسبحران اعتبار سوس""""مندل آن را عصر 

 چپ، ين گروه هايج بي رايفارغ از هرگونه فرقه گرائد و ي نورديقاره را درم
 ي ميزم انقالبي به دفاع از مارکسيدالوصفي زاي انقالبينيبا شور و با خوش ب

ار نامساعد متحد يط بسي رغم شرايد جنبش چپ را عليبارها کوش. پرداخت
ن چپ ي تنها ايط کنوني رغم شرايده بود که علين اياو همواره مبلغ ا. سازد

 و يرجزمي، غيزم انتقاديک مارکسيد مبشر ي باي تواند و ميکه ماست 
 شش از حدي بيسرانجام فعالت ها.  بهتر باشدينده اي آي بنايکال برايراد

 ۲۰در . ت بازدارديتنها مرگ توانست او را از فعال.  اش اثر گذاشتيبر سالمت
ن ي ايزندگ به ي ناگهانيک سکته قلبي ي سالگ۷۲ در سن ۱۹۹۵ه يژوئ
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 بشر ي رهائيکار براي اش وقف پي و شاگرد مارکس که تمام زندگيانقالب
 . ان داديکرد، پا

  
ن آن ياما مهم تر.  از خود بر جا گذاشتي و ارزشمنديار غنيراث بسيمندل م

 انقالب ي برايک حزب جهانيرش به ضرورت يها همانا باور خدشه ناپذ
 و اعتقاد يه داريسرما چپ ضد يروهايه ني، به امکان وحدت کليستياليسوس

 ي ميخي از تجارب تاريرين که با بحث، تبادل نظر و درس گيراسخ به ا
مندل در .  فائق آمدي جهانيه اختالفات در درون جنبش انقالبيتوان بر کل

 سدهدش هم چون مارکس به ي نوشت اما نوشته ها و عقايستم مي بسده
 که يند، از جمله اثرين ادعاين گواه ايکم تعلق دارند، آثار او بهتريست و يب

  . دي اش را در دست داريبرگردان فارس
  

  : سدينو  يش مي از نوشته هايکيمندل در 
  

 از  يکيش آهنگ ي توده ها و حزب پ يسازمان ده -ن خوديرابطه ب« 
ن مسأله هرگز به ي به اتاکنون.زم استين مسائل مارکسيتر ده يچيپ

 ... وه دار برخورد نشده استي شيا گونه

 ي بين مساله پرداخته اند نظري که به اين آثاريتر اگر به برجسته« 
    ييييالتالتالتالتييييمسائل تشکمسائل تشکمسائل تشکمسائل تشک‘ن، ي لن’د کرد؟د کرد؟د کرد؟د کرد؟ييييچه باچه باچه باچه با‘به عنوان مثال به . ميافکن

 يها  اثر رزا لوکزامبورگ، نوشته’ههههيييي روس روس روس روسييييال دموکرسال دموکرسال دموکرسال دموکرسييييسوسسوسسوسسوس
    ييييمارمارمارمارييييبببب‘ک ها، ين، لوکزامبورگ و بلشويه برنشتاي عليکائوتسک

 اثر اوتو ’يييير قانونر قانونر قانونر قانونييييحزب غحزب غحزب غحزب غ‘ن و ي اثر لن’زمزمزمزميييي در کمون در کمون در کمون در کمونيييي چپ رو چپ رو چپ رو چپ روييييکودککودککودککودک
چ يهدف ه.  دارندي جدليتي نوشته ها همه ماه نيم که ايابي  يبائر، در م
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آثار جورج لوکاچ . ستين مساله نيوه دار اي شين آثار بررسيک از اي
گرش با ي کتاب د در و چه’يييي طبقات طبقات طبقات طبقات    ييييخ و آگاهخ و آگاهخ و آگاهخ و آگاهييييکتاب تارکتاب تارکتاب تارکتاب تار‘    چه در
ها به   توان به آني اند که نمي انتزاع آن چنان مجرد و‘ن ن ن ن ييييلنلنلنلن‘    عنوان

ش در ي هم در نوشته هايگرامش. ستي منظم مسأله نگريمثابه بررس
ن ي که در ايه مطالبيپردازد، اما کل  ين مسأله ميست به ايآغاز دهه ب

ر مرتبط به هم هستند که يخصوص نوشته اساسا  شامل مقاالت غ
 .» نوشته شده بودنديات حزبي نشريبرا
  

بنا .  طبقات است ازيعار يستيالي جامعه سوسيزم برقراري مارکسيهائهدف ن
 حاکم بر يدئولوژيو ا. شود  يم ميبه آموزش مارکس، جامعه به طبقات تقس

