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   از اسطوره تا واقعيت:آلن بديو

  هوشنگ سپهر: نوشته 
  

  
  
        شگفتارشگفتارشگفتارشگفتارييييپپپپ

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

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

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

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

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

 نظرات نه و بود دهيشن را ويبد اسم يکس نه بود، دهيائنگر" يزرد "به هنوز
 توانستيم روزها آن يهوا و حال با يمناسبت اصوال اشيفلسف و ياسيس
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 درخواستش و شد قانع من استدالالت دنيشن از پس من دوست. باشد داشته
 .کردم فراموش را ويبد و دميکش يراحت به نفس هم من ،گرفت پس را

 قيرف يسو از يامشابه شنهاديپ شيپ يچند که نيا تا ،گذشت هاسال
 .رفتميپذ را او شنهاديپ ملأت و بحث ياندک از پس بار نيا. طرح شد يگريد
 من در نظر رييتغ نه و است ويبد اتينظر در تحول نه ام،دهيعق رييتغ ليدال ماا

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

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

 .نديآفريم و طلبديم را مترادفش
  
 ما انيم در گريد که ق اوليآن رف )يبهزاد کاظم(ا رضيعل به را مقاله نيا
 .کنميم ميتقد ستين

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

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

 ش راي جاو کرد خواهد فروکش هم سرعت همان به کردند روزش
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 داشته ايدن بر حاکم نظم حفظ يبرا يشتريب محاسن که يگريد" لسوفيف"
   .بودند دگريها و چهين شانيآخر مورد دو. گرفت خواهد باشد،

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

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

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

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

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

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

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

 سرسخت هواداران از پرداختند، يستياليمپرا يهايافروز جنگ يبانيپشت

                                                 
1 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? Éditions Lignes, 2007. 
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 هم حکومت در ، ودرآمدند موجود نظم خدمت به ،لياسرائ ستيونيصه دولت
 هم وزارت مقام به يحت ستياليسوس حزب هم و يراست دست احزاب

  . دنديرس
 از ياهظمالح قابل تياکثر شامل راست به چرخش نيا که است درست نيا

 با گفتن وداع از پس آنان از چند يتن اما ،شد يفرانسو يهاستيمائوئ
 هادانشگاه در اي و وستند،يپ ستياليسوس اي  وستيکمون احزاب به زم،يمائوئ
 يمطبوعات امور و هارسانه به هم يتعداد. کردند پا و دست خود يبرا يجائ

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

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

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

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

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

 يمجاز يايدن آمازون، رينظ يانتشارات يهابنگاه يغاتيتبل موتور .پرداختند
 نيترمهم ،گمنام ويبد از کوتاه يمدت يط در وپيوتي اهو،ي گوگل، ينتنتريا
 و چهين يجا ويبد حال. دنديآفر را کمي و ستيب يحت و ستميب سده لسوفيف
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 کي از شيب ويبد نام برابر در گوگل يجستجو موتور. رديگيم را دگريها
 حدود آمازون يانتشارات غول کند،يم شنهاديپ صفحه و پانصد هزار ونيليم

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

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

 که يگاهيجا همان در هم ويبد د،شينم برنده انتخابات در يسرکوز اگر
 نيا با هم تيبشر و کردينم کشف را او هم يکس ماند،يم يباق داشت

 پا و دست او يبرا که يشهرت با! کردينم دايپ ييآشنا هادوران همه لسوفيف
 سرهم پشت و شوديم دهيدم ويبد خفته هاسال کالبد در ياتازه جان کردند،

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

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

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

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

 : دهديم پاسخ ويبد ست،يچ تيبشر يبرا
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" يجمهور "نامه ب امشنامهينما براساس يلميف که است نيا ميآرزو«
 ٢.»دکن فايا )Brad Pitt ( تيپ براد را افالطون نقش و کنم هيته

 يارتجاع فلسفه با ييآشنا و ويبد ويسنار خواندن با تيپ براد معلوم قرار از
 همان به هم ويبد و رديگيم دهيند را شنهاديپ نيا اشيجمهور و افالطون
  .کنديم اکتفا تئاترش

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

  :ديگويم سخن
  

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

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

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

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

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

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

 

                                                 
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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 ستميب سده مارکس + هگل مثابه به را خود ويبد يگريد مقاله دربعدها 
 ارث به افالطون از هم را يفروتن بلکه اشفلسفه فقط نه او. کنديم يابيارز

  . استبرده
 آن بر هاييکايآمر و "يفرانسو فلسفه "آن به ويبد که يسوم مرحله واقع به 

 هر که پرده، نيچند در است ياشنامهينما همانند ،اندنهاده" يتئور فرنچ  "نام
- دست ويبد که جاآن از و. سندينويم را آن از ياپرده نامبرده ياسام از کي

 يفلسف يهاپاره تکه نيا مجموعه از يفلسف يسنتز هست، هم تئاتر کارر اند
 تکامل در مرحله نيآخر عنوان به را آن و کنديم کالژ و يبندسرهم را

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

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

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

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

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

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

 ترجمه به زبان فارسي "  مدرن از علم تمدرن؛ سوءاستفاده روشنفکران پس چرنديات پست " عنوان اين کتاب با
 .شده است
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 اريبس) ۱(: بودند برخوردار يژگيو سه از يفرانسو يهاستيمائوئ« 
 به نسبت و بودند طلبقدرت اريبس بودند، گرا اراده و خودمحور

 زده يدئولوژيا تشدبه  )۲( کردند؛يم عمل زده شتاب اريبس خيتار
- يعل و مائو، از ديتقل به و نيچ يفرهنگ انقالب ريثتأ تحت و بودند
 سبک به فرانسه يهاکارخانه در ندخواستيم شان،اندک تعداد رغم

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

 ٥.»رفتنديم عرب کارگران

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

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

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

                                                 
5 - Eric Hazan, Changement de propriétaire: La guerre civile continue, Seuil, Paris, 2007. 

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

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

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

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

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

 .تأسف مي کند اظهاري موضع چنان  اتخاذو مقاله
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 آن و شوديم اهدهمش ءاستثنا کي فرانسه در زميمائوئ يکل تحول انيجر در
 کي در را اشانياسيس تيفعال که بودند فکرانشهم از ياندک تعداد و ويبد

 شبه يگروه که ،٧"ياسيس تشکل "نام به ريثأت يب و کوچک ياسيس محفل
ن محفل چند ده يجاد ايو اي بد.دادند ادامه بود، يستيآنارش شبه – يستيمائوئ

با کند و ي ميستم معرفيخر سده ب آيها از چند رخداد مهم دههيکينفره را 
 يتي خاصي در ب!دهدين قرار مي چيتراز انقالب فرهنگآن را هم يکمال فروتن

 و کنديم ترک را تشکل نيا ويبد ۲۰۰۴ سال درن که ين رخداد قرن ايا
  .شوديم منحل بعد يکم هم گروه
 

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

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

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

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

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

  

                                                 
7 - Organisation Politique 
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 بانز به او. اندفهم رقابليغ نگارش سبک لحاظ به ويبد يفلسف يهانوشته
 سبک يسوا. سدينويم همگان يبرا فهم رقابليغ و مغلق اريبس يافرانسه

 رد،يگيکارمبه که هم را يميمفاه و يفلسف يمحتوا ،اشوجق اجق نگارش
 از. ستين فهم و درک قابل هم يفرانسو فرهنگان با و ختگانيفره يبرا يحت
 از قبل ،شيهاکتاب از يکي يسيانگل مترجم يروز که کننديم نقل ويبد

 به ترجمه متن خود، ترجمه در صداقت از خاطر نانياطم يبرا کتاب چاپ
-يم مترجم به پاسخ در ويبد. دهد نظر او تا فرستديم ويبد يبرا را يسيانگل
 .»فهمميم را مطلب نيا سندهينو منظور که است بار نياول يبرا« سدينو
  

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

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

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

  .پسامدرن فرهنگ قافله از اندهواپس م و ميرژ توسط شدهسرکوب 
  

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

 :دهديم حيتوض نيچن نيا را خودش
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 نظم که چهآن بر يعني است، ناممکن خود به ردنب حمله حل راه نهات«
 ژاک. نامنديم رممکنيغ يگريد از پس يکي هاحکومت و رمستق

  ...است يواقع کننامم که گفتيم الکان
 کي ارائه فقط اشفهيوظ. است استيس از يزيمتما کنش فلسفه، «

 مارکس. است روز ياسيس الزامات دربرابر همگون يمفهوم چارچوب
  ...کرد جاديا مهم نيا يبرا يذهن چارچوب کي اما
 هگل خواهميم من که ميبگو يفروتن کمال با تا ديده اجازه «

 نوع از نه کيالکتيد کي جاديا مساله من رنظ از. شوم نينو زميکمون
  ...است ناممکن نوع از بلکه آن يستينيدترم

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

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

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

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

                                                 
8 - Le Nouvel Observateur, Mai 2013.  
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 آلن سرسخت روانيپ از که او بود، شده محکوم دادگاه در ،يخصوص تيمالک
 واريد بر کاليراد لسوفيف به اعتراض عنوان به مصاحبه نيا از پس بود، ويبد

 . ٩» ! ها ها ها هاسوسولسوسولسوسولسوسول    ييييبرابرابرابرا    زمزمزمزمييييافالطونافالطونافالطونافالطون: : : : ووووييييبدبدبدبد« : سدينويم ويبد خانه
  

 دانياضير پدرش. آمد ايدن به مرفه ادهخانو کي در ۱۹۳۷ سال در ويبد آلن
 از يکي که ،ورييسوپر نرمال اکول از مادرش. ردووب شهر شهردار و بود

 خود. شد ليالتحصفارغ اتيادب رشته در است نام صاحب يفرهنگ موسسات
 سيتدر به جاهمان در بعدها و آموخت هفلسف موسسه نيهم در هم ويبد آلن

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

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

 .١٢"کنش هينظر درباره ييهاطرح "کتاب خصوص به بود، سارتر پل ژان
  
 مه از پس. دوآتشه بود ستيمائوئ کي ياسيس لحاظ بهها و در آن ساليبد

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

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

                                                 
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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 : سدينو يم يآلمان يدئولوژيا در مارکس. شوم
  

