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        شگفتارشگفتارشگفتارشگفتارييييپپپپ

 بعد یکم. نوشتم آثارش و ديسعبن ليدان درباره یمطلب شيپ سال چند
 تا کرد شنھاديپ و گرفت تماس من با مطلب آن خواندن زا پس یدوست
 دچار یتاحدود درخواستش از. سميبنو ويبد آلن درباره ھم یمطلب
. ندارد یمورد ويبد درباره نوشتن که ساختم متقاعد را او و شدم یشگفت

 متحده ا<تيا در جز ويبد آلن: بودند قرار نيا از امليد< زمان آن در
 شناخته یگريد کشور در ،یدانشگاھ طيمح در صرفا   ھم آن و کايآمر
 و فلسفه قلمرو در یخيتار فقر ليدل به ھم جا آن در و ستين شده

 در. شوندیم رايپذ سرعت به را یفرانسو یفرھنگ بنجل ھر استيس
 یارسانه یاچھره. شودینم محسوب ھم لسوفيف کي یحت ويبد فرانسه

 انيجودانش عمدتا   اشیونيزيتلو و ويراد یھابرنامه مخاطب که است
 که ھم رانيا در. باشندیم بورژواخرده روشنفکران و فلسفه رشته

" یزرد "به ھنوز" سبز "جنبش وته خير ھاابانيخ به انسان ھاونيليم
 و یاسيس نظرات نه و بود دهيشن را ويبد اسم یکس نه بود، دهينگرائ
 داشته توانستیم روزھا آن یھوا و حال با یمناسبت اصو< اشیفلسف
 را درخواستش و شد قانع من استد<<ت دنيشن از پس من دوست. باشد
 .کردم فراموش را ويبد و دميکش یراحت به نفس ھم من ،گرفت پس

  
 قيرف یسو از یامشابه شنھاديپ شيپ یچند که نيا تا ،گذشت ھاسال

 را او نھادشيپ ملأت و بحث یاندک از پس بار نيا. طرح شد یگريد
 نه و است ويبد اتينظر در تحول نه ام،دهيعق رييتغ ليد< ما ا.رفتميپذ
 در یاسيس طيشرا رييتغ علت، تنھا. ويبد به نسبت من در نظر رييتغ
 یابانيخ سبز داغ یروزھا یجا رانيا در روزھا نيا در .باشدیم رانيا

 زاآتش مواد یجا دربسته، یھااطاق زرد سرد یھاشب را ١٣٨٨ سال
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. اندگرفته ژکيژ و ويبد را گواراچه و سکمار یجا و زاخلسه مواد را
 .نديآفریم و طلبدیم را مترادفش پردازهينظر و لسوفيف یازمانه ھر
  
 انيم در گريد که ق اوليآن رف )بھزاد کاظمی(عليرضا  به را مقاله نيا

 .کنمیم ميتقد ستين ما
  
 نوع از ژهيو به است،" دم   "ئارتقا نترنتيا یھایژگيو از یکي

" یبخش "یبرا یمدت یبرا یادهيپد که نيا یمعنا به" د م  . "اشیفرھنگ
 چندان نه یمدت اندک از پس و شودیم شيستا درخشد،یم جامعه از

 در. شودیم" د م   "گريد دهيپد و شودیم فراموش کند،یم افول یطو<ن
 ديتشد ھم را دهيپد نيا نترنتيا". شودیم روز به دم   "یتنترنيا اصطcح

 و شود یم ترگسترده اريبس آن تيسرا دامنه یعني. کندیم عيتسر ھم و
 است" رخداد "نوع کي دم   و،يبد زبان به. ترکوتاه اريبس ھم آن عمر
" رخداد "کي به ليتبد خود ھم ويبد رياخ یھاسال در. عوام یبرا

 ھمان به کردند شروز دم   که سرعت ھمان به. است شده ینترنتيا
 که یگريد" لسوفيف " جايش راو کرد خواھد فروکش ھم سرعت
. گرفت خواھد باشد، داشته ايدن بر حاکم نظم حفظ یبرا یشتريب محاسن

  .بودند دگريوھا چهين ش انيآخر مورد دو
  

 یسرکوز کcين ،٢٠٠٧ سال در فرانسه یجمھور استير انتخابات در
 و بوشجورج  یاسيس قماش از ،یدارهيسرما حيوق جناح یدايکاند که

-بيرق یدايکاند بر بود، یبرلوسکون یاخcق از جنس و تاچر مارگرت
-یم یجمھور استير به و شودیم روزيپ ستياليسوس حزب از اش

 یسرکوز "عنوان با یکتاب فرانسه در سال ھمان در بعد یکم. رسد
 خاطر به که شودیم منتشر ويبد آلن قلم به ١"؟است یزيچ چه مظھر
 .افتدیم ھازبان سر سرعت به برد،یم کار به که یاتيادب و کcم لحن،

 یفرصت ھا است بلکه یو نه فقط آدم باھوشيد اذعان داشت که بديبا
- او که نبض جامعه را که ھمانا رسانه. دھدیز از دست نمي را نیطcئ

 یش ھستند را به خوبي ھایژگين ويتر بودن از مھمیشي و نمایا
. ص داد و به قول معروف تا تنور داغ بود نان را به آن چسبانديشخت

                                                 
1 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? Éditions Lignes, 2007. 
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اش را ی سال به خواب رفتگی، سین کتاب جنجاليو با نوشتن ايبد
 یجمھور سيرئ یسرکوز کcين ظاھر در که کتاب نيا. کندمیجبران 

 خوک و موش سگ، القاب و دھدیم قرار ديشد حمcت مورد را وقت
 یسرکوز نه حمcتش یاصل مخاطب واقع در اام دھد،یم نسبت او به

 یھادھه در ويبد آلن خود یھازم رھم و سابق یھاستيمائوئ بلکه
 از تيحما به ٢٠٠٧ سال یانتخابات مبارزات انيجر در که بودند نيشيپ
 کرو، نکليف کلوگزمان، رينظ یافراد. بودند برخاسته یسرکوز کcين

 از پس که ھا ستيمائوئ از یاريبس .کوشنر برنار ،یله و یھانر
 مواضع به سرعت به فرانسه در ١٩۶٨ مه یدادھايرو از یديناام

 یبانيپشت به شدند، ليتبد تاچر  وگانير مبلغان به و دنديدرغلط راست
 دولت سرسخت ھواداران از پرداختند، یستياليامپر یھایافروز جنگ
 ھم کومتح در ، ودرآمدند موجود نظم خدمت به ،لياسرائ ستيونيصھ

 ھم وزارت مقام به یحت ستياليسوس حزب ھم و یراست دست احزاب
  . دنديرس
  
-هظمcح قابل تياکثر شامل راست به چرخش نيا که است درست نيا
 وداع از پس آنان از چند یتن اما شد، یفرانسو یھاستيمائوئ از یا

 اي و وستند،يپ ستياليسوس اي  وستيکمون احزاب به زم،يمائوئ با گفتن
 ھارسانه به ھم یتعداد. کردند پا و دست خود یبرا یجائ ھادانشگاه در
 گروه کي رھبران ازيکی  ويبد آلن .وستنديپ یمطبوعات امور و

 یمتفاوت ريمس یحدود تا ،١٩٨٠- ١٩٧٠ دھه یھاسال در یستيمائوئ
 یزيچ چه مظھر یسرکوز "کتاب انتشار از شيپ تا که او. موديپ را

 فرد لسوفيف کي مقام در فرانسه در ی، سالگ٧٠ ، در سن"؟است
 در تا بود شده شناخته کايآمر یھادانشگاه شتر دريب و بود یناشناس

 ساختارگرا، به سوموم مکاتب یفرانسو لسوفانيف ھمه رينظ فرانسه،
 با شتريب زبان یسيانگل یکشورھا در که شکن، شالوده پساساختارگرا،

 آلن. شوندیم شناخته" یفرانسو فلسفه" اي و" یتئور فرنچ "مکتب نام
 آنان بازمانده نيآخر خودش گفته به و ھاآن نيترجوان واقع در ويبد

 شکست ستياليسوس حزب و فرانسه یبورژواز چپ جناح. است
 خود یھااستيس به ديمف را ويبد کتاب ،٢٠٠٧ سال انتخابات در هخورد

 به فرانسه یھاونيزيوتل و ويراد اتينشر ،یگروھ یھارسانه و دنديد
 از یکي کتاب نيا که یطوربه. پرداختند آن درباره غيتبل و بحث
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 افتادن زبان سربر  دنبال به. شد خودش نوع در  ھاکتاب نيترپرفروش
 چاپ ديتجد به اشان،یتجار یقو شم با یانتشارات یھابنگاه و،يبد اسم

 یھابنگاه یغاتيلتب موتور .پرداختند ويبد شدهفراموش یھاکتاب اکثر
 وپيوتي اھو،ي گوگل، ینتنتريا یمجاز یايدن آمازون، رينظ یانتشارات

 یحت و ستميب سده لسوفيف نيترمھم ،گمنام ويبد از کوتاه یمدت یط در
. رديگیم را دگريھا و چهين یجا ويبد حال. دنديآفر را کمي و ستيب

 و پانصد ونيليم کي از شيب ويبد نام برابر در گوگل یجستجو موتور
 ستيدو حدود آمازون یانتشارات غول کند،یم شنھاديپ صفحهھزار 
 یبرا و قهيسل نوع ھر یبرا کند، می عرصه فروش یبرا ويبد از کتاب

 مصور، اشکال در ان،يدانا نادانان، نوجوانان، کودکان، ،یسن ھر
 یاصل ابزار نيا ،یجمع یھارسانه. اهي س وديسف اي و یرنگ یپاورق

 ھواداران از شتريب مراتب به حاکم، یدارهيسرما نظام کيوژدئوليا
 وضع حفظ یبرا اشیسودمند و ويبد فلسفه تياھم به اش"چپ"

 .اندبرده یپ موجود
  

 یگاھيجا ھمان در ھم ويبد شد،ینم برنده انتخابات در یسرکوز اگر
 با ھم تيبشر و کردینم کشف را او ھم یکس ماند،یم یباق داشت که

 او یبرا که یشھرت با! کردینم دايپ يیآشنا ھادوران ھمه لسوفيف نيا
 شودیم دهيدم ويبد خفته ھاسال کالبد در یاتازه جان ،ندکرد پا و دست

 یھافستيمان مارکس، هيعل اما مارکس از ديتقل به سرھم پشت و
 ،"یستيکمون هيفرض" ،"فلسفه یبرا فستيمان: "کند یم ديتول مختلف

 یھایژگيو از یکي... و "یستکمون دهيا"، "فلسفه یبرا ومد فستيمان"
 مھم یھاجلوه از ھم یپروربت و است" يیفردگرا "یدارهيسرما

 در از دارد،ين بت به ھانهيزم ھمه در یدارهيسرما. است يیفردگرا
 يیکايآمر مجله. فلسفه نهيزم در جمله از و نما،يس ،ورزش نهيزم

Vanity Fair انتشار مختص ،امحتویب و سبک اريبس است یاهينشر 
 نيا. ووديھال یھاشهيھنرپ یعشق یماجراھا و ريتصاو ،حال شرح
 ويبد آلن با ،هفرانس زبان به اش شماره نياول در ٢٠١٢ سال در هينشر
 یلسوفيف واقع در و است، یووديھال ستارگان سطح در شھرتش که

 ساخته یليتخ یھالميف رينظ اش یفلسف  دستگاهکل و یووديھال است
 که کننده مصاحبه پاسخ در. کندیم مصاحبه هفرانس زبان به وود،يھال
  : دھدیم پاسخ ويبد ست،يچ تيبشر یبرا شيآرزو که پرسدیم ويبد از
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 نامه ب امشنامهينما براساس یلميف که است نيا ميآرزو« 

) Bard Pitt (تيپ براد را افcطون نقش و کنم هيتھ" یجمھور"
 ٢.»دکن فايا

  
 فلسفه با يیآشنا و ويبد ويسنار خواندن با تيپ براد معلوم قرار از

 ويبد و رديگیم دهيند را شنھاديپ نيا اشیجمھور و افcطون یارتجاع
 .کندیم اکتفا تئاترش ھمان به ھم
  
 یانوشته در او: ديگویم چه" یتئور فرنچ "و خودش درباره ويبد مينيبب

 در فلسفه یشکوفائ مرحله سه از سدينویم هفلسف خيتار مورد در که
 : ديگویم سخن خيتار

   
 اندک یزمان فاصله در بود، باستان وناني دوران فلسفه ن،ياول« 
 دھه تا cديم از شيپ پنجم دھه از یعني وارسط تا ندوسيمپار از

 فلسفه دوم،. اوردين دوام اديز که فشرده اريبس یدوران سوم،
 ھم نگيشل و شتهيف شامل که ھگل، تا کانت از یآلمان زميدئاليا
 جدھميھ اواخرسده از یاستثنائ کامc یزمان مقطع کي. شودیم
 اريبس یدوران در فشرده اريبس یافلسفه نوزدھم، سده لياوا تا

 سده دوم مهين در سهفران  درفلسفه که کنمیم شنھاديپ من... کوتاه
 یان مرحله سومبه عنو" یسوفران فلسفه"  را تحت عنوان ستميب

 آن اب لحاظ ھر از که یامرحله م،يافزائين بيشيبه آن دو مرحله پ
 ،دلوز سارتر، رينظ یافراد مرحله نيا. اندسهيمقا قابل دوره دو

 دا،يدر فوکو، آلتوسر، س،واستر یلوو ،یمرلوپونت بشcر،
 ٣.»شود یم شامل را  خودم شخص و <کان

 
  ستميب سده مارکس + ھگل مثابه به ار خود ويبد یگريد مقاله دربعدھا 

                                                 
2 - Vanity Fair, Alain Badiou : Brad Pitt est l’homme de la situation. 30, 08, 2013. 

3 - Alain Badiou, The advanture of French philosohy, New Left Review 35, September-
October 2005, p.67. 
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 به افcطون از ھم را یفروتن بلکه اشفلسفه فقط نه او. کندیم یابيارز 
  . استبرده ارث

  
 ھايیکايآمر و" یفرانسو فلسفه  "آن به ويبد که یسوم مرحله واقع به
 نيچند در است یاشنامهينما ھمانند ،اندنھاده" یتئور فرنچ  "نام آن بر

 از و. سندينویم را آن از یاپرده نامبرده یاسام از کي ھر که ،پرده
 مجموعه از یفلسف یسنتز ھست، ھم تئاتر کارر اند دست ويبد که جاآن

 عنوان به را آن و کندیم کcژ و یبندسرھم را یفلسف یھاپاره تکه نيا
 او. دھدیم ارائه ما به بشر خيتار در فلسفه تکامل در مرحله نيآخر
 بدھد، یعلم رنگ جوش،درھم آش و طعم بد ملغمه نيا به کهآن یبرا

 در موجود ميمفاھ و شودیم مدرن کيزيف و اتياضير دامن به دست
 کيزيدر ف اصطcحات و ھاواژه و یاضير در ھامجموعه هينظر

 به یربط نيترکوچک  آن ھاکه آن بدون ،بردیم کاربه ھم کوانتوم
  وابتدائی روش نيا از استفاده. دنباش داشته شده ارائه موضوعات

 یبرا. است گذارش هيپا او نه و شودیم منحصر ويبد به نه بندهيفر
 از" یفرانسو یتئور "یھالسوفيف استفاده ءسو از شتريب يیآشنا

 انهيافشاگرا و جالب اريبس کتاب به را خواننده ما ک،يزيف و اتياضير
 ٤.ميھد یم ارجاع "کمونتيو بر سوکال"
  
   نظرھم و دوست هامروز که یميقد یھاستيمائوئ از یکي ھزان، کيار
 ،١٩٧٠  دھهیوفرانس یھاستيمائوئ درباره یانوشته در است ويبد

 : کندیم فيتوص نيچن را آنان
  

) ١(: بودند برخوردار یژگيو سه از یفرانسو یھاستيمائوئ« 
 و بودند طلبقدرت اريبس بودند، گرا اراده و خودمحور اريبس

 تشدبه  )٢( کردند؛یم عمل زده شتاب اريبس خيتار به نسبت
 به و نيچ یفرھنگ انقcب ريثتأ تحت و بودند زده یدئولوژيا

 در خواستندیم شان،اندک تعداد رغمیعل و مائو، از ديتقل
                                                 
4 - Alan Sokal, Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob Paris 1997. 

 به زبان فارسی "  مدرن از علم مدرن؛ سوءاستفاده روشنفکران پست چرنديات پست " عنوان اين کتاب با
 .ترجمه شده است
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 کنند، عمل نيچ یفرھنگ انقcب سبک به فرانسه یھاکارخانه
 یبرا. بودند گراقوم و داشتند یسوم جھان اريبس یديد )٣(

- یم عرب کارگران سراغ فقط فرانسه یھادرکارخانه نمونه
 ٥.»رفتند

  
 انقcب آورفاجعه جينتا  آشکار شدن،١٩۶٨ مه جنبش کردن فروکش با

 توسط انسان ھاونيليم کشتار و عيفجا شدن برمc و ن،يچ در یفرھنگ
 نيمدافع از ٦ويبد جمله زا ھاستيمائوئ که کامبوج در سرخ رم  خ   ميرژ
 رسدیم انيپا به سرعت به فرانسه در یاسيس زميمائوئ عمر بودند، آن
  .شوندیم خارج چپ استيس صحنه از و
   

 و شودیم مشاھده ءاستثنا کي فرانسه در زميمائوئ یکل تحول انيدرجر
 در را اشانیاسيس تيفعال که بودند فکرانشھم از یاندک تعداد و ويبد آن
 که ،٧"یاسيس تشکل  "نام به ريثأت یب و کوچک یاسيس محفل کي

جاد يو اي بد.دادند ادامه بود، یستيآنارش شبه – یستيمائوئ شبه یگروھ
 آخر سده یھا از چند رخداد مھم دھهیکين محفل چند ده نفره را يا
 یتراز انقcب فرھنگآن را ھمبا کمال فروتنی کند و ی میستم معرفيب

 سال درن که ين رخداد قرن اي ایتي خاصیدر ب!  ھددین قرار ميچ

                                                 
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 بای امقاله دوآتشه، ستيمائوئ ويبد آلن ١٩٧٩ هيژانو در
-پلی رھبر به رسرخم  خ  ی ستيمائوئ ميرژ. کندیم منتشر لوموند هينشر در پوت،پل کارتيجنا ميرژ

ی ھااستيسی اجرا در. بود گرفته دست به کامبوج در را حکومت ١٩٧٥ سال از که توپ
 رکشتا نيا از ايدن تمام کهی درحال. نابود کرد را کشور تيجمع از چھارم ک ياز شيبی ستيمائوئ
 و فرستدیم کامبوج بهی نظامی روين شتر،يب کشتار ازی ريجلوگی برا تناميو ، دولتبودند شده مطلع

 تيحما در و تنام،يوی نظام دخالتی درپ را مزبور مقاله ويبد. سازدیم سرنگون را توپپل حکومت
 دست اشوضعم نيازا ويبدی طو<نی ھاسالی ط. سدينویم توپپل و سرخ خمر کارتيجنا ميرژ از

 به کننده مصاحبه کهی ونيزيتلوی ھابرنامه ازی کی يط در ٢٠١٢ مارس در سرانجام او. برنداشت
 چنان  اتخاذو مقاله آن نوشتن از بار نينخستی برا سال وسهیس از پس کند،یم اشاره مزبور مقاله

 .تأسف می کند اظھاری موضع

7 - Organisation Politique 
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- یم منحل بعد یکم ھم گروه و کندیم ترک را تشکل نيا ويبد ٢٠٠۴
  .شود
 

 یستيمائوئ یھایژگيو تمام جيتدرهب ويبد آلن گذشته سال ستيب یط در
 که اش،ینيب خودمحور یعني اول، یژگيو جز به دھد،یم دست از را
 ھم یجمھور استير به یسرکوز انتخاب. ندارد یمرز و حد گريد

- راست و کند حساب هيتسو اشیاسيس گذشته با تا شودیم یازهيانگ
 کنيول غامض یفلسف ظاھر به یھابحث پشت در را اشیاسيس یرو
 را خودش که يیجا آن از ما خودمحور لسوفيف. کند یمخف محتوا فاقد

 ريز را گذشته سال صد یستيکمون جنبش کل داند،یم زميکمون معادل
 گذشته، سال صد یدادھايرو از یعلم ليتحل یجا به. رديگیم ربض
 کي در را زيچ ھمه حمله ندچ با و ندينشیم اخcق معلم کي مسند در
خط  زيچ ھمهبر  و سوزاندیم باھم را خشک و تر زد،يریم سهيک

 و دودیم صحنه به لخت دوسيارشم چونھم سرانجام. دشکیم بطcن
" ستیيکمون هيفرض  "کتاب ،"مائو سرخ کتاب  "یجا به که یحال در

  !"افتمي افتم،ي  ": زندیم اديفر دارد، دست در را خودش
  

 به او. اندفھم رقابليغ نگارش سبک لحاظ به ويبد یفلسف یھانوشته
. سدينویم ھمگان یبرا فھم رقابليغ و مغلق اريبس یافرانسه زبان
 ھم را یميمفاھ و یفلسف یمحتوا ،اشقوج اجق نگارش سبک یسوا
 ھم یفرانسو فرھنگان با و ختگانيفرھ یبرا یحت رد،يگیکارمبه که

 یسيانگل مترجم یروز که کنندیم نقل ويبد از. ستين فھم و درک قابل
 صداقت از خاطر نانياطم یبرا کتاب چاپ از قبل ش،يھاکتاب از یکي

 او تا فرستدیم ويبد یبرا ار یسيانگل به ترجمه متن خود، ترجمه در
 که است بار نياول یبرا« سدينویم مترجم به پاسخ در ويبد. دھد نظر

 .»فھممیم را مطلب نيا سندهينو منظور
  

 شانگارش سبک از یکم دستو يبد یفلسف یھانوشته یمحتوا اما
 کو<ژ،. "دارد پسامدرن ھنر به یاريبس شباھت ويبد" فلسفه "کل. ندارد

 با برخورد در "یسوم "جھان روشنفکر". زدن هيبخ و ژکو<يبر
 شودیم مدھوش سپس و مرعوب مبھوت، امر بدو در ويبد یھانوشته

 در.  استسيح بر پل قديو ھم چون ظاھر شدن نور مسي به گفته بدو
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 به خصوص در و دارد یطو<ن اريبس نهيشيپ عرفان که عه،يش رانيا
 است یمناسب پادزھر و مرھم ويبد یھانوشته کشور، یکنون اوضاع

 شدهسرکوب  یبورژواخرده روشنفکران از یبخش یھازخم یبرا
  .پسامدرن فرھنگ قافله از اندهواپس م و ميرژ توسط

  
 با ويبد، ٢٠١٣ سال در فرانسه یاجتماع و یاقتصاد بحران اوج در

 فلسفه کل و کندیم یامصاحبه مه ماه در ابزواتور لونو هينشر
 : دھدیم حيتوض نيچن نيا را خودش" پچ یماورا"
  

 چهآن بر یعني است، ناممکن خود به ردنب حمله حل راه نھات«
- یم رممکنيغ یگريد از پس یکي ھاحکومت و رمستق نظم که

  ...است یواقع ناممکن که گفتیم <کان ژاک. نامند
 ارائه فقط اشفهيوظ. است استيس از یزيمتما کنش فلسفه، «
 روز یاسيس الزامات دربرابر ھمگون یمفھوم چارچوب کي

 جاديا مھم نيا یبرا یذھن چارچوب کي اما مارکس. است
  ...کرد

 ھگل خواھمیم من که ميبگو یفروتن کمال با تا ديدھ اجازه «
 از نه کيالکتيد کي جاديا مساله من نظر از. شوم نينو زميکمون
  ...است ناممکن نوع از بلکه آن یستينيدترم نوع

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

  ...یاسيس انقcب کي خواه و باشد عشق شيزا کي خواه ،یھنر
 ريمس ھگل، کيالکتيد در ینف به توسل با ن،ينخست زميکمون« 

 و یواقع دشمن چه دشمن، رحمانهيب ینابود به باور در را ندهيآ
 یدولت ارعاب به جا آن از و کرد استنتاج ،یاليخ دشمن چه
 ما قبول قابل وجهچيھ به امر نيا که است یھيبد. ديرس

 . ٨»...ستين
  

 اگر یحت که ميامواجه یمرا و عيمط یکيزيمتاف با ما مصاحبه نيا در
 یجمھور استير انتخابات ھنگام به که یکاليراد ظاھر به ژست

                                                 
8 - Le Nouvel Observateur, Mai 2013.  
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 ندارد یبوئ و رنگ ھم باز ميکن آن یچاشن ھم را بود، گرفته یزسرکو
 به ھم" اري خاوچپ "فتص بلکه ،"کاليراد چپ "صفت تنھا نه و

 که یمبارز و یاعتصاب کارگر کي ا،بکو نيژول. چسبدیم آن به یسخت
 دادگاه در ،یخصوص تيمالک مقدس ميحر به یاندازدست جرم به

 نيا از پس بود، ويبد آلن سرسخت وانريپ از که او بود، شده محکوم
 ويبد خانه واريد بر کاليراد لسوفيف به اعتراض عنوان به مصاحبه

 . ٩» ! ھاسوسول یبرا زمياف�طون: ويبد« : سدينویم
  

 پدرش. آمد ايدن به مرفه خانواده کي در ١٩٣٧ سال در ويبد آلن
 لنرما اکول از مادرش. ردووب شھر شھردار و بود دانیاضير

 رشته در است نام صاحب یفرھنگ موسسات از یکي که ،ورييسوپر
 هفلسف موسسه نيھم در ھم ويبد آلن خود. شد ليالتحصفارغ اتيادب

 پدر نيسنگ هيسا. پرداخت سيتدر به جاھمان در بعدھا و آموخت
  در. است آشکار کامc ويبد آثار هيکل در ادب اھل مادر و دانیاضير

 عنوان با وسي بطلماز ديتقل به را خود بکتا نياول ١٩۶۴ سال
 ١١"مدل مفھوم  "نام با اشیفلسف کتاب نياول. سدينویم ١٠"یالمجست"

 رنفوذيز کامc یفلسف لحاظ به ھاسال آن در. نوشت ١٩۶٩ سال در را
 هينظر درباره يیھاطرح "کتاب خصوص به بود، سارتر پل ژان فلسفه
 .١٢"کنش

  
 از پس. دوآتشه بود ستيمائوئ کي یاسيس ظلحا بهھا و در آن ساليبد
 نيا و ندينشی مفرو سرعتبه فرانسه در زميمائوئ تب ١٩۶٨ سال مه
 دستگاه که است بعد به ھاسال نيا از. شودیم ھم ويبد شامل یحدود تا

 ارائه و یبررس به که آن از شيپ. رديگیم شکل جيتدرهب ويبد یفلسف
 در مورد رابطه فلسفه و یانکتهست يد نب بپردازم، ويبد یفلسفدستگاه 

                                                 
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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 یم یآلمان یدئولوژيا در مارکس. ادآور شومياز مارکس را  زبان
 : سدينو
  

 یکي ین واقعيشه و آراء به زميفرود آمدن از آسمان اند« 
 است که در برابر فcسفه قرار یفين وظاياز دشوارتر

ه  کيیجااز آن. شه استي اندیانجيمیت بيزبان فعل. دارد
جه ي مستقل قائل شدند، در نتیک ھستيشه ي اندیفcسفه برا

 مستقل یک ھستي زبان ھم ید به آن شدند که برايآنان مق
 که در ی، زبانین است رمز و راز زبان فلسفيا. قائل شوند

 خاص خودشان یدشه در قالب واژه ھا، معنايآن آرا و اند
 یايا به دنشه و آري اندیايمسأله فرود آمدن از دن. را دارند

 ی زبان به زندگیاي، حال به مسأله فرود آمدن از دنیواقع
م که دغدغه ي نشان داد١ما در فصل . ل شده استيتبد

شه ھا و پرداختن ين انديدئولوگ ھا و فcسفه به ايخاطر ا
ن آرا و ي از ایستم سازي به آن ھا، و سیمنظم و انحصار

 یفه آلمانم کار است، بطور اخص فلسي آمد تقسید، پيعقا
فcسفه .  آلمان استیبورژواز خرده طيشراکه محصول 

 یاشان، به مثابه زبانن که زبانيبه منظور اذعان به ا
، و به منظور ی واقعیايس شده دنيرقابل فھم و دگرديغ
ک به يچ يد و نه زبان ھيو عقاين که نه آراء رفتن ايپذ

 خود قلمرو خاص خودشان را ندارند، که آن ھا یخود
 به یباشند، آری می واقعیات زندگيفا  مظاھر و تجلصر

 مردم، یشان را در زبان عادد زبانيھا فcسفه بانيا خاطر
  .١٣» که از آن منتزع شده اند، حل کنندی ھمان زبانیعني

 
 مارکس فيتوص نيا یدرست کامc معاصر" یتئور فرنچ "فلسفه زبان

 طوربه ويبد آلن و عما طوربه محفل نيا لسوفانيف. کندیم اثبات را
 اريبس" یفرانسو لسوفانيف "زبان. ھستند مدعا نيا شاھد نيبھتر خصا

 قالب در عمدتا   ھانوشته نيا. ديفھم توانیم یدشوار به  واست مغلق
 ميمفاھ ھم ھاواژه و ،غيرقابل فھم یانشائ با و ختهيگس ھم از جمcت

                                                 
13 - Karl Marx, Friedrich Engels, L'Idéologie allemande, 1845, P.473. 
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 زبان یول سندينویم هفرانس زبان به که آن با. دارند را خودشان خاص
 خاص زبان. ستين یگريد زبان چيھ هيشب اصو<   ست،ين فرانسه

 ھمه نه ھمآن و لسوفانيف یبرا یفلسف زبان کي. است خودشان
 نامانوس اريبس ھاواژه از آنان. اشانمحفل ھم لسوفانيف بلکه لسوفانيف

 ندارد یربط وجهچيھ به که برندیم کاربه يیمعنا در و کنندیم استفاده
- واژه یحت. شودیم مستفاد ھاآن از مردم یعاد زبان در که يیمعنا به
 ،"قتيحق" یھاواژه مثال یبرا. ندارند را جيرا یمعنا ھم آشنا یھا
 ،"دولت "،"یتھ "،"یوفادار "،"تيوضع "،"سوژه "،"رخداد"
 به را یبيغر و بيعج يیمعنا گريد واژه ھاده و" پروژه "،"مخاطب"

 یدرآوردمن یھاواژه مشکcت، نيا ھمه یسوا. دھندیم نسبت ھاآن
، "تيرخداد "،"تيليبد "،"تيگريد! "کنندیم ابداع ھم یفھم رقابليغ
 نيا. ديدار حق کامc د،يآینم خوشتان ھاواژه نيا از" (تيھمان"

  ). است افتهين ھاآن یبرا یبھتر یفارس یھامعادل سندهينو
  

 را" یتئور فرنچ "یاعضا که ھرچند است، ترهديچيپ ھم نيا از اوضاع
 یمشترک زبان که دانست یفلسف - ضد خانواده کي یاعضا توانیم

 خcصه. دھدینم را یمعن کي ھاآن ھمه نزد ھاواژه نيھم معھذا دارند،
 و بيعج اريبس ھم و است یانتزاع اريبس ھم ھاآن یفلسف زبان که آن

 رقابت عامدانه معلوم، قرار از. اندگانهيب یعاد مردم زبان با که ناآشنا،
-یم انگلس. شتريب ھرچه یسينو وجقاجق در ھاآن نيب است یديشد
 : سدينو
  

 ختهيفرھ فرد کي یبرا یفلسف گفتار کي اگر من نظر از« 
 هک ندارد را آن یستگيشا اصو< نباشد، فھم قابل یباسواد
- درباره که چه آن. ابدي انتشار و شود آن نوشتن صرف یمرکب
- کم بدون و یروشن به مطمئنا باشد شده شهياند یروشن به اش
 انيب قابل ھم یطو<ن یھایپردازعبارت و یروهيحاش نيتر

 از را ما یھانوشته که یایفلسف شر آن که ديآیم نظرم به. است
 افکار به نھادن سرپوش خاطر به شتريب اندازدیم افهيق و ختير

  .١٤»ھاآن یرسازآشکا تا است
                                                 
14 - Frederick Engels, Dialectique de la nature (1884). 
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 جمcت نيا انگلس یگوئ تو. نبود موافق انگلس با توانیم یدشوار به
 یگو ويبد آلن امر نيا در. است نوشته" یتئور فرنچ  "درباره را

 به شتريب اشیاسيس اتينظر ھرچه. است ربوده نيريسا از را رقابت
ه و دپردر  و یسينولقغم سبک بر ھم زانيم ھمان به رود،یم راست
 فرنچ "با که یاخواننده. شودیم افزوده ھم اشیفلسف یگوئمبھم 
 و نهيشيپ نداند، را آن با ويبد آلن رابطه باشد، نداشته یآشنائ" یتئور

 یھانوشته با که یوقت نداند، را امروزش به تا تکامل و یاسيس کارنامه
 طيشرا چه در ھاآن که بداند که آنیب شود،یم مواجه ويبد یفلسف

 کنند،یم دنبال را یاسيس اھداف چه و شده نوشته یاسيس و یاجتماع
 یمنظور چه به و چطور ،ندکرد دايپ یجھان شھرت شيھانوشته چگونه

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

  
نويسنده اين مطلب تcش کرده است تا در صفحات بعدی سيستم فلسفی 

 با توجه به محدوديت ھايی که يک چنين مقاله در چارچوب بديو را،
داوری . اين نشريه دارد، در زبانی قابل فھم به خواننده توضيح دھد

   .درباره دستگاه فلسفی بديو را برعھده خود خواننده قرار می دھيم
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        ووووييييبدبدبدبد    ييييفلسففلسففلسففلسف    دستگاهدستگاهدستگاهدستگاه

  
  

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

  ١٥.فروکاھد یبردگ هب
  

  
  

دان يمر از یکي کتاب از بازگفتن با ويبد دهيپد با يیآشنا و یمعرف یبرا
  : سدي نویاو م. ميکنیم شروع مج کاساحبل نام به ويبد یفرانسو

  
 ھم ترشيپ که گونه ھمان. ديآفر را یفلسف تهيمدرن زبان کانت«

- ینم ويبد و دگريھا نيب زيآمنبوغ یپرانتز جزدا يدر بودم گفته
 شھامت با ساننيھم به. است پرانتز کي فقط او ھرحال به باشد،
 به یول ،یاتيح و مھم یپرانتز جز ھم دگريھا که کنمیم اعcم

- یب اکنون اما. ستين ويبد و ھگل نيب پرانتز کي فقط ھرحال
 پرانتز کي جز ھگل که ميگویم و رومیم جلوتر بازھم باکانه

 ويبد و کانت انيم پرانتز، کي قطف حال ھر به یول بزرگ،
  .١٦».استنبوده

  
 سندهينو و سدينویم کتاب نيا بر یامقدمه یسرفروتن از ھم ويبد آلن

 صد نيب در را یاگونهانيھذ یھااوهي نيچن نيا نام یايجوان و جو
 اريبس یھاوهيش از دادنقرض ھم به نان. دھدیم یجا ايدن مھم سندهينو
ن که يخ ايطنز تار. است "یتئور فرنچ" حفلم یاعضا نيب جيرا

                                                 
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.  

وری و تئفرنچ "دانيول ، در کتاب  ، نوشته سه ورين"بديو در لباس تازه" به نقل از مقاله 
 .١٣٩۴، نشر کcغ، تھران، "آواتارھايش
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 دو ی، حتيیوين سوژه وفادار به رخداد بديا ،مج کاساحبل"  یوفادار"
اش  نام، نه تنھا استاد و فلسفهیايجوان جو سندهينو. اورديسال ھم دوام ن

اش یرود بلکه در کتاب بعدیو ميب بديکند و به سراغ رقیرا طرد م
ف ي توصیانيزم ھزيو را فاشيشه بدي اند١٧ "ويپس از بد" با عنوان 

 !نديافري بيین رخداد ھايتواند چنیاش فقط مو با آن فلسفهيبد. کندیم
  

 یمعنا به کيزيمتاف. دانست" کيزيمتاف "از دفاع ديبا را ويبد فلسفه کل
 عبارت که یشناسیھست با تقابل در ا،يدن در) ھستنده (یھست یبررس
 فرنچ "یفلسف پدر دگريھا. خود یبرا و ودخ در یھست یبررس از است
 یاعضا و کرد اعcم را اشیکيزيمتاف شکل در فلسفه انيپا" یتئور

 یادعا به اما ويبد. رفتند شيپ راه نيا در ھم" یتئور فرنچ "محفل
 من فلسفه«: ديگویم و رديگیم شيپ در را ھاآن خcف یراھ خودش

 .» ...و فوکو <کان، وتار،يل ،ینانس دا،يدر به است یطو<ن پاسخ کي
 نيا ريتاث تحت یحدود تا داند،یم آلتوسر و سارتر شاگرد را خود ويبد
 در یو از ديتقل به و است افcطون او یواقع استاد اما دارد، قرار دو

 . است یفلسف دستگاه کي ساختن تcش
 

 سوژه و ،رخداد ،یھست ،قتيحق مقوله چھار بر ويبد یفلسف دستگاه
 پردازدیم نکات نيا بهن ھا آدر عمدا   که او یاصل کتاب سه. وارنداست

 "رخداد و یھست "،١٨)١٩٨٢" (سوژه یتئور: "از عبارتند
، اخcق "یھاکتاب .٢٠)٢٠٠۶" (اھايدن یھامنطق "و ،١٩)١٩٨٨(

 اديبن س،يقد پل"، ٢١)١٩٩٢("  درباره شناخت ش ریجستار

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

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. 
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 مکمل یھاکتاب ھم٢٣) ٢٠٠۵ ("سده" و ،٢٢)١٩٩٧(" یجھانشمول
  . ھستند اشیفلسف دستگاه

  

        قتقتقتقتييييحقحقحقحق

" قتيحق" که  استیو مدعا. قرار دارد" قتيحق"و يدر مرکز گفتمان بد
است که یزياست، چ" کيمسأله پرات"ست بلکه يک نيک مسأله تئوري

، و ھر ٢٤ "تواند باشدی مرخداد"ک يقت فقط يمنشأ حق. "رسدیفرا م
ن يک بيک به يک تناظر يمول، ژه است و ھم جھانشي ھم ویقتيحق

 ی است، فراشدی رخدادیک استثتايست، بلکه يدانش و موضوع اش ن
ک رخداد يقت يک حقي " .جھدیرون مي بیز نوئياست که از دل آن چ

-بهاش یاي است که دنی در مواد ناھمگون آشکار شدگیاد شدهيناپد
 فلسفه ويدب یبرا. ٢٥"سازدی را آشکار مینيش بي قابل پريج تن غيتدر

... قتيحق به دنيازي دست یبرا دنيشياند از یانحوه« از است عبارت
 یھاقتيحق بر که است یعامل فلسفه... کند،ینم ديتول یزيچ چيھ فلسفه

 که است واضح فيتعر نيا در. »کندیم عمل ،دادرخ از شده استخراج
 ترنيپائ یکم. شودیم متوسل کيکوانت کيزيف و یاضير به ويبد

 ،"کيژنر "،"تيوضع "،"حالت "رينظ یگريد ميمفاھ که ديد ميخواھ
 ابداع کيکوانت کيمکان یبرا که یاتياضير از قايدق را" ژهيو نقطه"

 نکته نيا به شيھانوشته از کي چيھ در که آنیب ،کندیم اقتباس شده،
 .باشد کرده اشاره

  
 و علم ،ھنر ،عشق سپھر چھار در  صرفا  ھا"رخداد "ويبد نظر از
 که است نيا شودیم مطرح که یپرسش نينخست. دندھیم رخ استيس

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

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

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

25 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, op. Cit., p.104. 
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طه ي و در حدشو تحققم تواندیم سپھر چھار نيا در فقط" قتيحق "چرا
 ويبد خوشبختانه. دھدیرخ نم" نيد"ا يو "کار" مثال یگر براي دیھا
 به فلسفه "عنوان تحت یامقاله در و زده حدس را ما پرسش شيشاپيپ

 زبان به مقاله نيا. پردازدیم ن امريبه ا ،٢٦"خcق کرارت مثابه
 یھانوشته ريسا برخcف و شده نوشته ويبد خود است توسط یسيانگل
 ساده، اريبس یزبان ھستند، فھم رقابليغ فرانسه زبان به که او یفلسف
، است هفرانس زبان به یھانوشته در جيرا اصطcحات فاقد و فھم قابل

و به زبان يزان تسلط بدي در سبک نگارش بلکه مريين نه تغيعلت ا
 بودن یعلم به را خواننده که آن یبرا وا ن مقالهي در ا. استیسيانگل

 یھندس نمودار کي با) کند مرعوب ديبخوان (سازد متقاعد خود مطالب
-یم انيپا به ھم یاضير یھافرمول صفحه کي با و کندیم شروع
  .رساند

  
 
-یم آغاز او یمارکس ضد زميمارکس و آلتوسر از شيستا با مقاله نيا

 در فلسفه انکشاف و تکامل که دھدیم حيتوض خواننده به ادامه در. دشو
                                                 
26 - Alain Badiou, Philosophy as Creative Repetition.  

http://www.lacan.com/badrepeat.html 
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 که یگريد حوزه از است بوده یتابع ھمواره اشیخيتار مراحل تمام
 کيزيف (علم عمدتا   حوزه نيا گرانيد باور به هک ندارند یفلسف یتيماھ

 دگرگون را برداشت نيا که کندیم جزم عزم او. است بوده) یاضير و
 يش به زباندر کتاب ھا( کند آزاد علم سپھر زندان از را فلسفه و کند

رقابل ين نکته به زبان غي پردازد این موضوع  ساده مي که به اهفرانس
و  کندیمه زدن استفاذه ين مورد از فعل بخيکند مثc در ایان ميفھم ب

ھا هيفه ما باز کردن بخي شده بود و حال وظهيسد فلسفه به علم بخينویم
 به ھم را عشق و ھنر است،يس گريد  سه سپھرون امر اي ایبرا). است
 دکارت -  افcطون یبرا اتياضير حوزه تي اھماز ويبد. ديافزایم علم

 حوزه پوپر، - تھديوا - کانت -  دکارت یبرا کيزيف حوزه، تسيپني< - 
 - چهين یبرا یشناسستيزه زحوو  مارکس، - ھگل یبرا خيتار

 نيا با خودش که کندیم اضافه او. ديگویم سخن دلوز -  برگسون
 موافق شودیم فلسفه انکشاف باعث یرفلسفيغ زيچ کيکه  هينظر
 ٢٧" طيشرا "آن بر و کندینم محدود علم سپھر به را آن او اما. است
 سپھر ارچھ بستر بر فلسفه "طيشرا "ويبد نظر از. نھدیم نام فلسفه

 نايناب فلسفه« :سدينویم او. دارند قرار عشق و ھنر علم، است،يس
 در و. »برسد اش طيشرا به تا است دنيدو حال در ھمواره فلسفه است،

 در ھمواره در  خ   جغد« : ديگویبازم را ھگل معروف جمله رابطه نيھم
 دھدیم ارائه را  ومطرودکھنه تز نيا و ، »ديآیدرم پرواز به شامگاه

" طيشرا "با شخود ساختن منطبق از است عبارت فلسفه فهيوظ که
 نقش که است یمارکس - شايپ باور ھمان ،گذراندیم سر از که یتحو<ت
  :کندیم فيتعر نيچن را فلسفه ادامه در. نديبیم گذشته ريتفس را فلسفه