ه يدر جامعه معاصر سرما.  طبقه حاکم استيدئولوژي اعمدتا  يهر جامعه ا
 ياقتصادت يحاکم. باشند  يه دار و پرولتر مي طبقات سرماي دو طبقه اصليدار

 حاکم بر يدئولوژيجه ايدار است و در نت-هي در دست طبقه سرماياسيو س
گر طبقات ي ديوتا حدود( ه دار است ي طبقه سرمايدئولوژيجامعه عمدتا  ا

" خانواده مقدسخانواده مقدسخانواده مقدسخانواده مقدس"ن حال مارکس در کتاب يدر ع). يه داري سرما-شايپ
 :ديگو  يم
 

ا ياد پرولتارجي با ايت خصوصي است که مالکي حکميا مجريپرولتار«
 .»برضد خود صادر کرده است

        
 : 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
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 چه يخيش، از نظر تاري خويا چه هست و بر اساس هستيپرولتار
 .» ناچار است انجام دهد رايکار

  
 بر يا  طبقه، صرفا  مبارزه ي استقرار جامعه بيا براين رو مبارزه پرولتارياز ا

 است ين حال مبارزه ايست بلکه در عي ني بورژواز يعني يضد دشمن طبقات
 بر يه داريران گر نظام سرماي مخرب و ويها  آمد يه پيه خودش، عليعل

رات مخرب است که به ين تأثيغلبه بر اتنها با .  خودشي طبقات يآگاه
با توجه به نکات در ظاهر پارادوکسال و . ابدي   تواند دست ي مي واقعيروزيپ

 به لحاظ ي طبقات ي اصوال  آگاه-۱ : شود  يمتناقض فوق سه پرسش مطرح م
 در ي در مبارزات طبقاتي طبقات ين آگاهي اي کارکرد عمل-۲ست؟ ي چينظر

 در مورد طبقه کارگر  ين آگاهي و مهم تر از همه ا-۳جامعه چگونه است؟ 
گر طبقات در جامعه چه ي نزد د يزش با آگاهيچگونه است و وجوه تما

ک يک سان و ي يا  نزد کل طبقه مجموعه ين آگاهيا اصوال  ايباشد؟ آ  يم
ص يتوان تشخ  ي را در آن مين که درجات و سطوح مختلفيا اي   پارچه است

؟ ره شديچ ي و پراکندگين ناهمگوني توان بر ايونه مو سرانجام چگ. داد
 .د در وحدت باشندي که باي مختلفيها  بخشي، با غلبه بر جدائ يعني

  
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 يروها ومناسبات حاکم در نظام سرماين 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
تش يقابل.  سرنگون کردن نظام موجود را خواهد داشتخواست و هم تيقابل

رد، يگ  يه دارانه سرچشمه ميد سرماي و نقش اش در روند تولياز قدرت عدد
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 بلکه هم يت ماديتش از مالکياش نه تنها بواسطه محروم و سرمنشاء خواست
 همه طبقات يالغا(اش هم است  ير و اصوليت اجتناب ناپذين در انسانيچن

ت يپردازد و قابل  يبه نکته نخست م ١يگريمندل در نوشته د). منجمله خودش
 را   طبقه کارگر يعني يستيالي انقالب سوسيني عامل عيخي و تکامل تارينيع

ق يا به زبان دقي خواست  يعنين نوشته نکته دوم يدر امندل . دهد  يح ميتوض
  .دهد  ي قرار ميرا مورد بررس"  يعامل ذهن"تر 
  

 هستند که يا يکيالکتيدو قطب آن رابطه د" عمل"و " هينظر"زم يدر مارکس
دت بخش  در واقع وحيسازمان ده. باشد  يم" يسازمان ده" اش امر يانجيم
متأسفانه، ضرورت . باشد  يم" ييموضوع مورد شناسا"و " عامل شناسنده"

 اش در اغلب موارد صرفا  يک حزب طبقه کارگر آگاه به منافع طبقاتيوجود 
 قرار ي مورد بررسيالتي تشک-  يکي تاکتي امر يعني" ينيع"ه يو عمدتا  از زاو

 و رابطه  "يهنذ" آن به لحاظ يگرفته و کم تر به جنبه ضرورت وجود
  . قرار گرفته استين دو جنبه مورد بررسين اي بيکيالکتيد
  