 از يکي ين واقعيشه و آراء به زميفرود آمدن از آسمان اند« 
زبان .  است که در برابر فالسفه قرار دارديفين وظايدشوارتر

 ي که فالسفه براييجااز آن. شه استي انديانجيميت بيفعل
د به آن يجه آنان مقي مستقل قائل شدند، در نتيک هستيشه ياند

ن است يا.  مستقل قائل شونديک هستي زبان هم يشدند که برا
 در قالب دشهي که در آن آرا و اندي، زبانيرمز و راز زبان فلسف

مسأله فرود آمدن از .  خاص خودشان را دارنديواژه ها، معنا
، حال به مسأله فرود آمدن از ي واقعيايشه و آرا به دني انديايدن
 نشان ۱ما در فصل . ل شده استي تبدي زبان به زندگيايدن

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

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

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

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

شان را د زبانيها فالسفه بانيا  به خاطريباشند، آري ميواقع
 که از آن منتزع شده اند، ي همان زبانيعني مردم، يدر زبان عاد

  .١٣»حل کنند

                                                 
13 - Karl Marx, Friedrich Engels, L'Idéologie allemande, 1845, P.473. 
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 اثبات را مارکس فيتوص نيا يدرست کامال معاصر" يتئور فرنچ "فلسفه زبان
 نيبهتر خصا طوربه ويبد آلن و عما طوربه محفل نيا لسوفانيف. کنديم

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

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

 اريبس هاواژه از آنان. اشانمحفل هم لسوفانيف بلکه لسوفانيف همه نه همآن
 يربط وجهچيه به که برنديم کاربه ييمعنا در و کننديم استفاده نامانوس

-واژه يحت. شوديم مستفاد هاآن از مردم يعاد زبان در که ييمعنا به ندارد

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

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

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

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

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

 در هاآن نيب است يديشد رقابت عامدانه معلوم، قرار از. اندگانهيب يعاد
 . شتريب هرچه يسينو وجقاجق
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  : سدينويم انگلس
 يباسواد ختهيفره فرد کي يبرا يفلسف گفتار کي اگر من نظر از« 

 نوشتن صرف يمرکب هک ندارد را آن يستگيشا اصوال نباشد، فهم قابل
 شده شهياند يروشن به اشدرباره که چه آن. ابدي انتشار و شود آن

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

  .١٤»هاآن يآشکارساز تا است افکار به نهادن سرپوش
 
 را جمالت نيا انگلس يگوئ تو. نبود موافق انگلس با توانيم يدشوار به

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

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

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

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

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

   
 و ي بديستم فلسفي سين مطلب تالش کرده است تا در صفحات بعديسنده اينو

                                                 
14 - Frederick Engels, Dialectique de la nature (1884). 
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ه ين نشرين مقاله در چارچوب ايک چني که ييهاتيرا، با توجه به محدود
 درباره دستگاه يداور. ح دهدي قابل فهم به خواننده توضيدارد، در زبان

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

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

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

  : سدي نوياو م. ميکنيم شروع مج کاساحبل نام به ويبد يفرانسو
 گفته هم ترشيپ که گونه همان. ديآفر را يفلسف تهيمدرن زبان کانت«

 به باشد،ينم ويبد و دگريها نيب زيآمنبوغ يپرانتز جزدا يدر بودم
 کنميم اعالم شهامت با ساننيهم به. است پرانتز کي فقط او هرحال

 کي فقط هرحال به يول ،ياتيح و مهم يپرانتز جز هم دگريها که
 روميم جلوتر بازهم باکانهيب اکنون اما. ستين ويبد و هگل نيب پرانتز

 کي فقط حال هر به يول بزرگ، پرانتز کي جز هگل که ميگويم و
  .١٦».استنبوده ويبد و کانت انيم پرانتز،
  

جوان و  سندهينو و سدينويم کتاب نيا بر يامقدمه يسرفروتن از هم ويبد آلن
 ايدن مهم هسندينو صد نيب در را ياگونهانيهذ يهااوهي نيچن نيا نام يايجو
 ياعضا نيب جيرا اريبس يهاوهيش از دادنقرض هم به نان. دهديم يجا

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

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

، "فرنچ تئوري و آواتارهايش"، نوشته سه ورين دانيول ، در کتاب "بديو در لباس تازه" به نقل از مقاله 
 .۱۳۹۴نشر کالغ، تهران، 
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ن يا ،مج کاساحبل"  يوفادار"ن که يخ ايطنز تار. است "يتئور فرنچ" محفل
جوان  سندهينو. اوردي دو سال هم دوام ني، حتييويسوژه وفادار به رخداد بد

و يب بديکند و به سراغ رقيماش را طرد  نام، نه تنها استاد و فلسفهيايجو
و را يشه بدي اند١٧" ويپس از بد" اش با عنوان يرود بلکه در کتاب بعديم

ن يتواند چنياش فقط مو با آن فلسفهيبد. کنديف مي توصيانيذزم هيفاش
 !نديافري بييرخداد ها

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

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

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

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

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

.  استوارندسوژهسوژهسوژهسوژه و ،رخدادرخدادرخدادرخداد ،ييييهستهستهستهست ،قتقتقتقتييييحقحقحقحق مقوله چهار بر ويبد يفلسف دستگاه
: از عبارتند پردازديم نکات نيا بهن ها آدر عمدا   که او ياصل کتاب سه

" اهايدن يهامنطق "و ،١٩)۱۹۸۸( "رخداد و يهست "،١٨)۱۹۸۲" (سوژه يتئور"
                                                 
17 - Mehdi Belhaj Kacem, Après Badiou, Grasset, coll. Figures, 2011. 

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

19 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre 
philosophique"), 1988. 
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 پل"، ٢١)۱۹۹۲(" ه شناخت ش ر درباري، جستاراخالق "يهاکتاب .٢٠)۲۰۰۶(
 يهاکتاب هم٢٣) ۲۰۰۵ ("سده" و ،٢٢)۱۹۹۷(" يجهانشمول اديبن س،يقد

  . هستند اشيفلسف دستگاه مکمل

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

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

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

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

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

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

 يز نوئي است که از دل آن چي است، فراشدي رخداديک استثتايبلکه 
 در مواد ناهمگون ياد شدهيک رخداد ناپديقت يک حقي ".جهديرون ميب

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

 يعامل فلسفه... کند،ينم ديتول يزيچ چيه فلسفه... قتيحق به دنيازي دست
 فيتعر نيا در .»کنديم عمل ،دادرخ از شده استخراج يهاقتيحق بر که است

 يکم. شوديم متوسل کيکوانت کيزيف و ياضير به ويبد که است واضح
 ،"کيژنر "،"تيوضع "،"حالت "رينظ يگريد ميمفاه که ديد ميخواه ترنيپائ
 شده، ابداع کيکوانت کيمکان يبرا که ياتياضير از قايدق را" ژهيو نقطه"

 .دنک اشاره نکته نيا به شيهانوشته از کي چيه در که آنيب ،کنديم اقتباس
  
 رخ استاستاستاستييييسسسس و علمعلمعلمعلم ،هنرهنرهنرهنر ،عشقعشقعشقعشق سپهر چهار در  صرفا ها"رخداد "ويبد نظر از
 فقط" قتيحق "چرا که است نيا شوديم مطرح که يپرسش نينخست. دندهيم

 مثال يگر براي ديطه هاي و در حدشو تحققم توانديم سپهر چهار نيا در

                                                 
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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 حدس را ما پرسش شيشاپيپ ويبد خوشبختانه. دهديرخ نم" نيد"ا يو "کار"
- يم ن امريبه ا ،٢٦"خالق تکرار مثابه به فلسفه "عنوان تحت يامقاله در و زده

 و شده نوشته ويبد خود است توسط يسيانگل زبان به مقاله نيا. پردازد
 هستند، فهم رقابليغ فرانسه زبان به که او يفلسف يهانوشته ريسا برخالف

 زبان به يهانوشته در جيرا اصطالحات فاقد و فهم قابل ساده، اريبس يزبان
و به يزان تسلط بدير در سبک نگارش بلکه ميين نه تغي، علت ااست هفرانس

 بودن يعلم به را خواننده که آن يبرا وا ن مقالهي در ا. استيسيزبان انگل
 شروع يهندس نمودار کي با) کند مرعوب ديبخوان (سازد متقاعد خود مطالب

 .رسانديم انيپا به هم ياضير يهافرمول صفحه کي با و کنديم
 

 
                                                 
26 - Alain Badiou, Philosophy as Creative Repetition.   
http://www.lacan.com/badrepeat.html 
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 در. دشويم آغاز او يمارکس ضد زميمارکس و آلتوسر از شيستا با مقاله نيا
 مراحل تمام در فلسفه انکشاف و تکامل که دهديم حيتوض خواننده به ادامه
 ندارند يفلسف يتيماه که يگريد حوزه از است بوده يتابع همواره اشيخيتار

 او. است بوده) ياضير و کيزيف (علم عمدتا  حوزه نيا گرانيد باور به هک
 سپهر زندان از را فلسفه و کند دگرگون را برداشت نيا که کنديم جزم عزم
ن موضوع  ساده ي که به اه فرانسش به زبانيهادر کتاب( کند آزاد علم

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

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

  .است موافق شوديم فلسفه انکشاف باعث يرفلسفيغ زيچ کيکه 
  

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

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

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

 يمارکس -شايپ باور همان ،گذرانديم سر از که يتحوالت" طيشرا "با شخود

                                                 
27 - Condition 
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 فيتعر نيچن را فلسفه ادامه در. نديبيم گذشته ريتفس را فلسفه نقش که است
  :کنديم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 بازگشت  کي يوسواس و يراراديغ تکرار هيشب يزيچ م،يدار
  .»"...همان " دان يجاو
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. است زيچ کي همواره فلسفه چرا که نيا بر است يحيتوض نيا «
 است، عيدب و نو کامال کارش که کنديم فکر يلسوفيف هر عتايطب

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

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

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

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

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

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

 يهارفتن نيپائ و باال و اترييتغ هم و محتوا و هيمادرون هم پس «
 يعشق اي و يعلم ،يهنر ،ياسيس رخداد کي يپ در همواره فلسفه در
 جه،ينت در. شوديم" همان "شدن متحول به منجر خود که دهديم يرو