  
) ملتأ (فلسفه شب که است) تجربه (یدانائ روز دنبال به« 

 صبح اول،: است داشته وجود مرحله دو شهيمھ. رسدیفرام
 شادنبال به که عشق و ھنر است،يس دانش، در تجربه خcق
- یم که یاندهيآ تنھا .افتاده ازپا تمدن دوم، د؛يآیم فلسفه شب
 ،یابد یغروب ک،يتار و رهيت یاندهيآ ھمانا ميشو متصور ميتوان
 است، ودهب آن ینابود و مرگ ھمواره فلسفه ندهيآ رونيا از

 یھمگ دايدر و دگريھا چه،ين ھگل، کانت، ...شب در آرام یمرگ
                                                 
27 - Condition 
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 ک،يزيمتاف مرگ از کمدست اند،گفته سخن فلسفه مرگ از
 کي... دينزن را شانحرف گريد که نيگنشتايو و کارناب

 فلسفه خود که کندیم اعcم را فلسفه مرگ جھت آن از سوفليف
 به بلکه نو، فلسفه نوانع تحت نه ديشا. دھد ارائه را یديجد

 فلسفه نه و نو زيچ کي خcصه اي و نو، زبان نو، شهياند مثابه
 مرگ نيمب ینوئ فلسفه ھر رونيا از. نينو فلسفه بلکه نيشيپ

  »...است آن مجدد عروج و فلسفه
شگفتی  نکته او اما است، علم به وابسته فلسفه که گفت آلتوسر« 

 و است خيتار فاقد لسفهف که شد یمدع و گفت ھم یگريد آور
 شا گذشته در فلسفه ندهيآ جهيدرنت. کندیم تکرار را خود ھمواره

 سخن چهين زبان به ستيمارکس آلتوسر که شگفتا. است نھفته
 نيا. دھدیم خبر" ھمان "دان  يجاو بازگشت از و ديگویم
 یزيچ واقع به ست؟يچ در آن" تينماھ "و ستيچ" ھمان"

 یراراديغ تکرار هيشب یزيچ م،يدار لسفهف در رينامتغ و ناوردا
  .»"...ھمان " دان  يجاو بازگشت   کي یوسواس و
 زيچ کي ھمواره فلسفه چرا که نيا بر است یحيتوض نيا «

 عيبد و نو کامc کارش که کندیم فکر یلسوفيف ھر عتايطب. است
 اندبوده خيتار در یاريبس سانينوفلسفه. یانسان فقط یکار است،

 شد گفته کانت از بعد مثc. اندگفته ما به مطلق یھاسستگ از که
 بعد اي و. است ناممکن گريد کيکcس کيزيمتاف کانت از بعد که
 را فلسفه در زبان نقش توانینم گريد که شد گفته نينگشتايو از
... ندارد وجود یبازگشتیب زيچ چيھ فلسفه در اما. گرفت دهيناد

 و بوده که است" ھمان "ھمواره یفلسف کنش که است درست نيا
 در را آن یخيتار نهيزم ديبا اما است،" ھمان "تکرار
" ھندسه "طيشرا بستر بر افcطون مثال یبرا... ميرينظربگ

 لئقا زيتما معقول و محسوس نيب که بود اعداد هينظر و یدسياقل
 که بود فرانسه ريکب انقcب" یاسيس "طيشرا در ھگل. شودیم

 در ھم چهين ،گفت مطلق دهيا از و کرد فلسفه دوار را خيتار
 نيب رابطه که بود واگنر کيدرامات یقيموس" ھنر "طيشرا

  »...داد حيتوض را خودش فلسفه تولد و باستان وناني یتراژد
- رفتن نيپائ و با< و راتييتغ ھم و محتوا و هيمادرون ھم پس «
 یعلم ،یھنر ،یاسيس رخداد کي یپ در ھمواره فلسفه در یھا
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" ھمان "شدن متحول به منجر خود که دھدیم یرو یعشق اي و
 تيفعال که است شب یدرازا در لسوفانيف جه،ينت در. شودیم
 متحقق شاھد که ديآیم یروز آن یپ در که یشب آن کنند،یم

 اشفهيوظ و است، ديمف لسوفيف کي ...است" قتيحق "کي شدن
 نيا ريتفس ،شامگاه در و است قتيحق مشاھده ،صبحگاه در
   ».نيشيپ یھا نهيگز هيعل نو قتيحق

  
 را شده انيب دربا< یادعاھا و یفلسف تز بودن یعلم که آن یبرا ويبد
 دھدیم ارائه یاضير فرمول تمام صفحه کي بقبو<ند متردد خواننده به
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صرفا  به آخر مقاله  ران فرمول ھا ي او ا.مياآورده با<در  را آن که
شان با دھد و ربطیھا نم درباره آنیحين توضي کند، کم تریالتصاق م

 . گذاردین مقاله برعھده خود خواننده وا مي مندرج در ایاحکام فلسف
  
 رشته در اشتخصص یاحرفه لحاظ به که آن با مقاله نيا سندهينو
 اکثر نيچن ھم دارد، یآشنائ ھم اتياضير با عتايطب است، کيزيف

 از نه و ھافرمول نيا از نه اما است،کرده مطالعه ھم را ويبد یھانوشته
 یب یپا به را ھمه نيا معھذا .اورديسردرن یزيچ مقاله اول نمودار آن

-کيزيف ده حدود با را موضوع و انگاشته خود یاطcعیب و یاستعداد
اما گره از مشکل گشوده . گذاشت انيدرم فلسفه اھل و دانیاضير دان،

 بتواند مقاله نيا خواننده شايد اما. نشد و کماکان به قوت خود باقی ماند
ک يچ ين مقاله و نه در ھيو نه در ايبه ھر حال بد !بگشايد را مشکل نيا

 فقط در" یقت رخداديحق"ن که ي در اثبات ایليج دلي ھ،شيھااز نوشته
تواند متحقق شود، ارائه ی ماستيس و علم ھنر، عشق،طه يچھار ح

  .  ميري بپذیوئيک حکم بديد صرفا  به مثابه يباآن را دھد و ما ینم
  

        ييييهستهستهستهست

 نيتریاهيپا و نيتریابتدائ ،)ھستنده (یھست ،یاساس مقوله چھار از
 دفاق و ختهير درھم ٢٨"رگانهپ   "شکالا   در اھھستنده .آغازگاه و است

 مفھوم برخcف ھاهرگانپ   نيا ويبد یبرا. دارند وجود یانتظام ھرگونه
 یماد یھست ک،يزيف در یاديبن ذرات اي و کيکcس زمياليماتر در ماده

 کنيول ستندين ماده اھرگانهپ   که ھرچند. باشندیم هماد یورا و ندارند
 در ويبد که نيا با. کنندیم حمل خود با را ماده یھایژگيو و خواص

 کنيول کند،ینم یااشاره یافcطون یھا" م ث ل  "به آثارش از کي چيھ
 قايدق ويبد یشناسیھست. است یافcطون" م ث ل "ھمان ويبد" رگانهپ   "
 یھست کي ھستنده، سطح نيتريیابتدا در که یعني است، اتياضير

 و نامنظم ی"ھاھستنده "نيا ديگویم ما به ويبد. دارد یصور و فرمال

                                                 
 ،"رگانهپ   "معادل مناست که ) مالتيتود (Multitude بردیم کار به ويبد کهای  ویفرانس اژه و-  28

 . اقتباس کرده استدلوزبديو اين مقوله را ژيل . گذاشتم دربرابرش را چندگانه و گانه يوزنبر
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 یآگاھ که رنديگیم خودبه یساختار و نظم یزمان تنھاھم ريخته در
) شودیم کي ،رگانهپ   کي: ويبد زبان به (کنندیم کسب شناسانهیھست

 از ابژه خلق هيشب قايدق. نديآیم حساب به شوند،یم محسوب یعني
 در  Object Modelingروش به یوتري کامپیسيدر برنامه نو سرمدل

 رابطهن ي ادر ويبد نوشتهخ نگارش يتار یزمانھم. کياتانفورم ستميس
 سندهينو یادعا یبرا است یگواھ یزير برنامه در روش نيا ابداعو 

 نيا گويد بديو می.کيانفورماتج در يم رايو به مفاھيدر ناخنک زدن بد
 شوند، یساختار یدارا و گرفته نظم که آن مجرد به نظمیب ھارگانهپ  
 عبارت" تيوضع "کي ويبد زبان به. کنندیم جاديا ٢٩"تيوضع "کي

 انسجام« : ديگویمو يدب. افتهي ساختار یھاھستنده ٣٠"يیبازنما "است
 ٣١"یتھ "یرو اتيعمل نيا... »است شمارش عمل یدرگرو یقيامرحق
 که است) اتياضير (شمارش امر عمالا   قيطر از تنھا و رديگیم انجام
 به یااشاره کجا چيھ در ويبد جا نيا تا. شودیم متحقق ھستنده یھست

 .کندینم عقل توسط ذھن در آن متصورشدن و یافcطون یھا"م ث ل"
  

 اتيعمل یجا به و یافcطون" م ث ل "وئئ،يبد" ھستنده "یجا به اگر
 قرار را یعقcن یھاواکنش و یانسان ذھن ،آن یھاعامل و یاضير

 ترجمه فھم قابل زبان به را ويبد وجقاجق و لقمغ زبان یدرثان و ميدھ
 افcطون اتينظر صرفا   جانيا تا وي بدکه ميشویم متوجه گاه آن م،يکن
 .است کرده انيب" یتئور فرنچ "زبان قالب در را
  
 ،"فرانسه جامعه. "دارد وجود" تيوضع "تينھايب که ديگویم ويبد
 از او هک ھستند يیھاتيوضع نمونه از" یشمس منظومه "،"ھنرمدرن"

 ٣٢"تيوضع حالت "کي" ھاتيوضع "نيا مجموعه. بردیم نام ھا آن
 در که کندیم استفاده État کلمه از ويبد جانيادر. دھدیل ميتشکرا 

 او. تولد یمعن به ھم و است ساختار و حالت یمعن به ھم فرانسهزبان 

                                                 
29 - Situation   

30 - Répresantation 

31 - Vide 

32 - Etat de situations 
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 به که کندینم خصشم و کندیم یباز کلمه نيا با دائما شيھانوشته در
 مبھم و یسينو دوپھلو کلمات، با یباز اصو<. بردیم کار به يیمعنا چه
  .است" یتئور فرنچ  "یھایژگيو از يیگو
  

        رخدادرخدادرخدادرخداد

 دستگاه در. است ٣٣"رخداد "ويبد چھارگانه ميمفاھ از مفھوم نيدوم
 که است" یتيوضع "اي و" طيشرا "از عبارت" رخداد "ويبد یفلسف
 اي که يیھاقتيحق یعني (ناموجود اي و موجود- شايپ یھاقتيحق آن تحت
 یبرا پنھان یھاقتيحق یعني. ابنديیم یھست) ستندين فعال اي و اندنھان

 کي به شانشدن فعال یبرا رفعالي غیھاقتيحق و شان،شدن آشکار
 است یاهياول جرقه ھمان" رخداد "ساده زبان به. دارند ازين" رخداد"

  . شدن ويسوبژکت روند کي یبرا
  
  : سدينویم ويبد
 

 حاضر، یھست کي تکرار از است یکاليراد گسست رخداد« 
 را آن من که زبان و اجسام در شده رفتهيپذ تيوضع در یگسست

  »...امدهينام" ايدن نيا در مجموعه "کي
 یخارج آن به نسبت که رديگیم نشات یتيوضع از" رخداد"« 

 وجود ليبد" قتيحق" کي امکان که دھدیم رخ یجائ در ست،ين
 با گر،يد انيب به اي ت،يوضع کي بطن در یمازاد نقطه دارد،

 یزبان و یکيدئولوژيا ھنجار کي به را آن شودینم که یزيچ آن
  .کرد وارد

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

 یرو بر  راE" رخداد) "عامل (اپراتور اشیاضير فرمول در ويبد
 ساده زبان به. نديافريب قتيحق تا کندیم اعمال Ø "یتھ مجموعه"

                                                 
33 - Evénement 

34 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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 .نديآفریم" قتيحق "که است" یھست "در یالحظه وئئيبد رخداد
) يیگرااسم (زميناليمنو از یشکل کي توانیم را ويبد" رخداد "نيدکتر

 و ملحوظ خود که شودیم متحقق یزمان فقط واقع امر که دانست
 امکان که است نيا" حالت تيوضع "در" ھستنده "نقش. شود محسوب

 ديگویم ويبد .سازد متحقق را یشناسائ مورد ابژه که آورد فراھم را آن
 کي توسط گسست کي یناگھان طوربه یھست روند در یگاھ از ھر که

 کندیم تکرار را چهين حرف ھمان ويبد واقع به. شودیم حاصل رخداد
.  »کندیم ميتقس تکه دو به را ايدن یخيتار رخداد کي« : ديگویم که

 با و کلمه چند در را مفھوم نيا و است معروف یگوئنهيگز به چهين اگر
 دست و کندیم آن صرف کتاب نيچند ويبد اما، کند،یم انيصراحت ب

  . استازين مجرب مفسران به آن فھم یبرا ھم آخر
  

 ريز موارد به توانیم بردیم نام ھاآن و ازيبد که يیارخدادھ انيم در
شارد يزولت اثر ريستان و اي تری اپراعاشقانه؛ برخورد :کرد اشاره

 چير مالويميکاز اثر "ديسف نهيزم بر ديسف مربع" ینقاش تابلو واگنر؛
 توسط یگام دوازده نالوات یقيموس ابداع ؛یروس ساز   نقاش و مجسمه

 ساختمان کشف ه،ليگال توسط نينو کيزيف یگذار هيپا نبرگ،اشو
 انقcب س،يقد پل برابر در مصلوب حيمس  شدنھراظ ،ا.ان.د یملکول

 یفرھنگ انقcب ،هيروس اکتبر انقcب س،يپار کمون فرانسه، ريکب
 در یستي، حزب مائوئيرانا انقcب فرانسه، ١٩۶٨ مه ، جنبشنيچ

  : سدينویم ويبد .نپال
  

 احتساب امر. است ناھمگن ،یھست  بارابطه در رخداد«
 چرا ناملحوظند، جهيدرنت و بوده ینيبشيپ رقابليغ ھاتيوضع

 تيوضع "در نه و قراردارد یھست- نا بخش در رخداد کي که
 است نيا رخداد جوھر... باشندینم ملحوظ رو نيازا و" حالت

 خبر با آن از را ما و نگرفته یشيپ برآن یعcمت و نشانه چيھ که
 مان، بودن زنگ به گوش و مانیاريھوش تمام با. کندینم

 زده رانيح و یشگفت دچار را ما خود کرامت با ھمواره رخداد
 .٣٥»کندیم

                                                 
35 - Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme,. 
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 : سدينویم گريد یدرجا

  
 است وابسته قتيحق تيوضع کي رخدادھا نيا از کيھر رب« 
 نيا قتيحق به یوفادار از است عبارت یواقع" اخcق "تنھا و

 .٣٦»دھادايرو
 

 : ديگویم و دھدیم ارائه ھم یاوارونه فيتعر یگريد نوشته در او
 ديبا. »است رخداد کي به یوفادار یواقع فرآشد مثابه به قتيحق«

 از نه و است تردهيچيپ نيا از ويبد دوم فيتعر نيا که کنم اضافه
 آن چارهيب. ديگویم سخن" یوفادار به یوفادار "از بلکه ،"یوفادار"
 و وجقاجق جمcت نيا برابر در شتهگسر  وريمتح فلسفه یانشجود

 و خود را است مواجه لسوفانيف شاه با بلکه لسوفيف کي با نه مھمل،
  ! کندھرچه بيشتر حقير حس می

  
 اتيجزئ به ما دي، شااست رخداد کي فرانسه ريکب انقcب ويبد یبرا

 ميتوانب انقcب وقوع از شيپ یھاسال یاسيس یفرھنگ - یاقتصاد روند
 انقcب آن تحت که را یطيشرا مانیھاتcش با ميبتوان ديشا م،يابي دست

 قابل" ريکب انقcب "یعني رخداد خود ويبد نظر از اما. ميبدان را داد رخ
 وقوع از بعد یحت م،يدار آن به که ستين یدانش به کاھش اي و ليتحو
 که یدرحال ست،ا ینيشيپ تيوضع بر یدانائ و شناخت که چرا. آن

 رقابليغ جوھرش که دھد،یم رخ که است یامر ف،يتعر بر بنا رخداد
 یجبر جمع رخداد که معنا نيبد. است یانسان شناخت سطوت یدسترس

 دست "کي و،يبد رخداد هينظر در. ستين آن متشکل یفرآشدھا
 دست "تياسم آدام یاقتصاد هينظر در اگر. است درکار" ینامرئ
 ويبد هينظر دردر کار است،  است ینيمز یتيواقع که، رقابت" ینامرئ

 یعلت نه که است معجزه ینوع. است درکار یآسمان" بيغ دست "کي
 در تاس یالحظه فقط. یاندهيآ نه و دارد یاگذشته نه ،خيتار نه و دارد
 از پس مصلوب حيمس ظاھرشدن رينظ دھد،یم رخ صرفا   که خيتار

جود خود و یحت که (ويبد عcقه دمور رخداد س،يقد پل بر مرگش
                                                 
36 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 چه رسد به دارد طورهاس جنبه شتريب و دهشن ثابت ھم حيمس
 افکنده هيسا ويبد فلسفه کل بر  کهیرخداد ،)زاش پس از مرگيرستاخ

تواند یک رخداد ميل بر محمد ھم ي ظاھر شدن جبرئ با اين منوال.است
 نيا برعکس، بلکه ندارد، سرخود پشت در یعلت یوئيبد رخداد .باشد

 ديبا. ٣٧ استھاعلت علت   یعني شود،یم علت نندهيآفر که است رخداد
 اما د،يآیم وجود به چيھ از که نيا با یوئيبد رخداد که کرد خاطرنشان

 بطندر  اندرون، در بلکه ندارد، یجا آسمان در ويبد یبرا" چيھ "نيا
 ٣٨ "بود درون "ويبد زبان به و دارد یجا د،يآیم شيپ که یتيوضع
 هيپا بر که چرا باشد،یم ثباتیب  ونامنسجم ھمواره که یتيوضع. است

 ديتائ یبرا ويبد رابطه نيا در !است استوار نينخست" یتھ "کي
 : سدينویم و آوردیم مثال را فرانسه ريکب انقcب اتشينظر

  
 اما نبود ینيبشيپ قابل فرانسه ريکب انقcب رخداد که نيا با« 

 از شيپ جامعه که قتيحق نيا ساخت، آشکار را" قتيحق "انقcب
  .»بود نابرابر اريبس انقcب

  
 علت رابطهبه  اصو< و رديگیم یعوض را معلول و علت یجا ويبد 
 پس بودو فقر  ستم، ینابرابر چون ديگوینم او. ندارد باور یمعلول و

 پس اددی رو" انقcب "رخداد که يیجا آن از ديگویم او. شد انقcب
 آن در که است نيا در ويبد" رخداد "هينظر یاساس راديا .بود ینابرابر

-برنامه "اصو< نه و" یاستراتژ "نه و دارد یگاھيجا" کيتاکت "نه
 حذف ويبد یاسيس ژهيو به و یفلسف واژگان از ميمفاھ نيا تمام". یزير
- شهياند هيکل نايب در است یبارز نمونه ويبد" رخداد "هينظر. شوندیم

 ھاآن ھمه یژگيو که ،"یتئورفرنچ "ژهيو به و معاصر یانتقاد یھا
 ینقش اصو< ايھا در آن" یزيربرنامه "و" یاستراتژ "که است نيا

 .اندتياھم کم اريبس اي و ندارند

                                                 
آلن بديو " می دھيم به مقاله ای از دانيل بن سعيد با عنوان نده را رجوعن در اين رابطه خوا-37

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

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

Immanent - 38را از ژيل دلوز اقتباس می کند ، بديو اين مفھوم . 
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 خودش اش"رخداد "هي نظردر جا ھمه از بھتر ويبد یستيفرمال روش

 کمون و،يبد عcقه مورد یرخدادھا تمام انيم از. دھدیم نشان را
 نيا ويبد نظر از که چرا. است" رخداد "کي ینماتمام نهيآ سيپار

. است مترادف او نظر مورد" بخشیرھائ استيس "با کامc رخداد
 نظام از که رمنتظرهيغ ،یاتوده بود یداديرو سيپار کمون ويبد یبرا

 دولت زا و کرد، اداره ینينو شکل در را جامعه ،گسست یبورژوائ
 به که) ھادکمونار و کمونارھا (ديآفر ینينو سوژه کمون. گرفت فاصله
 از یالملل نيب سطح در یآگاھ یھافاعل سرانجام و ماندند وفادار رخداد
 بود نيا کمون  و مھممثبت یھایژگيو ويبد نظر به. گرفتند تشأن کمون

   اقمصد کمون سرانجام و نبود یخبر دولت و حزب وجود ازدر آن  که
 جوھر... ديرس آن به" طيشرا "از توانستینم که ناب شانس« 

 باز ميباش اريھوش ھم ھرچقدر است، دنشيرس خبریب ،رخداد
  .»ميشویم ريغافلگ شکوھش برابر در ما ھم
  

 ميخواھ شتريبدرباره آن  ويبد نظر و سيپار کمون به یبعد صفحات در
 طيشرا یھاجنبه از یکي تنھا ويبد که کرد اشاره ديبا معھذا. پرداخت

 یط در که یایاجتماع ميعظ یتضادھا تمام و کندیم برجسته را ینيع
 را شدند، انفجار نيا موجب و بودندشده تلنبار ھمیبررو نيشيپ یھاسال
 شروع از فرانسه جامعه تکامل او مثc کمون مورد در. رديگیم دهيناد

 نديبینم را ١٨٧١ سال در کمون وقوع تا ١٧٨٩ سال در ريکب انقcب
 رينظ یخيتار عيوقا:  ديگوینم ھاآن از یزيچ شيھانوشته خواننده به و

 یکودتا ريروبسپ سقوط سلطنت، یسرنگون ل،يباست زندان سقوط
 دوم، یجمھور سلطنت، بازگشت اول، یامپراطور و بناپارت ناپلئون
 با جنگ در فرانسه شکست دوم، یامپراطور و سوم ناپلئون یکودتا

 یاساس رييتغ ترمھم ھمه از و ،سيپار و فرانسه اشغال و پروس
 ،یدارهيسرما ريگچشم رشد ،ھاسال نيا یط فرانسه در جامعه ساختار

 آن شگفت. بورژوا طبقه شدنیارتجاع و نينو گرکار طبقه کي شيدايپ
 به و نديبینم را آن شکست کنيول پردازدیم کمون شيستا به ويبد که
ح شکست کمون و ي، چرا که توضپردازدینم شکست عوامل و ليد<

 - فلسفیاتي نظری پوچین وجھين شکست به بھتريپرداختن به عوامل ا
صرفا  " رخداد"و ي از نظر بد اصو<  .سازدی اش را آشکار میاسيس
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جه ينده، در نتي دارد و نه آی نه ایعنيخ ندارد، ياست، تار" لحظه"ک ي
ه در وقوعش نقش داشتند و نه سرنوشت پس  کیاینيشي پینه فرآشدھا

  . ندارندیگاھيت و جايو اھمياش نزد بدیاز لحظه صفر و انکشاف بعد
  

نامد، جنبش ھا را رخداد میای که بديو آندر بين آن رويدادھای تاريخی
 در فرانسه از نظر بديو، و اصو<  برای تمام اعضای ١٩۶٨ماه مه 

به واقع اين رويداد مھم بود که . داردای ، جايگاه ويژه"فرنچ تئوری"
ارائه " رخداد"اش از اين جنبش را با مقوله موجب شد تا بديو تحليل

ھای تاريخی تعميم اش را به ديگر رويداددھد و سپس نظريه رخداد
 ه،جانبداران یديد با ھم را فرانسه در ١٩۶٨ مه جنبش ويبد. دھد

 یاسيس - یاجتماع طيشرا به .ننديبیم ناصادقانه یحدود تا و یرعلميغ
 حزب مخرب نقش ھا،سال درآن ھا دانشگاه تيوضع فرانسه، جامعه
 کارانهسازش نقش و فرانسه ینياستال بن و خيب تا  فرانسهستيکمون
 یدرست به را ستيکمون حزب نفوذ ريز کامc .ت.ژ. ثیکايسند

 در یکارگر اعتصاب نيتربزرگ ترمھم ھمه از و دھدینم حيتوض
  . رديگیم دهيناد ،گرفت دربر را کارگر ونيليم ٢٠ از شيب که خيارت
  
 و  فرانسهستيکمون حزب یطبقات سازش و یانقcبضد استيس ويبد

اوج اين جنبش،  .گذاردیم زميمارکس حساب به را. ت.ژ.ث یکايسند
ای بود که دنيای سرمايه تا آن اعتصاب عمومی سراسری و طو<نی

د و بيش از بيست مليون کارگر صنعتی را در زمان به خود ديده بو
بديو اين جنبش بزرگ را ھم چون رعدی در آسمان بی ابر . برگرفت

خواھد مبارزه طبقاتی و به مثابه يک رخداد غيرمترقبه به ما می
بديو از پيشينه مبارزات کارگران از فردای پايان جنگ جھانی . بقبو<ند

اعتصابات بزرگ در سال : آورد  سخنی به ميان نمی١٩۶٨دوم تا سال 
 که فرانسه را فلج کرد ١٩۶۶ و اعتصاب عمومی ١٩۶٣، ١٩۴٧ھای 

بديو در اين رابطه سکوت کامل .  شد١٩۶٨و زمينه ساز جنبش مه 
کند، او را با تاريخ، اقتصاد، طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی می

برای يک يک ارزيابی . او اھل متافيزيک است. سروکاری نيست
، ۶٨مه  " در فرانسه دو کتاب  ١٩۶٨نی و علمی از جنبش ماه مه عي
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 را توصبه ٤٠ "ياغيان و توابان١٩٨٨- ١٩۶٨ !مه " و ٣٩ " یکل نيتمر
 .می کنيم

  
 یجائ آن از ،"هيروس اکتبر انقcب "یچگونگ نحوه مورد در اما ويبد
. ندارد گفتن یبرا یزيچ است، رخدادش هينظر برخcف کامc که

 سوژه "نقش برعکس. شتندا یجائ نيترکم آن در" شانس" که یرخداد
 کامc "کيتاکت"و " یاستراتژ" ،"یزيربرنامه "،"حزب "،"یانقcب

 .یستياليسوس انقcب کي یبرا دنيد آگاھانه تدارک یعني است، آشکار
 از متشکل" حزب "کي سال ستيب از شيب که یانقcب توانیمگر م

 و  کرداشیرھبر ،ديد تدارک کرد، ارک شيبرا" ھاسوژه "نيترآگاه
  !دانست" شانس "برحسب" رخداد "کي را  رساندیروزيبه پ سرانجام

در  سال ستيب از شيب که مائو یرھبر به نيچ انقcب ،اقيس نيھم به
 کماکان ھم یدولت قدرت کسب از بعد سال ستيب حدود و ان بوديجر

 را و،يمورد عcقه بد مائو یفرھنگ انقcب منجمله داشت، ادامه همبارز
  .یوئيبد" رخداد "کي به جز کرد هيتشب یزيچ ھر به شودیم
  

 ینقش اصc اي" شانس "و،يبد عcقه مورد یھا"رخداد "از کي چيھ در
 یاقتصاد و یاسيس -  یاجتماع عامل ھاده انيم در یعامل اي و نداشته

 لميف کي از که است نيا ھمانند کندیم ويبد که یکار. بودند گريد
 از یکي از ینامتحرک ريک تصوي مختلف، عيوقا از پر یطو<ن
 م،يبزن جا لميف داستان تمام یجا به را یپر تحرک لميفک ي یھاصحنه
 ھم خود قهيسل مطابق و مينيبرگز را خود عcقه مورد گريباز عکس

 .یوودي ھالجانيپرھ لميف کي یغاتيتبل شيآف رينظ قايدق. ميکن ريتفس
  
  : دسينویم نيلن

 ھر و دھدینم رخ یامعجزه چيھ خيتار در و عتيطب در« 
 انقcبات ھمه مورد در که یانکته خ،يتار در یناگھان گردش

                                                 
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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 و گذاردیم شينما به را یایغن یمحتوا چنان کند،یم صدق
 یخاص و رمنتظرهيغ یھايیآراصف و یمبارزات اشکال چنان

 را آن یعام ذھن که سازدیم آشکار را ريدرگ یروھاين از
  )دور از يیھانامه: نيلن (».پنداردیم آسامعجزه

  
 ینقش نيترکوچک" شانس"تا به امروز " علم "طهيح درن که يا

 مورد در اما .ح نداردياز به توضي است که نیھي چنان بداستنداشته
 م،يباش" شانس "نقش شاھد یگاھ یموارد در رگا ھم" استيس "حوزه
 .کنندهنييتع عامل نه و گريد عامل ھاده نايم است در یعامل شانس

 اما،. دارد یشتريب تياھم شانس نقش" ھنر "قلمرو در د بتوان گفتيشا
 و است" عشق "حوزه دارد، یمھم کامc نقش شانس که یاحوزه آن
 نوع آن از اصو<   گريد کمي و ستيب سده در که چرا درگذشته، ھمآن

 در کتاب کي خود ويبد که ستين ھم جھتیب و ستين یخبر ھاعشق
 یتئور ديشا برد،یم نام" قمار "از اگر ويبد. است نوشته رابطه نيا
  .کردیم دايپ یبھتر مصداق اش "شانس"
  

 یبرا نادرست یواکنش ويبد" رخداد "یتئور که ديرسیم نظر به نيچن
 هيتسو یعني، استاش  مائوئيستی- یستينياستال نهيشيپ از یخcص
. اش"یستيمائوئ يیگرااراده  "با و" ینياستال زمينيدترم "با حساب

 ینسب یاسيس ثبات از یناش دھنده آزار یتحرکیب و سکون یروزمرگ
 ،١٩۶٨پس از مه  یھادھه در یستياليامپر یکشورھا در يیبورژوا

 حوصلهیب اما ھستند، یمتفاوت و بھتر یايدن خواھان که یکسان آن یبرا
 را اشانيیبورژواخرده یاھايرو بتواند که یاستثنائ لحظات تشنه و

 و دارد اريبس ذبهاج رخداد یتئور کند، برآورده نهيھزیب و عايسر
-یم برآورده را جامعه از بخش نيا یآرزوھا رخداد سکو<ر معجزه

 رخداد، معجزه دينو دادن با که ستين نيا ستيکمون کي فهيوظ .کند
 خودکار کارکرد جهينت که یایبانقc یھاتيموقع انتظار در را ھاتوده

ن ساموئل يه سنگي سا.کند رھا خود حال به باشد، نظام خود یتضادھا
خ را با صحنه تئاتر ي صحنه تارويباد.  شودی مشاھده میب ک ت به خوب

  . گرفته استیعوض
 دھه از بعد در مھم رخداد سه به خود یھانوشته از یکي در ويبد

 یاسيس یسازمان ؛رانيا انقcب  سال اول: کندیم اشاره ايدن در ١٩٧٠
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. هللاحزب جنبش  وجاد کرده بود؛ي اخودش  که"یاسيس تشکل  "نام به
 ترک را تيخاصیب سازمان آن شخصا خودو يبد که آن خيتار شخندير
 گريد رخداد دو مورد در اما. شودیم منحل ھم بعد یچند و کندیم
 به حيتوض به یازين سندهيون هللا،حزب جنبش و رانيا انقcب یعني

شل يو ھم چون ميران، بدي در رابطه با انقcب ا.نديبینم یرانيا خواننده
 ی برای در ماه را مصداقینير امام خميت تصويفوکو، معجزه رو

 که در مخالفت با  تشکل یگري دیو در جايبد. ديدیه رخدادش مينظر
سد، در ينویاش م مطلوبین سازمان دھيو در باره ا شکال نو" یحزب"

 و در ٤١ بردی خودش نام ميیکذامحفلداخل فرانسه از ھمان 
 یستيجنبش زاپات در لھستان، دارنسکيجنبش سولگر از ي دیکشورھا
  . ست ھا در نپاليمائوئران و يک، انقcب ايدر مکز

سازمان کان و ي واتیدارنسک، سرنوشت لخ والسا، رد پايت سوليحکا
اشان باشد، پاپ پل دوم به ی به افشای لزومتر از آن استا شناختهيس

ش از ي پیدارنسک حتياش در رابطه با سولیستيکمونپاس خدمات ضد
ھا پس گذشت ستيجنبش زاپات اما .رديگی مین جايسيمرگش در رده قد

اشان ھم تنھا افت بلکه در ھمان منطقه محدوديسال ھا، نه تنھا گسترش ن
در . ھا اجازه دھد به آنیت مرکز ھستند که دولیمجاز به اقدامات

 یھا و ابزارھا به سون روشي شده، با ای جھانیه داريدوران سرما
، اما یک پروژه جدي شباھت دارد تا یشتر به شوخيرفتن ب" زميکمون"

 یھاستيالي سوسیھاطرح. ديآی ميیويبد" یستيده کمونيا"حتما به کار 
در سده نوزدھم ) هيشارل فور (ا فا<نستريو ) ن کابهييات (یکاري ایليتخ

اما . ويبد "یستيه کمونيفرض"تر بودند تا پروژه کيت نزديبه واقع
 باعث ی حتی نپالیست ھاي مائوئیعنيو ين رخداد مورد عcقه بديآخر

م ر یھاستياد مائوئيشود چرا که ما را به یخنده ھم نم  کامبوج، خ 
 و حمايت شرم ت کامبوجيک سوم جمعيکشتار ، پل پوت سرخ، صدر

  !٤٢اندازدیم آور بديو از آن 

                                                 
41 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 
(collection "Ouvertures"), 2009, p. 154. 

اين که در حالی که ) تلخ برای بديو و شيرين از نظر نويسنده اين مقاله( طنز تلخ و شيرين تاريخ -  42
که رھبر حزب مائوئيست ھای نپال، برای بار مشغول نوشتن اين جمcت بودم، راديو اعcم کرد 
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 از خود که ،یسيانگل به" رخداد وی ھست "کتاب مترجم فلتھام، وريال

 عمدتا   کتاب اين  که است باور نيا بر است، ويبد پروپاقرص ھواداران
  .است یخيتار زمياليماتر هيعل و خيتاراز  یستيمارکس برداشت هيعل
  
-، پسایستيمائوئ- یستيني سه مرحله استالبي به ترتیاسيو به لحاظ سيبد

و که يبد" رخداد "یتئور.  کرده استی را طی، و افcطونیستيمائوئ
ن سه مرحله يک از ايه جھانشمول باشد در ھر يک نظريقرار است 

ف يتعر.  ھم داردی متفاوتیھارد و سوژهيگی به خود می متفاوتیانمع
 متحول یگريده دينند ھر پد ما،خ خودش را دارديرخداد ھم تارو از يبد
. اش استیاسي عمدتا  از نوع ساشراموني پیدادھايشود و تابع رویم

 مرحله دوو، دست کم ي آن توسط خود بدی جھانشمولیبرخcف ادعا
مرحله : توان مشاھده کردیو ميز در انکشاف مفھوم رخداد نزد بديمتما
. قرار دارد" خيتار"ھنوز تحت الشعاع " رخداد" آن یه که در طياول

شرفت خزنده و يھنوز به مثابه تداوم و پ" قتيحق"ن مرحله يدر ا
. شودی دل آن ظاھر م از در رخداد ویطور ناگھانهخ بي تارینيرزميز

ن مرحله يدر ا .خ قطع نکرده استيتاراز ش را ارخداد ھنوز بند ناف
ک ي، آن ھم در فرانسه در ست استيک مائوئي یاسيو به لحاظ سيبد
  !شرفتهي پیداريهشور سرماک
  

 قت نسبتيو، حقي نزد بدیشه رخدادي اندیريگدر مرحله دوم از شکل
 پس از وقوع رخداد است که به یعني است، ینيپسک امر يبه رخداد 

اش شود، جنسیو مين مرحله سوبژکتيدانش در ا. ميابيیآن دست م
 ینطق نه از میقتين حقيچن. شودیم" قان نابيا "شود، یعوض م

ف يشود تعریقت را نميگر حقيد. ر استيپذکند و نه اثباتی میرويپ
 :کندیاش را ھم وضع منيکند و قوانیف ميکرد، خود، خودش را تعر

                                                                                                
رخدادی که . دوم به مقام نخست وزيری منصوب شد و بدين طريق معجزه رخداد بديويی متحقق شد

باشد، توسط " ضد قدرت"و " ضد دولت"،"ضد انتخابات"، "ضد پارلمان"، "ضد حزب"قرار بود 
" فرضيه کمونيستی" اعماق چاه تھیبرای بار دوم در نقطه مازاد انتخابات، به وفاداراشسوژه 

توشيح يک جمله ای حکم نخست وزيری سوژه وفادار بديويی، بھتر از صد ھا . کندبديويی سقوط می
پل .  فلسفی اين مھم ترين فيلسوف راديکال دوران ما را نشان می دھدجوھرصفحه استد<<ت، 

  .ھايش را بر او ببخشداش کفرگويیقديس
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قت و يحق. ٤٣" ديآی بوجود می و سردرگمیکي در تاریقتيھر حق"
 و یه انقcب علمين مرحله شباھت دارد با نظري در ايیويرخداد بد

ن فلسفه است که يحال ا. ٤٤نزد تامس کوھن است" ديدقت جيحق"کشف 
   . کندیدھد و آن را اعcن میص ميقت را تشخيوجود حق

  
- سال. رديگی را در برم١٩٩٠– ١٩٨٠ یھا دھهیھان مرحله ساليا

در " چپ"س جمھور ين رئيتران اولي فرانسوا میاست جمھوري ریھا
در سطح  برالي ل نئویھااستيه و سي تھاجم سرمایھافرانسه، سال

 ی شوروی فروپاشیھا سال،زمي مائوئی ورشکستگیھا، سالیجھان
ان يتران و پاي میاضتي ریھااستي از سی سرخوردگیھاسابق، سال

ه يزم بازار، علينيه دترميمرحله علن ياو در يفلسفه بد. توھم بزرگ
 یضات نژاديه تبعيعل ،یستيونالي ناسيیگراه فرھنگي، علیوفاق جمع

 منغع�نهز و مقاومت ي منطق ستی از نوعوال رشد است در ح
انش ي که مردم بی به رخدادی وفادار سطحتا، استيس. برخوردار است

 است که با قرار گرفتن در پشت ی مبارز کس.ابدي یکاھش م،  دارندیم
 خود را  از راه برسد،ی که قرار است روزین رخداديا خطریب دهيا

چه يل شدن به عامل و بازيدر برابر خطر تبد تادارد يمسالم و منزه نگه
  .کند مهيب، خود را سا، حزب و دولتي کلیھایبوروکراس

  
اش چنان )زميني استال- زم يبخوان مائوئ(زم يني لن- زمي مارکسیورشکستگ

اش ی جوانیستکانيک ميالکتياز چاله دکه کند یج ميو را کله پا و گيبد
نک يا. کندی سقوط می زمختیکيکتاليدزم ضدي فرمال–زم يبه چاه دگمات

و " لسوفيف"ن ي، ب"باور"و " قتيحق"ن ي مطلق بیتخالف و ناھمخوان
- به آنیاسيو، به لحاظ سينزد بد" خيتار"و " رخداد"ن ي، ب"ستيسوف"

- ینم"  نابيیاراده گرا" جز یشود که حاصلی می منتھیبستچنان بن
 و ی متجل نابزميفcطونزم در اي مائوئیھاحال تتمه. تواند داشته باشد

ن ياز ا! ھاتودهاز  و ی عمومیانه از فضانفرار متفرع: شودیحل م
ته جامعه يکاليو و رادي بدیته فلسفيکالين رادي بیاريه  شباھت بسيزاو

                                                 
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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 وجه یاسي سیعملیشود، انفعال و بی مشاھده م٤٥ويبورد یشناس
  .  استمشترک ھر دو

  
  ھمطبقه کارگر و  شدن استويقت فرآشد سوبژکتيو حقياز نظر بد

شعاع ال است که تحتی، چرا که عنصری جامعه شناختشودیم یامقوله
ا وجه سوژه شده طبقه ي پرولتارکنيولقرار دارد،  )آلتوسر(ساختار 

 متوقف یستي مارکسهيات اوليھين بديو در ھميبد. رزمدیاست که م
د و کارگران گردیحاضر و آماده  منقد و او دنبال پرولتر . شودیم

 ی دشوار اما.داندی میا اقامت را پرولتر واقعيمھاجر فاقد اجازه کار و 
ارتقا ) پرولتر(سوژه به سطح سوژه -نا چطور طبقه  کهن استيمسأله ا

ق آن ساختار ي <زم است که از طریانجيک مين امر به ي ایبرا. ابدي
-ی میاژه سوینامند که حامی را حزب طبقه میانجين ميا. را شکافت

زند تا از یبر مانيو ميبد .زديریھم م را بهیشود که روابط طبقات
 ناست بدوياست بدون حزب و سيسو ي بد.ھا فرار کندیبرابر دشوار

-چيکند ھیاش از ما دعوت م تحقق پروژهیو برايبد. خواھدی ماستيس
ه انتظار  بی رخداد بعدبرای وقوع خود به خودیم و ي نکنیکار
است ي ظرف س،"آن "و " لحظه  "بلکه" تاريخ" نه چرا که! مينيبنش

  :د ھستن
  

  ھستنديیھایزينامم، آن چیاست مي را که من سیزيآن چ « 
- ی نم و برجستهزي کوتاه خود را متمایھاکه جز در سکانس

   گردند و دریمازسازند و اغلب به سرعت به حالت اول ب
  .٤٦»  روندیل مي امور روزمره تحل درشان ابازگشت

  
 اشتراک نظر دارد و زبان او را و يبا بد یاريبسدر موارد ژک که يژ

  :  کند یف مين توصين سال ھا را چنيو در ايفلسفه بد ، فھمدیخوب م
  

                                                 
Pierre Bourdieu - 45  )فرانسوی سرشناس شناس مردم و شناس  جامعه - ) ٢٠٠٢-١٩٣٠ 

46 - La Distance politique est le bulletin de l’Organisation politique (Organisation 
avec majuscule), dont se réclame Badiou. Février 1995. 
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ک پس از پاسکال يزم دگماتيسيسنده در سنت کاتولين نويآخر« 
 رخداد –قت يم ناگفته حقي پارادیني دیوح... و مالبرانش

  .٤٧»است

            سوژهسوژهسوژهسوژه

 است،" رخداد "با ميمستق ارتباط در که ويبد فلسفه یاصل ميمفاھ از یکي
 رخداد از سوژه ويبد یبرا. ھستند ٤٨"شدن سوژه "و" سوژه "مقولهدو 

 به نيا اما. است رخداد کي یاحتمال محصول یعني شود،یم زاده
 .باشدینم رخداد از یکيمکان شيزا یمعنا

  
 که" یقتيحق "بواسطه که تاس ٤٩"سک  " آن" سوژه "ويبد فيتعر به
 یعاد فرد کي یعني. شودیم ليتبد سوژه به کند،یم انشيب" رخداد"
 که است رخداد نيا یط در و" رخداد "کي با مواجه در" سک   "کي
- یم سر از را شدن سوژه روند«  ويبد انيب هب و شود،یم" سوژه "کي

  . است ینيپس رخداد به نسبت سوژه رو نيا از. »گذراند
  

 :  سدينویم رابطه نيھم در
 کي شدن تيقابل بلکه شود،ینم یندگينما فرد توسط سوژه« 
 از سک   کي آن قيطر از که است یوجھ سوژه... است فرد
 .٥٠»شودیم یذھن زميفرمال کي وارد حضورش، قيطر

 
-یم و دھدیم ارائه سوژه از یگريد متفاوت فيتعر گريد یجا در
  :ديگو

                                                 
47 - Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, p128. 