گر در ي ديانيپردازد، به ب  ي در جامعه به کنش ميا در روند خودآگاهيپرولتار
 يه داريش در جامعه سرمايگاه و نقش خويه است که به جايکار با سرمايپ
 که به واقع ي طبقات يا آگاهام. ابدي  ي دست مي طبقات ي به آگاه يعنيبرد،   ي ميپ

ک سلسله يدار نبوده و بر طبق يچ وجه ثابت و پايبه مثابه سوژه است به ه
. يکيالکتي است دينديرد، بلکه فرآي گي 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"  يهآگا"ن وحدت عنصر ياما در ا). سيسپراک(
تنها " ي نهفته و نامرئينظر " يچرا که آن بخش از آگاه. متصور شد" ناب"

 بنقد  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 " يياساعامل شن" بمثابه وحدت  يت آگاهيکل
ست ي ني از ا شکال سازمان دهيحزب طبقه کارگر صرفا  شکل. تواند باشد  يم

ک طبقه آگاه به ي به ي طوالنيد در روند مبارزاتيبلکه توده کارگران را با
  . اش متحول سازديمنافع طبقات

  
 و ت، ضرورتيپردازد و اهم  ير مساله مين نوشته به جنبه اخيمندل در ا
 يکياستراتژ ي نظرينه ماديک زمي ي بر مبنايالت طبقاتيک تشکيملزومات 

ن يه بودن اي پا يدر پرتو تجارت قرن گذشته او نادرست و ب. کند  يح ميتشر
ن ي هواداران اي چه از سو-ست ها ي از مارکسيارين بسيج در بيده رايا

 صرفا  ينيها حزب لن  که بزعم شان- ن آن يه و چه از جانب مخالفينظر
ن يک چني دهد که ي سازد و نشان مي است، را مستدل ميالتي تشکيابزار
 ي است که اصوال  ضرورت وجودياسيک امر سي در وهله اول يالتيتشک

ن يو از ا. رديگ  ي نشأت ميه داريگاه طبقه کارگر در جامعه سرماياش در جا
  يآگاه"  يذهنعوامل " در واقع تمرکز و ادغام ي سازمان دهيني لن  هيرو نظر

  .است" يانقالب "ي و رهبريطبقات
  

ک ي ياسي و سي بود و به لحاظ اجتماعير سلطه نمينه طبقه کارگر زيهر آ
.  بودي در جامعه نمينينک حزب لي به يازيگر نيبود د  يپارچه و همگون م

 ي طبقات يها در طبقه کارگر است که آگاه يل وجود قشربنديقا به دليدق
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  يتنها روش علم. باشند  يوده ودر سطوح و درجات مختلف مناهمگون ب  اشان
 متفاوت و پراکنده وجود يها  ين آگاهيدن به ايجهت ادغام و وحدت بخش

 ين حزبيفه چنيوظ . استيالت آگاه و مجهز به علم مبارزه طبقاتيک تشکي
 مختلف طبقه کارگر، يها دن بخشي، وحدت بخشي طوالني رونديدر ط
 ي طبقات ي روزمره به آگاهيان مبارزه طبقاتيب شده در جر کس ي آگاهيارتقا

ک يطبقه کارگر در مقام .  استيستيالي سوس- ي انقالب يو سپس به آگاه
اش در جامعه  ينيگاه عي به واسطه جايطبقه بالقوه انقالب" (طبقه در خود"

 به واسطه کسب يطبقه بالفعل انقالب" ( خوديطبقه برا"ک يبه ) يه داريسرما
 .متحول شود) ي طبقات يهآگا
  

  : ديگو  يش ميها  از مصاحبهيکيمندل در 
 

 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 واهمهيسخن ران

اندازد همانا هرگونه عمل متشکل و هرگونه   يها را به وحشت م آن
  .»د استين عقايافته در جهت تحقق ايزمان تالش سا

  
 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، عمدتا  در پي انقالب اکتبر به داليدستآوردها

ب يف و تخريدا  دست خوش تحري شد- سابق يحکومت شوراها در شورو
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 يا به سازمانيک سازمان رزمنده پرولتاري از ينيقرار گرفته و حزب لن
 کارگران و زحمت کشان ي قدرت شوراهايک متحول شد و به جايبوروکرات

 در جوامع به اصطالح ين موجود مسخ شده به عنوان ارگان حکومتيعمال  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
 ي سواز.  آن ضرورت تام داردينيکاتور مسخ شده استالي و نه کارينيواقعا  لن

 چپ يها شي گرايرادات طرح شده از سويگر مندل به پرسش ها و ايد
 يک حزب در روال مبارزه خود به خودي که منکر ضرورت وجود يگرائ

 يسازد که خودگردان  يدهد و مستدل م  ي م ي کافيباشند، پاسخ  يکارگران م
 ينيرد حزب لنک با کارين منافاتيتر  کوچکي کارگرياسي و سياقتصاد

  .ردندا
  

 ---------------------------------------  
        هاهاهاها    نويسنويسنويسنويس    پيپيپيپي
 
  : از تر مندل در زمينه اقتصاد عبارتند  برخي از آثار با اهميت-  ۱
  

- La Formation de la pensée économique de Karl Marx, 
Paris 1967. 
 