 در که يشب آن کنند،يم تيفعال که است شب يدرازا در لسوفانيف
 کي ...است" قتيحق "کي شدن متحقق شاهد که ديآيم يروز آن يپ
 و است قتيحق مشاهده ،صبحگاه در اشفهيوظ و است، ديمف لسوفيف

   ».نيشيپ يها نهيگز هيعل نو قتيحق نيا ريتفس ،شامگاه در
  
 به را شده انيب درباال يادعاها و يفلسف تز بودن يعلم که آن يبرا ويبد

 را نآ که دهديم ارائه ياضير فرمول تمام صفحه کي بقبوالند متردد خواننده
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 کند، کم يصرفا  به آخر مقاله التصاق م ران فرمول ها ي او ا.مياآورده باالدر 
 مندرج در يشان با احکام فلسفادهد و ربطيها نم درباره آنيحين توضيتر
  .گذاردين مقاله برعهده خود خواننده وا ميا
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 کيزيف رشته در اشتخصص ياحرفه لحاظ به که آن با مقاله نيا سندهينو
 را ويبد يهانوشته اکثر نيچن هم دارد، يآشنائ هم اتياضير با عتايطب است،

 مقاله اول نمودار آن از نه و هافرمول نيا از نه اما است،کرده مطالعه هم
 خود ياطالعيب و ياستعداد يب يپا به را همه نيا معهذا .اورديسردرن يزيچ

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

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

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

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

 زمياليماتر در ماده مفهوم برخالف هاهرگانپ  نيا ويبد يبرا. دارند وجود
-يم هماد يورا و ندارند يماد يهست ک،يزيف در ياديبن ذرات اي و کيکالس
 را ماده يهايژگيو و خواص کنيول ستندين ماده اهرگانهپ  که هرچند. باشند

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

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

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

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

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

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

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

 .بديو اين مقوله را ژيل دلوز اقتباس کرده است. گذاشتم دربرابرش را چندگانه و
29 - Situation   

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

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

 و ياضير اتيعمل يجا به و يافالطون" م ث ل "وئئ،يبد" هستنده "يجا به اگر
 زبان يدرثان و ميده قرار را يعقالن يهاواکنش و يانسان ذهن ،آن يهاعامل

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

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

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

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

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

                                                 
31 - Vide 

32 - Etat de situations 
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        رخدادرخدادرخدادرخداد

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

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

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

  :سدينويم ويبد
 

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

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

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

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

                                                 
33 - Evénement 
34 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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 را ويبد" رخداد "ني دکتر.نديآفريم" قتيحق "که است" يهست "در يا  لحظه
 يزمان فقط واقع امر که دانست) ييگرااسم (زميناليمنو از يشکل کي توانيم

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

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

 و کلمه چند در را مفهوم نيا و است معروف يگوئنهيگز به چهين اگر. »کند يم
 آخر دست و ندکيم آن صرف کتاب نيچند ويبد اما، کند،يم انيصراحت ب با

  . استازين مجرب مفسران به آن فهم يبرا هم
  

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

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

، حزب رانيا نقالبا فرانسه، ۱۹۶۸ مه ، جنبشنيچ يفرهنگ انقالب ،هيروس
 :سدينويم ويبد . در نپاليستيمائوئ

  
 هاتيوضع احتساب امر. است ناهمگن ،يهست  بارابطه در رخداد«
 در رخداد کي که چرا ناملحوظند، جهيدرنت و بوده ينيبشيپ رقابليغ

 ملحوظ رو نيازا و" حالت تيوضع "در نه و قراردارد يهست-نا بخش
 برآن يعالمت و نشانه چيه که است نيا رخداد جوهر... باشندينم
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 و مانياريهوش تمام با. کندينم خبر با آن از را ما و نگرفته يشيپ
 دچار را ما خود کرامت با همواره رخداد مان، بودن زنگ به گوش
 .٣٥»کنديم زده رانيح و يشگفت

  
  :سدينويم گريد يدرجا
 تنها و است وابسته قتيحق تيوضع کي رخدادها نيا از کيهر رب« 
 .٣٦»دادهايرو نيا قتيحق به يوفادار از است عبارت يواقع" اخالق"
 
 به قتيحق «:ديگويم و دهديم ارائه هم ياوارونه فيتعر يگريد نوشته در او

 نيا که کنم اضافه ديبا. »است رخداد کي به يوفادار يواقع فرآشد مثابه
 يوفادار "از بلکه ،"يوفادار" از نه و است تردهيچيپ نيا از ويبد دوم فيتعر
 در شتهگسر  وريمتح فلسفه يدانشجو آن چارهيب. ديگويم سخن" يوفادار به

 لسوفانيف شاه با بلکه لسوفيف کي با نه مهمل، و وجقاجق جمالت نيا برابر
  !کندير حس ميشتر حقي و خود را هرچه باست مواجه

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

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

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

                                                 
35 - Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme,. 
36 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 شناخت سطوت يدسترس رقابليغ جوهرش که دهد،يم رخ که است يامر
. ستين آن متشکل يفرآشدها يجبر جمع رخداد که معنا نيبد. است يانسان

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

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

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

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

 در يعلت يوئيبد رخداد .تواند باشديرخداد مک يل بر محمد هم يشدن جبرئ
 علت نندهيآفر که است رخداد نيا برعکس، بلکه ندارد، سرخود پشت

 يوئيبد رخداد که کرد خاطرنشان ديبا. ٣٧ استهاعلت علت  يعني شود،  يم
 يجا آسمان در ويبد يبرا" چيه "نيا اما د،يآيم وجود به چيه از که نيا با

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

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

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

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

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

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

  .»بود نابرابر اريبس
  

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

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

 .اندتياهم کم اريبس اي و ندارند ينقش اصوال
  

 نشان را خودش اش"رخداد "هي نظردر اج همه از بهتر ويبد يستيفرمال روش
- تمام نهيآ سيپار کمون و،يبد عالقه مورد يرخدادها تمام انيم از. دهديم

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

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

   مصداق کمون سرانجام



 

 
www.hks-iran.org 

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

  .»ميشويم ريغافلگ شکوهش
  

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

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

 خواننده به  ونديبينم را ۱۸۷۱ سال در کمون وقوع تا ۱۷۸۹ سال در
 زندان سقوط رينظ يخيتار عيوقا: ديگوينم هاآن از يزيچ شيها نوشته

 و بناپارت ناپلئون يکودتا ريروبسپ سقوط سلطنت، يسرنگون ل،يباست
 و سوم ناپلئون يکودتا دوم، يجمهور سلطنت، بازگشت اول، يامپراطور
 و فرانسه اشغال و پروس با جنگ در فرانسه شکست دوم، يامپراطور

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

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

 ين وجهين شکست به بهتريح شکست کمون و پرداختن به عوامل ايکه توض
و ي از نظر بد اصوال .سازدي اش را آشکار مياسي س-ي فلسفاتي نظريپوچ

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

 يگاهيت و جايو اهمياش نزد بديسرنوشت پس از لحظه صفر و انکشاف بعد
  .ندارند
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نامد، جنبش ماه يها را رخداد مو آني که بديايخي تاريدادهاين آن رويدر ب
، "يفرنچ تئور "ي تمام اعضايو، و اصوال  براياز نظر بد در فرانسه ۱۹۶۸مه 
و يداد مهم بود که موجب شد تا بدين رويبه واقع ا.  داردياژهيگاه ويجا
ه يارائه دهد و سپس نظر" رخداد"ن جنبش را با مقوله ياش از اليتحل

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

 ينياستال بن و خيب تا  فرانسهستيکمون حزب مخرب نقش ها،سال درآن
 حزب نفوذ ريز کامال .ت.ژ. ثيکايسند کارانهسازش نقش و فرانسه

 اعتصاب نيتربزرگ ترمهم همه از و دهدينم حيتوض يدرست هب را ستيکمون
 دهيناد ،گرفت دربر را کارگر ونيليم ۲۰ از شيب که خيتار در يکارگر

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

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

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

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

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

رزه خ، اقتصاد، طبقه کارگر و مبايکند، او را با تاريرابطه سکوت کامل م
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 يابيک ارزيک ي يبرا. ک استيزياو اهل متاف. ستي ني سروکاريطبقات
، ۶۸مه  " در فرانسه دو کتاب  ۱۹۶۸ از جنبش ماه مه ي و علمينيع

 يه مي را توص٤٠ " ! ان و توابانياغ  ي۱۹۸۸ - ۱۹۶۸  مه " و ٣٩ " يکل  نيتمر
 .ميکن
 کامال که يجائ آن از ،"هيروس اکتبر انقالب "يچگونگ نحوه مورد در اما ويبد

 که يرخداد. ندارد گفتن يبرا يزيچ است، رخدادش هينظر برخالف
 ،"حزب "،"يانقالب سوژه "نقش برعکس. شتندا يجائ نيترکم آن در" شانس"
 تدارک يعني است، آشکار کامال "کيتاکت"و " ياستراتژ" ،"يزيربرنامه"

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

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

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

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

  .يوئيبد" رخداد "کي به جز کرد هيتشب
  

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

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

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

  .يوودي هالجانيپره لميف
  :سدينويم نيلن

 گردش هر و دهدينم رخ يامعجزه چيه خيتار در و عتيطب در« 
 کند،يم صدق انقالبات همه مورد در که يانکته خ،يتار در يناگهان
 يمبارزات اشکال چنان و گذارديم شينما به را يايغن يمحتوا چنان

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

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

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

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

 که ستين هم جهتيب و ستين يخبر هاعشق نوع آن از اصوال  گريد کمي
 برد،يم نام" قمار "از اگر ويبد. است نوشته رابطه نيا در کتاب کي خود ويبد
  .کرديم دايپ يبهتر مصداق اش "شانس "يتئور ديشا
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 يابر نادرست يواکنش ويبد" رخداد "يتئور که ديرسيم نظر به نيچن
 با حساب هيتسو يعني، استاش يستي مائوئ-  يستينياستال نهيشيپ از يخالص

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

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

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

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

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

 در ينير امام خميت تصويشل فوکو، معجزه رويو هم چون ميران، بديانقالب ا
 که در يرگي ديو در جايبد. ديديه رخدادش مي نظري برايماه را مصداق