 واژه ھمان است،ی ذھن عاملی معنا به ھمواره مقاله نيا در که Sujet یفرانسو کلمه برابر در -  48 
 به. نشودی نادرست ريتعباز آن  و برساند بھتر را ويبد ورمنظ تا مياداده قرار را "سوژه"ی فرانسو

 .را" گی سوژه" Subjection، و "شدن سوژه" Subjectivaton ھای واژه برابر در اقيس نيھم

 ،سک   واژه ما. است کالبد و جسم بدنه، ن،ت ،بدنی معنا به که گيردیم  را بکارCorps واژه ويبد -  49
 .مياداده قرار ، را در برابر آننشده ژهسو ھنوز تيھویب فردی معنا به

50 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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  یعاطف طيشرا به بلکه شود،ینم زاده داديرو از صرفا   سوژه« 
 با اشرابطه بر مشتمل تنھا نه طيشرا نيا که... دارد یبستگ ھم 

 ھم سک   خود به بلکه ند،يآفریم تازه قتيحق که است رخداد
 یچگونگ ر،يمس که است یزيچ ھمان سک   نيا... است وابسته
 د،يجد قتيحق کي به ت،يواقع کي به يیبازنما و یھست فرآشد،
  .٥١»کندیم نييتع را کند،یم اتخاذ سوژه که یشکل مطابق

  
 نياول:  است برخوردار یژگيو سه از شدن سوژه فرآشد ويبد نظر از
 در شدن سوژه یعني ،یجمع استیامراست که سوژه نيا اشیژگيو
 کندیم اشاره بcفاصله اما. است یجمع شهيھم یاسيس رخداد کي یپ
 گريد حوزه سه در و کندیم صدق استيس زهحو در فقط نکته نيا

 چيھ شدن سوژه ويبد نظر از. باشد ھم یفرد تواندیم علم و ھنر عشق،
 - یاجتماع گاهيجا با نه و دارد فرد کي یانسان جوھر با نه یارتباط
 سه در سوژه ديگویم او. است رخداد امديپ صرفا   بلکه او، یطبقات
 سک   آن". شياندکيتار"  و ،"تجعمر "،"روفادا: " شودیم ظاھر شکل
 است رونيھم از. بماند وفادار رخداد قتيحق به نسبت که است انسان

 ندهيآ به رو که کندیم فيتعر" برنامه  "کي مثابه به را انسان ويبد که
 سارتر استادش یرو دنباله قايدق ويبد سوژه، یگرهيت نيا در. دارد
- نيبد ،"است متقدم جوھر بر یھست "که بود باور نيبرا سارتر. است
 شکل که است ايدن در اشیھست تحقق از پس ھستنده جوھر که معنا

 سوژه شدن ساخته و گرفتن شکل امر معادل نکته نيا ويبد نزد. رديگیم
 یباف فلسفه کل که ميکرد مشاھده ھم مورد نيا در. است رخداد هيسا در
 زمياليستانسياگز فلسفه با یچندان تفاوت ويبد سوژه – رخداد یتئور و

 رقابليغ و متفاوت انشيب و یزبان چارچوب تنھا نداشته، سارتر پل ژان
  . است ترفھم
  
  "آن بر ويبد که است انسان بودن" برنامه  "ھمانا سوژه دوم یژگيو

 هينظر به گرددیبرم ھم مقوله نيا! نھدیم نام" وانيح یگرائانسان

                                                 
51 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 
(collection "Ouvertures"), 2009. 
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 جا نيا در که یاشده شناخته هينظر ،آلتوسر  نزد"یگرائانسان- ضد"
  .مينيبینم آن حيتوض به یضرورت

 کي یابيتيھو که است نيا ويبد نزد سوژه هينظر یژگيو نيآخر
 متحقق تواندیم رخداد خود درون از و ويسوبژکت یاگونه به فقط رخداد

 مثابه به رخداد«  که است معنا نيبد نيا. است" درون بود "یعني، شود
 فھم قابل یل  ع   يیدادھايرو سکانس مثابه به نه و دارد وجود رخداد کي

 و یانتصاب کنش کي توسط ديبا رخداد. ھستند ینامسلم امر ھمواره که
 نام" مفسرانه دخالت " نکته نيا بر او. »شود ليتکم ويسوبژکت لزوما

 دانيم وارد" یوفادار "مقوله که است رابطه نيھم در قايدق. نھدیم
  .شودیم
  

        ييييوفاداروفاداروفاداروفادار

 یراثيم مقوله نيا. دارد جانبه ھمه یحضور ويبد نزد" یوفادار "مقوله
 به مانيا و باور امر ات،يالھ نوع نيا در. ٥٢یگرائمانيا اتيالھ از است

 رد به که است یعقcن استد<ل از ترصادق و ترارجع اريبس خدا وجود
 ملهج از لکلود و رگارديگ پاسکال، ،تيحيمس در. پردازدیم آن

 شيھانوشته در ويبد و رنديگیم یجا سنت نيا در که ندھست یمتفکران
 به یوفادار در فقط" سوژه "ويبد یبرا. شودیم متوسل ھاآن به اريبس
 سوژه کي "سک  " کي رو نيا از. رديگیم شکل که است" رخداد"

 مواجه رخداد با که ندارد را آن "اقبال" اصو< اي که چرا. ستين لياص
. بماند" وفادار "آن به نسبت که ستين معلوم شود مواجه ھم اگر و ود،ش

 تيغا به استادش از تيتبع بهو  گرا،چهين کي مثابه به ويبد جانيا در
 ترتنگ ھرچه را سوژه حلقه اشيیگرااشراف دگاهيد. است گرااشراف

 يیويسوژه بد. کندیم خارج آن از را سانک   از یبزرگ بخش و کندیم
ک رخداد ي به یاش در رابطه با وفادارتي است که وضعقھرمانک ي

 ی است، درست برخcف ادعايیاستعc یعني است، معجزهاز جنس 

                                                 
52  - Fédeisme ، ن استد<ل قيطر از نه و آن به مانيا ليدل به صرفا   خداوجود  به باورcجمله. یعق 

ی گرائمانيا مصداق ،"است مھمل که ھرچند دارم، مانيا : "ت يحيمس فيلسوف ان،يترتول معروف
  .است
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ن يقا به ھميدق. ديگویرخداد سخن م" یدرون بودگ"و که از يخود بد
 و خودکامه یو از نوع اشرافينزد بد" یستيده کمونيا" خاطر است 

   بهیوفادار. ارندين دست بسي از ای تناقضاتوي بدیستم فلسفيدر س. است
  . زم استي از دگماتی اغلب ناشیوفادار

  
 چنان آن از شوند،یم زاده آن از که یھائسوژه و یوئيبد یرخدادھا

 دارند شباھت" ءاستثنا  "به شتريب که باشند برخوردار ديبا یھائیژگيو
 نيا بر ويبد مفسران از یاپاره که است خاطر نيھم به. داديرو تا

 ت،ياشم کارل" ءاستثنا  "هينظر از را رخدادش یتئور ويبد که باورند
  .است گرفته یناز آلمان متفکر و لسوفيف
 

        ييييجهانشمولجهانشمولجهانشمولجهانشمول

. است برده ارث به سيقد پل از را آن و دارد باور یجھانشمول به ويبد
 کتاب از یکي در ت،يحيمس گذارهيپا و حيمس ونيحوار از سيقد پل
 دارد وجود یھودي نه گريد«  :ديگویم که دارد یمعروف ملهج ٥٣شيھا
 نه و دارد وجود یزن نه ،یآزاد انسان نه و یابرده نه ،یوناني نه و

 به" حيمس رخداد  "یوئيبد سيقد پل نظر از بيترت نيا به »...یمرد
 که به رخ داده" کيژنر یپرگانگ "کي و دھدیم انيپا ھاتفاوت
  . شودیم زاده یجھانشمول و دانجامیم" ھاتيوضع  "یبرابر

  
 پل که نشد آن از مانع یجھانشمول نيھم که کندیم فراموش ويبد اما
 جامعه درون در موجود یھاتفاوت برابر در و باشد کيپراگمات سيقد

- یب داشت، را ھا آن ساختن متحد در یسع خودش که ه،ياول انيحيمس
 که است نيا مھم) یوئيدب (سيقد پل یبرا ھرحال به .نماند تفاوت
 که یایجھانشمول کي به و کرد یملغ را" ھاتيھو "حيمس رخداد

 از یجھانشمول نيا به یابيدست اما،. ديرس است، ھمگان مخاطبش
 ھمواره قتيحق ويبد باور به که چرا گذرد،یم شدن ويسوبژکت یمجرا

- پسا یفکر انيجر بر غالب یگرائینسب جا نيا در ويبد. است کارگريپ
                                                 
53 - Epître aux Galates 
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و  ھاستيمدرن- پسا یبرا. کندیم اعcم مردود و گرفته نشانه را مدرن
ن يدر بھتر" یجھانشمول"، "قتيحق" چون یميمفاھ" فرنچ تئوری"

 یزم غربيالي با امپرین حالت ھمدستيو در بدتر" زيمغالطه آم" حالت 
 نقش کي" اھايدن یھامنطق "کتاب در شده پرورده یجھانشمول. است

 شرط  "امر با یچندان قرابت که است قائل سوژه یبرا ممھ اريبس
 یاساس راداتيا به خود معلوم قرار از ويبد. ندارد ويبد مقبول" تيامکان

 نام به یگريد کتاب در و بردهیپ اشقتيحق یجھانشمول هينظر به
 نظر" اخcق  "با رابطه در ٥٤" درباره شناخت ش ری، جستاراخcق"

cواپس نيا. ندينشیم عقب یجھانشمول از و دھدیم ارائه یمخالف کام 
 یکشورھا که بود آن از بعد یکم درست یجھانشمول هينظر گرفتن

 بشر حقوق "از دفاع قراردادن زيآودست با یغرب یستياليامپر
 قرار ینظام تجاوز مورد را سابق یوگسcوي کشور ،"جھانشمول

-  دست اشیستيائوئم اتينظر از کامc ھنوز اميا آن در ويبد. دادند
 ستيآنارش مهين – یستيمائوئ مهين کوچک گروه عضو و بود برنداشته

 منحل نيشيپ یستيمائوئ یھاگروه یھابازمانده که بود" یاسي تشکل س"
  . گرفتیم دربر را شده

  
 له یبرنار ھانر رينظ اشیميقد یرفقا که بود روزھا نماھ در درست

 جناح که" نينو یھالسوفيف "ب بهملق شرکا و، آندره کلوگزمان، یو
 و بوش جورج انيحام نيا ند،نکیم یندگينما را یتئور فرنچ راست

 مبلغان به" جھانشمول بشر حقوق "از دفاع یلوا تحت تاچر مارگرت
 که بود یاحوال و اوضاع نيچن در. بودند شده بدل یستياليامپر جنگ

 در. سدينویم را "  درباره شناخت ش ری، جستار اخcق "کتاب ويبد
 اتينظر ،زندیم قلم" یاخcق قتيحق "یجھانشمولن کتاب او در رد يا
 قتيحق تيکل و یجھانشمول با مخالفت در ،کندیم رد را خود نيشيپ

 یبورژواز آن از را یجھانشمول ،سدينویم اخcق درعرصه
 ويبد بيترت نيبد. موجود وضع حفظ خدمت در و داندیم یستياليامپر
 از ترجھانشمول مراتب به" یستياليامپر یھابمب قتيحق "که درک ثابت
 یھابمب هند کچ ھر. است خودش" قتيحق یجھانشمول "هينظر
 اما، گرفت، را نخوانده فلسفه گناهیب انسان ھزاران جان یستياليامپر

                                                 
54 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 اشیخيفراتار یجھانشمول خلسه از را لسوفيف که داشت  راسنح   نيا
 خواننده که کندیم انيب یزبان چنان با را ھمه نيا  اماويبد. بدرآورد

 در او. آوردینم در سر مطلب از یزيچ اشنيشيپ یھانوشته با ناآشنا
  : سدينویم " درباره شناخت ش ری، جستار اخcق" ن کتابيھم

   
 کندیم عمل یاگونهبه قتيحق کي گرفتن خوده ب تحقق شکل« 
 اخcق جهينت در شود،یم جبمو را شده رفتهيپذ ايدن ینابود که

 شهياند هيبرپا بخشیرھائ یکنش شکل در تنھا کنش نيبرا یمتک
  .»باشد ديبا

  
 به یرسد که وفاداریجه مين نتي پس از آن به اکتاب نيھم در ويبد

 و فيتعر به، ن استي حقوق بشر، جنگ آفری جھانشمولیوفادار
 ارائه یديجد مفھوم" یوفادار "از و پردازدیم کاليراد یاخcق حيشرت
 مداوم ضيتعو از داندیم عبارت را عشق در" یوفادار "او. دھدیم

 او!  یزندگ در" اقبال و بخت "آزمودن خاطربه ھم آن ،یزندگ کيشر
 قتيحق هياول اصل به ديبا یزندگ یشرکا ھمه که دارد ديتاک نکته نيبرا
 یک زندگيا به شري و عشق به نه یوفادار واقع به. باشند" وفادار"

 عشق عصر در یونطافc عشق ینوع" (قتيحق" دهيا به یوفادار بلکه
 در .باشد لسوفيف که ندارد ازين انسان اتينظر نيا انيب یبرا!). آزاد

 که ست اھاسال یوئيبد" یفلسف قتيحق "نيا شرفتهيپ یکشورھا اکثرا
  . است شده متحقق یعاد  مردمو ختهيرفرھيغ افراد توسط

  
  : سدينویم کتاب نيھم در ويبد
  

 قائل زيتم ،"کاذب قتيحق "و" یواقع قتيحق "نيب ديبا انسان« 
 او که چرا است انسان خود برگردن امر نيا تيمسئول و شود

  .»کند انتخاب را" یواقع قتيحق "که دارد را آن" شانس"
  

را اختراع نکرده " قت کاذبيحق" تاکنون مقوله یستيچ سوفي ھیحت
کند، ی خود اعcم میزم را ھدف فلسفيه سوفيرزه علو که مبايبد! است

 قتيحق "ميعظ کاخ آن بيترت نيبد. ھا از پشت بستهستيدست ھمه سوف
 انيھودي  کهيیتو گو. زديریم فرو قلم گردش کي با" جھانشمول
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 ،یناکازاک و مايروشيھ یاھال تلر،يھ یسوزآدم یھاکوره یقربان
 داشتند را آن" شانس  "یھمگ ھایاهيسور ھا و روآندايیھا،ینيفلسط

   !کنند انتخاب خود را اشانسرنوشت"  ی واقعقتيحق" که
  

ت، بر يحي در فلسفه غرب و در مسین چھره اصليشه افcطون، اياند
بر " دهيا"ت ي و اولویرگيچ(زم يدئاليا) ١: (ه استوار استيدو پا

ز يتما میايباور به وجود دو دن (يیدوگانه گرا) ٢(؛ ")تيواقع"
 افcطون و یستم فلسفي به سبعدیدر صفحات ). معقو<ت و محسوسات

د يجا به اختصار بانيدر ا. م پرداختيو خواھيشه بدياش با اندرابطه
بود و " قتي حقیجھانشمول"گذار هيخاطر نشان شوم که افcطون پا

" قتيحق"ن باور، يروان اياز نظر پ. ت آن را  از او اقتباس کرديحيمس
 و ی زمانیھایژگي و مستقل از ویابد- ی ازلیعني است، یخياررتيغ

 سال م در دوھزاري آتن و اورشلین شھرھاي بیھا تفاوتآن.  استیمکان
ش و ين سه ھزار پين چي بی، تفاوتیورک و تھران امروزيويش و نيپ

ان در افسانه غار افcطون و ين غارنشيا بي و ی کنونیقايافر
ک ي یبرا. ستندياده شد، قائل نيماه پ کره ی که بر رویفضانورد

خ ھمان بوده که امروز ي تاریھمواره در ط" قتيحق"گرا جھانشمول
ن يت به ايحيمس.  نشده است و نخواھد شدین تحوليتراست و مشمول کم

ھا غلبه ق آن بتواند در ظاھر بر تفاوتيشود تا از طریمفھوم متوسل م
سازد  برقرار" خدا"در برابر ھا  انسانیک دستي و یبرابر کيکند و 

س و ي به پل قدیو ھم با تأسيبد. »یسي ع– یقت و زندگيمنم حق« 
 .باور دارد" قتي حقیجھانشمول"افcطون به 

  
ا قرار دارد، ين در مرکز دنيزم) ليانج(س ياز نظر افcطون و پل قد

چرخند، ی به گرد آن میر کرات منظومه شمسيساکن و ثابت است و سا
 ینيک دگم دي به می بعد ک کهاست" جھانشمول قتيحق "کين يو ا
ا مورد خشم يشود و ھر کس به آن شک کند نه فقط در آن دنیل ميتبد

 یا ھم زنده زنده به شعله ھاين دنيخداوند قرار خواھد گرفت که در ا
ان چونان مال ي ھمه ادیھادگم). برونو جوردانو(شود یآتش افکنده م

در سده . ھستند"  جھانشمولیھاقتيحق"ان لسوفان، ھمه از نظرشيف
 یکند و بھای میشک علم" قت جھانشموليحق"ن يله بر ايشانزدھم گال

 که جوردانو یزانيپردازد، خوشبختانه نه به ھمان میاش را ھم مشک
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. باور نداشت" جھانشمول"قتيحق"له به اصل يپرداخته بود، چرا که گال
 ین انسان بر روياده شدن اولياز پ سال پس یه و سيسه سده بعد از گال

اين "ن يا و کندیاش مکره ماه، پاپ اعتراف به بcھت اسcف
و از پاپ ي بد.کنداين دگم دينی را مرود اعcم می  فلسفی و"جھانشمول

  .تر استکيھم دگمات
  

با مان است و در تقابل يه باور و ايپا قت بري حقیني د-یقت افcطونيحق
 جھانشمول، دگم، یبر علم و مشاھده است، اول یقت متکيه حقيوعل

نگر که ندهيا و آي است، پویخي تاریگرينگر است ، دمنجمد و واپس
ژه يست بلکه وي جھانشمول نیعني ،اش استیخيط تاريمشروط به شرا

. خ دارديست بلکه تاريست بلکه خاص است، جاودانه نياست، عام ن
ن ي چنیشناسستيک و زيزيژه در في به ویعيد در حوزه علوم طبيشا

ثابت بوده و ) نيھا و قوانف، فرموليتعر ( یق علميد که حقايبه نظر آ
 یترقي دقیکن با بررسياز اعتبارشان مستقل از زمان و مکان اند، ول

ھا ھم تابع زمانند و ھم تابع آن درجه دقت اعتبار م که يشویمتوجه م
 و یوتونيک نيمکان است درجه اعتبار ین رابطه کافيدر ا. طيشرا

 .ميادآور شوي را یک کوانتوميتحول آن به مکان
  

وجود " جھانشمول قتيحق"ک يتوان گفت که تنھا  یک کcم ميدر 
ن ير ايو به غ" شودیز متحول ميھمه چ"ن اصل  است که يدارد و ا

ھمه نياما از ا.  وجود نداردیگريد" قت جھانشموليحق "يچقت ھيحق
ان يگرا-ستير نيقت وجود ندارد، نظي پس حقجه گرفت کهيد نتينبا
د و ي پلیاسي به خاطر اھداف سیر کسانيا نظيو ) ست ھايليھين(

قت عبارت است از يحق. کنندی را انکار میخيع تاريخطرناک شان فجا
 که با گذشت زمان  استک زمان داده شدهيشه در يک کلير، يک تصوي

ر ناکامل و يود تصو خی،قت دوران بعدي حقیشود و برایمتکامل م
دن ي رسیقت داده نشده و براين که حقينکته مھم ا.  استيیحامل خطاھا

است و تنھا مرگ " حرکت "ید مبارزه کرد، چرا که زندگيبه آن با
  .ک مرگ استيھم " جھانشمول"قتيحق"ن رو ياز ا.است" سکون"
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        علمعلمعلمعلم

 سپھر ،یوئيبد" یرخداد قتيحق "تحقق چھارگانه یسپھرھا از یکي
 : سدينویم او مورد نيا در. است" لمع"
  

 کي آن یمجرا از که است یرخداد آن" یعلم رخداد کي« 
 یمعرف" تيوضع "کي در یاضير - یعلم جھانشمول" قتيحق"
 روند ینيشيپ مستقرشدن که است قيطر نيا از و. شودیم

  . »شودیم اثبات قتيحق
  
-یاو م. ه است بنا شدیاتياضي ریشناسیھستيک و بر ي بدیستم فلسفيس

ن باور است که تنھا با ياو بر ا. » استیشناسیات ھستياضير«: د يگو
توان یاست که م" ھا مجموعهیتئور"ات و آن ھم عمدتا  با ياضير

 یک ادعا باقين باور در سطح يالبته ا. ح دادي را توضیت و ھستيواقع
ن رابطه ي ادر. نديبی به اثبات آن <زم نمین تcشيترو کميماند و بدیم

و " گانهي" درباره يی ادعاھای تاکنونیھاد تمام گفتمانيگویاو م
ن نحوه پرداختن و سخن يترقين و دقيات بھترياضيدارند و ر" پرگانه"

شود، و ی فرق قائل میدئولوژين علم و ايو بيبد. ھا استگفتن درباره آن
 به یئولوژديا چرا که علم برخcف داندی را علم میاضين خاطر ريبه ا

 است که یایرشخصين غي ماشی نوع رياضی، کهودشمی نهيبخسوژه 
د يھا تول"نشانه "،ک مؤلف متوسل شوديا يک سوژه و يبدون آن که به 

ات نسبت به ھر ياضيرد که پس ريگیجه مين جا نتياو از ا. کندیم
 یرد، برتريک ابزار بکار گي که زبان را به مثابه یگريکرد ديرو

از نظر  .داندی را ناقص مزبانان ي ساختارگرا- ر ھمه پساي نظاو. دارد
" زھايچ"که به " ھانشانه" از یستميات، برخcف زبان، سياضيو ريبد

 در ٥٥اشیھان مصاحبهي از آخریکيو در يبد. ستيارجاع دھد، ن
رود ی تا آن جا جلو میولوژيک و بيزي و منطق بر فیاضي رحانرج

- ش ننھادهي پیاچ مسألهي تاکنون ھیولوژيبک و يزيشود فی میکه مدع
  برکھولت، به ھر یاا نشانه ي و یستيداليزم اي از دگماتی ناشیانيھذ! اند

                                                 
55 - Alain Badiou and Fabien Tarby, Phiosophy and the Event, Polity Press, Cambridge, 
2013, p.97. 
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  .حال نه بار اول است و مسلما نه بار آخر
   

 یاضير یھافرمول قالب در بتوان را یفلسف یباورھا اگر ويبد یبرا
 که یاهينظر. یلسفف هينظر آن یدرست بر است یاثبات خود داد، ارائه

 نام به اشیفلسف کتاب نيآخر در ويبد. بود آن گذارهيپا ثاغورثيف
 اول اعداد دامن به دست اتشينظر اثبات یبرا ٥٦ "اھايدن ی ھامنطق"
 بردیم اسم یجھانشمول یھاقتيحق عنوانبه اول اعداد از او. شودیم

 را ھاآن سوفليف که آنند انتظار در و ینامرئ اي و ناموجودند اي که
-یم متوسل دوسياقل و ثاغورثيف به بارھا کتاب نيا در. سازد متحقق

 از نمونه کي را دوسياقل توسط اول اعداد کردن فيرد و شود
 اول اعداد وجود که دھدیم حيتوض نيچن ويبد. کندیم انيب" رخداد"

 اعداد نيا شده فيرد عمل که است یشاموجوديپ" تيوضع "چنانآن
 فيرد "امر آن یمجرا از که است" یرخداد "دوسياقل توسط نامرتب

 نيا ويبد منظور. دھدیم رخ موجود - شايپ تيوضع در ناموجود" شدن
 ويبد .اندنامرتب و ختهير ھمبه اما موجود اول اعداد مجموعه که است

  : سدينویم اول اعدا با رابطه در  "اعداد و عدد "کتاب در
  

 خودش، و کي عدد از ريغ که ھستند یطيبس اعداد اول عدادا« 
. ھستند مرکب اعداد راول،يغ اعداد ريسا و ندارند یگريد مس  ق  م  

 اول عدد کي که چرا. ھستند جاودان یھاقتيحق اول اعداد پس
 عدد کي. دکنیم یمتعال را آن رديقرارگ که یامجموعه ھر در

 یاضير عمل کي قيطر از که است جھانشمول قتيحق کي اول
 که است یاضير عمل نيا انيجر در. شودیم متحقق قتشيحق

 تيوضع کي تا رديگیم کار به را آن آن، به وفادار سوژه
 یفلسف شرط نيبنابرا ،)کيژنر مجموعه (نديآفريب ديجد یاضير

   ».است اول  عدد" یرخداد "ھمان یاضير و علم یبرا
 تينھايب پس دارد، وجود اول عدد تينھايب که یجائ آن از اما« 
 یجھانشمول اصل به جهينت در. دارد وجود ھم" قتيحق"

                                                 
56 - Alain Badiou, Logiques des mondes. 
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 زمياليماتر با رديگیم قرار مخالفت در که ميرسیم" قتيحق"
  .٥٧»یفرھنگ یگرائینسب و کيدموکرات

  
 که شودیم یمدع دست نيھم از یاستد<<ت بان کتاب يھم دربديو 

 یخيرتاريغ هينظر اثبات در. است یخيفراتار و یخيرتاريغ "تينھايب"
 یکي. پردازدیم اسب از ینقاش نوع دو سهيمقا به او قتيحق بودن
 که  در فرانسه"شووه" غار واريد جدار بر شده حک اسب ريتصو

 اسب از ینقاش تابلو کي یگريد و رسدیم سال ھزاریس به آن نهيشيپ
 رقابليغ یھایپرداز سفسطه صحفه نيچند از پس ويبد. کاسويپ توسط
 در که جا آن از که کندیم استنتاج نيچن ر،يتصو دو نيا رهدربا ھضم

" قتيحق "چون و است دهنما یباق اسب کماکانب اس سال ھزاریس یط
 ،یخيفراتار قتيحق پس است، نکرده رييتغ ھاسال نيا یط در اسب

 استد<<ت نحوه ادي به ارياختیب انسان. است جھانشمول و یخيرتاريغ
 موش کوه .افتدیم خدا وجود اثبات در انهيم یھاسده در خداشناسان

 و" یاضير قتيحق "طهيح در" یرخداد "ھم ويبد لسوفيف و ديزائ
 از تاکنون اگر ما مبھوت و مات خواننده"! قتيحق یجھانشمول" اثبات

 و اوردهيسردرن یزيچ مقاله نيا در شده گرفته کاربه ميمفاھ و مقو<ت
 ھامثال نيا با مطمئنا باشد، شده متھم یھنذ کند به ويبد دانيمر یسو از

 از و باشد شده رشيدستگ زيچ ھمه ديبا ھااسب و اول اعداد درباره
ھم به  یوئيبد یستيکمون بھشت یھادروازه یوئيبد" رخداد "معجزات

  . باشد شده گشودهش يرو
  
 به ،"قتي حقیجھانشمول"اش درباره هيست سال پس ارائه نظري ب،ويبد
ه باشکوه يتمام جوانب نظر" یجھانشمول"رسد که مفھوم ی ماوربن يا
اش فقط فرم مسأله "زميورساليوني" ، چراکهکندیان نمياش را ب"قتيحق"

اش را هي نظریزماندارد و جنبه یرا ملحوظ م یمکانفقط جنبه است و 
و جنبه قت مسأله فرآشد است ي حقی بررسکهی  در حالسازدیآشکار نم

ن رو او مفھوم ياز ا. اش استیجنبه مکانتر از ھماش میزمان
 با  ماحال، ردي گی کار مه ھم دارد را بیعد زمانکه ب  " تيجاودان"

                                                 
57  - Le Nombre et Les nombres (1990). 
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 اثبات ین نوشته برايو در ايبد. ٥٨ميروبرو ھست"  جاودانیقت ھايحق"
 از یسه دو نقاشيگر به ھمان مثال مقايقت، بار ديحق" تيجاودان"ه ينظر

ا يند و اجھانشمولج شده اند که يچار اسب ھا گيب! شودیاسب متوسل م
 از یکند، حتیھم به روز م ش رايھاو برطبق م د روز واژهيجاودانه؟ بد

ست ياش ب"قتي حقیجھانشمول"ه ينظر یجھانشمولنظر خودش ھم، 
  ندارد ويیک نو آشنايزيو با فيخوشبختانه بد. اورديشر دوام نيسال ب
 مجبور گر نه ورودیمرستان با<تر نيدبسطح ن رشته از ياش در ادانش

 یکوانتومعد ازده ب  ي بلکه ی افcطونعد زمان و مکاندو ب    شد نه فقطیم
 که یادا کردن واژهي پیحتما  براصورت که در آنرا ملحوظ دارد 

  .شدیعد باشد با مشکل مواجه مازده ب  ي یايگو
  

 او با نه و ستا شده شروع ويبد با نه فلسفه در اتياضير کردن وارد
 ويبد چون ھم که سبک، نيا گذار هيپا ثاغورثيف. افتي خواھد خاتمه

 را یخرافات و ینيرديغ عرفان بلکه یحيمس عرفان نه ، ورا عرفان
 هيفرض به را آن نه و داشت را ويبد یادعاھا نه کرد، فلسفه وارد
 صرف ش،يپ سال پانصد و دوھزار در ثاغورثيف. داد ربط یستيکمون

 را اتياضير اش،یخرافات و یعرفان رازگونه، اريبس اتينظر از ظرن
 ،یابتدائ شکل در چند ھر ھامجموعه و اعداد هينظر ینوع برد، جلو به

 امروزه اما. داشت یقيموس کردن یعلم در یمھم نقش و داد ارائه
 توسط آن ساختن دگرگون و یکنون یايدن فھم یبرا ثاغورثيف به توسل

 تواندیم نيا ل،يدل تنھا. است یآورشگفت امر خته،يھفر انسان کي
 یبرا ،یمادونائ نوع از یرھائ و یکوکاکو<ئ فلسفه دوران در که باشد

 .باشد تربزرگ ھرچه ديبا ھم تيھااوهي شتر،يب ھرچه يیخودستا
  . استیگري ديیاوه گوي خود يیاوه گوي به یوفادار

  

                                                 
58 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 
(collection "Ouvertures"), 2009, p.144. 
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        استاستاستاستييييسسسس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 هيپا چھار از هيپا سه به به طور مجمل یجھت آشنائ نيشيپ صفحات در
 کيدگمات دستگاه کي ويبد یفلسف دستگاه. ميپرداخت ويبد یفلسف دستگاه
 یسترون پردازدیم استيس سپھر به که یزمان  واست یابستهدرخود

 که کاه از است یقصر رينظ دستگاه نيا. سازدیم آشکار را خود کامل
 یعني دستگاه، نيا چھارم هيپا اگر .زديریم فرو یباد نيترکم وزش با
 و ويبد و بودینم آن درباره نوشتن به ھم یضرورت بود،ینم استيس

  .ميکردیم رھا خود حال به را اشیفلسف دستگاه
  
  نيا و است کردارش و گفتار در یدوگانگ ويبد یھایژگيو از یکي

 زا استيس طهيح که چرا. است ريگچشم اريبس استيس سپھر در نکته
 ترملموس و تریانضمام مراتب به  علم، ھنر و عشقیھاطهيح ريسا

 به معتقد او خصوص به داند،یم آلتوسر شاگرد را خود ويبد. است
 نکته نيا او. است آلتوسر نزد" دولت یکيدئولوژيا یھادستگاه" هينظر

 طورنيا صراحت با "؟ استیزي مظھر چه چیسرکوز" در کتاب را
  : کندیم انيب
  

 از ترانهيموذ اريبس مطبوعات و آشکارا ونيزيتلو ھا،رسانه «
. ھستند ريگچشم کامc جھالت و یخردیب یھاقدرت ھمانا ھا،آن

 برجامعه مسلط یروان یتاثرھا اشاعه قايدق کارکردشان
  .٥٩»ھستند

  
 به او شد، بازگفت یو از چه آن رغمیعلو  کتاب، نيھم انتشار از پس

- یم ادي نفرت به ھاآن از او که یکيدئولوژيا یھادستگاه ھمان یسوگل
 اکثر ز،يبرانگ جنجال کتاب نيا انتشار دنبال به. شودیم بدل کند،

 به دعوت  تا آن روز گمنامو  يبد از فرانسه در یجمع یھارسانه
 ھاآن ھمه به یفروتن کمال با ھم یستميس ضد ويبد و ندنکیم مصاحبه

 ،یداريد ،یداريشن یھامصاحبه نيا ھرستف انيب. دھدیم مثبت پاسخ
 از مورد کي به فقط ما و است آورمcل او یکتب و یشفاھ ،یونيزيتلو

                                                 
59 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 که فرانسه ٣ کانال ونيزيتلو ٢٠٠٩ ليآور ٩ در .ميکنیم اشاره ھاآن
 که گذاردیم شينما به ويبد با یامصاحبه است، یدولت ونيزيتلو کي

  : کندیم یمعرف نندگانيب هب را ويبد نيچن نيا برنامه یمجر
  

 شناخته یعاد مردم یبرا د،يھست لسوفيف شما و،يبد آلن سcم« 
 که یافتخار خاطر به معھذا د،يزانيگر ونيزيتلو از. ديستين شده

 شما از د،يرفتيپذ را ما دعوت و ديداد برنامه نندگانيب به و ما به
 نام "شهياند استاد "شما بر که ديھست یکس شما. گزارمسپاس
در  فلسفه، یالمللنيب لژکو در ،٨ سيپار دانشگاه در. اندنھاده

 قول به تانینارھايسم یبرا که یجائ وري یاکول نرمال سوپر
 در فقط نه البته. ديکنیم سيتدر شکنند،یم دست و سر معروف
 سراسر در البته و اياسترال تا ايآس در کا،يآمر در بلکه فرانسه،

 رفت شما یفلسف ینارھايسم در انيدانشجو و روشنفکران اروپا
 به شما به. است شما یاسيس تعھد از یناش امر نيا. دارند آمد و

-یم یفرانسو یانقcب مينگوئ اگر کال،يراد متفکر نيآخر چشم
 کامل طوربه ما جامعه یھاارزش ھمه از که یکس یعني. نگرند
  »...است گسسته

  
 نيچن یرواقعيغ و مشمئزکننده یھایئگوتملق نيا به پاسخ در ويبد آلن

  : دھدیم یفروتننانه ا پاسخ
  

 ندارم، اعتراض کاليراد نيچن یفيتوص نوبه خود بهب ھم من« 
 کي از  ودنيآفریم شهياند و فلسفه یکس یوقت ھمه از گذشته

 جمله از ،شيآمدھايپ ديبا است، گسسته یجھان نظام نيچن
  »...رديبپذ ار ديکنیم من از شما که یھائفيتوص

  
 یديتمج و شياتس از نمونه کي تنھا است آمده با< سطور در چه آن

 یستميس ضد ويبد از "یموذ "ويبد خود گفته به یھارسانه که است
 ،"چپ یماورا "،"ستيکمون "لسوفيف کي مثابه به را او و کنندیم
  . کنندیم یمعرف" یانقcب  "و" کاليراد چپ"
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 سمت داشتن ،دھدیم نسبت ويبد به گر مصاحبههک یافتخارات ازجمله
 یعال مدرسه  "،٦٠ "فلسفه یالمللنيب کالج  "چون یسساتؤم در یاستاد
 ٦٢)سيپار یعال یدانشسرا( وري یاکول نرمال سوپر اي و ٦١"يیاروپا
 یآشنائ یفرھنگ موسسات نيا با که ريخیب جا ھمه از مخاطب. است

 نداند، را شانتحو<ت و نهيشيپ اي و ھاآن جاديا ليد< باشد، نداشته
  .شود مبھوت و مات وي در برابر عظمت بدکه است یعيطب
  

  حزب یانتخابات ائتcف ،١٩٨١ سال یجمھور استير انتخابات در
 از ترانيم فرانسوآ و شودیم برنده ستيکمون حزب و ستياليسوس
 یبار نينخست نيا. رسدیم یجمھور استير به ستياليسوس حزب

 فرانسوآ. زندیم هيتک مسند نيا بر" چپ "یفرد فرانسه در که ستا
 بيرق فيعتض و کردنیخنث یبرا ،"اول فرانسهيماک"، ملقب به ترانيم
 مقابله یبرا تریکل یمعنا کي در و ست،يکمون حزب یعني اش،یاسيس
 فرانسه زمان آن جامعه در که زميمارکس و کاليراد چپ یآرا با

 سيتاس که افکندیم یپ را یعيوس طرح اشت،د یاريبس ھواداران
 ويبد. ندجمله بود آن از "مونياد سن سيبن"و " فلسفه یالمللنيب کالج"

  : سدينویم نيچن رابطه نيا در خود
  

 انيپا به کامc" سرخ یھاسال "١٩٨٠ دھه یھاسال آغاز در« 
 شکل به فرانسه در ترانيم فرانسوآ حکومت. بودند دهيرس

 یورطهب ،شد "چپ "بازگشت یايرو و توھم موجب یاگسترده
 را ھاآن د،يخر را بورژواخرده روشنفکران از عمده بخش که
 صرف یبرا لسوفيف دلوزل يژ یحت (آورد قدرت یحواش به

 و اعتبار صيتخص  بهو ،)رودیم جمھورسيرئ منزل به شام
-کمک نيچن افتيدر یبرا معمو< که ،"اھانجمن" یبرا بودجه

  .٦٣»نمود اقدام ،دارند یوافر یاشتھا یھا

                                                 
60 - Collège International de philosophie 

61 - European Graduate School 

62- École Normale Supérieur de Paris  

63 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, (2009). 
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 که ديگوینم مثc پردازد،ینم  فوقتيواقع اتيجزئ به ويبدمتأسفانه 

ر فه  ي- یدا، فرانسوآ شاتله، ژان پيژاک در ارياخت در یابودجه ترانيم
 ھاآن به و دھدیم قرار بودند، لسوفيف یھمگ که ،٦٤ک لوکورينيو دوم
 مبارزهرقابت و  جھت را" فلسفه یالمللنيب کالج  "که دھدیم تيمامور

 استير دوران در. ٦٥کنند سيتاس یانقcب چپ ديعقا و زميمارکس با
 را دگريھا و رديگیم چپ ضد اآشکار ی فلسفشيگرا کالج دا،يدر ژاک

 رودیم شيپ چنان آن امر نيا در دايدر. کنندیم مل  ع   مارکس رببرا در
 اعتراض در بود کالج گذاران هيپا از یکيخود   که ر فهي- یژان پ که
 به عمر انيپا تا و دھدیم استعفا یالمللنيب کالج یمآبستيفاش به

-یم یتلريھ ميرژ بااش یھمکار دگر ويھا یستيفاش نهيشيپ یافشاگر
کالج   با پيشبرد اھدافو رسدیم کالج نيا استير به بعدھا ويبد. پردازد

  .شودیم افزوده برافتخاراتش، "چپ نو"در راستای مارکس زدايی 
  

 مدرسه نيا. است ترجالب ھم نيا از" يیاروپا یعال مدرسه "داستان
 وروي ھزارده هيشھر با متيق گران اريبس و یخصوص است یاموسسه

 ارتفاعات در یاسک یھاستگاهيا نيترگران از یکي در که سال، در
استناد منشورش،  به .دارد قرار سيسوئ آلپ یھاکوه در یمتر ۴٠٠٠

 یھانهيزم در جربم یکادرھا پرورش مدرسه نيا سيسأت از ھدف
روشنفکر " پرورش و آموزش یعني ،یفلسف و یھنر ،یجمع یھارسانه
 یاعضا اکثر. است نظام کيدئولوژيا یھا دستگاه یبرا "ایحرفه
 ويبد ،ليوتار دا،يدر رينظ نام صاحب یھاستيمدرن- پسا و یتئور فرنچ

 یبورژواھا فرزندان. ھستند و نددبو جاآن یدائم دياسات زا ژکيژ و
 درس کcس به ھم یسر ،یاسک از شدن خسته از پس فلسفه، تشنه
  ! آموزنديب" یستيکمون هيفرض "تا زنندیم ژکيژ و ويبد ديتاسا
  

                                                 
64 - François Châtelet, Jacques Derrida, Dominique Lecourt, Jean-Pierre Faye. 

65 - Dominique Lecourt, The mediocracy, French Philosophy since the mid-1970, 
Verso, London, 2001. 
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        ييييستستستستييييکمونکمونکمونکمون    ههههييييفرضفرضفرضفرض

 اش،یفلسف ستميس و ويبد با خواننده ی مقدماتیآشنائ ھدف با مقاله، نيا
 لحوت و ويبد یاسيس اتينظر جانبهھمه یبررس یبرا یناسبم یجا

 نيچن و ستين او یھاگزاگيز و فرود و فراز از پر ساله شصت
 اتينظر نيآخر یاجمال یبررس به ما بخش نيا در. ندارد ھم را یادعائ

 یسرکوز  "،"یستيکمون هيفرض  "یھاکتاب در عمدتا   که او یاسيس
. ميپردازیم شده، نايب ٦٦" ؟کرد ديبا چه  "و ،"؟است یزيچ چه مظھر

 یھاسال یستيمائوئ دوران یعني ترش،شيپ یاسيس مواضع خود او
 کرده، اعcن دودمرخجو<نه  را یسالانيم یستيمائوئ -  شبه و یجوان

   .داندیم ستيمائوئ را خود یکس ترکم که یاحوال و اوضاع در ھمآن
 
 با یکند کتابیرا ترک ماش یاسي پس از آن که محفل سیو مدتيبد

ن کتاب نه چنان ياو در ا. کندی منتشر م"یستيکمون هيفرض" عنوان 
پردازد، یش ميھاشنامهي از نمایکيک سوم آن به بازگفت يقطور که 

 ما با خوانش یذشته را براگ در صد سال یستيخ جنبش کمونيتار
 " خودش را با عنوان یاسيکند و مواضع سی می بازخوانیبدئوئ
 فرآشد ويبد یفلسف دستگاه در. دھدی ارائه م"یستيکمون هيفرض

. دارند علم و عشق ھنر، یفرآشدھا که دارد یساختار ھمان" استيس"
 : که کندیم شروع جا نيا از او
  

 فرآشد که ،یتاکنون یھافلسفه و یھمگان باور برخcف« 
 قدرت نه استيس ھدف دند،يدیم" قدرت  "طهيح در را استيس
 سپھر مشابه بلکه ،یاجتماع یھایدگرگون و تحو<ت نه و تاس
 نه که است یھائ"امکان  "ابداع و جاديا فقط گريد فرآشد سه

 اصو< فلسفه... است شهياند فقط استيس... یمرئ نه و ملحوظند
  .٦٧»نپردازد استيس به اگر ندارد یمعنائ

  
                                                 
66 - Alain Badiou, Marcel Gauchet, Que Faire? Dialogue sur le communisme, le 
capitalisme et l’avenir de la démocratie, Philo Editions, Paris 2014. 