- Die EWG und die Konkurrenz Europa-Amerikai, 
Berlin, 1968. 
 
- Marxist Economic Theory (2vols.), New Yorkm, 
Monthly Review, 1970. * 
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- Late Capitalism, London, New Left Books,1975. 
 
- Long Waves of Capitalist Development: The Marxist 
Interpratation, New York, Cambridge University Press, 
1980. 
 
- Introduction to the Capital (3vols.), London, Pelican, 
1981. * 
 

  : نگاه كنيد به- ۲
- Intoduction au Marxisme, Paris,1979.* 
 
- The Marxist Theory of State, New York, 1980. * 
 
- The Marxist Theory of Alienation, New York, 1974. 
 
- Réponse ل Althusser et Jean Elleintein, Paris, 1979. 
 
- Trotsky: A Study in the Dynamic of his Thought, 
London 1980.* 
 
- La Place du Marxisme dans L`histoire, Amsterdam, 
1986.* 
 
- Trotzki als Alternative, Berlin, 1995. 
 
- Critique de l’Eurocommunisme, Paris, 1978. 
 
- Revolutionary Marxism Today, London? New Left 
Books, 1979. 
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- Revolutionary Marxism & Social Reality in the 
Twentieth Century, Humanities Press  International. 
  

  :  عمده كارهاي وي در مورد سازماندهي- ۳
  

- Class consciousness and the Leninist Party, London, 
New York, 1973. 
 
- The Leninist theory of organisation, London? 1970. * 
 
- Historical roots of bolshevism, London, 1973. * 
 
- Teh Revolutinary Potential of the Working Class, New 
York, 1974. 
 
- Contrôle ouvrier, conseils ouvriers, autogestion, Paris, 
1970.* 
 
- In Defense of Socialist Planning, New Left Review, N؛  
159, 1986. 
 
- Power and Money, Verso, London 1992. 
 

  : داري ترين آثارش در مورد جوامع پساسرمايه  مهم- ۴
  

- Inconsistencies of State Capitalism, London, 1969. * 
 
- On Bureaucracy: A Marxist Analysis, London, 1975.* 
 
- Ou va l′ URSS de Gorbatchev,Paris, 1989. 
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- Octobre 1917: Coup d`Etat ou Révolution sociale, La 
légitimité de la  Révolution    Russe, IIRE, 1992.* 
 
- E. Mandel & C. Harman debate de USSR, Socialism & 
Enghelab, N. 2,3,4.* 

 
 .اند اند به زبان فارسي ترجمه شده  مشخص شده*منابعي كه عالمت 
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         ن در دفاع ازمارکسيزمن در دفاع ازمارکسيزمن در دفاع ازمارکسيزمن در دفاع ازمارکسيزمييييششششيييي پ پ پ پييييمطالب شماره هامطالب شماره هامطالب شماره هامطالب شماره ها

         ۱۱۱۱    شمارهشمارهشمارهشماره

    هيأت تحريريه- سرسخن

   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

   بر نسل انقالب اکتبر چه گذشت؟

   ت هايانقالب اکتبر و مسأله مل

   ي در اتحاد شورويمسأله مل

   ت هاين و مسأله ملياستال

    نامهيک زندگيسنر؛ يسا ريالر:  و بررسي كتابنقد

         ۲۲۲۲شماره شماره شماره شماره 

    هيأت تحريريه- سرسخن

   يهتأمالتي در باره ماركس و جهاني شدن سرما

   رژيم سياسي جامعه بورژوايي

   ماركس، بحران كنوني و آينده كار

   بن بست ايدإولوژي بازار

   الملل كارك ري نقش و جايك اه رزا لوك زامبورگدر جنبش بين

   يك نظريه ماركسيستي از بوروكراسي - ول و قدرتپ: معرف و بررسي كتاب

   هاي تاريك لنين و تروتسكي  سال۱۹۲۰- ۲۱

   

  :ديري تماس بگري زي با آدرس هاهينشر يکاغذچاپ افت نسخه ي دريراب
domiran03@gmail.com 
taliee.publication@gmail.com 
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