اش  مطلوبين سازمان دهيباره ا شکال نوو در" يحزب"مخالفت با  تشکل 
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 و در ٤١ بردي خودش نام مييکذامحفلسد، در داخل فرانسه از همان ينويم
 در يستيجنبش زاپات در لهستان، دارنسکيجنبش سولگر از ي ديکشورها

  . ست ها در نپاليمائوئران و يک، انقالب ايمکز

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

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

اشان هم تنها مجاز به فت بلکه در همان منطقه محدودايتنها گسترش ن
 يدارهيدر دوران سرما. ها اجازه دهد به آني هستند که دولت مرکزياقدامات

شتر به يرفتن ب" زميکمون "يها و ابزارها به سون روشي شده، با ايجهان
" يستيده کمونيا"، اما حتما به کار يک پروژه جدي شباهت دارد تا يشوخ

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

ست ي مائوئيعنيو ين رخداد مورد عالقه بدياما آخر. ويبد "يستيه کمونيفرض"
 يهاستيمائوئاد يشود چرا که ما را به ي باعث خنده هم نمي حتي نپاليها

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

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

اين که در حالي که مشغول ) تلخ براي بديو و شيرين از نظر نويسنده اين مقاله( طنز تلخ و شيرين تاريخ -  ٤٢
نوشتن اين جمالت بودم، راديو اعالم کرد که رهبر حزب مائوئيست هاي نپال، براي بار دوم به مقام نخست 

ضد "، "ضد حزب"رخدادي که قرار بود . ديويي متحقق شدوزيري منصوب شد و بدين طريق معجزه رخداد ب
براي بار دوم در نقطه  باشد، توسط سوژه وفاداراش" ضد قدرت"و " ضد دولت"،"ضد انتخابات"، "پارلمان

توشيح يک جمله اي حکم . کندبديويي سقوط مي" فرضيه کمونيستي"مازاد انتخابات، به اعماق چاه تهي
يويي، بهتر از صد ها صفحه استدالالت، جوهر فلسفي اين مهم ترين فيلسوف نخست وزيري سوژه وفادار بد

  .هايش را بر او ببخشداش کفرگوييپل قديس. راديکال دوران ما را نشان مي دهد
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 هواداران از خود که ،يسيانگل به" رخداد و يهست "کتاب مترجم فلتهام، وريال

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

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

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

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

 آن ي جهانشموليبرخالف ادعا. اش استياسي عمدتا  از نوع ساشرامونيپ
ز در انکشاف مفهوم رخداد نزد ي مرحله متمادوو، دست کم يتوسط خود بد

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

 دل آن ظاهر  از در رخداد ويطور ناگهانهخ بي تارينيرزميشرفت خزنده و زيپ
ن مرحله يادر  .خ قطع نکرده استيتاراز ش را ارخداد هنوز بند ناف. شوديم

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

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

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

کند و يف ميف کرد، خود، خودش را تعريشود تعريقت را نميگر حقيد. است
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 بوجود ي و سردرگميکي در تاريقتيهر حق ":کندياش را هم وضع منيقوان
ه ين مرحله شباهت دارد با نظري در اييويد بدقت و رخدايحق. ٤٣" ديآيم

ن يحال ا. ٤٤نزد تامس کوهن است" ديقت جديحق" و کشف يانقالب علم
   . کنديدهد و آن را اعالن ميص ميقت را تشخيفلسفه است که وجود حق

  
 يهاسال. رديگي را در برم۱۹۹۰– ۱۹۸۰ يها دههيهان مرحله ساليا
- در فرانسه، سال" چپ"س جمهور ين رئيولتران اي فرانسوا مياست جمهورير

 يها، ساليدر سطح جهان برالي نئو ليهااستيه و سي تهاجم سرمايها
 يها سابق، سالي شوروي فروپاشيها سال،زمي مائوئيورشکستگ
و يفلسفه بد. ان توهم بزرگيتران و پاي مياضتي ريهااستي از سيسرخوردگ

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

 که ي به رخدادي وفادار سطحتا، استيس.  برخوردار استمنغعالنهمنغعالنهمنغعالنهمنغعالنهو مقاومت 
 است که با قرار گرفتن در ي مبارز کس.ابدي يکاهش م،  دارنديانش ميمردم ب
 خود را  از راه برسد،ي که قرار است روزيخدادن ريا خطريب دهدهدهدهييييااااپشت 

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

  
و ياش چنان بد)زميني استال-زم يبخوان مائوئ(زم يني لن-زمي مارکسيورشکستگ

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

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

 يهاحال تتمه. تواند داشته باشدينم"  نابيياراده گرا"ز  جيشود که حاصل
    ييييانه از فضاانه از فضاانه از فضاانه از فضاننننفرار متفرعفرار متفرعفرار متفرعفرار متفرع: شودي و حل مي متجل نابزميزم در افالطونيمائوئ
و ي بديته فلسفيکالين رادي بياريه  شباهت بسين زاوياز ا! هاهاهاهاتودهتودهتودهتودهاز از از از  و  و  و  و ييييعمومعمومعمومعموم
 يعمليشود، انفعال و بي مشاهده م٤٥ويبورد يته جامعه شناسيکاليو راد

  .  است وجه مشترک هر دوياسيس
  

 يا مقوله همطبقه کارگر و و شدن استيقت فرآشد سوبژکتيو حقياز نظر بد
شعاع ساختار ال است که تحتي، چرا که عنصري جامعه شناختشوديم
. رزمديا وجه سوژه شده طبقه است که مي پرولتارکنيولقرار دارد،  )آلتوسر(

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

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

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

 استي سناست بدوياست بدون حزب و سيسو ي بد.ها فرار کنديبرابر دشوار
م و ي نکنيکارچيد هکنياش از ما دعوت م تحقق پروژهيو برايبد. خواهديم

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

  

                                                 
Pierre Bourdieu - 45  )فرانسوي سرشناس شناس مردم و شناس  جامعه -  ) ٢٠٠٢-١٩٣٠ 
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 که جز  هستندييهايزينامم، آن چياست مي را که من سيزيآن چ « 
سازند و اغلب به ي نم و برجستهزي کوتاه خود را متمايهادر سکانس

 امور  درشان ابازگشت گردند و دريماز به حالت اول بسرعت
  .٤٦»  رونديل ميروزمره تحل

  
اشتراک نظر دارد و زبان او را خوب و يبا بد ياريبسدر موارد ژک که يژ
  : کند يف مين توصيها را چنن ساليو در ايفلسفه بد ،فهمد  يم

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

                                                 
46 - La Distance politique est le bulletin de l’Organisation politique (Organisation 
avec majuscule), dont se réclame Badiou. Février 1995. 

47 - Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, p128. 
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            سوژهسوژهسوژهسوژه

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

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

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

  :  سدينويم رابطه نيهم در . است ينيپس رخداد به
  

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

 .٥٠»شوديم يذهن زميفرمال کي وارد حضورش،
  

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

                                                 
ي فرانسو واژه همان است،ي ذهن عاملي معنا به همواره مقاله نيا در که Sujet يفرانسو کلمه برابر در -  ٤٨ 

 واژه برابر در اقيس نيهم به. نشودي نادرست ريتعباز آن  و برساند بهتر را ويبد منظور تا مياداده قرار را "سوژه"
 .را" گي سوژه" Subjection، و "شدن سوژه" Subjectivatonهاي 

ي معنا به ،سک  واژه ما. است کالبد و جسم بدنه، ن،ت ،بدني معنا به که گيرديم  را بکارCorps واژه ويبد -  ٤٩
 .مياداده قرار ، را در برابر آننشده سوژه هنوز تيهويب فرد

50 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement. 
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 هم يعاطف طيشرا به بلکه شود،ينم زاده داديرو از صرفا  سوژه« 
 رخداد با اشرابطه بر مشتمل تنها نه طيشرا نيا که... دارد يبستگ
... است وابسته هم سک  خود به بلکه ند،يآفريم تازه قتيحق که است

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

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

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

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

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

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

-يم شکل که است ايدن در اشيهست تحقق از پس هستنده جوهر که معنا
 هيسا در سوژه شدن ساخته و گرفتن شکل امر معادل نکته نيا ويبد نزد. رديگ

 يتئور و يباف فلسفه کل که ميکرد مشاهده هم مورد نيا در. است رخداد

                                                 
51 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 
(collection "Ouvertures"), 2009. 
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 سارتر پل ژان زمياليستانسياگز فلسفه با يچندان تفاوت ويبد سوژه – رخداد
  . است ترفهم رقابليغ و متفاوت انشيب و يزبان چارچوب تنها نداشته،

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

 "يگرائانسان ضد "هينظر به گردديبرم هم مقوله نيا !نهديم نام" وانيح يگرائ
- ينم آن حيتوض به يضرورت جا نيا در که ياشده شناخته هينظر آلتوسر، نزد

  .مينيب
  

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

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

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

 از است يراثيم مقوله نيا. دارد جانبه همه يحضور ويبد نزد" يوفادار "مقوله
 خدا وجود به مانيا و باور امر ات،ياله نوع نيا در. ٥٢يگرائمانيا اتياله
 در. پردازديم آن رد به که ستا يعقالن استدالل از ترصادق و ترحارج اريبس
 نيا در که ندهست يمتفکران ملهج از لکلود و رگارديگ پاسکال، ،تيحيمس

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

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

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

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

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

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

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

  .استي گرائمانيا قمصدا ،"است مهمل که هرچند دارم، مانيا : "ت يحيمس فيلسوف ان،يترتول
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 به. داديرو تا دارند شباهت" ءاستثنا  "به شتريب که باشند برخوردار ديبا يهائ
 يتئور ويبد که باورند نيا بر ويبد مفسران از ياپاره که است خاطر نيهم

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 اريبس نقش کي" اهايدن يهامنطق "کتاب در شده پرورده يهانشمولج. است
 مقبول" تيامکان شرط  "امر با يچندان قرابت که است قائل سوژه يبرا مهم

                                                 
53 - Epître aux Galates 
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 يجهانشمول هينظر به ياساس راداتيا به خود معلوم قرار از ويبد. ندارد ويبد
اره  دربي، جستاراخالق "نام به يگريد کتاب در و بردهيپ اشقتيحق

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

 از دفاع قراردادن زيآودست با يغرب يستياليامپر يکشورها که بود آن از بعد
 قرار ينظام تجاوز مورد را سابق يوگسالوي کشور ،"جهانشمول بشر حقوق"