67 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique (1998). 
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. است سارتر پل نژا به وفادار کاست و کم بدون و قايدق ويبد جا نيا در
 ینيچ واريد حال نيدرع اما است استيس به متعھد که یدرحال یعني

  : سدينویم ويبد رابطه نيھم در. کندیم جدا فلسفه از را استيس
  

 قدرت اي و انطباق قدرت نه و است، شهياند کي استيس« 
 کاليراد رخداد کي و ديجد یاسيس قتيحق کي ...اھیدگرگون

 یابيتحقق (تيوضع "مازاد" کي ظھور حصولم و آمدیپ ديجد
 از یاسيس روابط آمدیپ و محصول ھاآن. است) ناموجود کي

) یاسيس تشکcت کا،يسند حزب، ھا،توده رينظ (موجود قبل
 ،یدموکراس رينظ (یاسيس کنش کي معلول نيچنھم و ستندين

 موجود یاسيس نظم چارچوب در چه آن ھر و دادن، یأر
  .»ستندين ھم) نداشده رفتهيپذ
 
  : کندیم فيتعر نيچن را" یاسيس قتيحق "آخر در و
  

 از یديجد مجموعه کي نشيآفر از عبارت یاسيس قتيحق« 
 نشيآفر است از عبارت بلکه ست،ين شده رفتهيپذ یھاتيھو

 از است عبارت. نھمیم نام" زميکمون  "برآن من که یکيژنر
 یکرانيب از که ناموجود-شايپ کي تحقق ناممکن، کي کنش
  .»ابديیم یھست

  
ن که يا: ساده باور کي بر است یمتک ويبد "یستيکمون هيفرض" 
 ھمز يچ آن و م،يکن یدارهيسرما نيجانش ديبا را یگريد زيچ
 فيتعر در او .است ممکن امر کي که است" یستيکمون دهيا"

   : سدينویم زميکمون از
  

اصل  " در آن  از جامعه است کهیا" دهيا"  آن زميکمون« 
. دشو  یم حققتم ،است "یاسيس قتيحق"ک يکه " یبرابر
 دينبا یخصوص تيمالک ايدن بر که است یا  هديا زميکمون

 داشته وجود ديبا آزاد ستگانمبھ یبرابر بلکه کند، حکومت
 ديبا ايدن یاشتراک یزندگ کرانيب دهيا جھانشمول، نيا... باشد
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 تمام یبرا باشد، نينو یاسيس یايدن یبرا قتيحق یراھنما چراغ
  .»یرھائ یاسيس اشکال

  
 کي زم،يکمون و یانقcب استيس درباره ويبد آثار کل جوھر است نيا

 نيا در که یجھانشمول دهيا به نسبت یوفادار درباره یاخcق موضوع
 کي و راھنما، چراغ کي صرفا   - است" یستيکمون دهيا  "ھمان جا

 سدينویم او. ستيچ" دهيا " از ويبد منظور مينيبب حال! یفکر یروين
 ليتشک یاساس عنصر سه از که است ی اتجربه و انتزاع کي دهيا که

 و )٣( داشتن؛ یخيتار تعلق )٢( قت؛يحق روند )١(«  :استشده
 ھمان قتيحق روند که دھدیم حيتوض او. »یفرد ونيواسيسوبژکت
 در و. شودیم دايھو" یتھ  "از یھست که آن یبرا است استيس عنصر
  : ديگویم یخيتار تعلق با رابطه

  
 یمجرا از اشحک شدن خيتار  درقيطر از است ممکن دهيا« 

 یانسان یخيتار متعارف، یزمان مقاطع در قت،يحق نوع کي
 عنصر به ،یستيکمون دهيا ليتحم یبرا سرانجام و... شود

 - فرد که نيا به دارد اشارت ھانيا یتمام. است ازين" سوژه"
 از یبخش خود که کند انتخاب تواندیم -انسان - نوايح کي

 نيا یعني". مبارز "فرد کي به بماند وفادار. شود ديجد قتيحق
 ش،يھاشهياند ش،يھایتوانائ تمام با بدنه کي تن، کي که

 یستيکمون دهيا یماد یھست قت،يحق -تن از یبخش عواطفش،
  ...ديجد یايدن کي د،يجد قتيحق کي ساختن نيع در شود،
 یھاتيمحدود از فرد کي" یستيکمون دهيا "فرآشد در« 

 یحت او. رودیم فراتر یخودخواھ و رقابت از اش،یفردگرائ
 ديجد سوژه کي و رودیم فراتر بودن مبارز کي تيمحدود از
 او به گريد بار شدن سوژه انتخاب حق داشتن" شانس  . "شودیم

 نييتع یھست و یزندگ در را خود گاهيجا که دھدیم امکان
 کي" قتيحق- تن "در کردن شرکت در فرد کي ميتصم... کنند

 نکات در قايدق ستيکمون دهيا تحقق یدشوار. است یخيتا ميتصم
  ...استنھفته فوق

 سوژه ی اســت که از مجرایليتخ یاتي عملیستي کمونیده يا«
ت ي را در روایاســي سی از امــر واقعيی، تکه ھایشــدن انفراد
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، که يین معنايدر چن. کندی مجسم مگخ بزريک تاري نينماد
آن انتظار  ده، چنان که ازيک ايانه بتوان گفت که يد مقتضيشا
   ...ک استيدئولوژيرود، ایم
- یگر نميد" ســتيکمون"ن نکته که ين است که ايامروز مھم ا «

 یاســت باشــد را به درستيک سيف ي توصی برایتواند صفتــ
 یحماســ ی با چشم اندازیاتي سده کامل از تجربکيبه . ميابيدر

 که به واسطه یاز بــود تا به عباراتيــن حال ھولناک نيو در ع
ده شدند، ي ھم فھمیعوضکه  ده،ين امــر واقع و ايب ان بر زدنيم
دولت "ا ي، "ستيحزب کمون" مانند یعباراتديگر  ،مي ببریپ

ت دول"که اصطcح  یب متناقضيک ترکي، "ستيکمون
  ... آن بود  دور زدنی برایتcش" ســتياليسوس

ن نوع يد از ايار واضح است که امروزه بايبه ھر حال بس «
 ھا ین صفت سازي مقابله با ایبرا.  اجتناب کردیصفت ســاز

 یزين چيا. خ وجود ندارديکنم که تار ديبارھا مجبور شدم تأک
 که یعنيشــود، یقت ھا مربوط مياز حق است که به فھم من

 .خ ھســتندي تاریاک معنيژه ي و به واھا فاقد ھرگونه معنقتيحق
 مسـلم اســت. ح دھميشتر توضيام را بن حکميد ايامــا امروز با

پس  خ وجود ندارد،ي تاری امر واقع يک به مثابــهیزيچ چيکه ھ
تواند وجود داشــته باشد درست اســت، و به یخ نمين که تاريا

ھا، قانــون  گسست جھان.  ھم درست استيی اســتعcیگونه ا
  ...جه قانون  وجود اســتينمود و در نت

 سازمان یاسي کنش سیط واقعيبه ھر حال، آن چه تحت شرا «
با  وند خوردهي پ عمل  یعني است، یستيده کمونيدارد ا افته وجودي

 ن و امري، امر نمادی، که امر واقعیمند شدن ذھنسوژه
ــده يا نيد ايما با. ندکیق مي تلفیطح فردک را در سيدئولوژيا

اش هي اولیمعنا ، بهیاش از ھرنوع کاربرد ا سنادرا، با گسستن
 را ید امر واقعيبا نيچنھم م، امايده را زنده کنيد ايبا. ميبازگردان

از . ميده برھانيبا ا واســطه اشی بیختگياز ھرگونه درھم آم
ھا  خواھد بود بر آنیمعنیت بي، که در نھایاسي سیھاسکانس 

تواند توان ی تنھا میستيده کمونيم، اي بزنیستيبرچسپ کمون
  ...بالقوه   سوژه شدن افراد را اندوخته خود کند
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 یده را در ذات سه وجھيا ميبتوان ما  آن کهیــن برايبنابرا «
 ی، از امر واقعاھــقتيحق ــد ازيم بايکن فياش تعر کنشی

- - خيتار اســت؛ امــريس-یامــر واقع:  ــمي آغــاز کنیاســيس
   ...یليتخ- یدئولوژيا ن؛ و امرينماد

 ی، در شــکلیم عاديک چند مفاھي یادآوريد با ياجازه دھ «
  .  و ساده، آغاز کنمیار انتزاعيبســ

نظم   اســت درینامم گسســتیم" رخداد"آن چــه را که من   «
 وجود یاژهيو تيـه در موقعکـگونه ھا، آنھــا و زبان تنیعاد

ا ي ]١٩٨٨" [ و رخدادیھست "یبا ارجاع به کتاب ھا(دارد، 
 یايدن ــا آن گونه که دري، ]١٩٨٩" [ فلســفهیفســت برايمان"

منطق  "یشــتر با ارجــاع به کتاب ھايب(شود، ی ظاھر میخاص
"  فلسفهیفست دوم برايمان"ا ي،  ]٢٠٠۶" [اھايدن  یھا
ن اســت که رخداد، تحقق ين جا اي مھم در ایهنکت] ). ٢٠٠٩[
ا ي دنيین استعcي از قوانی که تابعیتيک امکان در درون وضعي

 رخداد.  نو استینش امکان ھايرخداد، آفر.  باشدینم است،
 ھا، بلکه بر امکان  ممکنینـي عیھانــه فقط در سطح امکان

  درک رخداد،ي:  توان گفتیگر ميبه عبارت د.  داردیجا
 یزي امکان آن چیا، راه گشــايک دنيا يت يک وضعيرابطه با 

ن يت ايا قانوني تيوضع نيجاد ايانداز محدود ااســت که از چشم
ک يتوان گفت که ین ميھم چن... جھان، کامc  ناممکن است

 خودش ی بودن آتی شدنیامر واقع به مثابه  رخداد، وقوع
 ....است

نامم، یم" تيحالت وضع"ا يو " دولت"آن چه را که من  «
به . کنندیرا محــدود م ھا است که شدن  ممکنيیدھايمجموعه ق

، یت مفروضيم که دولت، در ھر وضعيگویاق من مين سيھم
-یاست، ناشدن  آن چه که ممکنیز صوريدر چشم انداز  تجو

دولت ھمواره . کندیز ميت را تجويمختص به آن وضع یھا
 مثال یبرا. ھای شدنیداد نامتناھھا است و رخی شدنیتناھ

اش متشکل از یاســي سیھایامروزه دولــت در رابطه با شدن
، شکل یدارهياقتصاد سرما: اســت  است؟ معلوميیزھايچه چ
در رابطه با ) ی حقوقیدر معنا(ــن ي حکومت، قوانیقانون
م که چگونه دولت ينيبیم... ــس ويارتش، پل ت و وراثت،يمالک
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- عتا  شامل دستگاهيھا که طبن ساختارھا و دستگاهيا یاز مجرا
 کيدئولوژي ایھاابزار"ھا را شــوند که آلتوسر آنیم يیھا

شان را در تــوان ھدف مشترکی که م–ــد ينامیم" دولــت
ف ي شود، تعری شدنیستيده کمونين که اي کردن از ایريجلوگ
ان آن چه يمز ي توان مشاھده کرد که چطور دولت تمای م–کرد
ســت را، اغلب با توســل به قھر، ين ی است و آن چه شدنیشدن

ن ي از ایبه روشن. است دھد و حافظ تداوم شانیسازمان م
ق ي  است فقط به مثابه امر تفریزيم که رخداد چيريگیجــه مينت

  .تواند رخ دھدیشده از قدرت دولت است که م
ت يک وضعيد در ــک رخداي یآمدھايدار پي پایســازماندھ
" قتيحق"ا ي" قتيفرآشد حق"، را من )ايک دنيا در ي(مفروض 

، تصادف و یقتيد اشاره کنم که در ھر حقيت بايبه فور. ناممیم
من .  دارد، نقش داردی، که منشأ رخدادی بودن ذاتیاله بخت

به خاطر . ناممیم "امــور واقع" وجــود دولت را یآمدھايپ
. ھمواره در جانب دولت اســت یت ذاتم که ضروريداشــته باش

آن  .ه امور واقع باشديتواند بر پایقت نميواضح است که حق
 از یســت، تابعيه امر واقع نيقت که بر پايــک حقيبخش از 

ن يھم چن. ميخوانیمند مسوژه اش است و آن را بخشیريگجھت
ک يجا که قت، تا آنيک حقي یماد" بدنه"م که يد اضافه کنيبا

جسورانه از .  استيیک بدنه استثنايدارد،  ی ذھنیريگجھت
 که يیم از آن جايگویکنم و می استفاده میمذھب ک استعاره ي

اش کاھش داد، را به امور واقع درون" قتيبدنه  حق"توان ینم
ن بدنه، يدر رابطه با ا. ديک بدن شکوھمند ناميتوان  آن را یم

ک تشکل ين و بدنه ي نویجمعک ســوژه ياســت، بدنه يکه در س
قت يک حقينش ي پرگانه است، که در آفریمتشکل از فردھا

ن يکــه ا یدر بحث مربوط به دولت جھان. م استي سھیاسيس
ســخن  یخيان دارد، ما از امور واقع تارينش در آن جريآفر

 اســت، یخيواقع تار خ در خود، متشــکل از اموريتار. مييگویم
خ نه يتار. ق نشده اســتيدولت تفر رتچ وجه از قديبه ھ
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خ ھمانا يد گفت تاريدر مقابل با .مندمند است و نه شکوهســوژه
 .٦٨»خ دولت استيتار

 
 شوپنھادر از یاجمله ادي به ارياختیب فوق سطور خواندن از پس من

  :  نوشت که افتادم

 ھاج و جيگ را مخاطب طرف مھمل و اوهي جمcت از یطوفان با... «
 که کندیم گمان اغلب یآدم که است باور نيبرا شگرد نيا. کردن واج
  . ٦٩»ھستند ھم یمعنائ حامل لزوما شنودیم که یکلمات

  
 یادب ارعاب به قراردھد ريتاث تحت را خود مخاطب که آن یبرا ويبد

 نيا. کندیم سcح خلع بلکه بديفریم تنھا نه را او شود،یمتوسل م
 انيسوفسطائ به شيشنودھا و گفت در افcطون که است یروش ھمان
 کرده جزم عزم که ويبد. زديخیبرم ھاآن با مبارزه به و دھدیم نسبت

 به خود زد،يبر آب یرو را معاصر مدرن- پسا انيسوفسطائ پته تا
 فرنچ سندگانينو ھمه یشگردھا از یکي. شودیم متوسل آنان روش
قلمبه  و یسينوکيتار ابھام، ،یگوئ دوپھلو و،يبد آلن ژهيو به و یتئور

 فھد یسوا نگارش سبک نيا. است محتوایب یھایسينوسلمبه 
 در کيتئور ضعف اتھام به او آچمزکردن و خواننده کردن مرعوب

 به که نيا و کند،یم دنبال ھم را یگريد ھدف استاد، عظمت برابر
 ،دھد یاخالج یآت ینقدھا برابر در که دھدیم را فرصت نيا سندهينو

 خود و اندازديب خواننده نادرست برداشت برگردن را منتقد انتقاد بتواند
  .دھد ارائه یگريد ريتفس

  
 ٢٠٠٩ مارس١۵- ١٣ یروزھا در مشترکا ويبد  آلنو ژکيژ یاسcو

 دانشگاه کالج بربک در" یستيکمون دهيا درباره "عنوان با یناريسم
 ٢٠٠ ناريسم به یورود طيبل یبھا که آن با. دھندیم سازمان ،لندن

 نفر ٩٠٠ تشيظرف که یسالن در نفر ١٢٠٠ از شيب معھذا بود وروي
 کي در که بودند یجوانان اکثر کنندگان شرکت. بودند آمده گرد ،بود

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

69 - Artur Schopenhauer, L'Art d'avoir toujours raison, p.56 
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 .کوکاکو< گريد دست در و داشتند یوروئي صد چند فونيآ دست
 بود شعف سراپا داشت قرار یلومتريک چند در که گور خود در مارکس

 قلب لندن، یتيس مجاورت در ھم آن ،یناريسم نيچن یبرگزار از
 اوردين دوام شتريب روز دو یخوشحال نيا اما .یجھان یمال یدارهيسرما

 دياسات از کي چيھ ،"یستيکمون دهيا  "از جوانان استقبال رغمیعل و
 و یدارهيسرما مضرات در یفلسف -یاخcق یھایگوئیکل از سخنران
 دانشگاه یرھااويد از زميکمون دهيا. نرفتند جلوتر زميکمون محاسن

 نحوه و نشد داده ربط ینيزم یزندگ به یآسمان زميکمون نرفت، فراتر
  . نکردند انيب را آن تحقق

  
چاپ  "مزي تالاينانشيفا"  روزنامه نار،يسم یبرگزار از قبل ھفته کي

 با کندیم نتشرم یامقاله ،یجھان هيسرما ارگانترين مھمن يا ،لندن
 هينشر نيھم ".یدارهيسرما یبرا یليبد گريد بار: زميکمون  "عنوان

- ھم ژکيژ وصف در دارد یزيآمشيستا مقاله ھم قبل روز شماره در
" زميکمون دهيا " روسيو معلوم قرار از. یستيمارکس ستاره کي چون

 به مھ" یسيپال نيفار  "مجله. بود کرده تيسرا ھم مزيتا لاينانشيفا به
 شرکت ناريسم نيا در که" کاليراد  "چپ روشنفکر ٢۵ از شيستا

 هھمدست یرو  BBCیس یب یب ونيزيتلو اما. پردازدیم ،بودند کرده
 شو برنامه کي در کنفرانس یبرگزار از قبل روز سه و شودیم بلند
 به  ھماو تا دھدیم بيترت ويبد آلن با یامصاحبه معروف یونيزيتلو

  ھمو بپردازد" است؟ یزيچ چه مظھر یسرکوز "کتاب غيتبل و یمعرف
 حيتوض یسيانگل یتماشاچ ھاونيليم یبرا ھم رااش "یستيکمون دهيا "

 ھمه تا کارند در فلک و ديخورش و مه و باد و ابر کcم کي در. دھد
 نيا با زمان ھم !آموزنديب و شرکا یوئي بد" یستيکمون دهيا " ايدن مردم

 آن به یکس کمتر که داد یرو ھم یاواقعه لندن، ناريسم حول غاتيتبل
 در یتظاھرات نار،يسم در ويبد یسخنران روز در. است کرده اشاره
 آن در ويبد حضور هيعل ناريسم یبرگزار محل یورود در برابر

، "Yankee go home"شعار  وزن بر تظاھرکنندگان. شودیم برگزار
 حزب را تظاھرات نيا. دادندیسرم "Badiou go home" شعار
- به خاطر به ويبد حضور به اعتراض در ريکب یايتانيبر ستيکمون

. بودند داده سازمان آن به انتيخ و زميکمون دهيا گذاشتن حراج
سابق  یستينياستال حزب کي جانب از یستينياستال سبک به یاعتراض
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-گوش غاتيتبل انيم در که است واضح. سابق ستينياستال کي هيعل و
 دهيشن آنان یصدا ،یسيپال نيفار و مزيتا لاينانشيفا ،یسیبیب اشخر

  . نشود
  

 زبان سر بر ،یعنوان نچنا با ناريسم نيا یبرگزار مثبت نکته تنھا
 زمان. بود یدانشگاھ دياسات یسو از" یستيکمون دهيا  "طرح انداختن
 بحران نيآخر از بعد بود یکوتاھ مدت درست ناريسم نيا یبرگزار

 در یبانک ستميس سقوط و "بانک من برادرزيل"  یماجرا ،یدارهيسرما
 بحران از بعد که ن بحراني ایدر پ. یغرب یدارهيسرما یکشورھا

 دهيا حال ، بودیدارهيسرما بحران نيم تري وخ١٩٢٩ سال یدارهيسرما
 یھاگونهرد، بر يگیم را" خيتار انيپا  "دهيا یجا" خيتار به بازگشت "

 مينس رفته خواب به ھاسال و شرمنده" چپ "یگاھ دانشدياسات
 پژواک و رسدیم سر به یاسيس یسرافکندگ عصر ،دمدیم یستيکمون
 نيا یبرا ويبد که یامقاله در. رديگیم فرا را ناريسم سالن یستيکمون

  : ميخوانیم نيچن دھدیم ارائه ناريسم
  

 یگريد هيفرض است، یبخو هيفرض یستيکمون هيفرض« 
 در م،يکن رھا را هيفرض نيا که شدبا قرار اگر. ميکنینم ھدهمشا

 بدون. ماندینم یباق یگريد ارزش با زيچ یجمع کنش حوزه
 حوزه در لسوفيف کي یبرا ده،يا نيا بدون زم،يکمون اندازچشم

 ھر ديبگذار. ماندینم یباق یگريد جالب زيچ یخيتار - یاسيس
 سخن شانرهدربا گريد باشد، خودش امور سرگرم کس
  یحت شده، ليتحم ما به فهيوظ کي مثابه به که چه آن... مينگوئ

 در کردن کمک از است عبارت ،یفلسف فيتکل کي عنوان به
   .٧٠»هيفرض کي  یھست از ديجد نحوه کي دنيد تدارک جھت

  
 از بود یقدم نينخست مزبور ناريسم که است یتيواقع نيابه ھر حال 

 و ینينشپس کي از خروج یبرا یانشگاھد و کيآکادم طيمح یسو
 برابر در" یستيکمون هيفرض  "قراردادن ساله، یس کردن یخال صحنه

                                                 
70 - Alain Badiou et al, The idea of communism, edited by Costa Douzinas & Slavoj 
Zizek Verso, London, 2012. 
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 نيا". یشرمندگ عصر "سرگذاردن پشت و ،"خيتار انيپا هيفرض "
 جوان انيدانشجو نيب خصوصا و طيمح نيا در که داد نشان ناريسم

 نيتربزرگ اما. دارد وجود زميمارکس و چپ ديعقا یبرا شنواگوش
 روشنفکران نيب موجود شکاف که بود نيا ناريسم نيا ضعف نقطه
 بلکه نکرد، پر تنھا نه را کارگر طبقه یعني ،"یانقcب سوژه  "و یمترق
  . ستي نیه کمونستيزم، فرضي به کمونیوفادار .کرد ھم ترقيعم
  
 است بهي که سیزمان «د ي گویرش مي اخیک از مصاحبه ھايو در يبد

ک يکم در ش دستين ادعايا. » شودی رسد عشق شروع میآخر خط م
 پس از یعنيدش در مرحله سوم يمورد مصداق دارد و آن ھم تحول عقا

 کامل یو پس از آن که به سترونيبد.  خودش استیاسيترک تشکل س
است بدون يخط فاصله از دولت، س " یعنياش،  مرحله دومیاسيسخط 

برد، البته پس از گذشت حدود ی می پ"استياست بدون سيحزب و س
زم يافتد و کمونیس مي پولیاد عشق افcطون به کاليست سال، بهيب

. داردی میبه ما ارزان" یستيه کمونيفرض"اش را در قالب یافcطون
" thèse"و " hypo" از دو کلمه یني <تیھا در زبان هيواژه فرض

 که به لحاظ اعتبار یزي چیعنياست " ش تزيپ "یل شده به معنايتشک
- "هيفرض"ن پرسش که يدر پاسخ به ا. ستيھم ن" تز"ک ي یھنوز حت
از سه " ديزم جديه کمونيفرض"د که يگویو ميست، بدياش چ

"axiomes) "یھيک اصل بدي. ٧١ل شده استيتشک) یھياصل بد 
قان و جھانشمول، ي بر باور و ای است متکیرقابل اثبات، امري غیحکم

ک تعلق دارد يو در بھترن حالت به دوران اسکو<ستيدب! ک دگمي یعني
  . ک به دور استيالکتيھا از دو سده

        ييييستستستستييييکمونکمونکمونکمون    جنبشجنبشجنبشجنبش    خخخخييييتارتارتارتار    ييييييييوووويييي بد بد بد بدخوانشخوانشخوانشخوانش

 هيفرض  "نام به کتابش در توانیم را ويبد یاسيس اتينظر دهيچک
. ندارد یخوانائ چندان آن یمحتوا با کتاب عنوان. افتي" یستيکمون

 یاتريگو عنوان" پرمدعا ستيمائوئ کي خرتأم و خجو<نه اعترافات"
 از یاخcق و یعرفان دفاع ینوع کتاب تمثب نکته تنھا. باشد توانستیم

                                                 
71 - Alain Badiou, Le Monde, 13-14 février 2010.  
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 در ليتخ و شهياند ده،يا ه،يفرض کي قالب در ھمآن. است" زميکمون"
 جنبش خيتار یبررس در ويبد. ديوزیم مخالف جھت از باد که یدوران
 و کتاب، نيا در چه ،زمان نگارش کتاب تا اششيدايپ بدو از یستيکمون

 از ويبد البته. ديگویم سخن مرحله سه از ش،يھانوشته گريد در چه
. بردیم کار به را" سکانس "کلمه بلکه کندینم استفاده" مرحله "واژه

 از یرويپ به ويبد. دارد را خودش خاص ليدل واژه نيا از استفاده
و در اين ، ندارد باور خيتار متداو و یخيتار یھافرآشد به آلتوسر
 از یخيتارر ي غیکرديدھد رویفلسفه اجازه م« : سد ينویم رابطه

 رانندهیب قطار چونھم خيتار آلتوسر یبرا. ٧٢»مياست داشته باشيس
 دھدیم ادامه رشيمس به ھدفیب ،یمقصد نه و دارد یمبدائ نه که است

 و  شدهادهيپ یسافرانم کند،یم توقف یھائستگاهيا در یگاھ از ھر و
 از و رودیم یکجک رانندهیب قطار نيا. شوندیم سوار یگريد افراد
 مشاھده ھم ويبد نزد را خيتار به برخورد نيھم. شودیم خارج ھم خط

 قت،يحق وانمودار، ،سکانس رخداد،! کنندیرمييتغ ھاواژه فقط م،يکنیم
مام آلتوسر را به و کار ناتيبد ...و ی، درون بودگمازاد نقطه ،یتھ

 یخ را ھم از جا مي راه آھن تاریھالي ریرساند، او حتیسرانجام م
قصد کند که ی نافرمان  سوژهی ناکرده روزیکند تا مانع آن شود که خدا

  . خ را دوباره به راه اندازديقطار تار
 
  اول سکانس )١(: نديبیم سکانس سه یستيکمون جنبش خيتار رد ويبد
 شکستتا  فرانسه ريکب انقcب از یعني، ١٨٧١ سال تا ١٧٩٢ سال از

 ،یاتوده اميق: کنندیم انيب نيچن را دوره نيا یھایژگيو. سيپار کمون
 موجود، نظم یانقcب یسرنگون قيطر از ھاتوده توسط قدرت کسب

 نيا در". برابر جامعه "ديجد نظم یبرقرار و کھن جامعه شکالا   یاغال
 و انيب کاست و کم یب را روسو ژاک ژان اتينظر یتمام ويبد سکانس

-یبرم در را ١٩٧۶-١٩١٧ یھاسال دوم سکانس )٢( کند؛یم غيتبل
 باند "شکست تا هيروس در ١٩١٧ سال در اکتبر انقcب از یعني رد،يگ

 نيا در لهأمس ويبد نظر از. نيچ یفرھنگ انقcب اني جردر" چھارنفره
 را قدرت چگونه و ميشو وزريپ چطور که نيا از بود عبارت مرحله

 در نيچ یفرھنگ انقcب شکستزمان  از سوم سکانس )٣(. ميکن حفظ
                                                 
72 - Alain Badiou,  Abrégé de métapolitique (1998). 

61
www.hks-iran.com



 

 ٢٠٠٩ سال در" یستيکمون هيفرض  "کتابش چاپ زمان تا ١٩٧۶ سال
 شکست با چطور که نيا از بودند عبارت دوره نيا مسائل و دارد ادامه

 نوع از یفلسف یطو<ن یمائيپ راه کي چطور یعني م،يشو و ردر رو
 مبارزه ،فلسفه یھاقله به دنيرس از پس تا ميدھ سازمان را یمائوئ

 و ١٩١۴ - ١٨٧١ یھاسال دوره دو. ميدھ سازمان نو از را یديجد
 خيتار نيا تکرار و نامدیم فترت یھاسال را ٢٠٠٧ - ١٩٧۶ یھاسال

 سال صدوپنجاه خيتار یبنددوران. ننديبیم ناممکن را شيدادھايرو و
  .است یدرآوردمن یلحاظ ھر از ويبد توسط یستيکمون جنبش هگذشت

  
 جنبش ساله صدوپنجاه خيتار یدتراژ نامهلميف صفحه چند یط در ويبد

ر و سن يبسپرو آمدن صحنه یرو به با ويسنار سد،ينویم  رایستيکمون
 تمام انيم از. ابديیم انيپا مائو زن سقوط با و شودیم شروع ژوست

 شکست تنھا سرگذرانده از جھان در یستيکمون نبشج که یدادھائيرو
 نيچ انقcبان ي در جری جناحیان دعواھاي جردر" چھارنفره باند"

پی طرد اين در  ويبد. است ساز سرنوشت و ميعظ بتيمص کي شيبرا
  :  سدينویم جناح از قدرت سياسی

  
 زم،ينيلن ،یاتوده یدموکراس ،یکارگر جنبش زم،يمارکس« 

  به - ستميب سده ابداعات ھمه - یستياليسوس دولت ،یپرولتر حزب
  ٧٣»...ستندين ديمف ما یبرا گريد واقع 
ست يو، مائوئيبد: ستيک" ما "از منظورش که کندینم روشن او البته

جدھم يھ"ن؟ مارکس در کتاب يلسوف عاج نشيو، فيا بديشرمنده و 
 ی وسپس کودتا١٨۴٨ شکست انقcب ی که در پ" بناپارتيیبرومر لو

  : ديگوی م، بناپارات نوشتیلوئ
 

. کنندی خود را مدام نقد می پرولتریبرعکس، انقcب ھا"... 
 يیستند، ، تو گويایشان دائما  از حرکت باز مر حرکتيدر مس

گردند تا آن چه را انجام داده بودند بار دگر از نو یبه عقب باز م
ود را ن خيشي پیھا تcشینظرنقطه ضعف و تنگ. آغاز کنند

- ین مين بر زمي ایشان را برا خصميیتو گو. رنديبه سخره گ
                                                 
73 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 یرند تا در مصاف بعدي بگیا تازهیروين نيکوبند که از زم
ھا ن مصافيدر ا. غول آساتر از گذشته در برابرشان قدع ل م کنند

شان مداوما  خود يھاان ھدفيپایھا در برابر ابھت و عظمت بآن
گر يد که ديد آي پدیم اوضاع و احوالکشند تا سرانجایرا پس م

که ط بانگ برآورد ي ناممکن شود و خود شرایگردھرگونه عقب
ن ي گل ھم!ديد جھين جا است که باين جا است، ھميرودس ھم

  .٧٤"د رقصدين جا است که بايجا است، ھم
  

زم را ينياستالی  ھم فروپاش،شيصدوپنجاه سال پدر  مارکس يیتو گو
ھا که به اسم چه. يی از نوع بديوھم ظھور آدم ھا  کرده بود وینيبشپي

ھم که گندش درآمد به حساب  بعد زم نکردند ويمارکس و مارکس
ل و يک تحلي بازگفت شده از مارکس ما با یدر جمcت. مارکس گذاشتند

حه يم که راياھا مواجهیروزيھا و پ از شکستیکيالکتي دیبرخود
رسد، ی از آن به مشام میایو قیاي و پوی انقcبینيب خوشیخوشبو

اش به واسطه عدم فھم ی از سرخوردگی ناشینيو با بدبيحال آن که بد
  .فرستد میراھهيبه بش،  اخ و گذشته نه چندان درخشانياز تار

  
و که يبد" یستيه کمونيفرض"، درست برخcف ١٩١٧-١٨٧١ یھاسال

د يبرد، را شایزم نام مي کمونیھا به عنوان دوران فترت و خاموشاز آن
 یھان ساليتر مھمی و چه عملی شد که چه به لحاظ نظریبتوان مدع

ن بار ي اولی آن برای که طيیھاسال. بودند" یستيه مارکسيفرض"
. ابدي ارتقا ی به سطح عملیزم از سطح صرفا  نظريتcش شد تا کمون

ن يھم. ک و ھم در عمليم و شجاعانه ھم به لحاظ تئوري عظیطرح
 را پروراند که در کل یپردازانهيو، نظريد بدي ارزش از دیدوران ب

-از سال" یفلسفه فرانسو" دوران یعنيو ي مورد عcقه بدیدوران فلسف
توان سراغ ی را نمی دوم تا به امروز، کسی پس از جنگ جھانیھا

 دست دوم آن یھا چھرهی حتیو، که ھم قد و قبايگرفت، منجمله خود بد
ن، ينگ، بوئر، لنيو< مھري، <بریف، کائوتسکپلخان. دوران باشد

ر يبه غھايش در نوشتهو يبد... نگ، لوکزامبورگ و يلفردي، ھیتروتسک
شد، البته یھا ھم محسوب نممھ دست دی جزء که حتی کس- ن ياز استال

                                                 
74 - Karl Marx,  Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852). 
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و يبد. کندیاد نمي یگري از فرد د-  یھا و نه در دوران بعددر آن سال
ت يند و روايبی ميیمائو- ینيعوج استالنک تار و ميخ را با عيتار
 کودکان ی برایت قصه جن و پريست به رواي شباھت نیاش ھم بخيتار

-یاش به راست میاسي که مواضع سیو زمانيبد. خياطcع از تاریب
 راست در درون جنبش یپرداز ھاهيھا، به نظر قبو<ندن آنیرود، برا

ات پلخانف ي نمونه نظریشود، براین دوران متوسل مي ھمیستيمارکس
 یکند بین را تکرار ميشان با جناح چپ و لن در مجاد<تیو کائوتسک

اش را ابله فرض نيو مخاطبيبد. ھا بکندن اشاره به آنيترآن که کوچک
  .کندیم
  

 - یعرفان" یستيه کمونيفرض "یمن درآورد" یبندسکانس"در برابر 
ش يدايپ"تمدن و لحظه ش يداي، که نقطه شروعش را پيیوي بدیاخcق
 یعني، "یستيه مارکسيفرض"ند، ما يبیش ميدر ھزاران سال پ" دولت

 ی که به بررسیاهيفرض. ميدھیرا قرار م" یزم علميکمون "یه گذاريپا
-یق مراحل تکامل و انکشاف آن مي مدرن و تدقیدارهي سرمایعلم

ھم بود در سده نوزد. انه سده نوزدھم بوديقطه شروعش منپردازد، که 
ش بشر يداياز بدو پ" رخداد"خ نائل آمد، يکه بشر به کشف علم تار

-  دستیو بود و نه براي به بدیازياش ن کشفیوجود داشته و نه برا
ت ي تبعیاچ قاعدهي از ھيیويبد" رخداد" چرا که ،اشني به قوانیابي

ا ياش که جھت تحقق" معجزه"ناب است و از جنس " شانس"کند، ینم
! ا  به شانس در چرخش چرخ گردونياج دارد و يامبر احتيک پيبه 
ش از مارکس و ھگل يرخدادش، به واقع به دوران پ" هينظر"و با يبد

خ، به دوران عصر حجر يگردد، به دوران ماقبل کشف تاریبرم
  ". یفرنچ تئور "یھایژگي از ویکي، یفلسف

  
- تياقعک چند ويخ، صرفا  به کشف ي کشف تاریعنيد، ين کشف جديا

از آن .  ھم بودانسانشود، بلکه کشف ی درباره گذشته منحصر نميیھا
د يبایخ را ھم مي مھر تاریانهي در ھر زمیلحظه به بعد ھر پژوھش

-یوسته و بي منفصل، ناپیھا"رخداد"ن به بعد دوران ياز ا. داشته باشد
 خ وي تاریدر روند انکشاف شناخت انتقاد. رسدیان ميخ ھم به پايتار

ه يفرض. " استیاش در سده نوزدھم، مارکس چھره مرکزکشف
 ی و عملی نظریري است بر تعھد و درگیمتک" یستيمارکس

64
www.hks-iran.com



 یخود به آن پا اشی که مارکس در سرتاسر زندگیا، نکته)سيپراکس(
شه ي، از جمله اند"هيسرما"تا " ستيفست حزب کمونيمان"از :  بند بود

 یھایژگين ھمه از ويا.  گرفتند که از مارکس الھامیگرانيو کنش د
ه يخ، چرا که با سرماي تاریژگين رو از ويبودند، و از ا" هيسرما"

ه ي، سرما"یستيه مارکسيفرض "یبرا. شودیخ کشف مياست که تار
  . نام نھاد" خ جھانشموليتار" است که کانت بر آن یزي آن چأمنش

  
، يیوي بد"یستيه کمونيفرض" در ی و خطی سکانسیبندبرخcف دوره

 یر رخدادي و غیرخطيده، غيچيخ پيتار" یستيه مارکسيفرض"در 
 - ١٨۴٨ یھاسال:  اندمي قابل تقسیزي متمایخ به دوره ھاين تاريا. است

تا سال مرگ " ستيفست حزب کمونيمان"، از سال نگارش ١٨٩۵
 یھازم، سالي، بحران در مارکس١٩٢٣ -١٩١۴ یھاانگلس؛ سال

زم؛ يني سلطه استالیھا، سال١٩۵٣ - ١٩٢٣ یھاجنگ و انقcب؛ سال
 یھا تا به امروز سال١٩٨٩چپ نو؛ و از  "ی سال ھا١٩٨٩ - ١٩۶٨

 یخي تاریدوره ھا" یستيه مارکسيفرض"در . هي سرمای موقتیروزيپ
 ، عcيق وه احساسيشوند و نه بر پاین مييه تعيخ سرمايبر اساس تار

د بر ي بایخين تاريک چني یسبرر! لسوفيا آن فين ي ای فردیھاا باوري
 نقد خود یخي تاریستياليل ماتريه و تحلي و تجزیک بررسياساس 
 .زم باشديه مارکسي و نظریستيخ مارکسي نقد تاریعنيزم، يمارکس

ش، بحران و يدايخ پي پرداختن به تارین امر نه تنھا به معنايامروزه ا
گونه که مارکس ه آن يزم به مثابه امکان فرارفتن از سرمايافول مارکس

- ھا و فرصتتيد از موقعين بايدند، بلکه ھم چنيست ھا فھميو مارکس
 یاگونهها آن ھا را بيزم از دست داد، و ي که مارکسی بالقوه ایھا

وستند، را ھم يخ پي گرفت تا آن که سرانجام به تاریسه پيمنحط و دگرد
چه که آنسر است که ي می تنھا زمانین امريچن.  قرار دادیمورد بررس

زم به مثابه يه مارکسي فرضیعنيبود، " یستيه مارکسيفرض"زنده يبرانگ
. خ مدرن شودي تاری و مرکزیاتياست، بتواند عصب حيچشم انداز و س
. ن استيترخ، کcني تاریھاتين کcن روايزم در بيچرا که مارکس
  " ست؟يزم چيمارکس"ن است که يامروزه پرسش ا

  
  نيترکوچک یستيکمون جنبش خيتار اش ازهزدشتاب یبررس در ويبد
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 در انقcب شکست:  کندینم آن یاسيس مھم یدادھايرو به یااشاره
 و ١٩٢٨ سال در نيچ اول انقcب عيفج شکست ؛١٩٢٣ سال آلمان در

 نترنيکم نادرست یھااستيس واسطه به ستيکمون ھزاران کشتار
 یطو<ن یمائيپ راه  آن در مخالفت بامائو تا شد باعث که یستينياستال

 یدھنوسازمان از را نيچ ستيکمون حزب و دھد سازمان را شمشھور
 فرانکو؛ یروزيپ و اياسپان انقcب شکست در نياستال نقش کند؛

ت در يرکمونسيست و غيھا کمونونيليم ینابود و مسکو محاکمات
 ر دیستينياستال نترنيکم غلط یھااستيس ؛ني در دوران استالیشورو

 - نياستال یمان دوستيپ و ؛ شدتلريھ دنيرس قدرت به آلمان که منجر
 یجھان جنگ انيپا در وناني ستيکمون حزب اسفبار سرنوشت تلر؛يھ

 ؛یچکسلواک ینظام اشغال ؛یشرق آلمان در کارگران سرکوب دوم؛
 از یرويپ اثر در یاندونز در ستيکمون ھزار ٨٠٠ از شيب کشتار

   .مائو صدر یاسيس یمش
  
 نيترکوچک ويبد که معاصرند خيتار یدادھايرو از یھائنمونه ھانيا

 ويبد فلسفه بر بنا که چرا است ويبد با حق. کندینم ھاآن به یااشاره
 یعني ،ھستند" اروانمود "یھمگ هکبل شوندینم محسوب" رخداد "ھانيا

 یستيکمون جنبش آورهفاجع یدادھايرو انيم از. ینياستال یعيفجا
 ١٩٣٠ یھاسال فاصله در آلمان رومندين اريبس ستيکمون حزب موضع

-سال آن در. است یشتريب تيحائز اھم تلريھ دنيرس قدرت به زمان تا
 سه و بردیم بسر یژرف اريبس یاقتصاد بحران در آلمان جامعه ھا
 سوم کي تيحما کيھر که داشت وجود کشور در مھم یاسيس یروين

 ستيکمون حزب از بودند عبارت حزب سه نيا. ندداشت را ھاتوده یآرا
 یناز حزب و طلب، اصcح دموکرات اليسوس حزب ،یستينياستال

 نيا کشور یاسيس اوضاع از آلمان ستيکمون حزب یابيارز. یتلريھ
 جهينت در و است کارگر طبقه به خائن کراتودم اليسوس حزب که بود

- پنبه و یتوخال بيفر عوام حزب کي تلريھ حزب و است یاصل دشمن
 به البته (ستيکمون حزب یاسيس موضع. است یفرع دشمن و یا

 یکراسودم اليسوس با مخالفت با که بود نيا) ینياستال نترنيکم هيتوص
 به ھم تلريھ. د رسقدرت موقتا به تلريھنخست تا وھله  شوند موجب
 هگاآن و داد خواھد دست از را نفوذش سرعت به شيھابرنامه واسطه
 یبرا ميعظ یبھائ تي بشر!شد خواھد منتقل ستيکمون حزب به قدرت
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 یبعد صفحات در. پرداخت" ماوراچپ "ظاھر در یابيارز نيچن کي
 هيتوص فرانسه در امروز ويبد که یایاسيس خط که داد ميخواھنشان

 آن در آلمان ینياستال ستيکمون حزب موضع به اريبس شباھت کندیم
 تنھا نه و است  و تشکلحزب مخالف ويبد انهخوشبخت. دارد ھاسال
اش از تعداد شاگردان کcس درس  ھمھوادارانش که ندارد یحزب

  .کنندیتجاوز نم
  
 یستيکمون جنبش خيتار یدرآورد من و سبکسرانه خوانش از پس ويبد

 در نوزدھم سده در یستيکمون دهيا که رسدیم جهينت نيا به یتاکنون
، "ی دولت- یحزب"ستم در شکل يود، و در سده بب" یاتوده جنبش "قالب

 ین دو الگو نه مطلوبند و نه مناسب، و به جايک از ايچ يو امروزه ھ
 خيتار تيروا. دھدیخودش را ارائه م" یستيه کمونيفرض" ھا آن
" زمين کمونيد"خ يت تاريل به روايو تبديتوسط بد" یستيکمون جنبش"
امبر ي پیميان ابراھير ادينظک از سه سکانس آن ھم يشود و ھر یم

 هيفرض" یھاهيو با آيبد). ن، مائويمارکس، لن(خودش را دارد 
ان يا ادياش عزم جزم کرده تا چون محمد، خاتم ا<نب"یستيکمون
  . شودیستيکمون

  
 زيچ که ساده باور کي بر است یمتکو يبد" یستيه کمونيفرض " 

 از است عبارت زيچ آن و ميکن یدارهيسرما نيجانش ديبا  رایگريد
" یستيکمون دهيا " یبازساز ويبد. است ممکن امر که" یستيکمون دهيا"

  نيا در یاريبس متناقض مطالب وا .استداده قرار خود ھمت وجھه را
 مورد کي در کم دست که داشت انصاف ديبا یول است نوشته باره

 اشیبقاترطيغ یشناسه جامع ھم آن و است داشته یثابت موضع ھمواره
- یم چشم به ويبد یھانوشته تمام در که یانکته نيرتريگچشم. است

 به یااشاره نيترکم او آثار هيکل در. است یطبقات برخورد نبود ،خورد
 نه نکته نيا به او یتوجھیب. ميکنینم مشاھده جامعه در طبقات مقوله

 رينظ یلسوفيف از البته که (است، یفراموش و یانگارسھل یرو از
-به قايدق بلکه) اش، آن ھم با آن پيشينه مائوئيستیاست ديبع اريبس ويبد

 از اي و) آن یستيمارکس یمعنا به (طبقات وجود به او باور عدم واسطه
 یبرا کندیم گذرا یاشارات طبقات وجود به که یموارد در ترمھم آن

 مسائل به یطبقات برخورد بودن یرعلميغ و بودن نادرست اثبات
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، اخcق " کتاب وستيپ یامصاحبه در او. است یاسيس و یاجتماع
  : ديگویم نيچن اش" درباره شناخت ش ریجستار

  
 است کرده رييتغ که یزيچ نيدوم گذشته سال ستيب یط در« 

 دهيا به ما یطو<ن یھامدت یبرا. است" طبقه "تيوضع
 امروزه،. ميباورداشت رهيغ و یطبقات دولت یطبقات استيس

 مثابه به را خود که یاسيس ابداعات و ابتکارات که ميباور نيبرا
 انجام توانستندیم که را ھرچه کنند،یم انيب طبقه کي ندگانينما

 گذشته در. }استآمده سر به عمرشان{ اندداده انجام بدھند،
 بر. بود یاعتماد قابل ابزار کي طبقات از یستيمارکس ليتحل

 یاصل یشھود یھاحرف از یبرخ یکل شيگرا که باورم نيا
 اصو< گردم،یبرنم مساله نيا به گريد! اندشده ديأئت مارکس،

 سر بر مساله. ميندار زميمارکس در نظر ديتجد به ھم یازين
 بر که است یستيمارکس ديد نيا گذاشتن سر پشت و رفتن فراتر
 استيس توسط که جامعه در موجود ینيع یھاگروه آن طبق

 در ديد نيا. دينام یاجتماع" طبقه "بتوان را شوندیم یندگينما
- ینم گريد من نظر به اما امروزه. قدرت با و بود مھم گذشته
 استوار را خود" طبقه "دهيا بر اي و کرد شروع نکته نيا از توان

 یھاتيوضع از ،یاسيس یفرآشدھا از ميتوان یم ما البته. ساخت
 شروع }يیمائو اصطcحات{ تضادھا و تناقضات از ،یاسيس
 در را ھادهيپد نيا توانینم وجهچيھ به گريد اما. ميکن

فقط  استيس گريد انيب به. کرد یبند فرمول یطبقات یبازنمودھا
 نه" (یارتجاع استيس "اي و باشد تواندیم" یرھائ استيس" اي

 ینيع و یعلم مطالعه و یبررس کي در یعني ،)یطبقات استيس
 قالب در را استيس توانینم جامعه، در طبقات کارکرد نحوه از

  . ٧٥»ختير طبقات
  

 ميمفاھ و رودیم شيپ یکانت اخcق یسو به آشکارا ويبد کتاب نيا در
  کاربه یستيمارکس ميمفاھ هيعل ميرمستقيغ و ميمستق بطور را کانت

                                                 
75 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 فقط" حق  "و ،"بد  "،"خوب" یاخcق ميمفاھ زميمارکس در  .رديگیم 
  زحمتکشیھا و تودهمزدبران و کارگر طبقه کل نافعم با رابطه در

 یماد یزندگ طيشرا بھبود با رابطه در یعني ابد،يیم یعنم که است
-یم ويبد. جامعه" عام "منافع با رابطه در نه و زحمتکش یھاانسان

  :  سدينو
  

 چيھ منافعش، یريگيپ در غرق ،یانسان - وانيح نيا یبرا «
 اخcق "ھمانا معتبر" اخcق "تنھا او یبرا... ندارد وجود یقيحق
  .»}!ستيچ منظورش که داندیم شيخدا{ است" ھاقتيحق

  
 توسط یدارهيسرما نظام در مزدبران و کارگران که تيواقع نيا اما

 بلکه مسلم" قتيحق "کينه تنھا  که شوند،یم استثمار هيسرما صاحبان
 انقcب کي یپ در که تيواقع نيا و است،  جھانشمول ھمیامروزه حت

 ھای تودهکارگران ،یستياليسوس جامعه کي یبرقرار و یستياليسوس
 ،است یگريد  مسلم"قتيحق "کي خود ھم برندیم" نفع  "زحمتکش

 چرا دنشوینم محسوب قتيحق ويبد یبرا ساده قتيحق ود نيا اگر حال
 اشفلسفه کل و یئويبد" قتيحق "پس ھستند" منافع  "براساس صرفا   که
  .د فرستاید ارتجاعي عقایبه آشغال دان ديبا را
  

" خcقا  "با اشانرابطه و ،"رخداد  "،"قتيحق "یفلسف هينظر اگر یحت
 آن با که یمشکل نياول م،يريبپذ را داردیم اظھار ويبد که یطورآن

 اخcق و خوب یدادھايرو با فقط خيتار در که است نيا ميشویم مواجه
 ويبد اريمع با که یاريبس یرخدادھا خيتار در. ميانبوده روبرو پسند

-نبوده کم ھم تعدادشان و داشته وجود ھم ،شوندیم محسوب یراخcقيغ
 و است واقف اشهينظر به یاساس راديا نيا به خود ويبد البته. اند

" رخداد  "کي را آن یول دارد اشاره یتلريھ زميناز ظھور به خودش
 رخداد " يک  یعني نھد،یم اسم ٧٦"وانمودار"  آن بر بلکه داند،ینم

   دراو. نامدیم "فاجعه"  را آن ھم یگاھ و "یرواقعيغ و یا باسمه

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

 را "باسمه"يا  و "ننموظاھر" ،"فرتور"ی ھاواژهی فارس زبان در. اندکرده اقتباس افcطون از خود
 .را پيشنھاد می کنم "کردن وانمود"  شهير از، "وانمودار" واژه من. اندداده قرار برابرش در
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  :  سدينویم یتلريھ آلمان در یناز ميرژ با رابطه 
  

 ،"رخداد "به یوفادار برخcف" وانمودار "به یوفادار« 
 بلکه ،"یھت"  یتيجھانشمول کي نه را تيوضع از اشگسست

 - یتھ. کندیم ميتنظ مجرد مجموعه کي بسته یگرائخاص کي
 با ھمراه جا نيا در - "ذات- رخداد"  کي وانمودار یارتقا توسط

. بازگردد بتواند ذات نيا که است نيا اشھدف اش،تيجھانشمول
 مرگ دھد،یم قرار مخاطب را" ھمه " که چه ھر که معنا نيبد

 رد است یبردگ است مرگ از متفاوت که چه آن و است،
 ذات یمعنا به لزوما جا نيا در" ھمه. "یآلمان ذات خدمت
 تعداد بلکه ست،ين" ھمه "کي ذات که چرا -ستين یآلمان جامعه

  .٧٧»شودیم مسلط" ھمه "بر که است یاندک
   

 در استاد یھانوشته از که یجائ آن از ويبد یرانيا انيدانشجو از یکي
 در آوردینم در سر یزيچ" وانمودار "و" رخداد "نيب تفاوت با رابطه

 ويبد. سازدروشن شتريب را تفاوت نيا که خواھدیاو م از یامصاحبه
  :  ديگویم
  

 کي که یحال در. است" یرخداد نمودار  "کي فاجعه« 
 شدن پر اما فاجعه کند،یم احضار را تيوضع ،یتھ" رخداد  "
 تيجھانشمول ريدرگ" رخداد " که یحال در. دھدیم ندا را یتھ
 و آوردیم شيپ کامل تيوضع کي و است قتيحق کي ینگيکت

 ارعاب فاجعه برعکس دارد، دخو بطن در را تيانسان جهينت در
 تيانسان در که را یزھائيچ آن و دھدیم سازمان را ذات کي
 نيچن رخداد کي از. کندیم محدود را دارند" یستگيشا"

 به است، امناتم و کرانيب کار کي در قتيحق که شودیم استنباط
 نيا در". افتديب تواندیم یاتفاق "گفت توانیم  فقط که یاگونه

 به که یزمان. دارد فاصله اشیھست با - فعc - قتيحق کي رابطه
. ميدار سروکار فاجعه با م،يکن حکم قتيحق جا نيا - حضور

 تيوضع که است، یرواقعيغ جا نيا - یھست نيا یگوئ
                                                 
77 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal, p74. 
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 وجود بر دادن یگواھ راه نھات که کند،یم مقاومت دربرابرش
 که ھست، جا نيا چه آن که ميبگوئ که است نيا اشداشتن

 به وجودش، بطن از سربرآورده مثc قتيحق حال به نامناسب
 اکتبر فيتعر نيا با. باشد - دينبا- جا-آن که دارد یھست خاطرنيا

 تلريھ دنيرس قدرت به که یحال در است" رخدا "کي ١٩١٧
 لحاظ به دو نيا تفاوت  ".وانمودار "فاجعه کي ١٩٣٣ در

 چه آن یگذار نام حال نيع در است، زيتم قابل یشناخت یھست
  .٧٨» دوران گذشت ھم قابل خوانش استکه در آن

  
 و نشود آلوده یتلريھ یناز دهيپد به" رخدادش "یايدن که نيا یبرا ويبد
- فھم رقابليغ به سازد خارج اشمنزه و پاک" رخداد"  جرگه از را آن
 ريتزو و شودیم متوسل یجوج و مأجوجاي زبان یھایبندباز نيتر

 که یحال در ويبد. سازدیم انينما یوجھ نيبھتر به را اشیفلسف
 نيھم در کنيول کند،یم اعcم یکانت اخcق مخالف را خود ھمواره

 استد<ل ھمان به اش،نگارش نحوه یسوا او، از شده گفت باز جمله
 و گرایمل چون ھایناز که ديبگو خواھدیم و شودیم متوسل یتکان

 نيھم اگر". جاھمه "در نه و بودند" ھمه "نيمب نه بودند نژادپرست
 ريکب انقcب مورد در را) یکانت یھامقوله و احکام یعني (استد<ل نحوه

 از ھم دادھايرو نيا م،يببند بکار نيچ یفرھنگ انقcب اي و فرانسه
 تمام در اصو<. شوندیم خارج" قتيحق فرآشد  "و" رخداد  "جرگه

 و بوده" اجھمه  "در نه نامد،یم" رخداد  "ويبد که یخيتار یدادھايرو
 نه و یگريد بخش هيعل جامعه از یبخش ھمواره ،" کسھمه  "یبرا نه
 ھا فئودال هيعل جامعه از یبخش فرانسه انقcب در. اندبوده جا ھمه در
 هيعل مائو خود قول به ھم نيچ یفرھنگ انقcب در و ندبود دربار و
 غهبص انتساب با تنھا". نوپا یبورژواز و یدارهيسرما راه ندگانيپو"

 و ديرس ینيع و یعلم شناخت به توانیم که است" رخداد"  به یطبقات
 رياخ یھانوشته در. نشد یگوئ پc و پرت و تناقض دچار ويبد چونھم
 از تنھا نه ،پرمدعا و خجول براليل مهين – ستيئوئما مهين نيا و،يبد

                                                 
78 - Alain Badiou, entretien avec un étudient:  

http://www.lasca.fr/pdf/entretiens/Alain_Badiou.pdf 
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 به صراحت با یموارد در بلکه شودینم دهيد ینشان یطبقات برخورد
  . زديخیبرم ھم آن با مخالفت

  
 ،یاسيس ،یھنر، یفرھنگ ،یادب یھانهيزم ھمه در که لسوفيف یويبد
 صدھا و کتاب ھاده عشق  ویقيموس ،یفلسف ،یروانکاو ک،يدئولوژيا

 کمي و ستيب سده ھگل + مارکس قصد خودش گفته به و نوشته مقاله
" یستيکمون هيفرض " بارهدر کتاب نيچند و پروراندیم سر در را شدن

 برخcف. سپاردیم یفراموش به کامc را اقتصاد که غايدر سد،ينویم
 یزندگ با که است یاحوزه اقتصاد سپھر علم، و ھنر فلسفه، یسپھرھا
 با شودینم را فقر و یکاريب استثمار،. دارد سروکار ممرد روزمره

 اصو<. ميريبگ دهيناد را آنان که بھتر چه پس. کرد ی<پوشان ی باففلسفه
 ديبا و باشدینم نينش عاج برج لسوفيف ستهيشا افتاده پا شيپ مسائل نيا

 یارزش یب تشکcت لسوف،يف ريغ و یمعمول یھاآدم برعھده را آن
 یھاسازمان کاھا،يسند ،یکارگر تشکcت ،یاسيس زاباح رينظ
 با را اشمخالفت صراحت با که ما لسوفيف تازه. وانھاد یردولتيغ

 اند،بوده ھم مضر بلکه دهيفایب فقط نه او نظر از که تشکcت نيھم
 فرانسه کشور نيھم در که ديبکن را تصورش. است کرده اعcم بارھا

 او<   بزند، را ھاحرف نيا یراحت به که ھددیم را کانما نيا او به که
برای  یثان در و اندآورده فراھم شيبرا یکسان چه را انيب یآزاد نيا

 یکاتيسند تشکcت و احزاب نيھم اگر که ديبکن را تصورش یالحظه
 نيبھتر در. آوردیدرنم مردم از یدمار چه یدارهيسرما بودند،ینم

 از دنيکش یگاريب (گشتیبازم ھفدھم سده تيوضع به جامعه حالت
 در زنان و بدستانقلم کردنخفه حقوق،یب کارگران زدنشcق کودکان،

 دوران آلمان مگر م،يبرو دور راه چرا). ما چشم یجلو نمونه رانيا
  . مياکرده فراموش را مزيناز
  
 یحزب تشکل و سرآمدههب عمرش" حزب "امروزه که است یمدع ويبد
-ینم صراحت به ويبد کجاچيھ در که نيا با. است شتهدا تعلق گذشته به
 بلکه ،یبورژوائ یاسيس حزب کي نه ،"حزب "از منظورش یول ديگو
 یسو به رفتن و یدارهيسرما دولت یسرنگون جھت" یانقcب حزب"
.  باور نداردین حزبيک چنياو به .  استیستياليجامعه سوس کي جاديا

 :  سدي نویاو م
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 ھدف که شد متوسل" حزب "به یانقcب استيس ستميدر سده ب« 
 یرو بر رفتن دولت مصاف به از بود عبارت اشفهيوظ و

 دولت یبرا یدولت قدرت گرفتن دست به و دولت خود نيزم
 .٧٩» دولت امر از درگذشتن و یائدز
 
 "یجنگ ميپاراد  "آن بر که کياستراتژ برنامه و طرح نيا ويبد نظر از
 او. ديگرائ یگرائ تمرکز به ینھائ مرحله در ستميب سده در نھد،یم نام
  : سدينویم یگريد کتاب در

   
 اعcن ستميب سده. داد دينو د،يد ايرو کرد، اعcن نوزدھم سده« 

  ...است ساخته متحقق را آن اکنون ھم و جا نيھم که کرد
 یانقcب استيس کي ميبدان که است نيا یديکل مساله امروزه

  . ٨٠»است نممک حزب کي بدون
   : سدي نویم"  درباره شناخت ش ری، جستاراخcق "ا در کتاب يو 

  
ده باور ين اي من و دوستانم به ا١٩٧٠ دھه یھاتا اواخر سال« 

 را مفروض یاسي حزب سی بخش نوعيیاست رھايم که سيداشت
م که يادهي رسیده کامc متفاوتيک اياما امروزه به . داردیم
  .٨١».مينامیم" است بدون حزبيس"

  
 مدل گريد که ديگویم بلکه است" حزب "مخالف خود تنھا نه ويبد
 .آنند مخالف یکسان چه که ديگوینم او اما ندارد، یطرفدار" یحزب"

 یبرا یآزاد نبود ا،يدن از یامcحظه قابل بخش در که است نيا تيواقع
 ھاتوده یاسيس مساله نيعمدتر یاسيس چه و یصنف چه تشکcت جاديا

 یدموکراس یطو<ن سابقه از که یکشورھائ آن در و است

                                                 
79 - Alain Badiou, Manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre 
philosophique"), 1989. 

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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 رفتهشيپ یکشورھا در عمدتا   ،برخوردارند یبورژوائ یستيپارلمانتار
 یستيفاش و یستيفاش- شبه احزاب خطرناک رشد شاھد ،یدارهيسرما
 ميرمستقيغ" حزب" و" یدموکراس " قبال در ويبد مواضع. ميھست

 منظورش ويبد ديشا. شودیم معهجا یافراط راست جناح تيتقو موجب
 خودش امتحان یحزب یالگو ،"زميکمون  "به دنيرس یبرا که باشد نيا

 چشم سيپار کمون یالگو به او رو نيا از و است شده مردود و داده را
 به کمون که است نيا در ويبد یبرا کمون یالگو تيبجذا. است دوخته

 بود، یخصوص تيمالک هيعل نه یعني نبود، آغشته" چپ "یسلب ميمفاھ
. هيسرما شدنیجھان هيعل نه و زمياليامپر هيعل نه ،یدارهيسرما هيعل نه

 محتوا بدون" دولت  "مقوله هيعل ھمآن و بود،" دولت  "هيعل تنھا کمون
 وآن انددیم اشمحاسن را کمون شکست عوامل قايدق ويبد. یفراطبقات و

 و حد لسوفيف نودب ستيمالفر. یامروز متفاوت اريبس طيشرا یبرا ھم
 .پردازدینم کمون شکست علل به اصو< او. ندارد یمرز

  
 کي طرفدار نه و است ستيآنارش کي نه ويبد که کرد اشاره ديبا معھذا

 استيس یمعنا به "حزب بدون استيس" او یبرا. خودجوش انقcب
 دولت با که است یاستيس یمعنا به بلکه. ستين یدھسازمان بدون
 ھر از یدولت قدرت کسب دهيا مخالف دايشد او. باشد نداشته یکار
 به فقط رياخ یھاسال یاجتماع یھاجنبش نيب در. است یقيطر

 عcقه فرانسه در اقامت اجازه اي و کار اجازه فاقد یخارج کارگران
 تمام حامل کارگران از بخش نيا ويبد نظر از. است داده نشان

 تنھا و تنھا آنان جهينت در. باشندیم عاصرم یدارهيسرما نظام یتضادھا
- هيسرما یکشورھا او نظر از. باشندیم جامعه" ريناپذیآشت  "بخش

 بر انضباط عمالا   و دستمزد و ديتول نهيھز کاھش یبرا ثروتمند یدار
. شوندیمتوسل م "یرقانونيغ  "اي و مھاجر کارگران به ،کارگران

 انه،يگراساده اريبس است یديد کنيلدارد و تيواقع نکته نيا ھرچند
 یانسان - یاخcق شتريب است یبرخورد. انهيگرااغراق و انه،يگراکاھش

 .یعلم تا
   

 قائل یاسيس هوزن نيترکم مزدبران و یديتول کارگران یبرا ويبد
 یاعتصاب و یاعتراضات ميعظ جنبش مطلب نيا نوشتن زمان در. ستين

 حکومت. است دربرگرفته را فرانسه سراسر مزدبران و کارگران
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 قانون رييتغ قيطر از دارانهيسرما یسو از یندگينما به ستياليسوس
 در کارگر طبقه یخيتار یوردھاستآد هيعل یاجانبه ھمه حمله به کار

 و است شده ماه نيچھارم وارد ميعظ جنبش نيا. است زده دست فرانسه
 ،حکومت خود یھاینظرپرس  و برطبقدربرگرفته را نفر  ھاونيليم

-یب مساله ھر درباره که ويبد آلن. رديگیدربرم را انيفرانسو تياکثر
 اندازد،یم راه ناريسم ھم و کندیم یسخنران ھم یتياھمکم اي و یتياھم

 در! است نداشته ابراز یاعتراض جنبش نيا درباره کلمه کي تاکنون
 یھاشب " هدربار نوشته و ناريسم و یسخنران نيچند تاکنون او عوض

 که یافراد از است یتجمع ،"ستادهيا یھاشب . "است داشته" ستادهيا
 گرد سيپار شھر در یجمھور دانيم در شب ١٢ تا شب ٨ ساعت از
- خانه به سپس و پردازندیم یاجتماع مسائل در نظر تبادل به و نديآیم

 دو با جنبش  دونيا به ويبد برخورد نحوه. گردندیبازم خود یھا
 فلسفه کل ینما تمام نهيآ متفاوت، کامc یاجتماع یمحتوا و تيماھ

، مستأصل ی ناراضیبورژوازخرده. است ويبد یتوخال" چپ یماورا"
 خانه یجا به را اششام شود،یم یانقcب یليخ که یوقت حوصلهیو ب
 یسخنران به  ھضم غذای براو کندیم صرف یجمھور دانيم در

دن يبا فرارسو ک ماه ي گذشت  ازپس. دھدیفرام گوش رانيمعرکه بگ
 البته !ھم به سرآمد" ستادهيا یھاشب"cت، عمر يتابستان و فصل تعط

 اشیدانشگاھ دفتر از و نرفت یجمھور دانيم به خودش چگاهيھ ويبد
 ،"سيپار در ینيخم امام  "سبک به شينارھايسم نوار پرکردن با

  .کردیم یرھبر دور راه از را رخدادش

        روسوروسوروسوروسو    ژاکژاکژاکژاک    ژانژانژانژان    وووو    ييييوئوئوئوئيييي بد بد بد بدبخشبخشبخشبخش    ييييرهائرهائرهائرهائ    استاستاستاستييييسسسس

 بطcن خط از پس او. ندارد یسلب وجه فقط ويبد" یستيکمون هيفرض "
 گذشته، سال پنجاه و صد در یستيکمون جنبش خيتار تمام کل بر دنيکش
 خودش یاسيس طرح ،یدرآوردمن و یرعلميغ کامc یاوهيش به ھم آن
" یبرابر کاليراد استيس "اي و" بخش یرھائ استيس "عنوان تحت را

 وقابل سيسل اريبس یسي انگلزبان به یامصاحبه در ويبد. دھدیم ارائه
 : داردیابرازم نيچن اش،  فرانسهزبان به یھانوشته خcفبر ھمه، فھم
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-جھت دو نيب یروشن تفاوت ستم،يب سده برخcف امروزه« 
 در. ستين موجود] یطلباصcح و یانقcب [متضاد یاسيس یريگ

 متضاد استيس دو نيا قيدق تيماھ مورد در ھمه ھم دوران آن
- استيس نيب یتقابل که بود نيا بر توافق کنيول نبودند، نظر ھم
 امروزه... است موجود یانقcب نهيگز و کيدمکرات- بورژوا یھا
 دارد، وجود یاساس تقابل نيچن کي که نيا مورد در گريد

 استيس و فلسفه نيب ارتباط جه،ينت در. ستين کار در یتوافق
  . ٨٢» است شده ترناروشن و تر دهيچيپ

  
دورانی  در ،ديگویم ٢٠٠٨ سال در را مطالب نيا ويبدشگفت آن که 

 نيب گريد  ورفته راست به شتريب چه ھر یدموکراس اليکه سوس
-ینم دهيد ی چندانیتفاوت زميبرالينئول و زميبراليل و یدموکراس اليسوس
 ئولوگدهيا اي و لسوفيف کي زبان از ديبایم حکم نيا واقع رد. شود
 ويبد که است یزيچآن خcف تيواقع اما. شدیده ميشن برالينئول
 انقcب و اصcحات نيب تفاوت کردن پاک از پس ويبد .است اشیمدع

 : سدينویم
  

 کي قيطر از ديبا بخشیرھائ استيس یفلسف یبارور« 
 .٨٣ »ابدي تحقق عنوان نيھم تحت و یبرابر کاليراد استيس
م ينيبب. است ،"رخداد  "مقوله ازبعد  ويبد دوم معجزه" یبرابر" مقوله

 : ستيچ" یبرابر"و از يمنظور بد
 

 و درآمد ،مقام .ندارد اشاره ینيع زيچ چيھ به" یبرابر... "«
 به زندهي برانگیروھاين منظور. ندستين یبرابر مساله شغل

. ستين ھم اصcحات و قراردادھا نهايجو یتساو اصطcح
 یآگاھ "در ديبا را  یبرابر . است یذھن یامقوله یبرابر
 دون مائوتسه "یاتوده یاسيس جنبش" اي و ژوست سن "یعموم
 برنامه کي وجه چيھ به یایبرابر نيچن . کرد جو و جست

                                                 
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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 ھم یاجتماع رفاه به یربط چيھ عcوه، به . ستين یاجتماع
  .٨٤»است زيتجو کي است، یاسيس تحکم کي . ندارد

 
 : سدينویم یگري دیدر جا او
  

 چارچوب نه و دارد،یم مفروض را یانيپاه قطن  نهیبرابر« 
 خود، یاجرا محدوده مورد در نه و کند،یم محدود را خود

 یکل حکم. اجراست قابل تيفورهب یبرابر. کندیم یچيپنسخه
- یم صادر یبرابر دنبو اليخ و خواب مورد در روزھا نيا که

  .٨٥»است یخوب نشانه خود کنند،
  
  را زميکمون که رودیم شيپ جا آن تا" یبرابر  "از شيستا در ويبد

  کسب یبرا خيتار طول کل در مردم یھاتوده یعموم مبارزات معادل
 : سدينویمدر ادامه  او. کندیم فيتعر ،یدولت قھر هيعل" یبرابر "
  

 ديترد بدون ،یبرابر ناب دهيا کي بهمثا به یستيکمون هيفرض« 
 کنش که آن مجرد به. است داشته وجود ھادولت شيدايپ بدو از

به مقابله  یدولت قھر با خواھانه یبرابر عدالت نام تحت ھاتوده
 از یھائ تکه اي و هيما شاھد بروز ا شکال اول ، پردازندیم

 .»ميھست یستيکمون هيفرض
  
-یبرابر عدالت عنوان تحت یاتوده ملع«  فراخوان صدور با ويبد

 خود به رزمنده و کاليراد یاچھره »یدولت قھر با تيضد در خواھانه
 یفلسف مقوله کي ست،ين ذات به قائم اصل کي" یبرابر  "اما. رديگیم
 یاجتماع رابطه کي یبرابر .ستين قانون برابر در یتساو کي ست،ين

. دارد آن حافظ یاسي سیھاو نھاد یاقتصاد مناسبات در شهير که است
 از اششيستا و است فرانسه یبورژوائ انقcب رياس آشکارا ويبد

 : سدينویم او. ديد رابطه نيا در ديبا را روسو ژاک ژان اتينظر
  

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

85 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 اريمع را" یبرابر  "که درویم شيپ جاآن تا روسو ینيزبيت« 
 اراده. است یاساس نکته کي نيا. دھدیم قرار یعموم اراده
 به مردمان ھمه مشترک تعلق از است یارابطه یعموم

 استيس یعموم اراده یذات انيب کي مثابه به یبرابر... خودشان
 یعني. است صادق ھم نکته نيا عکس اقيس نيھم به. است

 جالب. است یاسيسضد انهيجو یرتساويغ هياظھار ھرگونه
 با هک است نيا یاجتماع داد قرار کتاب در مساله نيترتوجه
 سلسله و است استوار رخداد بر که یالودهابرش منظم اتکاء
 انيم یکينزد ارتباط ک،يتفک رقابليغ و مندروش یاعمال

 .٨٦»کندیم برقرار یبرابر و استيس
  

" فرانسه ريکب انقcب  "به اتشينظر اثبات در ويبد که آن شگرف
-یم کار به" رخداد "واژه انقcب کلمه یجا به کنيول شودیم متوسل

 !انقcب کلمه از یتنفر چه رد،يگ
  

 نيب یصور یبرابر او که بود نيا در واقع به روسو" ینيزبيت "اما 
 اراده  "عنوان تحت را یواقع ینابرابر واقع به یعني متخاصم طبقات
 روسو بر را نيا بتوان ديشا جدھميھ سده در. کندیم یمخف" یعموم
 به روسو به دادن" ینيزبيت "سبتن کمي و ستيب سده در کنيول د،يبخش

 د،يبخش ويبد به توانینم عنوان چيھ به را یاطبقاتفر ديد نيچن خاطر
  !"یستيکمون هيفرض  "درچارچوب ھم آن
  

 : کندیم فيتعر نيچن را" یبرابر  "مفھوم روسو ژاک ژان
  

  اندازه کي به ھمه که شود امعن نيچن دينبا یبرابر واژه« 
 قدرت که است نيا منظور بلکه شند،با ثروت و قدرت صاحب

 معنا نيبد ثروت نهيزم در یبرابر. شود متوسل خشونت به دينبا

                                                 
86 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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 تعادل نفوذ عمالا   و مصرف در ديبا فرادست افراد که... است
 .٨٧»داشت چشم و حرص در ھم انفرودست  و دھند خرج به
 

 استوار یخصوص تيمالک از دفاع هيپا بر روسو یاقتصاد اتينظر
 خرده یبرا یبرابرطلب ینوع هيپا بر ھم اشیاسيس اتينظر و است

 بود خواهیجمھور یبورژوا کي یاسيس لحاظ به روسو. کنندگان ديتول
 یاقتصاد و یاجتماع -  یاسيس اتينظر. نداشت زميکمون با یارتباط و

 زميفئودال برابر در یدارهيسرما عادل نظام کي از دفاع در روسو
 نيا در آن جانبه ھمه حيتوض به که است آن زا ترشناخته گر،اجحاف

 مقبول مفھوم کي دولت از روسو یجتماع اداد قرار. باشد یازين مقاله
 یدگاھيد دھد،یم ارائه است،" عام اراده " معرف که یھمگان

 مدرن یھادولت مگر .یدوران ھر حاکم طبقه دگاهيد ،یرطبقاتيغ
 خود ھاست، آن مخالف دايشد ويبد  کهی امروزیستيپارلمانتار -بورژوا

 امروزه ھاحکومت نيا مگر. ستندين روسو یھادهيا تکامل محصول
 مگر فرانسه نيھم در. کنندینم یمعرف" ملت اراده  "ندهينما را خود

 او<ند یحت و ستيفاش لوپن است، ويبد کتاب نام عنوان که یسرکوز
 رادها  "ندهينما از ريغ یگريد زيچ را خود یھمگ ستياليسوس
 یسخنگو بود، یگريد دوران به متعلق روسو. دانندیم ملت" یعموم
 یبورژواز یعني داشت، یانقcب نقش خودش ندورا در که بود یاطبقه

 روسو. نزد حرف زميکمون از گاهچيھ روسو. یترقصعود و م حال در
-برده بردگان،  "اراده گفت،یم" یعموم اراده  "از که یزمان یحت

" خرده ورانشهيپ و دارانهيسرما ،کارگران ،انارباب نان،دھقا ،داران
 اليما و خواست روسو ،امر تيواقع در. کند منعکس خواستیم را

. کردیم بازتاب را زميفئودال هيعل مبارزه حال در یبورژواز
 را جامعه طبقات و اقشار هيبق زم،يفئودال هيعل نبردش در یبورژواز

 روسو یاسيس" ینيزبيت . "آوردیخود م و پشت کردیم جيبس ستيبایم
 خواست نيا یبورژواز دئولوگيا روشنفکر کي مقام در که بود نيا در

 اراده"مقوله . کرد فرموله" یعموم اراده "مفھوم قالب در را طبقه نيا
 نظم و ساختار کي بلکه ست،ين یاجتماع قرارداد کي روسو" یعموم

                                                 
87 - Jean-Jacques Rousseau, Social Contract, or Principles of Political Right, Book 2, 
Chapter 11, p. 96. 
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. کندیم و کردیم هيتوج ار یبورژواز یطبقات سلطه که است یاجتماع
 نيا هيعل که یزمان یستيپارلمانتار یدموکراس سرسخت دشمن نيا ويبد

 یایاسيس یھانشيب و ميمفاھ از قايدق کند،یم استد<ل حکومت نوع
 .اندبوده آن کننده تيتثب و کننده جاديا یمبان واقع به که کندیم استفاده

  
 و بودند یمترق ديعقا جدھميھ سده یاروپا در یاسيس ديعقا نيا اگر

 یبورژواز حول را یروستائ و یشھر زحمتکش یھاتوده توانستند
 سده در امروزه اما، کنند، جيبس دربار و سايکل زم،يفئودال هيعل یمترق

 به یوفرانس ی ھاشرکت از یاريبس ثروت که یدوران در کم،يوستيب
 در است، وروس دوران در فرانسه کشور ثروتکل از  شتريب مراتب
 زبان بر اکثر که است یاواژه" عام یبرابر  "مفھوم که یعصر

 یھدفتوسل به آن  است، یجار یافراط راست اي و راستاستمداران يس
 فرد کي یبرابر. باشد داشته تواندینم ھاآن فتني فرو ھاتوده قيتحم جز

 صاحب دارهيسرما کي با ريبگشاغل حقوقک ي یحت اي و کاريب
 اقتصاد طهيح وارد اگر" یبرابر" مقوله! دارد یمعنائ چه تراست
 سود و ،یخوار تنرا استثمار، افزونه، ارزش مقو<ت به اگر نشود،

 یھاروش به که کس آن کند؟ بالدن تواندیم را یھدف چه نپردازد،
 رکردنيس خاطر به که کس آن و شودیمدش ي عاسود اردھايليم یقانون
 قانون  وشودیم قانون از یتخط و یزدد از ناچار فرزندش شکم
-هيسرما قانون برابر  دردو ، مگر ھرکندی مدارخدشه را یدارهيسرما

 ؟ستندين" برابر " یدار
  

عت يطب"سد که ينوی میجتماع اداد قرارژان ژاک روسو در کتاب 
-ی را مفروض میا"یعيت طبيوضع"ک ياو . د آزاد شوديبا" یانسان

 یبرا. ا آن بتواند جامعه معاصرش را به نقد بکشدسه بيدارد تا در مقا
داند، ھمان یآل خود مدهي، که جامعه ا"یعيت طبيوضع"ن يروسو ا
ن باور بود که ياو بر ا. جدھم بودي سده ھيیبورژوا" براليل" جامعه 

ازھا و يوان، آزاد نبود، بلکه برده نيک حي، به مثابه عتيطبانسان در 
 به یعيجامعه طباما انسان در . اش بودیوانيط حي شرایعيز طبيغرا

 که  ژان ژاک یدر دوران. ديآی نائل میبا<تر" ی مدنیآزاد" ک ي
 ھنوز یجدھم، بورژوازي در سده ھیعنين مطالب را نوشت، يروسو ا

منظور روسو از . ت نشده بوديدر راه بود و کامc مستقر و تثب
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 یھايیشود که تواناجاد ي ایطيد شراين بود که بايا" یعيت طبيوضع"
زم يکمون"ھا ھدف بعد. ھا متحقق شوند انسانی و جمعیبالقوه فرد

" یزم بدويکمون "یcت و آرزوھاياما تخ. ن امر بوديھم ھم" یمارکس
ن توھم را يداشت، ا" یعيت طبيوضع"ار به ينزد روسو که شباھت بس

بش جن"گاه ي را مھد و جا يیدر روسو بوجود آورد که جامعه بورژوا
  . نديبب"  بخشيیرھا

  
ھا و ديافته به سرعت نويم ي تعمیدارهيتحت سرما يیجامعه بورژوا

-نه آن" یعيت طبيوضع"گر يد. ر پا گذاشتيه خود را زيآرزوھا اول
 که ی کرده بود، بلکه به آن طورینيبشيچنان که ژان ژاک روسو پ

قا يدقمتحول شد، " ه ھمهيجنگ ھمه عل "یعنيف کرده بود يھابز توص
ن يتحت ا.  که ژان ژاک روسو قصد مبارزه با آن را داشتیزيآن چ
در جامعه نه تنھا متوقف نشد، چرا که حا< " تخاصمات"د يط جديشرا

، "شر"بلکه عمدا  جھت امر " ريخ" امر ینه فقط برا" یآزاد" با تحقق 
د در ياز نوع جد" یآزاد" ن يا. ن تخاصمات ھم افزوده شديبر شدت ا

زم يکمون. "را با خود آورد" استثمار"اش شر یکيالکتيل د تحویط
آزاد  "یعني ھمان ادامه اھداف ژان ژاک روسو، یاهياز زاو"  یمارکس

ط ي است اما در شرا ھاانسان" ی و جمعی بالقوه فردیھايی توانایساز
ن يو در اي آلن بدیراد نابخشودنيا.  متفاوتیا و در جامعهیکامc متفاوت

 .گذاردین تفاوت مھم آگاھانه سرپوش مير ااست که ب
  
قا منطبق يبخش او دقيیاست رھاي و سیمارکس" یستيه کمونيفرض"
  ی آن دوران و پاسخگوین تحو<ت مھم در جامعه مدرن بورژوازيا

. بودھای جديدی بود که با خود به ھمراه آورده " شر" معضcت و 
 ی جنبش کارگری، يعن ھمزادشیريو شکل گ" یه صنعتيسرما"رشد 

ن يکل ا. ن تحو<ت بودندي مھم ایھاآمدياز پ" یال دموکراسيسوس"و 
 نشان دادند که  ی اجتماعیدموکراستحو<ت خود را در قالب خواست 

شتر ياز به با< رفتن ھرچه بي حصول به آن  نیاز نظر مارکس برا
 به عنوان یه صنعتين مرحله  سرمايمارکس از ا.  بودیخودآگاھ
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 و ٨٨بردینام م" خيبحران در تار " یا حتيو " ن در جامعه مدرنبحرا"
 در عبارت  آن رات از انگلسيبعدھا روزا لوکزامبورگ به تبع

از نظر مارکس، ا شکال . کندیفرموله م" تيا بربريزم ياليسوس"
جدھم ي ھفدھم و ھیھاتر سدهشي دوران پيیاست بورژوايک سيکcس

، در "یدموکراس"و " زميبراليل "یعني  مانوفاکتور،یه داريعصر سرما
 و یتي کفاید سده نوزدھم، بي با مسائل و معضcت دوران جديیارويرو

 .نشان داده بودندنقد بهشان را یثمریب
  

شود، ی مواجه میا نشدهینيبشين و پيف نويت با تکاليبا مارکس بشر
 یاري حدود بساند و تا ماندهی که تا به امروز ھنوز حل نشده باقیفيتکال

ه متحول شده يت سرمايدر وضع. اندمورد اھمال و مسامحه واقع شده
-ی مضرورت ، اشتيناممکنقا به واسطه ي دقی، دموکراسسده نوزدھم

.  ش اشاره داردایکيالکتيابد، که خود به درگذشتن و فرارفتن دي
ن رو برخcف ياز ا. استه ي با سرمادر تضاد ی دموکراسامروزه

ه يزم عليکمون " یج وجه دعوايژک مسأله به ھيو و ژين بد آلیادعا
ای که چپ در يک باور بغايت استالينيستی". ی ليبرال نيستدموکراس

خمينی و "بين قدرت ھای اول انقcب در دعوای ايران در سال
 برای يک بررسی .بھای بسيار سنگينی به خاطرش پرداخت" بازرگان

 و آشنايی با ١٩۵٧وليه انقcب اجمالی از رويداد ھای سال ھای ا
مطلبی با مواضع سياسی گروه ھای چپ ايران در قبال آن، مطالعه  

 ی برا. را توصيه می کنيم٨٩ "و ضد انقcب در ايرانانقcب  "عنوان 
 ھم  بود که امکان فائق آمدن  یاستيآن چنان س" زميکمون"مارکس 

نه گرفته  را نشایزم و ھم ضرورت به دموکراسيبراليضرورت به ل
 ".يی بورژوایھااستيس"از به ي درگذشتن و فراتر رفتن از نیعنيبود، 
 "يیحقوق بورژوا"است مطالبه يق سين ھمه قرار بود از طرياما ا
 از منظر مارکس خاستگاه. دي طبقه کارگر که فاقد آن بود، بدست آیبرا

                                                 
88 - Marx, “For the ruthless criticism of everything existing,” letter to Arnold Ruge 
(September, 1843). 