-  برنداشته دست اشيستيمائوئ اتينظر از کامال هنوز اميا آن در ويبد. دادند
" ياسي تشکل س "ستيآنارش مهين – يستيمائوئ مهين کوچک گروه عضو و بود
  . گرفتيم دربر را شده منحل نيشيپ يستيمائوئ يهاگروه يهابازمانده که بود
  

، ي له ويبرنار هانر رينظ اشيميقد يارفق که بود روزها نماه در درست
 فرنچ راست جناح که" نينو يهالسوفيف "ملقب به شرکا وآندره کلوگزمان، 

 تحت تاچر مارگرت و بوش جورج انيحام نيا ند،نکيم يندگينما را يتئور
 شده بدل يستياليامپر جنگ مبلغان به" جهانشمول بشر حقوق "از دفاع يلوا

 ي، جستار اخالق "کتاب ويبد که بود ياحوال و اوضاع نيچن در. بودند
 يجهانشمولن کتاب او در رد يا در. سدينويم را " درباره شناخت ش ر

 مخالفت در ،کنديم رد را خود نيشيپ اتينظر ،زنديم قلم" ياخالق قتيحق"
 از را يجهانشمول ،سدينويم اخالق درعرصه قتيحق تيکل و يجهانشمول با

 نيبد. موجود وضع حفظ خدمت در و دانديم يستياليامپر يبورژواز آن
 مراتب به" يستياليامپر يهابمب قتيحق "که درک ثابت ويبد بيترت

-بمب هند کچ هر. است خودش" قتيحق يجهانشمول "هينظر از ترجهانشمول

 نيا اما، گرفت، را نخوانده فلسفه گناهيب انسان هزاران جان يستياليامپر يها

                                                 
54 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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. بدرآورد اشيخيفراتار يجهانشمول خلسه از را لسوفيف هک داشت  راسنح 
 يهانوشته با ناآشنا خواننده که کنديم انيب يزبان چنان با را همه نيا  اماويبد
،  اخالق" ن کتابي در هماو. آوردينم در سر مطلب از يزيچ اشنيشيپ

   :سدينويم " درباره شناخت ش ريجستار
 که کنديم عمل ياگونهبه قتيقح کي گرفتن خوده ب تحقق شکل« 

 يمتک اخالق جهينت در شود،يم موجب را شده رفتهيپذ ايدن ينابود
 دي باشهياند هيبرپا بخشيرهائ يکنش شکل در تنها کنش نيبرا

  .»باشد
  
 ي به وفاداريرسد که وفاداريجه مين نتي پس از آن به اکتاب نيهم در ويبد

 ياخالق حيشرت و فيتعر به، تن اسي حقوق بشر، جنگ آفريجهانشمول
" يوفادار "او. دهديم ارائه يديجد مفهوم" يوفادار "از و پردازديم کاليراد
 خاطربه هم آن ،يزندگ کيشر مداوم ضيتعو از دانديم عبارت را عشق در

 يشرکا همه که دارد ديتاک نکته نيبرا او! يزندگ در" اقبال و بخت "آزمودن
 عشق به نه يوفادار واقع به. باشند" وفادار "قتيحق هياول اصل به ديبا يزندگ

 يونطافال عشق ينوع" (قتيحق" دهيا به يوفادار بلکه يک زندگيا به شريو 
 لسوفيف که ندارد ازين انسان اتينظر نيا انيب يبرا!). آزاد عشق عصر در

 ست اهاسال يوئيبد" يفلسف قتيحق "نيا شرفتهيپ يکشورها اکثرا در .باشد
  . است شده متحقق يعاد  مردمو ختهيرفرهيغ افراد طتوس که
  : سدينويم کتاب نيهم در ويبد

 و شود قائل زيتم ،"کاذب قتيحق "و" يواقع قتيحق "نيب ديبا انسان« 
 را آن" شانس "او که چرا است انسان خود برگردن امر نيا تيمسئول
  .»کند انتخاب را" يواقع قتيحق "که دارد
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! را اختراع نکرده است" قت کاذبيحق"اکنون مقوله  تيستيچ سوفي هيحت
کند، دست همه ي خود اعالم ميزم را هدف فلسفيه سوفيو که مبارزه عليبد

 با" جهانشمول قتيحق "ميعظ کاخ آن بيترت نيبد. ها از پشت بستهستيسوف
 آدم يهاکوره يقربان انيهودي  کهييتو گو. زديريم فرو قلم گردش کي

 هيسور ها ويي روآنداها،ينيفلسط ،يناکازاک و مايروشيه يالاه تلر،يه يسوز
 خود را اشانسرنوشت" ي واقعقتيحق" که داشتند را آن" شانس "يهمگ هايا

   !کنند انتخاب
  

ه يت، بر دو پايحي در فلسفه غرب و در مسين چهره اصليشه افالطون، اياند
دوگانه ) ۲(؛ ")تيواقع"بر " دهيا"ت ي و اولويرگيچ(زم يدئاليا) ۱: (استوار است

در صفحات ). ز معقوالت و محسوساتي متمايايباور به وجود دو دن (ييگرا
. م پرداختيو خواهيشه بدياش با اند افالطون و رابطهيستم فلسفي به سيبعد
 يجهانشمول"گذار هيد خاطر نشان شوم که افالطون پايجا به اختصار بانيدر ا
ن باور، يروان اياز نظر پ.  از او اقتباس کردت آن را يحيبود و مس" قتيحق

 و ي زمانيهايژگي و مستقل از ويابد -ي ازليعني است، يخيرتاريغ" قتيحق"
ش ي پسال م در دوهزاري آتن و اورشلين شهرهاي بيها تفاوتآن.  استيمکان
 يقايش و افرين سه هزار پين چي بي، تفاوتيورک و تهران امروزيويو ن
 ي که بر رويان در افسانه غار افالطون و فضانورديغارنشن يا بي و يکنون

همواره در " قتيحق"گرا ک جهانشمولي يبرا. ستندياده شد، قائل نيکره ماه پ
 نشده است و ين تحوليترخ همان بوده که امروز است و مشمول کمي تاريط

ق آن بتواند در يشود تا از طرين مفهوم متوسل ميت به ايحيمس. نخواهد شد
ها در برابر  انسانيک دستي و يبرابر کيها غلبه کند و اهر بر تفاوتظ
 به پل يو هم با تأسيبد. »يسي ع– يقت و زندگيمنم حق« سازد  برقرار" خدا"

 .باور دارد" قتي حقيجهانشمول"س و افالطون به يقد
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ا قرار دارد، ساکن و ين در مرکز دنيزم) ليانج(س ياز نظر افالطون و پل قد

ک ين يچرخند، و اي به گرد آن مير کرات منظومه شمسياست و ساثابت 
شود و هر يل مي تبدينيک دگم دي به  بعديم ک کهاست" جهانشمول قتيحق"

ا مورد خشم خداوند قرار خواهد يکس به آن شک کند نه فقط در آن دن
برونو (شود ي آتش افکنده ميا هم زنده زنده به شعله هاين دنيگرفت که در ا

لسوفان، همه از نظرشان يان چونان مال في همه اديهادگم). دانوجور
قت يحق"ن يله بر ايدر سده شانزدهم گال. هستند"  جهانشموليهاقتيحق"

پردازد، خوشبختانه ياش را هم م شکيکند و بهاي ميشک علم" جهانشمول
له به اصل ي که جوردانو پرداخته بود، چرا که گاليزانينه به همان م

 سال پس از يه و سليسه سده بعد از گال. باور نداشت" جهانشمول"تقيحق"
اش  کره ماه، پاپ اعتراف به بالهت اسالفين انسان بر روياده شدن اوليپ
 .کندي را مرود اعالم مينين دگم ديا  وي فلسف"جهانشمولن يا"ن يا و کنديم

  .تر استکيو از پاپ هم دگماتيبد
  

 و تقابل بامان است و در يه باور و ايپا  برقتي حقيني د- يقت افالطونيحق
 جهانشمول، دگم، منجمد و ي بر علم و مشاهده است، اوليقت متکيه حقيعل

ط ينگر که مشروط به شراندهيا و آي است، پويخي تاريگرينگر است ، دواپس
ست بلکه يژه است، عام نيست بلکه وي جهانشمول نيعني ،اش استيخيتار

  به يعيد در حوزه علوم طبيشا. خ دارديست بلکه تاريخاص است، جاودانه ن

ف، يتعر ( يق علميد که حقاين به نظر آي چنيشناسستيک و زيزيژه در فيو
اند، ثابت بوده و از اعتبارشان مستقل از زمان و مکان) نيها و قوانفرمول

ها هم آن درجه دقت اعتبار م که يشوي متوجه ميترقي دقيکن با بررسيول
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ک ي است درجه اعتبار مکانين رابطه کافيدر ا. طي زمانند و هم تابع شراتابع
 .ميادآور شوي را يک کوانتومي و تحول آن به مکانيوتونين

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

 چيقت هين حقير ايو به غ" شودشودشودشودييييز متحول مز متحول مز متحول مز متحول مييييهمه چهمه چهمه چهمه چ""""ن اصل است که يا
جه گرفت که يد نتيهمه نبانياما از ا.  وجود ندارديگريد" شمولقت جهانيحق"

 ير کسانيا نظيو ) ست هايليهين(ان يگرا ستير نيقت وجود ندارد، نظيپس حق
. کنندي را انکار ميخيع تاريد و خطرناک شان فجاي پلياسيبه خاطر اهداف س

 تاس ک زمان داده شدهيشه در يک کلير، يک تصويقت عبارت است از يحق
ر ي خود تصو،يقت دوران بعدي حقيشود و برايکه با گذشت زمان متکامل م

 يقت داده نشده و براين که حقينکته مهم ا.  استييناکامل و حامل خطاها
است و تنها مرگ " حرکت "يد مبارزه کرد، چرا که زندگيدن به آن بايرس

  .ک مرگ استيهم " جهانشمول"قتيحق"ن رو ياز ا.است" سکون"
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" علم "سپهر ،يوئيبد" يرخداد قتيحق "تحقق چهارگانه يسپهرها از يکي
  : سدينويم او مورد نيا در. است

 کي آن يمجرا از که است يرخداد آن" يعلم رخداد کي« 
 يمعرف" تيوضع "کي در ياضير - يعلم جهانشمول" قتيحق"
 قتيحق روند ينيشيپ مستقرشدن که است قيطر نيا از و. شود يم

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

ح ي را توضيت و هستيتوان واقعياست که م" ها مجموعهيتئور"هم عمدتا  با 
 به ين تالشيترو کميماند و بدي ميک ادعا باقين باور در سطح يالبته ا. داد

 ي تاکنونيهاد تمام گفتمانيگوين رابطه او ميدر ا. نديبياثبات آن الزم نم
ن يترقين و دقيات بهترياضيدارند و ر" پرگانه"و " گانهي" درباره ييادعاها

 يدئولوژين علم و ايو بيبد. ها استنحوه پرداختن و سخن گفتن درباره آن
 چرا که علم داندي را علم مياضين خاطر ريو به اشود، يفرق قائل م

ن ي ماشي نوعياضي ر، کهودشيم نههههييييبخبخبخبخ به سوژه يدئولوژيابرخالف 
ک مؤلف متوسل يا يک سوژه و ي است که بدون آن که به يايرشخصيغ

ات ياضيرد که پس ريگيجه مين جا نتياو از ا. کنديد ميها تول"نشانه "،شود
 يرد، برتريک ابزار بکار گي که زبان را به مثابه يگريکرد دينسبت به هر رو

و ياز نظر بد .داندي را ناقص مزبانزبانزبانزبانان ي ساختارگرا- ر همه پساياو نظ. دارد
ارجاع دهد، " زهايچ"که به " هانشانه" از يستميات، برخالف زبان، سياضير
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 و منطق ياضي رحان در رج٥٥اشيهان مصاحبهي از آخريکيو در يبد. ستين
ک و يزيشود في ميرود که مدعي تا آن جا جلو ميولوژيک و بيزيبر ف

زم ي از دگماتي ناشيانيهذ! اندش ننهادهي پياچ مسألهي تاکنون هيولوژيب
 برکهولت، به هر حال نه بار اول است و مسلما نه بار ياا نشانه ي و يستيداليا

  .آخر
 ارائه ياضير ياهفرمول قالب در بتوان را يفلسف يباورها اگر ويبد يبرا 

 ثاغورثيف که ياهينظر ،يفلسف هينظر آن يدرست بر است ياثبات خود داد،
 "اهايدن ي هامنطق "نام به اشيفلسف کتاب نيآخر در ويبد. بود آن گذارهيپا
- به اول اعداد از او. شوديم اول اعداد دامن به دست اتشينظر اثبات يبرا ٥٦

 در و ينامرئ اي و ناموجودند اي که ردبيم اسم يجهانشمول يهاقتيحق عنوان
 به بارها کتاب نيا در. سازد متحقق را هاآن لسوفيف که آنند انتظار

 توسط اول اعداد کردن فيرد و شوديم متوسل دوسياقل و ثاغورثيف
 که دهديم حيتوض نيچن ويبد. کنديم انيب" رخداد "از نمونه کي را دوسياقل

 شده فيرد عمل که است يشاموجوديپ" تيضعو "چنانآن اول اعداد وجود
 امر آن يمجرا از که است" يرخداد "دوسياقل توسط نامرتب اعداد نيا
 ويبد منظور. دهديم رخ موجود -شايپ تيوضع در ناموجود" شدن فيرد"
 در ويبد .اندنامرتب و ختهير همبه اما موجود اول اعداد مجموعه که است نيا

  : سدينويم اول اعدا با رابطه رد  "اعداد و عدد "کتاب
 مس ق م  خودش، و کي عدد از ريغ که هستند يطيبس اعداد اول عدادا« 
 اعداد پس. هستند مرکب اعداد راول،يغ اعداد ريسا و ندارند يگريد

 هر در اول عدد کي که چرا. هستند جاودان يهاقتيحق اول
                                                 
55 - Alain Badiou and Fabien Tarby, Phiosophy and the Event, Polity Press, Cambridge, 
2013, p.97. 

56 - Alain Badiou, Logiques des mondes. 
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 کي اول عدد کي. دکنيم يمتعال را آن رديقرارگ که يامجموعه
 قتشيحق ياضير عمل کي قيطر از که است جهانشمول قتيحق

 به وفادار سوژه که است ياضير عمل نيا انيجر در. شوديم متحقق
 نديآفريب ديجد ياضير تيوضع کي تا رديگيم کار به را آن آن،

 همان ياضير و علم يبرا يفلسف شرط نيبنابرا ،)کيژنر مجموعه(
   ».است اول  عدد" يرخداد"

 تينهايب پس دارد، وجود اول عدد تينهايب که يجائ آن از اما« 
-يم" قتيحق "يجهانشمول اصل به جهينت در. دارد وجود هم" قتيحق"

- ينسب و کيدموکرات زمياليماتر با رديگيم قرار مخالفت در که ميرس
  .٥٧»يفرهنگ يگرائ

 
 "تينهايب" که شوديم يمدع دست نيهم از ياستدالالت بان کتاب يهم درو يبد
 به او قتيحق بودن يخيرتاريغ هينظر اثبات در. است يخيفراتار و يخيرتاريغ

 بر شده حک اسب ريتصو يکي. پردازديم اسب از ينقاش نوع دو سهيمقا
 و رسديم سال هزاريس به آن نهيشيپ که  در فرانسه"شووه" غار واريد جدار

 صحفه نيچند از پس ويبد. کاسويپ توسط اسب از ينقاش تابلو کي يگريد
- يم استنتاج نيچن ر،يتصو دو نيا درباره هضم رقابليغ يهايپرداز سفسطه

 دهنما يباق اسب کماکانب اس سال هزاريس يط در که جا آن از که کند
 پس است، نکرده رييتغ هاسال نيا يط در اسب" قتيحق "چون و است

 ادي به ارياختيب نسانا. است جهانشمول و يخيرتاريغ ،يخيفراتار قتيحق
 .افتديم خدا وجود اثبات در انهيم يهاسده در خداشناسان استدالالت نحوه
 و" ياضير قتيحق "طهيح در" يرخداد "هم ويبد لسوفيف و ديزائ موش کوه

                                                 
57  - Le Nombre et Les nombres (1990). 
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 مقوالت از تاکنون اگر ما مبهوت و مات خواننده"! قتيحق يجهانشمول" اثبات
 يسو از و اوردهيسردرن يزيچ مقاله نيا در شده گرفته کاربه ميمفاه و

 اعداد درباره هامثال نيا با مطمئنا باشد، شده متهم يذهن کند به ويبد دانيمر
" رخداد "معجزات از و باشد شده رشيدستگ زيچ همه ديبا هااسب و اول
  . باشد شده گشودهش يهم به رو يوئيبد يستيکمون بهشت يهادروازه يوئيبد
  
ن ي به ا،"قتي حقيجهانشمول"اش درباره هي پس ارائه نظرست سالي ب،ويبد

اش "قتيحق"ه باشکوه يتمام جوانب نظر" يجهانشمول"رسد که مفهوم ي مباور
فقط جنبه اش فقط فرم است و مسأله "زميورساليوني" ، چراکهکنديان نميرا ب
 در سازدياش را آشکار نمهي نظريزماندارد و جنبه يرا ملحوظ م يمکان
جنبه تر از اش مهميزمانو جنبه قت مسأله فرآشد است ي حقي بررسکه يحال

 ه هم دارد را بيعد زمانکه ب " تيجاودان"ن رو او مفهوم ياز ا. اش استيمکان
ن يو در ايبد. ٥٨ميروبرو هست"  جاودانيقت هايحق" با  ماحال، ردي گيکار م

سه ير به همان مثال مقاگيقت، بار ديحق" تيجاودان"ه ي اثبات نظرينوشته برا
ج شده اند که يها گچار اسبيب! شودي از اسب متوسل ميدو نقاش

هم به روز  ش رايهاو برطبق م د روز واژهيا جاودانه؟ بديند و ا  جهانشمول
اش "قتي حقيجهانشمول"ه ينظر يجهانشمول از نظر خودش هم، يکند، حتيم
  ندارد وييک نو آشنايزيا فو بيخوشبختانه بد. اورديشر دوام نيست سال بيب

شد ي مجبور منهگر وروديمرستان باالتر نيسطح دبن رشته از ياش در ادانش
را ملحوظ  يکوانتومعد ازده ب ي بلکه ي افالطونعد زمان و مکاندو ب  نه فقط

عد باشد ازده ب ي ياي که گويادا کردن واژهي پيحتما  براصورت که در آندارد 
  .دشيبا مشکل مواجه م

                                                 
58 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard 
(collection "Ouvertures"), 2009, p.144. 
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 خاتمه او با نه و است شده شروع ويبد با نه فلسفه در اتياضير کردن وارد
 ، ورا عرفان ويبد چون هم که سبک، نيا گذار هيپا ثاغورثيف. افتي خواهد

 نه کرد، فلسفه وارد را يخرافات و ينيرديغ عرفان بلکه يحيمس عرفان نه
 ثاغورثيف. داد ربط يستيکمون هيفرض به را آن نه و داشت را ويبد يادعاها

 يعرفان رازگونه، اريبس اتينظر از نظر صرف ش،يپ سال پانصد و دوهزار در
 هر هامجموعه و اعداد هينظر ينوع برد، جلو به را اتياضير اش،يخرافات و

. داشت يقيموس کردن يعلم در يمهم نقش و داد ارائه ،يابتدائ شکل در چند
 آن ساختن دگرگون و يکنون يايدن فهم يبرا ثاغورثيف به توسل امروزه اما

 توانديم نيا ل،يدل تنها. است يآورشگفت امر خته،يفره انسان کي توسط
 يبرا ،يمادونائ نوع از يرهائ و يکوکاکوالئ فلسفه دوران در که باشد

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

 هيپا چهار از هيپا سه به به طور مجمل يجهت آشنائ نيشيپ صفحات در
 کيدگمات دستگاه کي ويبد يفلسف دستگاه. ميپرداخت ويبد يفلسف دستگاه
 کامل يسترون پردازديم استيس سپهر به که يزمان  واست يابستهدرخود