  :در  و ضد انقcب در ايرانانقcب بين،  صابر نيک-  89

http://www.hks-iran.org/hks/pdf/s_v_e_2_4_p24_p36.pdf 
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بود دار شده بود، عبارت يزم که در دوران او پديزم و کمونيالين سوسيا
زم جامعه يکاليان متأخر و متضاد توان بالقوه نامنسجم رادياز ب

-ليه پتانسيمارکس در سرما.  بوديی که طالب نجات و رھايیبورژوا
. شتر را جستي بیزم و دموکراسيبرالي فراتر رفتن از مطالبات لیھا

ر مارکس خارج شد و در سده ين رابطه، از مسي، در ا"یبعد"زم يکمون
ه يفرض. "زم غرق شديبراليزم و ليالين سوسيصم بستم در تخايب

 یفي کیھای دگرگونین باور است که مارکس برايبر ا" یستيمارکس
ن توان بالقوه و نه آن ي فراتر رفتن از آن، ای و برايیجامعه بورژوا
 .ص دادي تشخیتقابل را به خوب

  
 اصطcح به حکومت کي ايدن یکجا چيھ که نوشتیم یزمان روسو

 نيھم تکامل او. نداشت وجود اشیامروز مدرن نوع از کيتدموکرا
 را یدارهيسرما تکامل بود، دهيند را کيدموکرات اصطcح به ھادولت

 بود، دهيند را فرانسه کشور خود یمارعاست یدارهيسرما بود، دهيند
 ک ازيچ ي نه ھروسو. بود دهيند را شيآمدھایپ و یستياليامپر مرحله

مورد " یوانمودار ھا"  و نه بود دهيد را ويبد عcقه مورد" یرخدادھا"
 اش" یستيکمون هيفرض "خواھدیم روسو به توسل با ويبد .نفرت او را

 اول سده تيحيمس یستيکمون - شبه مجامع نسخه ويبد. بقبو<ند  به مارا
 او !رودب یاسپارتاکوس استيس  سراغیکس مبادا تا چديپیم را یcديم

  : سدينویم یاسيس اغتشاش و یپاش خاک ادامه در
 

 تهيمدرن عصر به فرانسه انقcب با" یستيکمون هيفرض"« 
 .٩٠»گذاشت پا یاسيس

  
  یئبورژوا انقcبک ي نيب تفاوت آشکار دارکردنخدشه یادعائ نيچن
 با ھمراه یبورژوائ تيمالک روابط از گسست. است زميکمون و کاليراد

. باشندیم زميکمون هياول انيبن در آن با مترادف یھادهيا از گسست
 یروبنا و یفئودال تيمالک روابط فرانسه انقcب که است درست
 تيتثب جھت در ھانيا ھمه اما کرد، کن شهير را دربار و تياشراف

                                                 
90 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste. 
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 نه و بودند یدارهيسرما رشد و تيتثب و یبورژوائ تيمالک مناسبات
 : سدينویم رابطه نيا در انگلس! آن یالغا یبرا
  

 که یانقcب یبرا را مردم افکار فرانسه در که یبزرگ انمرد«
ه صحن وارد یانقcب قويا   مواضع با خود کردندیم آماده شيپ در

 و نيد. شناختندینم تيرسم به را یرونيب قدرت چيھ آنان. شدند
 یب مورد ھانيا ھمه یاسيس ینھادھا جامعه، - یگرائعتيطب

 اي ستيبایم زيچ ھمه. گرفتیم قرار انتقادھا نيتررحمانه
 کردیم هيتوج عقل و یداور یکرس برابر در را خود تيموجود

 و یاجتماع شکالا   ھمه... ديکشیم دست خود یھست از اي و
 یرعقcنيغ یسنت تصورات ھمه با ھمراه ،یزمان آن تا یحکومت

 به تا ايدن. شدند ختهير مصرفیب یاياش انبار به شدیم یتلق
 اتنھ گذشته زيچ ھمه شد،یم تيھدا ھایداور شيپ توسط امروز

 دم دهيسپ بار نياول یبرا اکنون. بود ريتحق و یھمدرد ستهيشا
 ،یدادگريب خرافات، پس نيا از. است ظاھرشد عقل حکومت

 ،یابد عدالت ،یابد قتيحق به را خود یجا ديبا ستم و ضيتبع
  .بدھند تعرض رقابليغ انسان حقوق و یعيطب یبرابر

- دهيا ھمان جز یزيچ عقل حکومت نيا که ميدانیم ما کنونا« 
 صورت به یابد عدالت که ميدانیم نبوده، یبورژواز شده زهيآل

 یبرابر به یبرابر افت،ي تحقق یبورژوائ یدادگستر دستگاه
 به یخصوص تيمالک. ديگرد یمنتھ قانون برابر در یبورژوائ

 حکومت و شد ماعc ھاانسان حقوق نيترعمده از یکي عنوان
- ینم افت،ين تحقق ھم ھمانطور روسو یاجتماع قرارداد عقل

 ظاھر یبورژوائ کيدموکرات یجمھور قالب در جز توانست
 قادر خود اسcف مانند زين جدھميھ سده بزرگ متفکران. شود

 کرده جاديا شانيبرا ھاآن دوران که يیھاتيمحدود از نبودند
 .٩١»روند فراتر بود،

 
 ريکب انقcب از اشیابيارز انگلس شيپ سال ستيب و صد در اگر

 انيب یجمcت ني قالب چندر را روسو جمله از آن شمندانياند و فرانسه
                                                 
91 - Frederick Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1892. 
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 ما به" یستيکمون هيضفر  "آغاز عنوانبه را آن ويبد امروزه کند،یم
 روسو از ترعقب مراتب به او امثال  وويبد تcش. بقبو<نند خواھدیم

 یول پرطمطراق عنوانتحت اشبخش یرھائ ستايس با ويبد. است
 برنامه نقد  "در مارکس که چه آن از ،"انهيبرابرجو حکمت "یتوخال
  .رودینم فراتر د،ينام" یبورژوائ حق تنگ افق  "آن بر ،"گوتا

  

        مارکسمارکسمارکسمارکس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 ثابت  "عنوان تحت یک مفھوم جھانشمولي یبه معرف یامقاله  درويبد
ارائه  اشیستيکمون دهيا از یفيتعر  کمک آنبه پردازد ویم" یستيکمون

 حزب فستيمان  "به ارجاع با را اشبحث مقاله نيا در او.  دھدیم
 زميکمون از یستيمارکس ميمفاھ و فيتعار ا و بمارکس" ستيکمون

 شودیم یمدع و رديگیم موضع ھاآن هيعل ادامه در و کندیم شروع
 ارائه یديجد فيتعر خود و داردن کاربرد گريد ميمفاھ نيا امروزه که
 : سدينویم وا. دھدیم نام" یستيکمون هيفرض  "آن بر که دھدیم
  

 یفکر ینمودھا کل مجموعه انگريب فقط یستيکمون جنبش« 
 دهيا کي بلکه برنامه کي نه را آن کانت که یزيچ ھمان. است

 کي عنوانبه یستيکمون هيفرض. نامدیم کنندهميتنظ و عملکرد با
 داشته وجود دولت شيدايپ زمان از شک بدون ،یبرابر ناب دهيا

-  یتساو عدالت نام تحت یاتوده عمل که یزمان ھمان از. است
 اجزاء و مقدمات زد،يخیبرم دولت  قھربا مخالفت به انهيجو

 اميق رينظ یمردم یھااميق. کندیم شدن ظاھر به شروع هيفرض
 به دھقانان ورشش اي اسپارتاکوس، یرھبر تحت بردگان

   نيا یعمل یھانمونه عنوان به بتوان ديشا را  مونتزریرھبر
  .٩٢»داد صيتشخ" یستيکمون ثابت عامل "

  
  نھدیم کنار به را یمارکس روش یدارهيسرما جامعه یبررس در ويبد

                                                 
92 - Alain Badiou, The Communist Hypothesis," New Left Review, N° 35, January-
February 2008, p.49. 
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. سابق یھاستينياستال اکثر رينظ. کندیم اعcم مردود را آن اصو< و 
 یفھرست اسام. است زميمارکس خود قدمت هب یارتداد نيچن نهيشيپ

 کي به ويبد از شيپ تا که یھائلسوفيف و پردازانهينظر اقتصاددانان،
 از را ويبد که چه آن. شودیم کتاب کي خود دند،يسر یاتينظر نيچن
 استيس "یلوا تحت را ھمه نيا که است نيا کند،یم زيمتما گرانيد

 نسخه. دھدیم ارائه" یستيمونک هيفرض  "قالب در و" بخشیرھائ
-خرده ".زميکمون  "جز است یزيھرچ خدمت در ويبد یستيکمون یچيپ

 بطور "یطبقات منافع "بطور اعم و و" طبقه" مفھوم از یبورژواز
 را ما تا شودیم متوسل یالهيوس ھر به و است متنفر شدت به اخص
 روشنفکران اختراع و ندارند تيواقع مقوله دو نيا که سازد متقاعد

 رھا ھاآن شر از را خود بانيگر چطور ويبد آلن مينيبب. است "یچپ"
 : ديگویم یامصاحبه در او. کندیم
   

 بشر سرنوشت در یفرد به منحصر گاهيجا گاهچيھ منافع« 
 موجودات ھمه شامل که است بقا یبرا مبارزه انيب منافع. دنندار
  .»شودیم زنده

 یانقcب طبقه کي عنوان به ايپرولتار اختراع معجزه از یبخش« 
" تيھویب" کي مقام در ايپرولتار توانست مارکس که است نيا

  .٩٣»کند ذات ھم تيانسان با را
  

 یعني نوزدھم، سده در ايپرولتار وجود سابق، یھاستيمارکس اگر
 که یتحو<ت با که شوندیم یمدع کنيول دارند قبول را مارکس زمان

 به ايپرولتار کمي و ستيب سده در گريد آمده وجود به یدارهيسرما در
 اصو< ويبد اما، .ندارد وجود کرد،یم ادي آن از مارکس که یمفھوم
 ندارد قبول یدارهيسرما تکامل از یامرحله چيھ در را ايپرولتار وجود

 نقش بودن" خاص "ويبد. داندیم مارکس اختراع کي را آن و
 به تا کندیم مخدوش را دارهيسرما با شارابطه و کارگر کي یاقتصاد

 . برسد تيبشر و جامعه" عام منافع "
 

                                                 
93 - Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, University of Washington, 
2005, Badiou, Metapolitics, p. 97. 
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 : نوشت نيلن
  

 یھاوعده و جمcت پس در رندينگ ادي که یزمان تا ھاانسان« 
 جو و جست را طبقات منافع ،یاجتماع و یاسيس ،ینيد ،یاخcق
 و بوده استيس در یبيخودفر و بيفر نادان یقربان شهيھم کنند،

  .»بود واھندخ
 
 ھاتوده قيتحم و یکاربيفر نيا در ھم پردازهينظر و لسوفيف یويبد

 نيا از یکي. دارد انقcب رد در یسع مختلف یانحا به ويبد .دارد نقش
 او. است مارکس به ی فرصت طلبی و از رونادرست توسل ھاروش

  بلکه اصو<داندینم ستيمارکسنه تنھا  را خود آشکارا که یحال در
 یول ،٩٤»زم وجود ندارديمارکس... «: کند یزم را ھم انکار ميمارکس

 به اما ،شودیم متوسل مارکس به بداند ديمف اتشينظر اثبات یبرا اگر
 بعد هيروس انقcب تحو<ت به ارجاع موارد نيا از یکي. خودش وهيش
 در  و سرکوبگریقو اريبس متمرکز دولت کي جاديا و نيلن مرگ از

 در متمرکز ميعظ دولت نيا وجود او. است نياستال ندورا یشورو
 یپرولتر انقcب از پس دولت شده پژمرده هينظر خcف را یشورو

 اثر در که یجائ آن از که رديگیم جهينت آن از و نديبیم مارکس نزد
 پس بود، مارکس اليام و ینيبشيپ خcف داديرو که چه آن انقcب
 نيا در را انقcب با مخالفت در گرشيد استد<ل. است باطل انقcب

 دولت که جاآن از و است یدولت قدرت کسب انقcب از ھدف که نديبیم
 و،يبد نظر از. است یمردود امر انقcب پس است، گرسرکوب ذاتا

 جهيدرنت است، طبقات و جامعه یورا و ندارد یطبقات تيماھ دولت
 ،جامعه کل هيعل و ،یرطبقاتيغ عام، است یسرکوب ،یدولت سرکوب

 تز ويبد که آن شگفت. است یادهينکوھ امر یدولت قدرت کسب پس
 و رديگیم مارکس از را یستياليسوس انقcب از پس دولت شدن پژمرده

 دولت داشتن یطبقات تيماھ اما است، اھدافش نفع به چون دارد، قبول
 !رديپذینم را مارکس نزد
 
 :  سدينویم او 

                                                 
94 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, p.68.  
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 حزب ،یاتوده یدموکراس ،یکارگر جنبش زم،يمارکس« 
 ستميب سده ريگچشم ابداعات نيا ھمه ،یاسيس دولت ،یپرولتر

  .٩٥»دنندار یعمل استفاده مورد چيھ گريد
 درباره یطو<ن مقاله ھاده و کتاب نيچند که یدراز روده سندهينو

 و" مازاد نقطه   "،"یتھ  "،"قتيحق  "،"رخداد  "چون یمجرد ميمفاھ
 به ساستخ رسدیم خيتار و استيس به که یوقت سدينویم ھانيا امثال
 خيتار کل جمله چند با ،کندیم یگوئنهيگز چهين سبک به و دھدیم خرج

  ھمجمله کي در و نورددیدرم را ساله صدوپنجاه نهيشيپ به جنبش کي
 .کندیم صادر یوئيبد احکام

  
 یھاجنبش به اش"یستيکمون هيفرض  "یبرا دنيخر اعتبار جھت ويبد

 درچارچوب را  ھانآ شود،یم متوسل یفئودال ضد و یدار برده ضد
 و تداوم در خود هيفرض تا دزنیم جا خيتار طول در زميکمون انکشاف

 از که است یتيواقع نيا. بقبو<ند ما به را یمارکس زميکمون تکامل
 ھمواره که دولت شيدايپ جهيتن در و جامعه در طبقات شيدايپزمان 
 یھادهيا است، بوده گريد طبقات بر طبقه کي قھر اعمال عامل

 "یستيکمون دهيا " ويبد که چهآن یعني ،خواھانهعدالت و یبرابرطلب
- یم اشاره ھاآن از یاپاره به خود ويبد و داشته وجود ھمواره ،دنامیم

- یم زيمتما ھازميکمون ريسا از را یمارکس زميکمون که چه آن اما. کند
 چنان یاقتصاد طيشرا یبررس با رامھم  نيا مارکس که است نيا کند
. کندیم ھمراه آورد،یم فراھم را زميکمون تحقق امکان که یاعهجام
 خاطر نيابه  قايدق است،" یعلم زميکمون  "زميمارکس گريد نام اگر

 با ،یبورژوائ جامعه و یدارهيسرما اقتصاد یبررس با مارکس که است
 اقتصاد در ھاآن از کيھر نقش و هجامع نيا در طبقات گاهيجا یبررس
 نديبیم ممکن را یستيکمون طبقهیب جامعه کي یبرقرار تحقق که است

 فلسفه به باور واسطهه ب نه زميمارکس بودن یعلم. ريناپذاجتناب نه و
 بر حاکم یکيمکان زمينينه دترمي زمبر نه است، یبورژوائ یائرگعلم

 هيپا بر نه و نوزدھم سده در یشناسجامعه و یاجتماع معلو یھادگاهيد
  .یبشردوست نيآئ و دوستانهانسان یآرزوھا
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کن يسازند ولیخ شان را ميھا ھستند که تارن انساني مارکس ایبرا
ن يو اياما نزد  بد.  ندارندیسازند آگاھی که آن را میخود به نحو

- ی نمیجه به آن ھم آگاھيتسازند، در نیخ را ميستند که تاريھا نانسان
ه يفرض"زم توسط واضع يشيعدم فھم مقوله فت. توانند داشته باشند

زم کا< در يشياگر نزد مارکس فت. گرددیه خودش برمي، عل"زميکمون
، شودیروند مبادله کا<يی، منجر به سرپوش نھادن بر محصول کار م

از ! شودی مینرقانوي و غیزم کارگر خارجيشيل به فتي تبداماو ينزد بد
جه سوژه جھانشمول است و ينظر مارکس پرولتر وطن ندارد در نت

ن کارگر مھاجر يو اي، نزد بد)ديکارگران جھان متحد شو(خ يگر تاريباز
-یخ مي است که سوژه  تاریدارهين بحران اقتصاد سرماي قوانیقربان
قش و نيلم بديدر ف). یل مارکسي بر علم و تحلیغلبه اخcق کانت( شود 

   .شودی جا به جا میگر اصلي لشکر و بازیاھيس
  
 زميمارکس" از درگذشتن خودش گفته به اي و گذاشتن کنار با اگر ويبد
د، و در ينامیزم ميني لن- زميشتر مارکسياش را پزمينيو استاليبد" (یميقد

-ی میمخف" یميقد زميمارکس"ر آن را در پس اصطcح ي اخیھاسال
 نقطه خود که جا آن از و دارد را ینوي زميکمون ارائه قصد) کند

 با را دشيجد هينظر ديبا است، قرارداده یدارهيسرما رد را اششروع
 در. کند شروع معاصر یدارهيسرما اقتصاد از ینوي نقد و یبررس
 هيرنظ. نمی يابيم بپردازد، اقتصاد به که یمطلب و،يبد آثار انبوه
 جمله ادي به ارياختیب را انسان نپردازد اقتصاد به که یایستيکمون

 خر مال اقتصاد " گفت که اندازدیم انقcب اول در ینيخم معروف
 یعل رينظ" یاسcم اصطcح به انقcب  "نيادي و شنيمتحجر!" است
 را اشان"یديتوح طبقهیب جامعه" شعار صدریبن و سروش ،یعتيشر
 و فوکوشل يم ،ونيني ماسانون،ف فرانتساز ،یتئور فرنچ اول نسل از

 دوم نسل از ھم فرزندشان و آموختند سوربن دانشگاه از و آنان رينظا
. آموزندیم" یستيکمون هيفرض"  و ٨ سيپار دانشگاه از یتئور فرنچ
 یھرجھت در و هيفرض آسمان در یآسان به زميکمون بال سبک پرنده

 اما ،دباش داشته وجود برسرراھش یمانع که آن یب کند پرواز تواندیم
 ليبد دو کند اقتصاد سخت نيزم بر آمدن فرود قصد که آن مجرد به
 ینينابيب یھاراه ھمه ک،يھا اي مارکس اي است نماندهیباق شيبرا شتريب

 در ويبد یاساس راديا. انددهيرس بستبن به که ھاستسال ینزيک نوع از
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جزه مع .ندارد را نيزم نيا به آمدن فرود قصد اصو< که است نيا
  . ش آسمان استاگاهيجا

 

        ييييدموکراسدموکراسدموکراسدموکراس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 یزي مظھر چه چیسرکوز" در کتاب یو در رابطه با دموکراسيبد
  : سد ينویم" است؟

  
 به یھمگان یريگیرأ به وجهچيھ به من که ميبگو شما به ديبا" 

. دارد آن ريتاث به یبستگ بلکه ،گذارمیاحترام نم خود یخود
 آن احترام جينتا از فارغ یانھمگ یريگیرأ به ديبا چرا

  ٩٦ "گذاشت؟
  
ن يممکن است از باور به ا ،یريگیرأ و انتخابات با ويبد آلن یدشمن

 عدالت و قتيحق گواه تواندینم ھرگز "یعدد تياکثر"نکته باشد که 
ن کل مسأله ياما، ا. تواند باشدی درست می که در تئوریباشد، باور

به  یزيچ یحقوق مزيفرمال و یجتماعثاق ايم یباره در  چرا که ،ستين
و جمع  ناب، زور و جبر به قانون آن، بدون  کهیزيچ د،يگوینمما 
و از يبد نقد .ابديیم افراد کاھش تک تک یخودکامگ به يیگرا

 ھم و "یدار هيسرما" با" یدموکراس" یھمان نيه ايبرپا ،یدموکراس
 ھم و ارز ھم زيچ ھمه آن در که است  با اقتصاد بازاراشیارز

  :م يخوانین کتاب ميدر ھم. ندا ارزش
  

   یعام ستميس یندهينما  پساست، یندگينما یاگر دموکراس« 
  گر،يد عبارت به. بردارد در را یندگينما نيا اشکال که  است

 یمعنا به تنھا یستيپارلمانتار یھایدموکراس در یندگينما 
" بازار اداقتص" امروز که است یدارهيسرما ی توافقیندگينما
 یدموکراس اصل نيا که در است یفساد نيا . شودیده مينام

 یکتاتوريد کي به مارکس که ستين ليدل یب و دارد، وجود
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- یم قرار یایدموکراس نيچن با تضاد در که ديشياندیم یانتقال
  "یکتاتوريد. "دينامیم اي پرولتاریکتاتوريد را آن و رد،يگ

 موجود کيالکتيد در که یگرنين یول است ینيسھمگ ی کلمه
  .»کندیم انينما را دارد وجود فساد و یندگينما نيب

  
از . کندیر مي ھم سوء استفاده و ھم سوء تفس،و از مارکسيبد ن جايدر ا

 یکتاتوري فساد نھفته است و نه دینظر مارکس نه در گوھر دموکراس
 "کيدموکرات یکتاتوريد"عبارت   ھمنطوري ھمو ،یدموکراسوارونه 

  : سدي نویو مي بد.متناقض نبود بيترک کيھم  نيلن
  

 آن به ا  اشتباھ که(  نبود یاستبداد تک حزب ،یدموکراس دشمن «
 کي به استبداد نيا که جا آن تا مگر ،)نديگویم سميتاريتوتال

 ی واقعیمسئله تنھا. دادیم انيپا یستيکمون یدهيا اول فصل
 از ريغ یطرق از را آن که است، دهيا نيا دوم فصل گشودن

 به.  گرداند رهيچ منافع برخورد بر ک،يسم بوروکراتيترور
 چه آن از ديجد یعمل و ديجد یفيتعر مجموع در خcصه، طور

 بدون زيچ چي ھ...است شده دهينام ايپرولتار" یکتاتوريد" که
 ینظام انضباط مدل بر ديبا یول ...شد نخواھد انجام انضباط

  .٩٧» دش رهيچ
  

 یاجتماع و یخيتار ،یانتقاد یملأت یوقت: د يل بن سعيدانبه گفته 
 يیجا به نينامتع ین تازگيا ندارد، وجود گذشته یھا فصل یدرباره
 نيا. رجوع دھد ندهيآ در یشيآزما به را ما تواندیم تنھا و ديرس نخواھد

 نخواھد انجام انضباط بدون زيچ چيھ" چند ھر که شد خواھد یحالت
 و، برخcفيبد. "شد رهيچ ینظام انضباط مدل بر ديبا یول ...شد

از  ضربه با تا ستدياینم کيدموکرات مضمون تناقض بطن در مارکس،
 گسست مضمون نيا از ساده و صاف او. بپاشاند ھم از را آن درون

   :کندیم
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 هيفرض با اصc یستيکمون یهيفرض : است ینکته اساس نيا «
 انجامد،یم آن به  کهمعاصر زميپارلمانتار و کيدموکرات
 يیرخدادھا و گريد یخيتار یستيکمون یهيفرض. ندارد مطابقت

 نشگريآفر و مھم که یزيچ آن تيماھ. شودیم شامل گر رايد
- یم داده حيتوض یستيکمون یهيق فرضيطر از و کندیم جلوه
 نشيک گزيدموکرات بورژوا ینگارخيتار که چه آن با شود،

 از... مارکس که است ليدل نيھم به ا  قيدق . دارد فرق کند،یم
 توجه با و رديگیم فاصله کيدموکرات یورز استيھرگونه س

 دولت که کندیم ديأکت ن امريا بر سيپار کمون یھادرس به
ب يتخر سزاوار باشد، کيدموکرات  کهھم چقدر ھر ،يیبورژوا

 .٩٨» است
 
  !یدرخدا محض طيشرا در  از صفریشروع چه؟ بيتخر از بعد یول 

   فراشد، و کنش خ است،يتار و رخداد مجموع انقcب که که يیتو گو
 از نوشتن دو سال بعد. خود ندارد در را منقطع امر و وستهيامر پ یعني

 ٢٧ون در يبراسي با روزنامه لیاو در مصاحبهي الن بدمطلب فوق
ل يح د<ي، در پاسخ به پرسش مصاحبه کننده در توض٢٠٠٩ه يژانو

  :  دھدین پاسخ مي، چنی دموکراساش بامخالفت
  

 یمن تنھا زمان. من جانبدار دولت قانون و حقوق بشر ھستم «
ا ي ی مداخلهء نظامی برایبرم كه به محملیير سؤال مھا را زآن

ر يا اعمال زجر و شكنجه زير يناپذ تحملیھایه نابرابريتوج
ن است كه يقت ايحق. نديآی در میفرھنگ" سميكراتودم"پوشش 

 را ی غربیھا امكان كاھش خشونت در درون جامعهیكراسومد
، یگري دین خشونت را به جاھاين شرط فراھم كرده كه ايبه ا

 یكنون بش تايم پيك سده و نيكا از يآمر. به خارج، منتقل كند
 ١٩١۴ـ١٨ اول یاز جنگ جھان. وقفه درحال جنگ بوده است

تنام، عراق، ي، جنگ كره، ويی استعمار زدایھاگرفته تا جنگ
 را كه ی فرعیھام جنگين؛ و فراموش نكنيل ـ فلسطئياسرا

ھنوز ( در آن دست دارند یك به طور پنھانيكراتو دمیكشورھا
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گفتن  ). ست كه فرانسه در روآندا چه كار كرده استيھم روشن ن
- ی می بدون خشونت زندگيیاي، در دنیكراسومن دمين كه به يا

 خشونت را از یكراسودم. ستي نیگريز دي چیم جز شوخيكن
را عرصهء ين نبرده، بلكه آن را به خارج صادر كرده است، زيب

 باشد، اگر بخواھد دوام یدارهيوغ سرماير ي كه زیكيكراتودم
 یروندھا. ز باشدي نی رفاه نسبید عرصهء نوعيآورد با

 ی ناشی تا منازعات طبقاتندستي نی خود كافیك به خوديكراتودم
. دن را سمت و سو دھی اجتماعی ھایاھمآھنگاز اختcفات و ن

 ین منازعات مبادا به خشونت منتھيكه ا ني اجتناب از ایبرا
گر ي دیا درجاھاي برقرار باشد كه گوید چنان رفاھيد بانشو

جه يدر نت. د از رفاه حراست كردين، بايبنا بر ا. وجود ندارد
ه ين عليد و قوانيآیش مي پی داخلیت از فرآورده ھايحمااست يس

م كه انباشت يفراموش نكن. رهي و غیھا، مداخcت نظامیخارج
 یك، با خشونتيكراتو دمیھاس نظاميه و تأسيهء سرماياول
 یدارهيهء رفاه سرمايپا.  ھمراه بوده استیب و باور نكردنيعج

ب و يير كاراي جزایاھال(ھا به طور كامل بر امحاء خلق
 شمار نھاده شده است، ی بیھا و كشتارھا، بر جنگ...)یتاسمان

نم كه ھرچه افزونتر خواھد مئن خشونت ادامه دارد و مطيو ا
ن مستقر نشود و ي از طراز نوی مردمیاسي سیاگر ابتكارھا. شد

 يی جنگ ھایابد ما به سويسابقه گسترش نی بیبه نحو
  .م بوديوحشتناك رھسپار خواھ

ازات يمتدانم كه از ای میك شھروند فرانسويمن به عنوان « 
ن يم ايمن فقط خواستار آنم كه آگاه باش.  برخوردارمیفراوان

ن يم كه اي ما فراھم شده است و بدانی برایمتيازات به چه قيامت
م را زيشما تعداد كشتگان كمون.  شودیمت گرانتر و گرانتر ميق

د كه از دھهء يش كشين پاسخ را پيد بتوان ايشا. ديمطرح كرد
ش از ھركشور ي اش بیمانان غربيم پا<ت متحده و ھي ا١٩۵٠

ل و يئمن تازه از اسرا.  به كشتار مردمان پرداخته اندیگريد
 یسان مارام كه بهدهيوار را ديام و در آنجا دن برگشتهيفلسط

چه . چديپی مین در تمام طول ساحل غربين سرزمي ارامونيپ
ه جا ن برپا نكردند و حا< دارند ھميوار برلي كه بر سر  دیجنجال

 كه یك، با شمار كشتگانين، در مكزيكشند، در فلسطیوار ميد
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ن مانع يوار آھنيد. كندی شان رقابت میستي كمونیھابا معادل
. شودی مانع ورود میتي امنیوارھايشد، دیھا مخروج انسان

كردند، ی می خشونت را درونیستيالي سوسیھادولت
 یھان كه ملتيا اي آ.كنندیھا آن را به خارج صادر میكراسودم
نقدر يستهء ايقتا  شايش شكنجه كنند حقي ملت خویگر را به جايد

 ٩٩»ست؟ ایفخرفروش
  
 یحت ،" یكراسودم" از انهيگرانادرست و مغلطهار يو برداشت بسيبد

 اتي جناخچهيتار. دھدیاش ارائه میستيرپارلمانتا- در شکل بورژوا
 آشکار، استعمار و  و غارتيیاي دری از مرحله دزدیدارهيسرما

 ی کشورھایزم و سلطه اقتصاديالي، تا مرحله امپریاشغال نظام
 !گذاردیم" یدموکراس "ی را به پایشرفته غربي پیدارهيسرما

و ھم ياش از عمر بدنهيشي که پی و جھان سومیستيني استالیبرداشت
شان یاسي سابق، اختناق و استبداد سیستيني استالیم ھايرژ. شتر استيب
و او< ي از نظر بد.کردندیه مين نوع استد<<ت توجيقا با ھميا دقر

تواند وجود ی ماشیستيپارلمانتا - بورژوا تنھا در شکل یدموکراس
 با ی غربیند که کشورھايبی میادهيوه گنديا آن را ميداشته باشد، و ثان

 عقب افتاده، ربوده، بار یشان از کشورھایھاکمک توپ و تانک
 را با آن فاسد ی غربی اشان کرده و مردم کشورھای جنگیھایکشت

 در غرب را نه یش، تحول و انکشاف دموکراسيدايخ پي او تار.اندکرده
د، يآیاش جور در می که با دستگاه فلسفیآن چنان که بود بلکه آن طور

  . کندیت ميروا
  
 یھاتوده، ی غربیدارهيشرفته سرماي پیدر کشورھاکه ت ين واقعيا

 برخوردارند، یشتريا از رفاه  بير مناطق دنيسه با ساي در مقایادع
 ی رابطه آن با دموکراسيوئیت بديکن رواي ول است،ینکته کامc درست

ھا را تکرار براليقا موضع ليو دقيبد. ب و نادرست استيار عجيبس
يزم برالي و لیداريه سرمایھايدئولوگکند، چرا که از نظر ایم
و يبد". یرفاه ماد  =یدموکراس =  اقتصاد بازار آزاد= یه داريسرما"

                                                 
99 - Interview d'Alain Badiou dans "Libération" et réponse de Daniel Bensaïd : 
http://revoltunited.canalblog.com/archives/2009/08/30/14896214.html 
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ن کشورھا ي در ای و ھم رفاه مادیکند که ھم دموکراسیفراموش م
، قطره قطره و به زور یش از دو سده مبارزه طبقاتي بیعمدتا  در پ

داران ھمه تcش يهن کشورھا سرمايبدست آمد و ھم اکنون ھم در ھمه ا
  . رندي بگھا پسکند تا آنیخود را م

  
 را ین بوده که دموکراسي ھمواره ايی بورژوایدئولوژي از شگرد ایکي

 حوزه عملکردش یعني.  کندی معرفیاسي از حکومت سیفقط شکل
 و یوجه وارد قلمرو جامعه مدن چيطه دولت است و به ھيمنحصر به ح

است ي فقط در حوزه سی دموکراسیاز نظر بورژواز. شودیاقتصاد نم
ت ين ممنوعيا. ت ممنوع استيمالکود و ورودش به قلمرو شیا عمال م

 یچھره ا  در حوزه اقتصادیی طبقاتیھاینابرابربر  آن است که یبرا
ق ي و از آن طرببخشد) ی قانون- یحقوق ( یاسيک در حوزه سيدموکرات

 ی دموکراسچيزی جز ھمين  اصو<  یبه ھمگان بقبو<ند که دموکراس
ن ي معادل ھمیو ھم دموکراسي بدیبرا. ستين يی بورژوایستيپارلمانتار
. کندی با آن مخالفت مکه  استيی بورژوایستي پارلمانتاریدموکراس

 ھر از را قبول ندارد از استفاده ی برخورد طبقات کهيیو از آن جايبد
. ديجوی از آن مشام رسد، آگاھانه احتراز می طبقاتی که بویصفت

 ی طبقاتیھا محتوايستنزد مارکس و مارکساما و، يبرخcف بد
چ وجه معادل ھر ي به ھی ھمواره مشخص است و دموکراسیدموکراس
 دادن در جھت تداوم وضع موجود نبوده، بلکه یک بار رأيچند سال 

 و در ھم شکستن نظام یت خصوصيان برداشتن مالکي از میبرا
.  استی حکومت طبقاتی ھمانا الغای واقعیدموکراس.  استیطبقات

و " ی دموکراسی در نبرد برایروزيپ"ين  بیس به تساواشاره مارک
. دين رابطه ديد در ھمي، را با"ت طبقه حاکميا به موقعي پرولتاریارتقا"
 ،ھايستھا و مائوئستينير ھمه استالينظو و برخcف مارکس، يبد

 يی بورژوا- یستي پارلمانتاری را فقط در شکل دموکراسیدموکراس
-ی میستيالي سوسیرا فقط دموکراس ید، مارکس دموکراسشناسیم

 یشتر پاين موضع بيس بر اي بعد از تجربه کمون پاریدانست، او حت
ا ين قدم پرولتاريتن داشت که نخسيد بر اين ھم ھمواره تأکيلن. فشرد

 و فراتر ی بورژوائی دموکراسیھايت محدودی، افشای دموکراسیبرا
اش را يزمان مائوئو بحران زده که بحريبرخcف بد. رفتن از آن است
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 فراتر رفتن از موضع ی برای ما ضرورت،نامدیم" یميزم قديمارکس"
  . ميني بی نمیمارکس درباره دموکراس

  
 است و ی آن که صوری سوايی بورژوا- یستي پارلمانتاریدموکراس

اش ی که خود مدعیاسي در حوزه سیشود، حتیوارد حوزه اقتصاد نم
اول . ار سترون استيکش بسو زحمتی کارگر ھا از منظر توده،است

 یک بار براياست، ھر چھار سال ) یندگيستم نمايس(يم رمستقيآن که غ
را " ت مردميحاکم"شود که یک نفر انتخاب ميھر چند صد ھزار نفر 

جه يرقابل عزل بوده و در نتيندگان غين نمايدوم آن ا. تحقق بخشد
ن يا. ستنديشان پاسخگو نناند و در برابر انتخاب کنندگايرقابل کنترولغ

 درآمده، یدر تخصص عده خاص" یندگينما"شود که امرینکته باعث م
ک قشر ممتاز در يش يدايل شود که خود به پي حرفه تبدیو به نوع
 دادن از نوع یدوم آن که رأ. انجامدی ميی دولت بورژوایبوروکراس

ھا دن انسانيزه کرن اتمي بودنش مبیانفراد.  استيیاي و جغرافیانفراد
ن طور يھم. ی طبقاتیھایژگي زدون ویعني است یدر جامعه طبقات

است تا " یمحل"شتر بر جنبه يدش بي تأکیريگی رأيیايخصلت جغراف
رد و يگی که پارلمان میماتيکه تصمسوم آن. ی طبقاتیاسيقدرت س

ی به ز دموکراسا  در آنکند جدا از جامعه بوده وی که وضع مینيقوان
مات و يک تصميان و اتخاذ دموکراتيشه و بي آزاد اندیريگشکلمثابه 
 یداريهچھارم آن در نظام سرما .ستي نیاين نشانهتر کم،ی جمعیاجرا

، يی بورژوا- یستي پارلمانتاریھاین جمھوريتريک در دموکراتیحت
 فشار و یھای گروهھا دخالتیسوا. ستيکانون قدرت در پارلمان ن

 ی شده و حتیه امروزه در ھمه کشورھا امر عاده، کي سرمایھای<ب
، که ی دولتیم بوروکراسي ھم شده، دستگاه عظی قانونیبه شکل

بر پارلمان  اتش راي، نظری است و نه موقتیانتخاببرخcف پارلمان نه 
  .کندیم ا عمال ميرمستقيم و غيبطور مستق

  
 را ی و انتخاب حکومت عمومی نبود که حق رأین بورژوازيااصو<  
 تا یشرفته حتي پیداريه سرمایدر اکثر کشورھا.  دادیھا ارزانبه توده

 ستم زنان حق شرکت در انتخابات را نداشتند و حق شرکتيل سده بياوا
يت بر ت مثc مالکي از مالکی مشروط به حداقل ھم دادنی در رأمردان

 عي  مبازرات وسی عمدتا  در پی عمومیدستاورد حق رأ. اشان بودخانه
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 ی ھاینام آزاده امروزه آن چه که ب.  بودی کارگریو طو<ن
 یند مبارزات طبقاتي برآیخيشود به لحاظ تاریده ميک ناميدموکرات

زم يبراليل.  استیه بورژوازيا عليزم و پرولتاريه فئودالي علیبورژواز
ش يش و ستاياو با ھدف آرا. کندیف و مخدوش ميت را تحرين واقعيا

 محصول یکوشد ما را متقاعد سازد که دموکراسی میاز بورژواز
 یبي اساس و فری چنان بيی بوده، ادعایزحمات و مبارزات بورژواز

و با ي بدیاما دشمن. ستياش نی به اثبات نادرستیازي ن کهیآشکار
 یھای ادعاهو ھميبد.  استزميبراليل ید ادعاي به واقع تأئیدموکراس

ت ي را ھم ھوی دموکراس ورديپذی را میکراسوزم در رابطه دميبراليل
زم است پس يبراليکن  از آن جا که مخالف ليرد و ليگی میبورژوازبا 

 منطق  در چارچوبیحت که یاستد<ل. شودیم یمخالف دموکراس
 . که اصو< گزاره اول نادرست است، چرادرست استھم نا یصور
   .قبول نداردک را اصو< يالکتيو منطق دي بد کهنيم از ايبگذر

  
 یھامت را نزد ھمه حکوین نحوه برخورد به دموکراسيقا ھميدق

ران ھم ي در ایم آخونديان رژيم، سخنگويکنی مcحظه میاستبداد
د که  يد پرسيو باي از بد.کنندی می معرفی غربیک کا<ي را یدموکراس

مثc در " یستيرپارلمانتا - بورژوا یكراسودم" و" فقر"وجود ھم زمان 
 از. دھدیح مين را چطور توضي <تیکاي آمریا کشورھايکشور ھند و 

 یبورژوائ یستيپارلمانتار یدموکراس قالب در جز یدموکراس ويبد ديد
 داشته وجود تواندینم یمائوئ - ینياستال یدولت - یحزب یکتاتوريد اي و

 ،"یشورائ یدموکراس "،"یستياليسوس یدموکراس "ميمفاھ با او. باشد
 ھم اگر و ندارد، یآشنائ" یکارگر تيريمد خود " ،"یکارگر کنترل "

ن که نشان دھد که ي ایو برايبد. آوردینم زبان به ھاآن از یسخن دارد
 یاش فاصله گرفته است سعیستيزم دوران مائوئينيلن -زمياز مارکس

.  کندی خودداریستي مارکسیم و واژه ھايکند از به کار گرفتن مفاھیم
به " زمياليامپر"ی را به جايد و آنگویم"  عام  بطوریدموکراس"او از 
 با طرد یتر آن است که حتی جان سختستينيتفکر استال.  بردیکار م

شان رونيآگاه بناخودآگاه و  خود ازی، بتوان به سادگاشیاسيبه لحاظ س
ن و تا ياش از استالیو پس از طcق ظاھريست بديجھت نیب. راند

 یلسوف ضد دموکراسين فين مھم ترين، ا افcطو بهمائو،از  یحدود
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م يو و افcطون خواھيتر به رابطه بديندر صفحات پائ. آوردی میرو
  .پرداخت

 واقع  به.توان مشاھده کردیو ميتر را در بديشه اتورياز اند یھارگه
- انقcب رينظ" یرخدادھائ "جاديا نه دھدیم ارائه ويبد که یھائحل راه
 است، زميفاش نوع از یھائ"وانمودار "سازنهيزم بلکه گذشته، یھا
  . داردبا آن را  مبارزه یادعا و سدينویم اشهيعل که یزيچ آن قايدق
  

        زمزمزمزمييييننننيييياستالاستالاستالاستال    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 سد،ينویم یانتزاع اريبس که آن نيع در که ويبد نزد است یعادت نيا
 سنت زبان به که زمان آن. سدينویم ھم ملموس و مشخص اريبس

 عدالت هينظر نمونه یبرا - سدينویم یکائيآمر طلب یرابرب زميبراليل
 از گسست بدون یبرابر که است باور نيبرا که یمکتب رالز، جان نزد

 اما. مجردند و یانتزاع اريبس شيھانوشته -است ممکن یدارهيسرما
 زميکمون "نام تحت یتاکنون یھاطرح هيکل بر جمله کي  درکه یزمان
. ديگویم سخن مشخص و روشن اريبس کشد،یم بطcن خط" یخيتار
  : سدينویم اشهينظر اثبات در او
  

 یھاجنگ اي و  ھااميق سلسله کي یپ در شد روزيپ انقcب« 
 ،کره در ،یچکسلواک در ن،يچ در ه،يروس در یطو<ن یمردم

  .١٠٠» کوبا در تنام،يو در
  

 کره در ١٩۴۵ سال در که شودیم یمدع یکس که است بار نياول
 مردم یھاتوده اميق با را سرخ ارتش یھاتانک ويبد. شد قcبان

 گمراه کامc   نداند را معاصر خيتار که یاخواننده و رديگیم یعوض
 را یل سونگ در کره شماليم حاکم سلسله ايق رژين طري تا از اکندیم

  :  سدينویم کتاب نيھم دراو .  جا بزندیستياليدستآورد انقcب سوس
  

                                                 
100 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste 
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-بوده خاطر آن به" یانقcب رخداد "به نياستال یداروفا عدم« 
  . »بود تنگلقخ   یشورائ ستيکمون کي نياستال که است

  
 آلتوسر، يیلو! است مطلب خواننده شعور به نيتوھ یمطلب نيچن انيب
ست فرانسه، در اواخر عمرش يست عضو حزب کمونينيلسوف استاليف

. شتر نبوديساده ب "انحراف "ک يزم ينين باور رسده بود که استاليبه ا
 "هشتباا "ک يزم يني از استادش معتقد است که استالیو ھم به تأسيآلن بد

ھا بعد از شتر نبود، البته چھل سال بعد از آلتوسر و ساليساده ب
  :  دسي نویم ويبد. یستيني استالیھای بوروکراسیفروپاش

  
 یھاسازمان وضع ن،ياستال زمان در که گفت دي بایدرست به «
 و بود امروز از  بھتره مراتبب یمردم و یکارگر یاسيس

امروز  با سهيمقا قابل یحت. دنبو متکبر حد نيا تا یدار هيسرما
  .١٠١"نبود

 نياستال مني به امر نيا کند  کهیچوجه روشن نميت به ھين واقعياما ا
-نهيھز چه او استيس ن کهيتر ا مھم ھمه از اي او، ليم برخcف اي بود
  .داشت يیرھا یھاجنبش یبرا يیھا
 هيون در ژانويبراسي با روزنامه لیا در مصاحبهو دو سال بعديبد

  :  است تر طمحتا ،٢٠٠٩
  

 نيا دارمیبرم نياستال احترام به را من کcھم که یليدل تنھا « 
  .١٠٢»انداختیم دارھا هيسرما جان به ترس او که است

  
 نياستال نيا ايآ. است یاديھم ز احترام زانيم نيد ايل بن سعيبه قول دان

  مبارزاتمثc   ،یگريد زيچ اي ترساند،یم را دارانهيسرما که بود
 و اسيآستور کارگر انينظام شبه اي، ١٩٣٠ یدھه یکارگر بزرگ

 ھا؟توده از ترس ک کcم،ي در ،یمردم یجبھه تظاھرات ايو  کاتالون،
 هيسرما جان به را یترس نيترکم نيتنھا استال نه موارد، یبرخ در

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

102 - Interview d'Alain Badiou dans "Libération" et réponse de Daniel Bensaïd : 
http://revoltunited.canalblog.com/archives/2009/08/30/14896214.html 
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در  ١٩٣۶ مه عيوقا ري نظیاريموارد بسدر بلکه نداخت،اين داران
 در خلع اي و التاي در ايدن ميتقس ، دریشورو و آلمان مانيپ ، دربارسلون

. بود زين ھاآن اوريار و ي، او ھمدست و یونانيمبارزان  کردن سcح
 : دسينوی منيستالا دوران ی رابطه با شوروو دريبد
 

 اداره ینظام یھا رو با را و صنعت یتوان کشاورز ینم «
 یزيچ .دمنفعل کر یدولت خشونت با را جامعه توان ینم و کرد
 است، یحزب یدھ سازما انتخاب رديگ قرار اتھام مورد ديبا که
  .»گفت توانیم ھم حزب آن شکل به که

  
 انتقاد. شود یم خcصه "متد"مسأله  در حد زمينياستال از ويبد انتقاد

و ھمواره يسرخورده، که بد یھاستياوروکمون یسطح نقد  ازیحت ويبد
 از کردن یخال با شانه او. تر استیشان بود، به مراتب آبکيناز مخالف

 شکل گردن به را ستمي سده بیتراژد زم،يني استالینقد جد و یبررس
  .اندازدی میدھسازمان روش کي و یحزب

  
 یايزوا از زمينياستال منتقد یستيکمون شجنب گذشته سال ٨٠ یط در

 اتيادب و داده قرار ليتحل و هيتجز را مورد زمينياستال دهيپد مختلف
 برج آن در ويبد معلوم قرار از. است گذاشته جا به یایغن اريبس

 و فاجعه نداشته راآن  مطالعه وقت که کرده خوش چنان جا آن اشیکاھ
لق تنگ در رازم ينياستال   !کند ین خcصه مي استالیخ 

  
ن باور داشت که با فوت ي به ایو به استناد نوشته خودش، زمانيبد

 موجب با< ی گوجه فرنگیھامائو به بوته" کتاب سرخ"کردن اوراد 
 یکيدئوژي ایتتمه باورھا. ١٠٣شدندید و رشد آن مي تولیرفتن بازدھ

 یاجرا ميیک که فاجعه و رسوايطه ژنتي در حیستينيراث استاليم
زم به سرآمده يزم و مائوئينيحا< که دوران استال. سنکو نماد آن بوديل

. گذاردی میميزم قدي مارکس و مارکسی را به پاخرافاتن ياست، ا
  .ست ایگري به بcھت خود بcھت دیوفادار

 
                                                 
103 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, P.123. 
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 که یحال در. است ناروشن و دوگانه زمينياستال دهيپد با ويبد برخورد
 حال نيدرع کند،یم مخالفت آن با مجرد و فافناش م،يرمستقيغ طوربه
 به که ینادر موارد در یحت. پردازدیم ھم مائو و نياستال از شيستا به

 به و است عام اريبس و جمله چند در یانتقاد کند،یم انتقاد زمينياستال
 در. رديگیم راديا زمينياستال زيچ چه به که ستين معلوم وجهچيھ

. ستين زيآمنيتوھ صفت کي اي و واژه کي زمينياستال که یصورت
 ضد و یستيکمونضد ،یستيمارکس ضد یاسيس شيگرا کي زمينياستال
-یدر شکل قدرت دولت کهاست  یرپائيد اريبس و گسترده اريبس یانقcب

 ،یاسيس ،یاجتماع جوانب تمام و آورد دوام دھه شش اش حدود
 سال ھشتاد یط رد. گرفت دربر را یفلسف و یفرھنگ ،یھنر ،یاقتصاد
 از زمينياستال مختلف جوانب یافشا در یحيضوت کتاب صدھا گذشته

 تنھا نهش يھادر نوشته ويبد. است شده نوشته یانقcب زمياليسوس هيزاو
 یکار که دھد،ینم یارجاع نيترکم ھانوشته نيا از کي چيھبه
 نيا هک کندیم وانمود نيچن اصو< بلکه است، ناصادقانه و یرعلميغ

 را ات آني و جنازمينياستال شکست بار نياول یبرا که است ويبد شخص
 از صحنه ی به مثابه قدرت دولتزمينياستال ھر چند !کندیم مطرح

 یھااش سالی و فلسفیاسيات سي و نظریدئولوژيخارج شده است اما ا
 که رسما به آن پشت کرده ی نزد کسانی دوام خواھند آورد، حتیطو<ن
  . وياز جمله بداند، 

  
        ييييدولتدولتدولتدولت    قدرتقدرتقدرتقدرت    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 کامل یزم و آشکار شدن فروپاشي ھمه جانبه مائوئی ورشکستگیدر پ
ک يجاد يو با ايد ب١٩٨۵در سال ، یستينيب الوقوع کل نظام استاليقر

 و منزه یقت رخدادي حقی، به وح"یاسيتشکل س" به نام یاسيگروه س
 متشکل از یفلمح. بخشدی مینياش تجسد زم سترونیاسي سیطلب
 ني او دريآن زمان که بد. ه گذارش بوديو پايھا که بديست مائوئیايبقا

 مربوط به قانون یشنھادات عملي پیاش در عرصهیاسيتشکل س
شوند به یشنھاداتش خcصه ميشود، و کل پی وارد گود میاساس

، یاست جمھوري مانند حذف مقام ریش پا افتاده و آبکي پیاصcحات
 به رھبر حزب اول یريض مقام نخست وزي سنا، تفوحذف مجلس
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تر ي پ.ھايت ضامن حق تشکل اکثریستم انتخاباتيک سيز يتجو پارلمان، 
« شنھادات را ين پي ااتشيو و ھوادار نظري بدیھا مترجم کتابھالوارد

 یھاخواست .نديبیم» سي انگلیه به قانون اساسي شبیلي خیزيچ
ار يھا بسسه با آنيران در مقاي ا دری اصcح طلبان حکومتیاسيس

 خطاب به یاکند و در نامهیو سرانجام شھامت مي  بد.کال ترنديراد
عصر انق�بات به سر آمده « : زند ی م رااشتر ھالوارد حرف دليپ

- ين حکمه اي توجی براینه سازياش زمیستم فلسفيتمام آن س. ١٠٤»است
 -یاسي سیھار برنامهش    ا ازخدا ما ر «: سد ينویاو در ادامه م. اش بود
  : آمده بود "یاسيتشکل س"در برنامه . »د حفظ کنیاجتماع

  
، در )یبرابر(ن اصل ينام اه  بکه  ن استياست ايتنھا مسأله س «

- ی چه مميني ببن اصل،يمان نسبت به ااانهيکارگرايپ یوفادار
ه يکل... رودی به شمار مک فردي ی ھر فرد...م؟يم انجام دھيتوان

مند ا بھرهن مداوي از بھتریگونه شرط چيد بدون ھيماران بايب
ن يکس که اھر ... ک شاگرد مدرسه استيھر کودک  ...شوند
   .»...داردن جا تعلق ي، به ااستجا 

  
  :ن باره نوشت يد در ايل بن سعي دان

  
  پند وزش اي بیزيچ برنامه،  بدوناست بدون حزب وياما س« 

چ ھدف قابل ي، ھ نبودهیبردر باب برا یاخcق یھااندرز
 : کاغذ  ی است بر رویاهيانيصرفا  ب و شتهش رو نداي پیدسترس

، در )یبرابر(ن اصل ينام اه  ب که ن استياست ايتنھا مسأله س "
- ی چه مميني ببن اصل،يمان نسبت به اايانهکارگرايپ یوفادار

بلکه    برنامه،کي نه یاستين سيک چني "م؟يم انجام دھيتوان
 یھر فرد": ر ينظن نامشروط، يم فران بهي مز است"یزاتيتجو"
گونه چيد بدون ھيماران بايبه يکل.  .  .رودی به شمار مک فردي

ک يھر کودک .  . .مند شوندن مداوا بھرهي از بھتریشرط
ن جا تعلق ي، به ااستن جا يکس که اھر .  . .شاگرد مدرسه است

 جز، ینيد احکام یجزم بن قاليھا، در ا اندرزن پند ويا. "دارد 
                                                 
104 - Voir la lettre à Peter Hallward du 17 juin 1996, in Thèse, p. 78. 
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 رئال یھایخوش رقصه ي علیاسي سیريگ جھت ی برایاصول
 یگريز دي چ نابیھایطلبه فرصتي، و عل فاقد اصولکيتيپول
 با يیاروي از رو و طفرهیاما با خوددار. ددھنیمن تدارک را

ن پند و ارزھا ياک، ي آزمون نچسب  پرات احتراز ازت ويواقع
 یوه اخcق کانتيدھند که به شی می آدم را بهمجالن يصرفا  ا

  .١٠٥»ھا را پاک نگاه دارددست
  
تشکل  "یاسياش که در محفل سیستيمائوئ-  پسایھايو در سالبد
ش گرفت که بر آن ي را پیایاسيکرد خط سیت ميفعال" یاسيس
. نام نھاده بودند" يیدولت زدا"و "  دولت از فاصله حفظ با استيس"
ه کسب قدرت يرد نظر:  برخوردار بودیژگي از دو وین خط مشيا

.  با آنیادم شرکت در حکومت و امتناع از ھرگونه رابطه، عیدولت
ن خط يرود، از ھمیو به راست مي بدیاسيج که مواضع سيتدرهب

شود و قصد دارد در مقام مشاور یھم دور م" چپ منفعcنه "یاسيس
  : سد ينویاو م.  داشته باشدیتردولت نقش فعال

  
 به انقcبات عصر "که نيا  با توجه بهامروز، چند ھر «

 دولت با ارتباط در را امموضع امشده مجبور، ...  "سرآمده
، جانبه کي یقيطر به تواند،ینم گريد راھنما اصل. بدھم رييتغ
 دولت یبرا یچي پنسخه شتريب مساله بلکه. باشد "يیزدا دولت"

 نيا دانستن مساله،. ندهکن تيتقو منطق کي با عمدتا   و است،
  .١٠٦»یبدھ ارائه دولت به کجا از را استيس نسخه که ستا

  
  : دھد یم حي و توضبسطشتر يب را بحث نيا گريد يیجا در ويبد
 

   دشمن دولت، و افتي گسترش ھاتوده منافع حسب بر استيس «

                                                 
105 - Daniel Bensaïd, Alain Badiou et le miracle de l’événement. 

106 - Badiou and Hallward, "Politics and Philosophy: An Interview with Alain 
Badiou," Appendix in Ethics, An Essay on the Understanding of Evil (London: 
Verso, 2001), pp.27. 
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 حرف. کندیم فرق کام� ما نظر نقطه  امروز...بود یخارج
 ميتوانینم مسائل از یشمار مورد در هک ست انيا ما امروز
  مساله بلکه ميکن فرض مطلق یخارج تيموقع کي در را دولت

 اي ھا نسخه یشمار کردن فرموله  اي است، دولت از یزيچ اخذ
 که شود جاديا یطيشرا تا... دولت به توجه عطف با اظھارات
 زھايچ یبعض رييتغ جھت در آن، گرفتن نظر در دولت با
. کند یملغ شود لغو ديبا که را نيقوان  ازی بعض.کند حرکت

 از ما منظور. برسد انجام د بهيبا که... بزند یاقدامات به دست
 ما که ستين نيا شيمعنا. است نيھم دولت برابر در نسخه ارائه

 از خارج ،ینظام انتخابات از خارج ما. ميکنیم شرکت دولت در
 یول. م مانديخواھ یباق احزاب، جانب از یشدن ندهينما ھرگونه

 جا آن تا. کرد ميخواھ لحاظ خود یاسيس دانيم در را دولت ما
  از خارجکه نيا یبه جا ، مایاساس نکات از یشمار سر بر که

اذ ختا به دولت نسبت ،اششکل ھر درکال، يوضع رادم کي
 تيفعال دولت در برابر نسخه ارائه قيطر از شتريب دي بام،يبکن
  .١٠٧» ميکن

  
 ارائه دھد، اشسازمان از یا، بدون آن که کارنامه٢٠٠۴سال و در يبد

 را ترک آند است، ي سفاست کامc  ياست بدون سيچرا که کارنامه س
   .شودی خود محفل ھم منحل م٢٠٠٧ در سال. ديگویم
  

 قراردارد باور نيا بر استيس سپھر در ويبد کاليراد نقد دهيچکامروزه 
 سال صدوپنجاه خيتار به توجه با اما است، بد یدارهيسرما نظام که

 کي تحقق که ندارد، وجود" نظام از خروج "امکان چيھ گذشته،
 که چرا است، ناممکن یامر یواقع یاجتماع کاليراد یدگرگون

 خارج یبرا یتcش ھرگونه و مياافتاده ريگ قدرت" تور  "در شيشاپيپ
 در که یراھ تنھا پس. است افتادن چاله به چاه از مثابه به آن از شدن

 یعني قدرت صاحبان به را قدرت که است نيا قراردارد ما برابر

                                                 
107 - Badiou and Hallward, "Politics and Philosophy: An Interview with Alain Badiou," 
Appendix in Ethics, An Essay on the Understanding of Evil (London: Verso, 
2001), pp. 96-98. 
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 باشد نيا ديبا" ھاکاليراد  "مقام در ما نقش و. ميواگذار" دارھاهيسرما"
 وارد فشار برآن" یمازاد نقطه  "چونھم قدرت مدار از خارج از که

 نقطه کي دولت و،يبد نظر از .شود انجام یاصcحات ديشا تا ميساز
 اشجوانب ھمه در دولت ثبات، و نظم یبرا است یخطر است، مازاد
  : سدينویم او. است مازاد

  
 را یتھ ،یرخداد مازاد آن در که ميدار یشناسیھست کي« 

  .»خواندیفرام را" دهيا "و کندیم احضار
  

 دهيا "نيا ويبد نظر از اما. است" یستيکمون دهيا"، دهيا از منظورش
 تشکcت نه و یاجتماع جنبش نه کنش، نه است، برنامه نه" یستيکمون

 ،یآسمان است یموجود ست،ين ینيزم امر کي اصو< . مبارزه یبرا
  .شود جاديا ھاآدم هکل   در ديبا دهيا
  
-یم صحبت" مازاد نقطه  "از که یزمان اش،یفلسف یھانوشته در ويبد

-یم کاربه انقcب ادرخد یبرا یاجرقه و زور نقطه مثابه به را آن کند
 تحقق خدمت در یوئيبد" مازاد نقطه  "استيس حوزه در اما. رديگ

 ی فلسفیھای که فقط نوشتهکس! ک بام و دو ھوا ي. است اصcحات
 که ین مقوله خواھد داشت درحاليکال از اي رادیو را بخواند برداشتيبد

  . ستين نيچ وجه چنياش به ھیاسي سیھادر نوشته
  

 ديبا چه "عنوان اشود بیم منشر یکتاب فرانسه در ٢٠١۴ سال در
 لسوفيف دو با یطو<ن اريبس مصاحبه دو یحاو کتاب نيا .١٠٨"کرد؟

 و ،"یانقcب و کاليراد  "ويبد آلن ی  اول: است مختلف تبار دو از
 ستياليسوس حزب عضو و "طلباصcح"  گوشه مارسل یدوم

 یھانوشته برخcف ساده، وا،يش یزبان با ويبد مصاحبه نيا در. فرانسه
 او. کندیم انيب را خود طلبانهاصcح یاسيس اتينظر نيآخر اش،یفلسف
 از یمقطع شود، منظورش متوجه خوب خواننده که آن یبرا یحت
- یم مثال خودش آلدهيا مثابه به را فرانسه در یاسيس مبارزات خيتار

                                                 
108 - Alain Badiou, Marcel Gauchet Que Faire ? Dialogue sur le communisme, le 
capitalisme et l’avenir de la démocratie, Philo Editions, Paris 2014. 
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 دوم، یجھان جنگ انيپا از پس بcفاصله فرانسه در ديگویم و زند
 نفوذ و فراوان تيمحبوب واسطهبه  ودوران آن خاص طيشرا تحت

 که ینقش خاطر به عمدتا   فرانسه، ستيکمون حزبو "  چپیآرا" اريبس
 کرده یباز اشغال فرانسه، یھادر سال یتلريھ زميناز هيعل مبارزه در

 در یدارهيسرما و بود شده جاديا یفشار" مازاد نقطه  "کي بود،
ن است ي ا.داد ھاتوده به یازاتيامت و شد ینينشعقب به مجبور فرانسه

ف شده در جھت ممانعت يه تضعي از سرمایازيو، گرفتن امتيدئال بديا
زم به آرمان ينيانت استاليقا  آن چه که خيو دقيبد! اشیاز سرنگون

ن ين فاتحيا بيم دنيتقس. داندیدئال خود ميکند و ایغ ميزم بود را تبليکمون
ا يمت سرکوب و يالتا و تھران، به قي یھا دوم در کنفرانسیجنگ جھان

. ونانيا و يتالي در فرانسه، ایستي کمونیار قوياخته کردن جنبش بس
ن ي در ایداريه سرمایو وجھه المصالحه قرار گرفتن سرنگونيبد

ک نقطه مازاد به خواننده ي در یروزين را پيکشورھا توسط استال
  .کندیخ، حقنه مياطcع از تارینوشته ب

  
 ژهيو به ،یاسيس اتينظر نيآخر حيتوض به ويبد کتاب نيسراسرا در
 کاليرراديغ و نرم یطلب اصcح و پردازدیم اش"یستيکمون هيفرض"

 دو نيا کيدئولوژيا و یفلسف ميمفاھ چه اگر. دھدیم حيتوض را خودش
 به ،یاسيس مباحث در کنيول گرند،يد کي از متفاوت اريبس لسوفيف
 آن نيب یچندان اختcف دھند،یم ارائه که یاسيس یھاحل راه در ژهيو

  . شوندینم مشاھده دو
  
 ستين وفادار ھم خودش طلبانه اصcح یاسيس مواضع نيا به یحت ويبد
 اصو< کهلب دارد،یبرنم ھاآن تحقق راه در یگام نيترکوچک تنھا نه و

. است انتخابات در شرکت مخالف او. است یاسيس کنش ھرنوع مخالف
 و مائو رينظ او. یستيپارلمانتار یدموکراس با مخالفت بھانه به ھمآن

 اشیفلسف تياشراف سرتاسر در. است" یدموکراس "مخالف افcطون
" ستمهياپ" ، چرا که است ستهينگر ھاتوده به حقارت دهيد به ھمواره

 مواضع لحاظ به ويبد. ستين قائل "دوکسا"  یبرا یارزش نيترکم
 کي یاسيس مواضع لحاظ به است و کاليراد -براليل کي یاقتصاد
 تريپ رش،ياخ کتاب چاپ از ترشيپ ھاسال. ستيلينھ - ستيرفرم
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 یدرست به ،است ويبد ھوادار خود که ويبد آثار مفسر و مترجم ھالوارد،
  . داندیم ويبد آلدهيا یاسيس نظام را ريکب یايتانيبر کشور یاسيس نظام

  

        اااايييير دنر دنر دنر دنييييييييو و تغو و تغو و تغو و تغييييبدبدبدبد

  : دي گویه کنترتان مي با نشر٢٠٠٨ در سال یو در مصاحبه ايبد
  

ھا است، از قتيم که فلسفه در خدمت حقي اگر اذعان داشته باش«
اشان، پس تي معاصریاشان در فرم و با بررسق شناختيطر

 نياز ا. باشدی ھم میاسي سیھاقتيواضح است که در خدمت حق
فلسفه نه چون باندا، بلکه ھم چون . ا سھم داردير دنييرو در تغ

  .١٠٩»کارگر استيزان پين
  

  زانيو خود نه چون نيدھد، بدیو از فلسفه ارائه مي که بدیفياما با تعر
و ين کتاب بديآخر. ، است١١٠سيرزا بنويکارگر بلکه ھم چون باندا ميپ

 فصل اول را به او دو. را دارد" ی واقعیک خوشبختيزيمتاف" عنوان 
ن دو يش در ايھاده بحثيچک. دھدی اختصاص میبحث درباره خوشبخت

خ ھمواره با دو ين است که در تاري ایفصل در رابطه با خوشبخت
کرد بر ين روينخست: م ياکرد کامc متفاوت به مسأله مواجه بودهيرو

اش اليد آرزوھا و امي خوشبخت بودن باین باور است که انسان برايا
اده ي ز وکند منطبق سازدی می که در آن زندگيیايات دنيرا با واقع

". ا که گربه شاخ ات نزنهيآسه برو، آسه ب" به قول معروف . نخواھد

                                                 
109 - Contretemps n° 15, Paris, Textuel, Février 2006. 

فرانسوی که به خاطر مخالفت با سياست ھای  نويسنده  کمونيست مبارز (Paul Nizan) پل نيزان110- 
 ھيتلر نه تنھا از حزب کمونيست فرانسه اخراج می شود –استالين و در اعتراض به پيمان استالين 

. ا از دست می دھداو جانش را در نبرد با نازی ھ. بلکه متھم به جاسوسی برای نازی ھا ھم می شود
 که عليرغم تمام شودمی ياد در ادبيات چپ در فرانسه از او به عنوان يک کمونيست قھرمانی

 ژولين باندا. ھا تا آخر به عقايدش وفادار باقی ماند و جانش در آن راه گذاشتھا و تھمتدشواری
(Julien Benda) ران جوانی دارای عقايد دودر  روشنفکر و نويسنده فرانسوی ھم دوره پل نيزان که

در ادبيات چپ در فرانسه اين . دھدن در آواخر زندگی تغيير مواضع میمترقی و پرشوری بود وليک
 . دو نماد دو نوع روشنفکر متفاوتی ھستند
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ن يکرد دوم برعکس بر ايرو.  استی که منتسب به فلسفه رواقینظر
و يبد. مي مان منطبق سازیال و آرزوھايا را با اميد دنيباور است که با

  . است" اير دنييتغ "یعنيکرد دوم ي طرفدار روبا صراحت
 

  رييا را تغيد دنيا باي خوشبخت بودن آیبرا" فصل سوم کتاب با عنوان 
او پس از پاسخ مثبت دادن به پرسش . پردازدیکرد دوم ميبه رو" ؟ داد

او بار " . ؟مير دھييا را تغيچطور دن"پرسد ین فصل، حال ميعنوان ا
 در صد سال یستي را از شکست جنبش کمونرشي و تفسیابيگر ارزيد

ند که در جمله  يبین ميکند و علت شکست را در ایگذشته تکرار م
ده و يرا درست فھم" ايدن"ی مقوله کس نه معناچيتاکنون ھ" اير دنييتغ"

ن دو مفھوم کند تا ما ي را صرف ای او صفحات.را "ر دادنييتغ"نه فعل 
آموزد که ما نه با یبه ما م" ايدن" با در رابطه. را از اشتباه در آورد

 که پشت سر صدر یو زمانيبد. ميا سروکار داريا بلکه با پنج دنيک دني
ا باور داشت، حا< که خود يت از او به سه دنيخواند به تبعیمائو نماز م

 داند یثاغورث ميف+ د يفرو+ افcطون + ھگل + را معادل مارکس 
  .ددارباور ا ھم ي پنج دن بهپس
 

 ی عواطف فردیايدن) ١: ( از چه قرارنديیويبد یايم پنج دنينيحال بب
 یايدن) ٢(؛ ... )، خود آگاه، ناخودآگاه و ی تأثرات روان-یروانشناس(

، ی زبانی ھا خانواده، قوم، گروه- یجامعه شناس ( ی اجتماعیگروه ھا
 یعي طبیايدن) ۴(؛ )خيتار (ی بشریايدن) ٣(؛ ...) و یني دی ھاگروه

و سپس يبد). یھان شناسيک( کcن یايدن) ۵(؛ )ی و بوم شناسیاکولوژ(
ا يک از پنج دني ھر یپردازد و برایم" ر دادنييتغ"ح  فعل يبه تشر
 اول یاي دنیمثc برا. بردیرا در درجات مختلف نام م" رييتغ"نحوه 

 یرات جمعييتغ. بردی نام مر شغل، نقل مکانييازدواج، طcق، تغاز 
 یاي دنید براي جدجاد کشوري، ایانقcب، جنگ داخلحات، ر اصcينظ

- هيسرمام از ي روبرو ھستیخيرات تاريي سوم که با تغیاي دنیبرا. دوم
اما .  بردینام مزم يزم و کمونيوناليشرفت، انترناسي، پی، دموکراسیدار

 گفتن ندارد و در ی برایزي چیژ و اکولویعي طبیايدر رابطه با دن
  . طه توان انسان استيح ه اصو< خارج  ازھان ھم کيمورد ک
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د که با ي <زم به ما گویسازنهي فاضcنه و زمینين مقدمه چيو پس ايبد
تواند ی می و موضوعيیجزا فقط ير دنييتوجه به نکات فوق امر تغ

ا را يدنرد که يگیجه ميجا نتيست و از آنچ گاه کامل و تام نيباشد و ھ
ھا که عزم يست مدرن- رسد به موضع پسایا مقيدق. ر دادييتوان تغینم

ت ياگر قرار است که بر روا. ھا برود آنجنگجزم کرده بود که به 
ست آن ي فراتر نرفت معلوم نيیرات جزييد و از تغيکcن خط بطcن کش

وتار و ياگر ل!  چه بودیزم برايمدرن- ه پساياھو و جنجال عليھمه ھ
ش با صراحت و يرا چھل سال پا ينر ديي تغیبه ناتوانشل فوکو باور يم

ن نکته را با آن چنان  ي اوي، اما بدان داشتندي ھمه بیزبان قابل فھم برا
   .کند خواننده به سادگی مطلب را نتواند دريابدیان ميادبياتی ب

 
د جمله ير داد پس باييا را تغيتوان دنید حال که نميگویو در ادامه ميبد
ک از ي ھریرا پس زده و در عوض به جا" ر داد؟ييا را تغيچطور دن"

، "رخداد"سه مفھوم " چطور"، و "ر دادن؟ييتغ" ، "ا يدن" سه واژه 
 را صرف یاو سپس صفحات. را قرار داد" آمدھايپ"و " امر واقع"

اش را ی قبلیھاکند و مطالب کتابیم" رخداد"ح يف و تشريتوص
ت که بخش ن اسيو اي بدیھا از شگردیکياصو< . کندیتکرار م

او .  استاشی قبلیھايدش تکرار مطالب کتاب از ھر کتاب جدیبزرگ
 جنبش اشغال وال یاول. بردید نام مين جا از دو رخداد جديدر ا
ر يدان التحري تظاھرات میگريکا، و ديا<ت متحده امريت در اياستر

ک يل ين دلير را به ايدان التحرياو واقعه م. یان بھار عربيدر جر
ان به گرد مسلمانان يحين تظاھرات مسيان ايداند که در جریم" رخداد"

از . ھا حفاظت کرده باشنددر ھنگام اقامه نماز حلقه زده بودند تا از آن
دار ی را خدشهن تا آن زماني قوان،ن عملي که ايیجايو از آننظر بد

 یخيک گسست تاريجه ي وضع کرد و در نتیديکرده بود، قانون جد
م يما  توانست" رخداد"من قدرت يرخداد بود و به ک يبود، پس 

ن مطلب يو در نوشتن اياما بد. ميرا کشف کن" امر واقع" "یامدھايپ"
ن به ي نوشت که نه ھنوز اخوان المسلمی شتاب به خرج داد و زمانیکم

 کنند و نه ی را لگدمالیو دموکراسيه بديده بودند تا به توصيقدرت رس
  .ل کنديتبد" وانمودار"را به فاجعه " رخداد"ارتش کودتا کرده بود تا 
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چند ماه دوام از ش ي بيیويبد" رخداد" جھانشمول ی تئوری جھانشمول
مواضع . شودیو ھم عوض مي کودتا ارتش مواضع بدیاورد و درپين

 بوده، البته با  روزیاسي از تحو<ت اوضاع سیو ھمواره تابعي بدیفلسف
  :  سدينویا مير دنييرباره تغدر ادامه مطلب داو . رکردي دیکم
  

 ی به معنایوفادار...  استیک وفاداري ی واقعیھر خوشبخت« 
که " رخداد "یامدھايرفتن پيبا پذ. رات شدن، استيي تغسوژه  

شود که سوژه ھم خود سوژه ی میدي جدیايش دنيدايمنجر به پ
دن  ي عبارت است از فرارسیپس خوشبخت...  شودی میديجد

ل شدن خود را ي تبديی که توانایون فرد، سوژه ا به اندریسوژگ
  .»دکنیکشف م

  
ن به ين چنيارا ن فصل ين قماش، اي از اینوشتن صفحاتاز و پس يبد
  :  رساندیان ميپا
  

: قت لذت بخش استير داد؟ پاسخ من حقييا را تغيچطور دن« 
که . مي ھم بپردازيیش بھايد براياما با. در خوشبخت بودن است

ک ي. نش استيک گزي. ر زمان واقعا نابسندهبودن است د
 ی مرتبط به زندگینش واقعيگز. مانی زندگینش واقعيگز

  ...یواقع
ب ي غای واقعیزندگ: "  نوشت یآتور رمبو شاعر فرانسو« 

شود ین خcصه ميد بر ايام در تأکن جا ھمه تcشيدرا". است
 یقي حقید که زندگيريم بگي با شما است که تصمنکي ا:که 

ش را ھم يد و بھايني را برگزیدي جدیخوشبخت. حضور دارد
  ١١١»!ديبپرداز

  
نگری . اندازداين نوشته بديو من را به ياد مفھومی نزد تونی نگری می

، در آن جايی که به معرفی و توضيح دو مقوله "یامپراتور"در کتابش 
  : نويسد پردازد، میمی" توان"و " قدرت"متفاوت و متضاد 

  

                                                 
111 - Alain Badiou Métaphysique du Bonheur Réel, PUF Collection, 2015, pp.53-55. 
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ھا ھای افراد را از آن" توان"در تcش آن است که " قدرت"« 
بگيرد، در دوران پسامدرن، ما خود را در وضعيت فرانسوآ 

را " ھستی"، لذت  "قدرت"بينيم که در تقابل با فcکت  قديس می
تواند آن را مھار یکس نمچي است که ھین انقcبيا. دھدقرار می

ر، يگک عشق ھمهي زم، در قالبيوقدرت و کمونيکند، چرا که ب
کماکان برجا  گناھی تام و تمام بیکيار و ي تمام عیک سادگي

 چنين است بصيرت سرکوب ناشدنی و شادی. باقی مانده است
  ١١٢.»سرکش يک کمونيست بودن

  
چنين به نظر می رسد که تکامل مواضع سياسی و فلسفی بديو، البته 

 و با فاصله ھايش، اقتباسی متأخرسوای شيوه بيان و مفھوم سازی
ايتاليايی به " ھااپرائيست" و " ھااتونوميست"چندساله از نظريات 

  .خصوص تونی نگری است
  
 از نظرات یبندک جمعين کتاب پس از ارائه يو در فصل آخر ايبد

"  با عنوان دش خویاش، به خواننده مژده انتشار کتاب آتی تاکنونیفلسف
د کتاب يگویاو م. دھدیا مر" ھاقتي حقیدرون بودگ:  و رخدادیھست

 یولوژيتر " اھاي دنیھامنطق"و "  و رخدادیھست"ر و دو کتاب مزبو
دش را ياو ضرورت نوشتن کتاب جد. ل خواھد کردي او را تکمیفلسف
  : کندیان مين بيچن
  

پردازد و یم" یھست"به امر "  و رخدادیھست" جلد اول «
- منطق"جلد دوم . کاودیرا م" یھست"و " ھايقتحق"ن يرابطه ب

-يقتحق"ن ياست و رابطه ب" نمودھا"درباره امر " اھاي دنیھا
 و یھست"در جلد سوم . دھدیح ميرا توض" ھانمود"و " ھا

" نمود"و " یھست"قرار است " ھاقتي حقیدرون بودگ: رخداد
 . »  قرار دھدیمورد بررس" قتيحق"ه يرا از زاو

  
  :ابد ي یان مير پايکتاب با عبارت ز

  
                                                 
112 - Michael Hardt, Tony Negri, Empire, Exils, Paris, 2000, p.496. 
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 دوران يیص و شناسايتشخ. ز استيب فلسفه سه چين ترتيبد« 
ک ي یکند؟ بنایشنھاد مي را پیزي دوران چه چن کهي ا:است

ک يو دست آخر . شنھاد معاصري پنيه ايقت برپايمفھوم حق
فلسقه عبارت است . یقي حقیانه در رابطه با زندگيتجربه ھست
ک يسفه، ، فلیاما در ھر زمان مشخص. زين سه چياز وحدت ا

 و یھست"آن گاه که من نگارش کتاب .  استیفلسفه مشخص
 از آن کهان رسانم، يرا به پا" اھيقت حقیدرون بودگ: رخداد

ن سه مؤلفه را به سرانجام خواھم رساند، يق واقعا وحدت ايطر
  .١١٣»لسوفين منم آن فيا: "  شوم ی توانم مدعیم

  
سان ناپلئون خود تاج و نه ھم چون افcطون، بلکه به يبدبدين ترتيب 

  اشی د ماغی ت ر ک ھایبه دشواراش يیخودستا. نھدیفلسفه را بر سر م
  . استیماري بینوع خود یفتگيخودش به یوفادار. پوشاندیم  را
 
-یتو فرانسه در آتن انجام مي با انستیا مصاحبه٢٠١۶و در ماه مه يبد

خواھد ی او م مصاحبه کننده  که ازیھا پرسشیکيدھد و در پاسخ به 
  : دھدین پاسخ ميح دھد، چنياش را توض"ديزم جديکمون" اش از منظور

  
م بلکه يد آن را متصور شويکنم که بایبله، من نه فقط فکر م« 

 ھم یمين که در گذشته مرتکب اشتباھات وخيتحمل دانستن ا
ن تصور يم ايدانی مثال ما میبرا. ميم را ھم داشته باشيشد

- ی می راه حل ھمه مسائل رھائیه قدرت دولت است کیاشتباھ
ن به يم  ايق قھر برنده شوي اگر از طریم که حتيدانیما م. باشد
 یما م. ست که قھر ابزار  روزمره حکومت استين ني ایمعنا
 یز خوبين چيک حزب اي، یاسيک سازمان سي یم که برايدان

ر ن ادغام در خدمت ديا. ست که کامc در دولت ادغام شوندين
شرکت ندادن و کنار گذاشتن مردم در پروژه است که سرانجام 

 از یک چند عنصريما به . آوردیترور و ارعاب ببار م
م، مرحله يده ايزم رسي مھم در رابطه با مرحله اول کمونیابيارز

بر آن   انقcب کامcیروزيکنم که به واقع پی که من فکر میا
                                                 
113 - Je suis le Philosophe 
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م عبارت است از ستيخ سده بياساسا کل تار.  داشتیرگيچ
 که به يیھا که متقاعد شده بودند که روشیاسي سیھاگروه

تواند باشند ی ميیھا انقcب منجر شدند ھم ھمان روشیروزيپ
ن امر ياما ا.  کنندی توانند بنای نو را میايکه توسط شان دن

شود یکار گرفته مهه دشمن بي که عليیھاروش. قت ندارديحق
ج دوستان مورد استفاده ي بسی که براستندي نيیھاھمان روش

 و در –م يم بر دشمن غلبه کنيتوانیما با قھر م. رنديگیقرار م
د با زور يتوانی  اما دوستان را نم- م يپاره موارد مجبور ھم ھست

  . د انجام دھنديکنیھا طلب ميد که آن چه را که از آنمجبور کن
  

به نظر من درس . ميھا را استخراج کنيد تمام درسن ھا باياز ا
م يز را در دو نکته خcصه کنيد ھمه چين است که نباي ایاصل

 ی باشد، کاریايک جنبش تودهد ياول آن که با. بلکه در سه نکته
م، از جمله در يش نداشته باشيھایھا و بوالھوسیھم به ندانم کار
يج د بتوانند خود را بسيکارگران، جوانان با. اشمرحله انکشاف

ھا ن زمان که آنان کنند، آي گفتن دارند، بیچه که براو آنکنند 
د ي بایاجنبش توده. طلبدیکنند که اوضاع و احوال میفکر م

درس . اش کردندھمواره نفس بکشد، برخcف گذشته که خفه
ا ي که نتوان دولت را کامc سرنگون کرد و یدوم آن که تا زمان

 یقيد به طريل بااش کرد، به ھر حاضي تعویگريز ديبا چ
cت يد تشکين که بايو سرانجام درس سوم ا. دولت را اداره کرد
 یاين جنبش تودهب{ن آن دو ي بیک سازماني –وجود داشته باشد 

زمان ھم نسبت به جنبش طور ھمه که بی تشکلیعني. }و دولت
 ی باشد و ھم در رابطه با دولت تا حدودی داخلی موجودیاتوده

  . ١١٤» باشدازقدرت برخوردار
  

  آن که تاکنون به صراحت گفته باشد،یو بيرسد که بدین به نظر ميچن
. شودی میدياش خجو<نه و به سرعت وارد مرحله جدیاسيمواضع س

                                                 
114 - Alain Badiou on politics, communism and love: 

http://www.versobooks.com/blogs/2652-alain-badiou-on-politics-communism-
and-love 

113
www.hks-iran.com



 

نه به " و " فاصله از دولت" شتر از مواضع ين معنا که ھرچه بيبد
گر يو معتقد است که ديحال بد. شودیاش دور مدوره سوم" �تيتشک

 ی در اداره امور دولتید به نوعيبابلکه د از دولت فاصله گرفت و ينبا
. cت راه انداختيھا را با< زد و تشکني آستاز اين روشرکت کرد و 

ھا خودجوش سال یھايامد فروکش کردن جنبشو پير موضع بدييتغ
اش از یس و سرخوردگيپار" ستادهي ایھاشب"ی ا، سترونير در دنياخ
زان ي در فرانسه و میر جنبش کارگري تحرک چشمگک سو،يھا از آن

ر ين مواضع اخياز ا. گر استي دی آن از سوی درجه رزمندگیبا<
-ی به مشام می سده نوزدھمیزم کھنه و نخ نماي رفرمیحه نوعيو رايبد

ن ي از ایاسيھا است که فضا سين است که سالرسد، ا شکال در ا
 یمي نت بلکه اصو<  سع شده ات نه فقط اشباي خاصی بو و بیھا بيحهرا

جای ھيچ به ھر حال . اندی شدهھا ناش حلين دست راهاز مشکcت از ا
مواضع از ر يين تغي ایاسي سیامدھايپ  ب ردای نيست، چرا که واھمه
  .روندی استاد فراتر نمینارھاي درس و سمیھاکcس

  
 نآ خود یوگرافيب یحدود تا لسوفيف کي فلسفه که بود یعمد ھگل

تو . کندیم صدق ويبد درباره کم دست ھگل گفته نيا. است لسوفيف
 آب ھم ديشا و ھرپادز ويبد کھولت دوران یبورژوائ یگرائانسان يیگو

ادداشت يد به يمراجعه کن( اشیجوان دوران زمينياستال بر است یاتوبه
  .)۶شماره 

  
  

        و و افالطونو و افالطونو و افالطونو و افالطونييييبدبدبدبد

و ي که دستگاه فلسفه بدن نکته استين بخش نشان دادن ايھدف من در ا
ک يو يک وانمودار دستگاه فلسفه افcطون است، به زبان بديدر واقع 

  .انه و ناصادقانهيد ناشيک تقلي، یا باسمهیرخداد فلسف
  
 در فاصله سقوط باند یعنياش، ین مرحله از تکامل فکريو در دوميبد
 ی، در طی شوروین تا فروپاشي چیدر انقcب فرھنگ" چھارنفره"
، "قتيحق"اش در باره اتي که نظر،زمي از مائوئاش دور شدنیھاالس
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 را با اشیستم فلسفيرد، سيگی شکل م"یجھانشمول"، " رخداد"
ک ي"کند و خود را ی مشخصم" یک ژست افcطوني  "یبرجسب کل

رنفوذ يو زي مرحله بدني ادر. ١١٥خواندیم" شياندفي ظریگراافcطون
کتاب ر ي از تأثیان نشانهيترکمھنوز ست و افcطون ا"  دونيف"کتاب 

  .شودیو مشاھده نمي نزد بدافcطون  "یجمھور"
  

- هي سرمایروزي پیھا، سال١٩٩٠ دھه یھا، در سالسومدر مرحله 
تشکل "از ترک کردن محفل  پس یچند وي بد،ی و افول آراء مترقیدار
 یابسد، کتينویرا م" یستيه کمونيفرض" کتاباش است که "یاسيس

. است" یجمھور" افcطون در کتاب یاسير فلسفه سيکامc  تحت تأث
ه يفرض"پس از کتاب که ، " فلسفهیفست دوم برايمان"و در کتاب يبد

   :سدينوینوشت، م" یستيکمون
  

  ام رایفلسف من تcش"  فلسفهیفست برايمان"ن کتاب يدر اول« 
 عبارت ام را باصه فلسفهي خص ودمينام" یژست افcطون"ک ي

ن يدر ا. ف کردميتعر"  پ رگانهيیافcطون گرا"متناقض 
کن ي است ولیفست دوم ارجاع به افcطون کماکان اساسيمان

خواستم با توسل به یش ميست سال پيب.  متفاوت استیريگجھت
 ی و براستم مبارزه کنمي سده بیزيست - ه افcطونيافcطون عل

ت ي ارجاع به اھمنخست : ن مھم به دو موضوع مجھز شدم يا
 یه توسل به بcغت و سخنوريات، علياضي ریشناسیھست

قان ي؛ دوم ایه شاعري و مدرن و علیمي قدی ھاستيتوسط سوف
نام " مطلق "یھاقتيتوان حقی که بر آن میزيبه وجود آن چ

ا درگذشتن يک و يزيان متافيه باور به پايعل  مبارزهیعنينھاد، 
  ...ک يک کcسيزي متافیھای حفظ جاه طلبیاز آن، و برا

 با ناند که قرابت م ظاھر شدهیليموضوع تکم امروزه دو «
ه يمبارزه علو  ی فلسفشکن ينخست. ندنکید ميافcطون را تشد

جنگ ھم  و مسلط است که ھم یغي، تبل"یدموکراس "یغ برايتبل
ه يک عليستماتي است که مبارزه سین فرديافcطون نخست. طلب

 جز دنبال گرفتن یگريشنھاد داد و ما ھم چاره دي را پیدموکراس
                                                 
115 - Alain Badiuo, Manifeste pour la philosophie 
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م، اما يري بگید پيک نقطه نظر را بايالبته کامc . ميکار او ندار
ت رھبران يار شگرف است که دست کم در رابطه با اشرافيبس
  ... استیستيطون از نوع کمونc افیشنھادي حل پهرا
ن ين دوميدست آخر ا... است" دهيا "،ن موضوع نويدوم «

  .کندیدفاع م" یژست افcطون" ن يفست از ضرورت دوميمان
  ھنوز اعتبارش بهھر چند که ، " پ رگانهيیافcطون گرا"  نه از 

  .١١٦» "دهيزم  ايک کموني" است، بلکه از ی قوت خود باق
  

   دستگاهینم که بطور کوتاه به معرفيبی<زم مو ي فھم منظور بدیبرا
 افcطون یدگاه فلسفيشتر با دي بيیا آشنی برا. افcطون بپردازمیفلسف

، "خي خرد در تارني و تکوشيدايپ " کتاب ١٢خواننده را به فصل 
  .١١٧ھمیارجاع منوشته من 

  
 ی اما مقوله. قرار دارد" ريخ "ی  مقوله افcطونی در کانون  فلسفه

 بوده و صرفا به  ع و جھانشمولينزد افcطون به مراتب وس" ريخ"
 ھا  حوزهی هيده کلين اي ا نزد افcطون.شود ی اخcق محدود نمی زهحو

ا ي دن یت  ھستي شروع و غااز نظر اورد چرا که يگ ی را دربر میفلسف
 ی هينه تنھا در کل" ريخ "ی دهي که ایاست بطور" ريخ "ی دهيبراساس  ا

ه آغازگاه  ھم. ھا قرار دارد گر وجود دارد بلکه بر تارک  آني دیھا دهيا
 افcطون . وجود نداشته استیزيش از آن چياست و پ" ريخ"ز يچ
است که انسان به شناخت دست " ريخ"د که تنھا در پرتو  نور  يگو  یم
د به يخورش: د را دارديھمان نقش  خورش" ريخ"ابد، از نظر  او ي  یم

ن يکه ھم چنبخشد، بل  ی بودن شان را میت  مرئي نه فقط قابلیاء  مرئياش
ل  يتمث"د به ينگاه کن. (شود  یھا ھم م  آنی هير و تغذين، تکثيموجب  تکو

  ). در ھمان کتاب٢٠٩ه در صفح" غار
    به) ١: (شود ی قائل میژگي سه ویجابيلحاظ  ا  شناخت به ی براافcطون

                                                 
116 - Alain Badiuo, Second manifeste pour la philosophie, p. 137. 