 وزش با که کاه از است يقصر رينظ دستگاه نيا. سازديم آشکار را خود
 بود،ينم استيس يعني دستگاه، نيا چهارم هيپا اگر. زديريم فرو يباد نيترکم

 به را اشيفلسف دستگاه و ويبد و بودينم آن درباره نوشتن به هم يضرورت
  .ميکرديم رها خود حال

  
 در نکته  نيا و است کردارش و گفتار در يدوگانگ ويبد يهايژگيو از يکي

 يهاطهيح ريسا از استيس طهيح که چرا. است ريگچشم اريبس استيس سپهر
 شاگرد را خود ويبد. است ترملموس و تريانضمام مراتب به علم، هنر و عشق

 کيدئولوژيا يهادستگاه" هينظر به معتقد او خصوص به داند،يم آلتوسر
 يزيهر چه چ مظيسرکوز" در کتاب را نکته نيا او. است آلتوسر نزد" دولت
  : کنديم انيب طورنيا صراحت با "؟است

  
 ها،آن از ترانهيموذ اريبس مطبوعات و آشکارا ونيزيتلو ها،رسانه« 

. هستند ريگچشم کامال جهالت و يخرديب يهاقدرت همانا
  .٥٩»هستند برجامعه مسلط يروان يتاثرها اشاعه قايدق کارکردشان

 به او شد، بازگفت يو از چه آن مرغيعلو  کتاب، نيهم انتشار از پس
 کند،يم ادي نفرت به هاآن از او که يکيدئولوژيا يهادستگاه همان يسوگل

                                                 
59 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 يجمع يهارسانه اکثر ز،يبرانگ جنجال کتاب نيا انتشار دنبال به. شوديم بدل
 ضد ويبد و ندنکيم مصاحبه به دعوت  تا آن روز گمنامو يبد از فرانسه در
 فهرست انيب. دهديم مثبت پاسخ هاآن همه به يفروتن کمال با هم يستميس
 آورمالل او يکتب و يشفاه ،يونيزيتلو ،يداريد ،يداريشن يهامصاحبه نيا

 ۲۰۰۹ ليآور ۹ در .ميکنيم اشاره هاآن از مورد کي به فقط ما و است
 ويبد با يامصاحبه است، يدولت ونيزيتلو کي که فرانسه ۳ کانال ونيزيتلو
 يمعرف نندگانيب به را ويبد نيچن نيا برنامه يمجر که گذارديم شينما به
  : کنديم
  

 شده شناخته يعاد مردم يبرا د،يهست لسوفيف شما و،يبد آلن سالم« 
 به و ما به که يافتخار خاطر به معهذا د،يزانيگر ونيزيتلو از. ديستين
. گزارمسپاس شما از د،يرفتيپذ را ما دعوت و ديداد برنامه نندگانيب

 دانشگاه در. اندنهاده نام" شهياند استاد "شما بر که ديهست يکس شما
 وري يدر اکول نرمال سوپر فلسفه، يالمللنيب لژکو در ،۸ سيپار
 شکنند،يم دست و سر معروف قول به تانينارهايسم يبرا که يجائ
 تا ايآس در کا،يآمر در بلکه فرانسه، در فقط نه البته. ديکنيم سيتدر

 در انيدانشجو و روشنفکران اروپا سراسر در البته و اياسترال
 تعهد از يناش امر نيا. دارند آمد و رفت شما يفلسف ينارهايسم
 مينگوئ اگر کال،يراد متفکر نيآخر چشم به شما به. است شما ياسيس

 ما جامعه يهاارزش همه از که يکس يعني. نگرنديم يفرانسو يانقالب
  »...است گسسته ملکا طوربه

  
 پاسخ نيچن يرواقعيغ و مشمئزکننده يهايگوئتملق نيا به پاسخ در ويبد آلن

  : دهديم يفروتننانه ا
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 گذشته ندارم، اعتراض کاليراد نيچن يفيتوص نوبه خود بهب هم من« 
 نظام نيچن کي از  ودنيآفريم شهياند و فلسفه يکس يوقت همه از

 شما که يهائفيتوص جمله از ،شيدهاآميپ ديبا است، گسسته يجهان
  »...رديبپذ را ديکنيم من از

  
 است يديتمج و شياتس از نمونه کي تنها است آمده باال سطور در چه آن
 را او و کننديم يستميس ضد ويبد از "يموذ "ويبد خود گفته به يهارسانه که
" يانقالب "و" کاليراد چپ "،"چپ يماورا "،"ستيکمون "لسوفيف کي مثابه به

  . کننديم يمعرف
  

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

 همه از مخاطب. است ٦٢)سيپار يعال يدانشسرا( وري ياکول نرمال سوپر اي
 جاديا ليدال باشد، نداشته يآشنائ يفرهنگ تموسسا نيا با که ريخيب جا
 در برابر عظمت که است يعيطب نداند، را شانتحوالت و نهيشيپ اي و ها آن
  .شود مبهوت و مات ويبد
  

  حزب يانتخابات ائتالف ،۱۹۸۱در فرانسه  سال يجمهور استير انتخابات در
 حزب زا ترانيم فرانسوآ و شوديم برنده ستيکمون حزب و ستياليسوس 

 در که است يبار نينخست نيا. رسديم يجمهور استير به ستياليسوس

                                                 
60 - Collège International de philosophie 

61 - European Graduate School 

62- École Normale Supérieur de Paris  
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، ملقب به ترانيم فرانسوآ. زنديم هيتک مسند نيا بر" چپ "يفرد فرانسه
 حزب يعني اش،ياسيس بيرق فيعتض و کردنيخنث يبرا ،"اول فرانسهيماک"

 و لکايراد چپ يآرا با مقابله يبرا تريکل يمعنا کي در و ست،يکمون
 طرح داشت، ياريبس هواداران فرانسه زمان آن جامعه در که زميمارکس

اد سن يبن"و " فلسفه يالمللنيب کالج "سيتاس که افکنديم يپ را يعيوس
  : سدينويم نيچن رابطه نيا در خود ويبد. ندجمله بود آن از "مونيس
  

 دهيسر انيپا به کامال" سرخ يهاسال "۱۹۸۰ دهه يهاسال آغاز در« 
 موجب ياگسترده شکل به فرانسه در ترانيم فرانسوآ حکومت. بودند
 از عمده بخش که يورطهب ،شد "چپ "بازگشت يايرو و توهم

 آورد قدرت يحواش به را هاآن د،يخر را بورژواخرده روشنفکران
- يم جمهورسيرئ منزل به شام صرف يبرا لسوفيف دلوزل يژ يحت(

 يبرا معموال که ،"اهانجمن" يبرا بودجه و اعتبار صيتخص  بهو ،)رود
  .٦٣»نمود اقدام ،دارند يوافر ياشتها يهاکمک نيچن افتيدر
  

 ترانيم که ديگوينم مثال پردازد،ينم  فوقتيواقع اتيجزئ به ويبدمتأسفانه 
ک ينير فه و دومي - يدا، فرانسوآ شاتله، ژان پيژاک در ارياخت در يابودجه
 دهديم تيمامور هاآن به و دهديم قرار بودند، وفلسيف يهمگ که ،٦٤لوکور

 ديعقا و زميمارکس با مبارزهرقابت و  جهت را" فلسفه يالمللنيب کالج  "که
 شيگرا کالج دا،يدر ژاک استير دوران در. ٦٥کنند سيتاس يانقالب چپ

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

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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. کننديم مل ع  مارکس رببرا در را دگريها و رديگيم چپ ضد اآشکار يفلسف
 از يکيخود   که ر فهي- يژان پ که روديم شيپ چنان آن امر نيا در دايدر
 استعفا يالمللنيب کالج يمآبستيفاش به اعتراض در بود کالج گذاران هيپا
اش يهمکار دگر ويها يستيفاش نهيشيپ يافشاگر به عمر انيپا تا و دهد  يم
 با و سدريم کالج نيا استير به بعدها ويبد. پردازديم يتلريه ميرژ با
 افزوده برافتخاراتش، "چپ نو "يي مارکس زدايکالج در راستا شبرد اهدافيپ
  .شوديم
  

 مدرسه نيا. است ترجالب هم نيا از" يياروپا يعال مدرسه "داستان
 در وروي هزارده هيشهر با متيق گران اريبس و يخصوص است يا موسسه

 يمتر ۴۰۰۰ ارتفاعات در ياسک يهاستگاهيا نيترگران از يکي در که سال،
 نيا سيسأت از هدف به استناد منشورش، .دارد قرار سيسوئ آلپ يهاکوه در

 و يهنر ،يجمع يهارسانه يهانهيزم در جربم يکادرها پرورش مدرسه
 يهادستگاه يبرا "ياروشنفکر حرفه" پرورش و آموزش يعني ،يفلسف

 يهاستيمدرن-ساپ و يتئور فرنچ ياعضا اکثر. است نظام کيدئولوژيا
 و نددبو جاآن يدائم دياسات از ژکيژ و ويبد ،وتاريل دا،يدر رينظ نام صاحب
 يسر ،ياسک از شدن خسته از پس فلسفه، تشنه يبورژواها فرزندان. هستند

" يستيکمون هيفرض "تا زننديم ژکيژ و ويبد ديتاسا درس کالس به هم
  ! آموزنديب
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        ييييستستستستييييکمونکمونکمونکمون    ههههييييفرضفرضفرضفرض

 يجا اش،يفلسف ستميس و ويبد با خواننده ي مقدماتيآشنائ دفه با مقاله، نيا
 پر ساله شصت لحوت و ويبد ياسيس اتينظر جانبههمه يبررس يبرا يمناسب

 نيا در. ندارد هم را يادعائ نيچن و ستين او يهاگزاگيز و فرود و فراز از
 ياهکتاب در عمدتا  که او ياسيس اتينظر نيآخر ياجمال يبررس به ما بخش

 ديبا چه  "و ،"؟است يزيچ چه مظهر يسرکوز  "،"يستيکمون هيفرض "
 دوران يعني ترش،شيپ ياسيس مواضع خود او. ميپردازيم شده، نايب ٦٦"؟کرد
 دودمرخجوالنه  را يسالانيم يستيمائوئ -  شبه و يجوان يهاسال يستيمائوئ