 و ريشه ھای اجتماعی آن، جلد نخستين، از  خرد در تاريخ و تکوينپيدايش ھوشنگ سپھر، -  117
 : ، نشر طليعه) دولت ھای يونانی–شھر(اسطوره تا پيدايش خرد، 

http://www.hks-iran.org/sepehr/pensee_rationnelle_v1.html 
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 امر  ی د دربارهيبا) ٣(د باشد؛ ير بايناپذ خطا) ٢( است؛ یدست آمدن
د داشته يھا را با یژگين وي ای  ھرسه یقيک شناخت  حقي.  باشدیواقع
ص ين خصاي از ایاما او معتقد است که نه ادراکات  حس. باشد

ک سو ياز ). ظن" (گمان "یعنيبرخوردارند و نه باور  درست  انسان 
 را ی بودن  حواس و ادراکات حسیب باور به نساز پروتاگوراس

 بودن را ین نسبي بودن و جھانشمول بودن  ایکن کليرد، وليپذ  یم
گرا بودند و معتقد بودند  یکه نسب ان يرد، بوارون  نظر  سوفسطائيپذ ینم

گر از ي دیاز سو. ستي نیداري متعلق  ثابت و پایکه شناخت دارا
 ھمواره درحال  ید که متعلقات  ادراک  حسريپذ  ین را مي اتيھراکل

 یقيتوانند متعلقات  شناخت  حق ینان نمين اير و شدن ھستند بنابراييتغ
 ھستند که ی شناخت  جزئین خاطر از نظر  او ادراکات  حسيبد. باشند
ان ين خاطر بود که سوفسطائيرند به ھمييشان دائم دستخوش تغ  انيقوان
  .  وجود نداردیقي حقکه معرفت  ده بودند يجه رسين نتيبه ا

  
ن مبنا قرار دارد که موضوع  ي، بر ا شناخت نزد  افcطونی هينظر

ن يکه در ا  يی جا اما از آن.  باشدثابت و جاودانهد يمورد  شناخت با
دار را يست، شناخت  ثابت و پاين  یر و دائميز نامتغي چ چي ھی مادیايدن
 ی براافcطون . و پست جستجو کردی فانی مادیاين دني ای در وراديبا

 ی مادیاياش، به موازات  دن بست و حل  معضل ن بنيخروج از ا
ش را ياياو دو دن. دارد ی را مفروض میگري دیالي خیايک دنيملموس 

  : کندیح مين تشرين چنيا
   

 محسوس توسط  یاء  مادي متشکل از اشيیايدن:  محسوساتیايدن -  ١
م، يکن  ی م یھا در آن زندگ  که ما انسانيیاين دني ھم یعنيحواس  انسان، 

 پست و يیاي رو دن نيرات است و از ايي که ھمواره دستخوش تغيیايدن
   است؛یفان
  
 است،  محسوساتیاي دن که در واقع جوھر  يیايدن: ھا  م ثلیايدن -  ٢
" عقل  " و تنھا توسط  یر محسوس توسط  حواس  انسان  عادي غيیايدن
  .دانير و جاوي نامتغیھا " م ث ل "یايدن: لسوف قابل  شناخت استيف
  

117
www.hks-iran.com



 

ھا   ل  م ث ل معقویاي تابع و منقاد  دن محسوساتیاي دناز نظر  افcطون
 یشناس یلحاظ  ھست و ھم به   یلحاظ  اخcق قرار داشته و وجودش ھم به 

 یبدل  ی ک نسخهيھا است و در واقع    م ث لیايالشعاع  دن وابسته و تحت
 عبارت است از نزد  افcطون" ھا م ث ل "ی هينظر .ک اصلياست از 

 ی متشکل از گوھرھای فرضی نامرئیايک دنيباور به وجود  
نو يده، مي آن را م ث ل، ای فارسدر زبان(ريرناپذيي و تغی جاودانیر ماديغ
 و ھا را سرنمونه" ھا دهيا"ا يو " ھا م ث ل"ن يافcطون ا). نامند یم

نبوده داند که صرفا  در اذھان  ی می مرئی مادیاي دنیاي اشالگوھای
 که ھم مستقل یا یني دارند، موجودات  عی وجود  خارجینيبلکه بطور ع

 یت  عمل  شناسائيا قابلياند و ھم مستقل از نحوه و  یاز عامل  شناسائ
 ینه منتج  کنش  ذھن" ھا  م ث ل "یاين دنيجه ايدرنت. ن عامليتوسط  ا 
نزد  . دارد ینيت  عي است و نه محصول  آن، بلکه واقعی انسانی شهياند 

دا ياء  خاص پي مستقل و جدا از اشیا یھست"  یات  ذھنيکل"افcطون 
 یعنيره در ذھن، يک داي افcطون تجسم  ی مثال برایبرا. کنند  یم
 مستقل است بلکه   گ ردی اجسام  مادی هيتنھا از کل ، نه "رهي دای دهيا"

ن يبه ھم. در خارج از ذھن واقعا  وجود دارد" دهيا"ن ياصو<  خود  ا
  .نامند  یم" ینيزم  عيآل دهيا" او را ی خاطر فلسفه

  
" ل  غاريتمث"موسوم به   ی افcطون داستان  یجمھور در کتاب  دھم  

. اش است یاي دو دنی هيح و فھماندن  نظري توض  کند و ھدفش  یان ميب  را
اند، رو به  ر شدهيگر زنجيھم د  که به ی انسان درحالیداد تعیدر غار

ن يا. اند دارد، نشسته  قراریدي سفی  آن پردهی که بر رویواريد
  گاه پشت  سر  خود چياند و ھ وار بودهيشه رو به دي دربند ھمیھا انسان

 ی  روشن است و در فاصلهین افراد آتشيدر پشت  ا. اند را نگاه نکرده
 یرو شان به  هي قرار دارند و ساین آتش اجسام  متحرکيا و اھ ن  انسانيب
ان ين زنداني از ایکي یر از پايزنج ان، ناگھانين ميدر ا. افتد یوار ميد

گردد و پشت  خود را  یشود و آن شخص به عقب برم یم گسسته
رون يشود و از غار ب یک مي نور  آتش تحری او با مشاھده. نديب یم
افتد و تازه متوجه  ید مياش به خورش  غار چشمدر خارج از. رود یم
غار قرار   است که در داخل  یزي جز آن چی واقعیايشود که دن یم

 کشف  ی مرد سرمست از باده!  استیگريز  ديا چيق  دنيداشت و حقا
د بخش ين خبر  نويرا از ا نيشي پیھا بند گردد تا ھم  یخود به غار بازم
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رند، يد را بپذي که خبر  جد  آنیجا ان  غار به ان  نادياما زندان. مطلع سازد
شان  ی وجه برا چين خبر به ھيکشند، چراکه ا  یبا ھم متحد شده و او را م

  . رنديتوانند بپذ یشان را نم یست و نادانيقابل  تحمل ن
  

 یروشن توان به   ین را ميرين زي نمادیھا  عنصر غاری در افسانه
در خارج  غار : يی؛ روشنا محسوساتیاينماد  دن:  غار؛د کريیشناسا

، در بند   ی عادیھا درون  غار نماد  انسان  :اني؛ زندان معقو<تیاينماد  دن
 که سقراط  ژهي و لسوف، بهينماد  ف:  از بند رستهیج؛ زنداني رایباورھا

ر دش کشته می واسطه به   از بند رسته از یدن  زندانيشود؛ برکش  ی خ 
دن ي و رسی ظاھریاياز دن) روح(نماد  فرآرفتن  نفس :  دشواريیسربا<

 ی بندهينماد  ظاھر  فر: وار  غاريھا بر د هير و ساي؛ تصاوی واقعیايبه دن
؛ "ھا دهيا"نماد  :  خارج از غار دریاي؛ موجودات و اش محسوساتیايدن

  ".دهيا"ن ين و برتريتر ، مھم"ري خی دهيا"نماد  :  ديخورش
  

چه را که در با< بطور اختصار گفته   آن"دونيف" در کتاب  افcطون
م که علت  يد اگر از خود بپرسيگو  یاو م. دھد  یرانه گسترش ميگيشد پ

 ی  واژه–م يرس  یز مي آن چباشد سرانجام به جوھر    یز چه ميک چي
است که در زبان  " eidos"برد   یکار م  جوھر بهی که برایا یوناني
در ). ا صورتي و  م ث ل" (شکل"است و ھم " دهيا "یمعنا  ھم به یوناني

ن يشود و ا یشه وارونه مي و اند ین  ھستي بی ، رابطهیستيآل دهي ای فلسفه
 سر قرار ی پا قرار داشته باشد بر رویرو  که بر  آنیجا رابطه به 

ست باشد ھمواره و از سر  يآل دهيکه ا  آن یست برايآل دهيک اي. دارد
ن معنا که يشود بد ی میزيآم  کننده و سفسطه   وارد  فرآشد  گمراهیناچار

 نمودھا مبدل یاي خارج از خودش را به دنی مادیاياو نخست دن
 سپس - اش  ذھنی  صرفا  ساخته و پرداختهیلي تخیک ادعاي - سازد   یم

 داشته و ینيت  عي مخلوق  ذھنش واقعیلي تخیاين دنيشود که ا  ی میمدع
 یواقع  یشود که ھست  ی میرود که مدع  یش مي جا پ دست  آخر تا به آن
 ی مادیاي دنیاء  مادي بوده و اشیاليت  خن موجودايتنھا در انحصار  ا

  !ھا ندارند  بر آنیريگونه تأث چ يھ
  

 عدالت ی ج دربارهيات  رايبا نظر" یجمھور" کتاب  ی در ابتداافcطون
ن نظرات يا. پردازد  یھا م  به رد  آنیبرخورد کرده و با روش  جدل
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  عدالت به) ١: شدند  یم ميد افcطون به سه دسته تقسيمردود از د
 که معتقد  انيي سوفسطای  هينظر) ٢؛ "دار دادن حق را به حق"یمعنا

 است ی نسبی امر ی اخcق-یم  اجتماعيگر مفاھيبودند عدالت ھم چون د
 که یگري دی هيو نظر) ٣ حاکم در جامعه؛ ی ر  طبقهياز متغ  یو تابع

او پس از . ديد  ی در جامعه میو توافق  جمع" اجماع "یعدالت را نوع
ن ي ایپردازد و برا  یف  عدالت ميات خود به تعرين نظري ای رد  ھر سه

  .پردازد  ی میآدم) نفس (ح  روحيمنظور در ابتدا به تشر
  
کارانه و ضد   ار محافظهي بس افcطونی شهي اندیاسي لحاظ  س به

 صادر کرد که ی که حکمش را دادگاھ سقراطگ مر.  بودیدموکراس 
 بودند، از نظر  افcطون به   یش از مردم  عادي انتخابیاعضا ی ھمه
ش يب" یشعور  یوانات  بيح "ی ثابت کرد که مردم  عادین وجھيبھتر

  رایاسي دخالت در امور  سیستگيت و شاي وجه صcح چينبوده و به ھ
او .  استیا شده ار شناخته ي امر  بسی از دموکراستنفر  افcطون .ندارند

 در آن دوران با آن روبرو بود را از چشم   که آتنیتمام  مشکcت
  .نديب  ی آتن میاسي سیدموکراس

  
 سقراطن ي بيیگو و پردازد با گفت  ین مسئله ميکه به ا" یجمھور"کتاب  

وگو  ست؟ گفتيچ" عدالت"ن پرسش که يو سفالوس شروع و با طرح  ا
 حکومت کردن ی  مطلب به مسألهی برد و در ادامه  یرا به جلو م

شود که ھدف    یتر معلوم م شيرود ب یوگو جلوتر م ھرچه گفت. رسد  یم
" گمان"و " وربا" از ین تجسس و پژوھش خcصي از اافcطون
(doxa)معرفت"به  یابي دستی و ھموار ساختن  راه برا "(épistème) 

 –ر است ي و متغی نسبی که شناخت"گمان "ه  وارونه بچرا که . است
رو  ن ير بوده و از ايشمول و نامتغ  جھانيیشناخت و دانا" معرفت"

د و متعھد به يش  آن خواھند دري شھروندان خود را ناچار به پذی ھمه
ک کردار  يافتنش است در ي درصدد   که سقراطین عدالتيا. تحقق  آن
 ندارد، تمام  ی گستر جا ک نھاد  عدالتيا يک فرد  عادل و ي ی عاد<نه

 ی عدالت  واقعیو رو رنگ   ی جز بازتاب  بیزين موارد  مشخص چيا
 است چرا که یقياست که واقعا عدالت  حق"  عدالت م ث ل  "فقط . ستندين

اما فھم و . باشند یرا مي خاص که میھا  است و نه عدالتیعام و ابد
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 آن  یعنيار دارد، ياز به دقت  بسين  يیھا تين واقعيدن به چنيدرک  رس
 .کند  یت مياش را ھدا  که سقراط ھمراھانیا یسفر  فلسف

 
 قا  به اثبات  نکات  ي دق افcطون "یجمھور " نھم و دھم  کتاب  یھا بخش

در ( چھار نوع حکومت  فروتر ی به بررسیو. فوق اختصاص دارد
 يیھا پردازد و انواع  حکومت  یم)  خودشیشنھادي پی سه با جامعهيمقا

ھا روبرو شده بود را مورد    گذشته با آنی  دو سدهی در طکه آتن
 بر آتن یاسي لحاظ  س  چه که به او درواقع از آن. دھد ی قرار میبررس

  . سازد  ی میاسي سی ک فلسفهيگذشته بود 
  

 یعي طبید که در ابتدا حکومت با اشراف است که امريگو  یافcطون م
 چنگ انداختن بر ی فرادست جامعه برای  دو طبقهیپس از مدت. است

شده و حکومت  اشراف گر متحد يکدي فرودست با ی اموال  طبقه
 عنصر  ی د  سلطهيدھد که مؤ  یاش را به حکومت  متفاخران م یجا
 طمع و ی واسطه ن نوع حکومت ھم به يسپس ا. است" ھمت و اراده"

ن و توانگران متحول ياش به حکومت  متنفذ اني فرمانروایاندوز ثروت
 و یت  ماليم به وضعي بطور مستقیاسيشود که در آن قدرت  س  یم

ن ي از ا ی ناشیگاه در اثر  فقر و درماندگ آن. ثروت وابسته است
ان کرده، توانگران را سرنگون کرده و حکومت  يان طغينوايحکومت، ب

ھا است به  ن نوع  حکومتيت  شھروندان، که بدتريا حاکمي یسا<ر مردم
ن خاطر ي به ایسا<ر د افcطون حکومت  مردمياز د. ديآ  یوجود م 

 یھا  وآفر  تودهی ھا است که عشق و عcقه حکومتن يرتريشر
ش از حد  صاحبان  يت و آزار  بي، به اذی و برابریفرودست به آزاد

  ھا قھرمانان  عوام ان  تودهيشود که از م یانجامد و باعث  آن م  یثروت م
 را سرنگون کرده و ی کودتا دموکراسی سربرآورند که با نوعیبيفر

 ی نوبه ن حکومت ھم به يا. آورند  یوجود م ت  خودکامگان را به حکوم
ھا  ن حکومتير  اييب تغيترت ن يبد. انجامد  یخود به حکومت  اشراف م

 رو  نياز ا. شوند ی کرده و تکرار می را طیا  بستهیروير  دايک سي
  .ھا فاسد ھستند  آنیھمگ

  
ک از يھر  ه است که سقوطين نظري ا اثبات  ی برا تcش  افcطونی ھمه

ر است يناپذ  اجتناب یشان امر گر شدنيک دين  يگزيھا و جا ن نظاميا
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 ین  علمي بوده و برطبق  موازی پستیھا ھا حکومت  آنی چرا که ھمه
سازد که   ی مخاطب  خود را متقاعد مافcطون از زبان  سقراط. باشند  ینم

د آن را آموخت، يطلبد، با  ی را میرت  خاصک مھايحکومت کردن 
ک يرو او طرح   ن ياز ا. یقيک آلت  موسيا نواختن ير  طبابت و ينظ

  .زدير  یرا م" ھا  م ث ل "یاي دنی هي بر پایحکومت  آرمان
 

او در ابتدا دست به اختراع  ) ليدر تخ (یش  فکريک آزماي ی مثابه به 
نامد  یم ١١٨"سي پلیکال"زند و آن را   یم) آل دهياشھر  (شھر  ک آرماني

 یھا  که شھروندانش از مھارتیشھر. است" شھر ک ين "یکه به معن
 یزھاياء و چيد  اشيمختلف برخوردارند، در کمال  صلح و آرامش به تول

پردازند و   یاز دارد، ميھا ن  به آنی زندگی  ادامهی که جامعه برایمختلف
 یکند که انسان موجود  یاو استد<ل م. کنند  یمبادله مگر يکديھا را با  آن

د يتنھا با ست نه ي خودبسنده نيی که به تنھا يی جا  است و از آنیاجتماع
 یابي م  کار و سازماني وجود داشته باشد بلکه اصو<  تقسم  کاريتقس

  .د آگاھانه باشدي موجود بایاجتماع
 

شدت   است به یا  جامعهافcطون  یشنھادي پشھر   بطور خcصه آرمان
 متشکل یق  طبقاتي دقیھا نشي بر اساس  گزی ھرمیمنضبط با ساختار

بcفاصله . قرار دارد" لسوفي ف- پادشاه "ن ھرم يدر رأس  ا. از سه طبقه
فه به فلس( آموخته قرار دارند  فلسفه" پاسداران "ی پس از آن طبقه

 کننده و  دي تولیھا توده). شد  یافته مي که آن دوران از آن دريیمعنا
د  يشان تول فهين نظام قرار دارند و تنھا وظين سطح  ايتر نييسازنده در پا

بردگان ھم .  است که جھت  تداوم  جامعه <زم ھستنديیزھايآن چ
 ی مثابه  کن بهيدھند ول یل ميت  جامعه را تشکيکه اکثر ن يرغم  ا یعل

  . ندارنديی جای بند ن طبقهي در ایموجودات  مادون  انسان
  

وجود " لسوفي ف- پادشاه "ک يست و ي نیا ن نشانهين نظام از قوانيدر ا
 ی فهيوظ. ن استياش حکومت کردن با صدور  فرام فهيدارد که وظ

د کننده ي تولیھا ن توسط  تودهيق  فرامي دقی ھم نظارت بر اجراپاسداران
نامد از   یم" پاسداران نظام"ن شھر سربازان که او آنان را يدر ا. است

                                                 
118 - Kallipolis 
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. دھند یل مي حاکم را تشکی  برخوردارند و طبقهیا گاه  برجستهيجا
ن کتاب به پرورش و آموزش  پاسداران اختصاص ي از ایبخش  مھم
از چگونه "  پادشاه- لسوف يف"ئت  حاکمه و يدھد که ھ یح ميدارد توض

  .نديآ  یرون مين پاسداران بيبطن  ا
 
  کند که  ین استد<ل ميچن نيلسوف باشد را ايک فيد ي که چرا پادشاه با نيا

ن جھان  ي است و نه ای واقعیايدن" ھا  م ث ل "یاي که تنھا دنيیجا از آن 
" ھا م ث ل"لسوفان قادر به شناخت  ي که تنھا فيیجا ، و از آن یماد

  .لسوف باشديک فيد يباشند، پس پادشاه با  یم
  

 و ی اجتماعیھا یه  نابرابري توجی برای وجه ضرورت چيافcطون به ھ
 چه را  ند بلکه صرفا  آنيب یجامعه نم   حاکم و بردگان دری وجود  طبقه

 ی  جامعهیرد و الگويپذ  یونان  باستان وجود داشت دربست ميکه در 
ان و يگونه که گفته شد او نقش  فرمانروا ان ھم. دھد یاش قرار م یآرمان

م عدالت از نظر  افcطون ينياما بب. داند  ی عدالت می را اجراپاسداران
   :ست؟يچ
  

 که به او محول شده را یا فهي وظی که ھرکس ني ایعنيعدالت «
باشد که با د ين باي ا پاسدارانی فهيوظ...  انجام دھدی خوب به

ن عدالت را متحقق ي، شجاعت و انظباط التيت، فضيدرا
 زدن بر  عدالت عبارت است از مھار کردن و لگام ...سازند

  ». ت  برتريت  اقليت  مردم  فرودست به کمک  درايال  اکثريام
  

 ی هيکل:  ھستندیت  فرودست چه کسانين اکثري اما ااز نظر  افcطون
  دي مردان  تولی هي کلیعني، لسوفان و پاسدارانير از في غ افراد  جامعه به

 از مردان  آزاد  یا  مcحظه ت  قابل  يکننده، کودکان، زنان، بردگان و اکثر
لسوف ي فیتوانند برا  ی ھستند که متنھا پاسداران .یفاقد  حقوق  شھروند

د عدالت را يکه عادل باشند با ن ي ایھا برا آن. ننديوزش ببشدن آم
  . ابنديقت دست ياموزند تا به حقيد فلسفه بين منظور باي ایاموزند و برايب

 ھستند که یھا تنھا کسان ن است که آني ا پاسدارانی صهين خصيتر مھم
د يت  پاسداران بايشھر ھم ترب رمانت  آيشناخت دارند و غا" ھا  م ث ل"بر 

گر  يد  یژگيو. را بشناسند" ھا  م ث ل"ھا بتوانند  که آن  آن یباشد، آن ھم برا
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 را یاو مقررات  خاص و سخت. شان است یت  اجتماعي وضعپاسداران
کند که از ثروت   یه ميبه پاسداران توص. کند  ین ميي آنان تعیبرا

 ی  طبقهی را فقط برایت  خصوصيناب ورزند و مالک اجتیاندوز 
ن است که با توجه ي ااستد<ل  افcطون. داند  یفرودست  جامعه مجاز م
ھا قادرند  ند تنھا آن ا دهي که دیتيم و تربيز تعليبه سرشت  پاسداران و ن

 داده  از خود نشانیشتنداري و شھوات  مختلف خویال  نفسانيدربرابر  ام
 را صرفا  ین فداکاريآنان ا.  کنندی پوش  چشمیت  خصوصيو از مالک

دھند چرا که  یت  خاطر انجام ميو با رضا" ر  ھمگانيخ" خاطر   به
ال  يستند بر امياشان قادر ن ی سرشت  ذاتی واسطه فرودستان به 

  .شان غلبه کنند خودخواھانه و بر نفس  اماره ا
  

باشد و " عاقل" آن است که فرمانروا ین ھمه در گروياما تحقق  ا
ت  افراد ين ناممکن است مگر با آموزش و تربي، و ا"شجاع "پاسداران

 رو امر  آموزش و پرورش در نظام   نياز ا.  يیھا ن نقشي چنیبرا
جاد شود تا يد اي بایني آھنینظام  آموزش.  داردیا ژهيت وي اھمافcطون

ت و پرورش  ي به تربی طو<نیھا  سالی نخست طی در مرحله
ت ي که با موفقی نخبگان  پاسدارانی بپردازد و در گام  بعدیپاسداران آت

گر آموزش  يسال  د ست يمدت  ب اند به  سر گذرانده امتحانات را پشت  
و تمام  . نديرون آيان  آنان بي از میان  آتي دھند تا فرمانروای و نظریعمل

ف  ين از وظاي آھنی و با انظباطی آموزش  طو<نیعنين امور يا
  .حکومت است

  
ن  افراد  ي موجود بی طبقاتیھا ، در مواجھه با تضادب افcطونيترت ن يبد

را " یر  عموميخ"نھد و در مرکزش  یش مي را پیشھر ، آرمانینيزم
 را به آن یان  عادھا است و انس گاھش در آسمانيدھد که جا  یقرار م
تر شکل   قيان  دقيا به بيونان و ي یدار نظام  برده . ستي نیدسترس

 به ی خوب  بود و بهب  آتني که رق اسپارتی پادگانی   جامعهیدھ سازمان
دھد و تcش در   ی می ملکوتیاش واقف بود را جcئ  مشکcتی ھمه

ن ھدف يقا  با ھمي خود را دقی آکادمافcطون .جاودانه کردن  آن دارد
 ی هي ناموفق دست زد تا نظریحتا در دو مورد به تcش. س کرديتأس

خود را در "  پادشاه- لسوف يف"اده کند و طرح  يخود را در عمل پ
جب شد تا به اش مو یناکام.  اجرا درآوردی  به مرحلهليسي سی رهيجز
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جه ين نتي به ای بسنده کند حتا در اوآخر  زندگی نظریک آکادميجاد  يا
اش  یشنھاديشھر  پ  تحقق  آرمانیرسد که عقل و عمر  انسان برا  یم

   :ديگو ین ميکند و چن یت نميکفا
  

د باشد، يھا با گاھش در آسمانيام جا  که انداختهید طرحيشا... «
شان از  یھا جود داشته باشند که قلبو  ید کسانيکه شا  يیدر جا

 آموختن و يیشان توانا ذوق و شوق  <زم برخوردار بوده و عقل
 ین حکومتيک چنيکه اصو<   ن ياما ا. فھم  آن را داشته باشند

  چيد، به ھي وجود آ تواند به  ینده ميکه در آ ن يا ايوجود دارد و 
 است ی حکومتن تنھا نوع  يبه ھرحال ا. ستيت نيوجه حائز  اھم

  ».ش شرکت داشته باشميھا یگذار است يکه من حاضرم در س
  

اده يد شدن در تحقق و پي پس از ناام اشی در اواخر زندگافcطون
که " قانون"اش، در کتاب  "لسوفي ف- پادشاه  "یکردن  طرح حکومت

 یدکشد و تا حدو  یشھرش دست م ده آرمانياش است از ا ن نوشتهيآخر
سخن  بر قانون یو حکومت متکاز ضرورت  وجود  قانون  مدون 

  .ديگو  یم
  

 بودند و ستياليونان که در مجموع  ماترين  يلسوفان نخستيبوارون  ف
  محسوساتیاي آگاھانه به دنشان بود، افcطون  شروعی عت نقطهيطب

قت، نه تجربه و مشاھده ي به حقیابي   او آغازگاه  دستیبرا. پشت کرد
ن جمله ياش ا یافcطون بر سر  آکادم.  بودی و استنتاج  عقلیاضيربلکه 

 یبرا". داند حق  ورود ندارد یآن کس که ھندسه نم: " را حک کرده بود
 یعني ی صرفا  فکری ک تجربهي   هژه ھندسيو  و به اتياضيافcطون ر

ا يکش و  ر  خطي نظیرو وجود  ھرگونه ابزار ني بود و از ھمینظر
آموخت که   ی او به شاگردانش م.اش ممنوع بود یآکادم ا دريگون

د باشند، مورد  يکه  با چنان   که ھستند بلکه آن   چنان ستارگان را نه آن
نظر از روش   ، صرف   افcطونی لسفه فجوھر  . مطالعه قرار دھند

 قشر   ینيب کارانه است و جھان ار محافظهياش، درمجموع بس یکيالکتيد
 درحال  زوال را بازتاب یدار ونان  دوران  بردهي ت  ينخبگان و اشراف

  در . استیزم  فلسفيآل دهي ا تمام  مکاتب  ی اصلی الگوزميافcطون. کرد  یم
  ھا ی ھستیايدن: شود  یم ميا به دو بخش  نابرابر تقسي دنین مکتب  فلسفيا
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.  و دروغ  که توھم) ھا نمود( ظواھر یاي است و دنیکه واقع) قيحقا(
ھم " رهي دادهي ا. " ھم استیقي است حقی چه واقع ان آنينزد  افcطون

  .  و توھمیر واقعيغ"  گرد  یشئ"که   ی، در حالیقي است و ھم حقیواقع
  

 یھاسه آن با نوشتهيو و مقاي بدیق تر نوشته ھايک خوانش دقيبا 
و با ي بدین مراحل سه گانه تحول فلسفيک بيک به يافcطون، تقارن 

توان مشاھده کرد، البته با در نظر یمراحل سه گانه نزد افcطون را م
 ھر دو یات براياضيرت ياھم. یا سده٢۵ یک فاصله زمانيگرفتن 

ن دو ي مختلف نزد ایھام پشت مقو<ت و واژهين مفاھيھا و شباھت بآن
 و " مجموعه ھایتئور"و ي نمونه نزد بدیبرا. ر استيار چشمگيبس

ه يفرض"، و "سوژه وفادار"، "رخداد"، "قتيحق"، "ايده"مقو<ت 
، "ريخ"، "م ث ل" و مقو<ت ھندسه به یاري بسیھاشباھت" یستيکمون

 که ی دارند، شباھتیافcطون" سي پلیکال"، و "پاسداران"، "خورشيد"
  !تواند باشدینم" شانس"و برحسب اتفاق و ي خود بدیھابا توجه گفته

  
اش اتي نظرین مرحله تحول تاکنونيو در آخريرسد که بدیبه نظر م

 ھم -  دوم ی در بعد از جنگ جھانیدارهين بحران سرمايتر مھمیدر پ
اش از نظرات در کتاب ی زندگیاني پایفcطون که در سال ھاچون ا
را در رابطه به لزوم حکومت " نيقوان" پس نشست و کتاب یجمھور

رش از مرادش افcطون ي اخیھا و در نوشته–بر اساس قانون نوشت 
. رديگیاش را خجو<نه پس منيشيات پيکند و نظری میرويسال پ کھن
زم يو را در چرخش از مائوئيشه بديدک جمله مراحل تحول انيدر 
 یستيليھيزم نيبرالي و سرانجام به لیزم افcطوني ابتدا به کمونینياستال

  . ص داديتوان تشخیم
  

        ن سخنن سخنن سخنن سخنييييواپسواپسواپسواپس

 جيبتدر غرب در دانشگاه یاصل نقش ستميب سده دوم مهين لياوا از
 زا یدارهيسرما ديتول وجه گذار آمديپ خود نديفرا نيا .شودیم دگرگون

 "نيپس یدارهيسرما" به موسوم اشیخيتار مرحله نيسوم  به نيدوم
 را خود عمده وجه دو در راتييتغ نيا نيپس یدارهيسرما در .است
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 در یفن متخصص کار یروين یبرا تقاضا )١( :سازندیم یمتجل
 یازھاين برآوردن )٢( ؛شده فربه یدولت یبوروکراس و صنعت

 یاستانداردھا رشد اثر در یعال آموزش یبرا تقاضا روزافزون
 نيھمچن و ،یدولت کارگزاران اديازد متوسط، طبقه گسترش ،یزندگ

 که ،یآبقهي ماھر کارگران یحت یکمتر زانيم به و ديسف قهي کارگران
 یاجتماع شرفتيپ به یابيدست یبرا یالهيوس را یدانشگاھ cتيتحص

 تقاضا ديشد رفتنگ یفزون نيمب فقط نه دانشگاه، عيسر رشد .دانستندیم
  .بود ھم یفکر کار یروين عرضه گسترش معرف نيچن ھم بلکه

  
 و ،یفکر کار یبرا تقاضا رشد  و یصنعت انقcب نيسوم نيب رابطه

 به یازين که است یھيبد و آشکار چنان دانشگاه کيتکنوکرات اصcح
 فارغ یبرا "کار یروين فروش بازار"  کي بيترت نيبد .ندارد حيتوض

 بازار در تقاضا و عرضه قانون نيا .آمد وجود به دانشگاه cنيالتحص
 نييتع هيشب قايدق کند،یم نييتع را یفکر کارگران دستمزد که است

 فرآشد ساننيبد .ترشيپ سال ستيدو در یدي کارگران دستمزد
 شدن زهيپرولتر .رديگیم شکل یفکر کار یروين شدن زهيپرولتر
 یاستانداردھا کاھش اي و یفکر رکا یروين مصرف توان ديتحد صرفا  
 اديانق گسترش و یگانگيب خود از رشد متضمن بلکه نبود، ھا آن یزندگ

 اي و استعدادھا با یمطابقت گونهچيھ که است يیتقاضاھا به کار یروين
 يیگراتخصص بر حد از شيب ديتاک .ندارد انسان یواقع یازھاين تحقق

 یروين در یگانگيب خود زا رشد موجب ،یفکر کار شدن زهيپرولتر و
 نيا به نسبت یذھن یآگاھ کسب سمت به آن دادن سوق و یفکر کار

   .شودیم مسأله
  

 دنيبرنتاب اضافه به ،یگانگيخودب از دهيپد نيا انيدانشجو انيم در
 عنوان به یمھم نقش ھا،آن توسط دانشگاه نھاد يکردموکراتيغ ساختار

 زميکاليراد .کندیم یزبا را یدانشجوئ یھازشيخ محرکه یروين
 هيزاو از .گرفت نظر مد در ديبا هيزاو چند از را يیدانشجو جنبش
 امر ،یکنون یاجتماع نظام در شدنش ادغام در رشد به رو یتينارضا

 ضد .جامعه یدائم بحران یعني کرد، انکارش توانینم که یمسلم
 انيودانشج که يیبا< فشار و دانشگاه، نھاد در برالينئول اصcحات

 ،یگريد هيزاو از .ديافزایم یآشفتگ و بحران نيا بر شوندیم متحمل
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 از ،یسنت منتقد یھاسازمان به نسبت انيدانشجو یناباور و اعتماد عدم
 یکاھايسند و ھاسازمان آنان راس در و چپ، یاسيس احزاب جمله،
 ونيسياپوز مقام در را خودشان فهيوظ و یخيتار نقش که یکارگر

 از .اندکرده رھا که است یديمد یھاسال ،یفعل یاجتماع نظام کاليراد
 از ستميس با مواجھه یبرا را یامکان چيھ منتقد انيدانشجو رو نيا

 تا کنندیم تcش ھاآن .ابنديینم یcتيتشک و ھاسازمان نيچن یمجرا
 یھارسانه  و پارلمان، احزاب، از رونيب را خود کاليراد مطالبات

 که يیجا آن از اما .آورند دست به و کرده مطرح یاحرفه یھمگان
 برخوردار اجتماع رييتغ یبرا <زم یاجتماع وزن از انيدانشجو

 به عمc   و شودیم خcصه محض ديتقل به شانیھاتيفعال ستند،ين
 کاليراد انيدانشجو از یبرخ یبرا .گرددیم محدود شينما  از ینوع

 ق،يطر نيا به .است شده بدل خود در یھدف به لهيوس کي از شينما نيا
 نيرتريفراگ از یکي انيقربان ھاآن شان،کاليراد یھایلفاظ وجود با
 دهيپد یعني نامحدود، یطبقات کار ميتقس بر یمبتن جامعه کي یھادهيپد

  .شوندیم کاذب یآگاھ جهينت در و یجزئ یآگاھ
  

 را تدرس راه تا کنندیم تcش کاليراد انيدانشجو از یگريد بخش
 فهيوظ یمتفاوت قهيطر به تا کنندیم کوشش ھاآن جمله، از کنند، انتخاب

 یچاشن نقش یعني رسانند، انجام به را کارگر طبقه قبال در شيخو
 ھاتوده از یعيوس گستره انيم در انفجار جاديا یبرا یاکننده مشتعل

 عمل طرز نيا که داد نشان فرانسه در ١٩۶٨ مه ماه یدادھايرو .شوند
 که داد نشان نيھمچن حال نيع در دادھايرو نيا اما .ستين یواقع ريغ
 از یاسيس لحاظ به شگام  يپ نيگزيجا تواندینم يیدانشجو اميق نيچن کي
 است نيا .شود کارگر طبقه منسجم یسازمان لحاظ به و آموخته شيپ

  .گرفت ديبا فرانسه در ١٩۶٨ مه ماه یدادھايرو که یدرس
  

 از .اندگرفته قرار فشار تحت متضاد یروين دو نيب اھدانشگاه امروزه
 در و آن رونيب از که دانشگاه کيتکنوکرات اصcحات فشار ،سو کي

 یامبارزه گر،يد سوی از و .شودیم   اعمال حاکم طبقه منافع جھت
 یھابخش ريسا یبانيپشت ابيغ در ھا،دانشگاه درون در که کاليراد

 یناتوان و یليتخ ،یعمل ريغ یھایالبافيخ باتcق در تواندیم جامعه
  .شود غرق یاسيس
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 و انيدانشجو ايآ دارد؟ وجود معضل نيا از خروج یبرا یراھ چيھ ايآ
 یاجتماع نظم با را خود که اندمحکوم   "روشنفکران" یکل طور به
 بدون یھاحرکت وارد اي !دھند قيتطب موجود یرانسانيغ و یرعقcنيغ
 مسئله نيا به پاسخ شوند؟ ريتأثیب کوچک یھامحفل اي و یفرد جهينت

 یبرا نيپس یدارهيسرما یاجتماع نظام تيظرف بر یآگاھ یگرو در
 ما و،يباد نظر برخcف .است آن مھم اريبس یدرون تناقضات بر غلبه

 را یدارهيسرما جامعه در تضاد نيترمھم که ميکنیم آغاز ینظرگاھ از
 مراحل ھمچون نيپس یدارهيسرما در که یزيچ دھد،یم حيتوض

 .ديتول انيجر در هيسرما و کار نيب تضاد یعني  است، اصل آن گذشته
 نيا بر و نکند شروع نکته نقطه نيا از که یانتقاد فلسفه و هينظر ھر
 اش،کننده ديتول اھداف نظر صرف نباشد، استوار جھانشمول "قتيحق"

 ظاھر در ھستند یيھایورزشهياند و یپردازهينظر حالت نيبھتر در
   .موجود وضع تيتثب خدمت در ميرمستقيغ بطور کنيول یخنث
  

م پيش از پنجپارميندس يکی از انديشمندان يونان باستان بود که در سده 
  قطعه شعری است کهتنھا اثری که از او به جا مانده. ميcد می زيست

از زمانی که .  واژه است١٨٠٠ مجموعا مرکب از دارد و بيت ۴٧۵
چه و ھايدگر در نوشته ھای اشان به او اشاره می کنند بيش از ني

 کلمه ای ١٨٠٠ مقاله تحقيقی در دانشگاه ھا درباره اين نوشته ۵٠٠٠٠
!   مقاله پژوھشی برای ھر کلمه آن۴٠نوشته اند، يعنی به طور متوسط 

، می توان به "خروار استمشت نمونه "به استناد ضرب المثل 
ات و مراکز پژوش ھای فلسفی پی برد، دنبال وضعيت و اھداف  مؤسس

  !نخود سياه فرستادن دانشجويان تشنه دانستن
  

 ديتجد و تحول در مبتکر و شتازيپ يیروين عنوان به انيدانشجو نقش
 امروز روشنفکران و انيدانشجو یبرا .ستين یديجد زيچ جامعه اتيح
 عهاشا جھت در نينو یکارگر جنبش شتازانيپ چون ھم نقش یفايا

 سده از سرتريم و ترآسان یانقcب زمياليسوس و یدارهيضدسرما یآگاھ
 بار نياول یبرا رايز است دشوار اريبس یتيمامور نيا اما .است گذشته

 یديناام و ھاشکست از یکوھ زين و شودیم آزموده راه نيا که ستين
 اول لهھو در .کندیم ینيسنگ ھاتوده از یعيوس گستره یآگاھ یرو ھا
 ديتول کند عرضه یآت جوان کارگران به ديبایم دانشگاه چه آن
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 یستيمازوخ مزيپوپول ھمچون که است اییعلم کيتئور محصو<ت
 نددار ازين آن به چيزی رھ از شتريب آنان که چه آن .نباشد سترون

 یافشا و حاضر یاجتماع نظام کاليراد نقد بر یمبتن یدانش
 یھارسانه توسط که است يیاھخدعه و ھادروغ ھمه يکستماتيس

 توسط که یزبان به دانش نيا حيتوض اي ارائه .گردندیم جيترو یعموم
   .باشد فھم قابل ھاتوده

  
 د،ينامیم یبورژواز آشپزخانه را مطبوعات خودش زمان در مارکس

 نوع ھر یبرا یمناسب خوراک نوع ھمه جاآن از یبورژواز که چرا
 ينا از یامcحظه قابل بخش ھادانشگاه وزهامر .دادیم رونيب یاذائقه
 علوم و فلسفه یھامؤسسه و یھادانشکده .دارند برعھده را نقش

 یدئولوژيا ديتول باز و ديتول نھاد نيترمھم و نيتریاصل یاجتماع
 طی در رابطه نيا در .ندا یدارهيسرما نظم حفظ جھت در یبورژواز

 را رقابت یگو فرانسه کشور یغرب یکشورھا نيب در رياخ سال پنجاه
 وجود ھم و یانقcب نهيشيپ ھم آن ليدل .است ربوده کشورھا ريسا از

 .است کشوره ريسا با سهيمقا در مبارزتر نسبت به یکارگر تشکcت
 یفردا در ،)شد دهينام ٨ سيپار ھابعد که( "ونسن دانشگاه" جاديا

 جيترو رابطه در ا  قيدق "فلسفه یالملل نيب انجمن" يا و ١٩۶٨ مه داديرو
 عمدتا   انقcبی آرای با مبارزه برای ھایتئور و فلسفه انواع اشاعه و

   .بود "نو چپ" و "یتئور فرنچ" ،"زميمدرن- پسا"  زادگاه و يزممارکس
  

 مواضع و بازنمودھا نيترجيرا به وي بدیفلسف دستگاه کل باشد قرار اگر
 داشته وجود تواندیم جادشيا به یضرورت چه پس انجامد،يب یاسيس

 یبرامسموم  یخوراک هيتھ و یدانشگاھ یتھ یفضا پرکردن جز باشد،
-خرده روشنفکران و فلسفه یھارشته  و ساده لوحجوان انيدانشجو
  .بورژوا

  
 ط خاصين باور است که شرايشتر بر ايب... یبورژواز خرده« 

  مدرن وی است که نجات جامعهیط عامين شراي عی ويیرھا
 یول... بود سر خواھدي فقط در قالب آن می نبرد طبقاتز ازيپرھ

 خرده یندهينما رود، اوین حرف ھا به گوش دموکرات نميا
 ، که ھمهیانجيم ک طبقهينده ي نما،یعني است، یبورژواز
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ن يل شود و به ھميتعد د در آنيارو باي دو طبقه رویتضادھا
اصم مافوق ھرگونه تخ شافيکند که وجود شریل تصور ميدل

 ممتاز در یاکه با طبقه ھا قبول دارنددموکرات.  استیطبقات
 هي بق عcوهگويند خودشان، بیم یبرابر خود روبرو ھستند، ول

انگر يکنند، بیشنھاد ميچه پ و آن. مردماند  ازیئملت، ھمه جز
ش ين پيبنابرا. ھا ھمانا نفع مردم استاست؛ نفع آن حقوق مردم

 یھاتي منافع و موقعی به بررسیزايورود به مبارزه، ن از
مناسب   ھم ندارند که در موردیازين.  ندارندیمتفاوت طبقات

 است یکاف. داده از حد نشان دھنيل مبارزه وسواس زيبودن وسا
زند و به ي برخاشانی منابع تمام نشدنیسربجنبانند تا مردم با ھمه

 چناندموکرات آن که، نيخcصه ا... فتنديجان ستمگران ب
 که یمثل زمان ھان شکستيآورتر است که از شرمیموجود

 تازه ید، و با اعتقاديآیم رونيشد پاک و منزه بیوارد مبارزه م
 و ین رو که ويھم نه از اآن شد ویروز ميد پيکه با نيبه ا

سابق خود دست بکشند، بلکه،  دگاهيست از ديبایاش محزب
 آماده یروزي پید برايبا طين جھت که شرايبرعکس، از ا

 .١١٩»گردد
  

اصطcح " دموکرات" واژه یدر بازگفت با< از مارکس اگر به جا
م يو خواھيبد  ازیقيف دقيم توصي را قرار دھ"یاحرفه روشنفکر"

  نقاب پس در. ستيدموکرات ھم ن روشنفکرک ي یو حتيداشت، بد
 با و ،یجنجال و یارسانه تيشخص نيا و،يبد آلن" کاليراد " و "چپ"
 را  موجودنظام دئولوگيا کي چھره ،یوئيبد" یفلسف" ستميس دنياوک
 نظام کيدئولوژيا دستگاه یاصل  فلسفیمھره نيآخر او. ديد توانیم

 در خودش یبه ادعا ويبد آلن. است کميوستيب سده در یدارهيسرما
 که ھرچند. کند فرموله را انقcب" کيزيمتاف "که است بوده آن تcش

 او ینادرست به دانشيمر و رديگیم مدرن- پسا ضد یستژ یگاھ از ھر
 عرفان نوع کي او واقع دراما  کنند،یم یمعرف مدرن-پسا ضد را

  . کندیم یندگينما را مدرن- پسا یافcطون
  

                                                 
119 - Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoléon, 1852. 
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 نيب در. اندداده بقل" یستميسضد لسوفيف " ويبد به یجمع یھارسانه
 نيا تا که ديارد سراغ را یگريد لسوفيف ايآ  معاصر"چپ "لسوفانيف

 از ويبد؟ باشد کرده یپردازهينظر ھم نيا موجود نظام حفظ در حد
 تيضد ھاستيآنارش از و را انقcب با مخالفت ،ھاستيرفرم اليسوس

 از ،رديپذیمرا  یحزب تشکcت ھرنوعرد  و یدولت قدرت نوع ھر با
 ست،يفاش تياشم کارل از و تيحيمس یعرفان یجھانشمول سيقد پل

 .دارد یتنھائ به او دارند ھمه خوبان چه آن .را" استثناء " هيظرن
 می یحيمس سيقد انيلتوترآلن بديو مرا به ياد جمله  یفلسف دستگاه

 که چرا دارم، قبولشان «: اندازد که درباره مسيحيت می گويد 
 شانقبول«  گفت ديبا رسا یصدا بادر مورد بديو  اما. ١٢٠»مھملند
  .»مھملند اسرسرت که چرا ندارم،

  
 صفحات نيبرا یعنوان. نبود یآسان کار مقاله نيا بر یعنوان انتخاب

 از کي چيھ. باشد ويبد  آلنشهياند جوانب تمام یايگو بتواند که اندک
 یبرا زميافcطون: ويبد "،"افcطون تا مائو از :ويبد": چون ینيعناو

-لسوفيف وفلسيف: ويبد "؛"فيحر فن ھمه لسوفيف: ويبد "؛"ھاسوسول
 یھانوشته جوانب تمام تواندینم "ھایرستانيدب بچه لسوفيف: ويبد ؛"ھا
 ترمناسب را" تيواقع تا افسانه از: ويبد  "عنوان. کند یندگينما را ويبد
  . دميد
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