 ستيمائوئ را خود يکس ترکم که ياحوال و اوضاع در همآن کرده، اعالن
   .داند  يم
 
 با عنوان يکند کتابياش را ترک مياسي پس از آن که محفل سيو مدتيبد
ک ين کتاب نه چنان قطور که ياو در ا. کندي منتشر م"يستيکمون هيفرض"

خ جنبش يپردازد، تاريش ميهاشنامهي از نمايکيسوم آن به بازگفت 
کند ي مي بازخوانيوئيبد ما با خوانش يذشته را براگ در صد سال يستيکمون

 در. دهدي ارائه م"يستيکمون هيفرض" خودش را با عنوان ياسيو مواضع س
 يفرآشدها که دارد يساختار همان" استيس "فرآشد ويبد يفلسف دستگاه

 : که کنديم شروع جا نيا از او. دارند علم و عشق هنر،
 را استيس فرآشد که ،يتاکنون يهافلسفه و يهمگان باور برخالف« 
 نه و است قدرت نه استيس هدف دند،يديم" قدرت "طهيح در

 گريد فرآشد سه سپهر مشابه بلکه ،ياجتماع يهايدگرگون و تحوالت
                                                 
66 - Alain Badiou, Marcel Gauchet, Que Faire? Dialogue sur le communisme, le 
capitalisme et l’avenir de la démocratie, Philo Editions, Paris 2014. 
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... يمرئ نه و ملحوظند نه که است يهائ"امکان  "ابداع و جاديا فقط
 استيس به اگر ندارد يمعنائ اصوال فلسفه... است شهياند فقط استيس

  .٦٧»نپردازد
  

. است سارتر پل ژان به وفادار کاست و کم بدون و قايدق ويبد جا نيا در
 استيس ينيچ واريد حال نيدرع اما است استيس به متعهد که يدرحال يعني

  : سدينويم ويبد رابطه نيهم در. کنديم جدا فلسفه از را
-يدگرگون قدرت اي و انطباق قدرت نه و است، شهياند کي استيس« 
 و آمديپ ديجد کاليراد رخداد کي و ديجد ياسيس قتيحق کي ...اه

. است) ناموجود کي يابيتحقق (تيوضع "مازاد" کي ظهور محصول
 ها،توده رينظ (موجود قبل از ياسيس روابط آمديپ و محصول هاآن

 کنش کي معلول نيچنهم و ستندين) ياسيس تشکالت کا،يسند حزب،
 نظم چارچوب در چه آن هر و دادن، يأر ،يدموکراس رينظ (ياسيس
  .»ستندين هم) اندشده رفتهيپذ موجود ياسيس
 
  : کنديم فيتعر نيچن را" ياسيس قتيحق "آخر در و

- تيهو از يديجد مجموعه کي نشيآفر از عبارت ياسيس قتيحق« 
 که يکيژنر نشيآفر است از عبارت بلکه ست،ين شده رفتهيپذ يها
 ناممکن، کي کنش از است عبارت .نهميم نام" زميکمون  "برآن من

  .»ابدييم يهست يکرانيب از که ناموجود-شايپ کي تحقق
 
  را يگريد زيچن که يا: ساده باور کي بر است يمتک ويبد "يستيکمون هيفرض"

                                                 
67 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique (1998). 
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 کي که است" يستيکمون دهيا "همز يچ آن و م،يکن يدارهيسرما نيجانش ديبا
   :سدينويم زميکمون از فيتعر در او .است ممکن امر

  
که " ياصل برابر " از جامعه است که در آن يا" دهيا"  آن زميکمون« 
 است يا هديا زميکمون. دشو  يم حققتم ،است "ياسيس قتيحق"ک ي

 يبرابر بلکه کند، حکومت دينبا يخصوص تيمالک ايدن بر که
 کرانيب دهيا جهانشمول، نيا... باشد داشته وجود ديبا آزاد ستگانمبه

 ياسيس يايدن يبرا قتيحق يراهنما چراغ ديبا ايدن ياکاشتر يزندگ
  .»يرهائ ياسيس اشکال تمام يبرا باشد، نينو

  
 موضوع کي زم،يکمون و يانقالب استيس درباره ويبد آثار کل جوهر است نيا

 دهيا  "همان جا نيا در که يجهانشمول دهيا به نسبت يوفادار درباره ياخالق
 مينيبب حال! يفکر يروين کي و راهنما، غچرا کي صرفا  -است" يستيکمون

 ياتجربه و انتزاع کي دهيا که سدينويم او. ستيچ" دهيا " از ويبد منظور
 تعلق )۲( قت؛يحق روند )۱(«  :استشده ليتشک ياساس عنصر سه از که است

 روند که دهديم حيتوض او. »يفرد ونيواسيسوبژکت و )۳( داشتن؛ يخيتار
 دايهو" يته  "از يهست که آن يبرا است استيس عنصر همان قتيحق

  : ديگويم يخيتار تعلق با رابطه در و. شود  يم
  

 کي يمجرا از اشحک شدن خيتار  درقيطر از است ممکن دهيا« 
 و... شود يانسان يخيتار متعارف، يزمان مقاطع در قت،يحق نوع

. است ازين" سوژه "عنصر به ،يستيکمون دهيا ليتحم يبرا سرانجام
-يم - انسان -وانيح کي - فرد که نيا به دارد اشارت هانيا يتمام
 بماند وفادار. شود ديجد قتيحق از يبخش خود که کند انتخاب تواند
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- يتوانائ تمام با بدنه کي تن، کي که نيا يعني". مبارز "فرد کي به
 يماد يهست قت،يحق -تن از يبخش عواطفش، ش،يهاشهياند ش،يها
 يايدن کي د،يجد قتيحق کي ساختن نيع در شود، يستيکمون دهيا

  ...ديجد
- يفردگرائ يهاتيمحدود از فرد کي" يستيکمون دهيا "فرآشد در« 

 کي تيمحدود از يحت او. روديم فراتر يخودخواه و رقابت از اش،
 داشتن" شانس . "شوديم ديجد سوژه کي و روديم فراتر بودن مبارز
 خود گاهيجا که دهديم امکان او به رگيد بار شدن سوژه انتخاب حق

 کردن شرکت در فرد کي ميتصم... کنند نييتع يهست و يزندگ در را
 دهيا تحقق يدشوار. است يخيتا ميتصم کي" قتيحق- تن "در

  ...استنهفته فوق نکات در قايدق ستيکمون
 سوژه شــدن ي اســت که از مجرايليتخ ياتي عمليستي کمونيده يا«

ک ي نيت نمادي را در رواياســي سي از امــر واقعييتکه ها، يانفراد
انه بتوان يد مقتضي، که شايين معنايدر چن. کندي مجسم مگخ بزريتار

   ...ک استيدئولوژيرود، ايآن انتظار م ده، چنان که ازيک ايگفت که 
تواند يگر نميد" ســتيکمون"ن نکته که ين است که ايامروز مهم ا «

به . ميابي درياســت باشــد را به درستيک سيف يوص تي برايصفتــ
ــن حال ي و در عيحماســ ي با چشم اندازياتيک سده کامل از تجربي

ن امــر يب ان بر زدني که به واسطه مياز بــود تا به عباراتيهولناک ن
 يعباراتگر يد ،،،،مي ببريده شدند، پي هم فهميعوضکه  ده،يواقع و ا

 يب متناقضيک ترکي، "ستيدولت کمون"ا ي، "ستيحزب کمون"مانند 
  ... آن بود  دور زدني برايتالش" ســتياليدولت سوس"که اصطالح 

ن نوع صفت يد از ايار واضح است که امروزه بايبه هر حال بس «
 ها بارها مجبور ين صفت سازي مقابله با ايبرا.  اجتناب کرديســاز
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  است که به فهم منيزين چيا. خ وجود ندارديکنم که تار ديشدم تأک

 و اها فاقد هرگونه معنقتي که حقيعنيشــود، يقت ها مربوط مياز حق
ام را ن حکميد اي امــا امروز با.خ هســتندي تارياک معنيژه يبه و

 امر کي  به مثابــهيزيچ چيکه ه مسـلم اســت. ح دهميشتر توضيب
ود داشــته تواند وجيخ نمين که تاريپس ا خ وجود ندارد،ي تاريواقع

.  هم درست استيي اســتعاليباشد درست اســت، و به گونه ا
  ...جه قانون  وجود اســتيها، قانــون  نمود و در نتگسست جهان

افته ي سازمان ياسي کنش سيط واقعيبه هر حال، آن چه تحت شرا «
مند با سوژه وند خوردهي پ عمل يعني است، يستيده کمونيدارد ا وجود

ک را در سطح يدئولوژيا ن و امري، امر نماديکه امر واقع، يشدن ذهن
اش از هرنوع ــده را، با گسستنيا نيد ايما با. ندکيق مي تلفيفرد

م، يده را زنده کنيد ايبا. مياش بازگردانهي اوليمعنا ، بهيکاربرد ا سناد
واســطه ي بيختگي را از هرگونه درهم آميد امر واقعيبا نيچنهم اما

 يمعنيت بي، که در نهاياسي سيهااز سکانس . ميده برهانيبا ا اش
 تنها يستيده کمونيم، اي بزنيستيها برچسپ کمونخواهد بود بر آن

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

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

ار ي بســي، در شــکليم عاديک چند مفاهي يادآوريد با ياجازه ده «
  .  و ساده، آغاز کنميانتزاع

 ينظم عاد  اســت درينامم گسســتيم" رخداد"آن چــه را که من   «
با ( وجود دارد، ياژهيو تيکــه در موقعگونه ها، آنهــا و زبانتن
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 يفســت برايمان"ا ي ]۱۹۸۸" [ و رخداديهست "يارجاع به کتاب ها
شود، ي ظاهر مي خاصيايدن ــا آن گونه که دري، ]۱۹۸۹" [فلســفه

ا ي،  ]۲۰۰۶" [اهايدن  يمنطق ها "يشــتر با ارجــاع به کتاب هايب(
ن ين جا اي مهم در اينکته] ). ۲۰۰۹" [ فلسفهيفست دوم برايمان"

 از ي که تابعيتيک امکان در درون وضعياســت که رخداد، تحقق 
 نو ينش امکان هايرخداد، آفر.  باشدينم ا است،ي دنيين استعاليقوان

، بلکه بر امکان  ينـي عيهانــه فقط در سطح امکان رخداد. است
 ک رخداد، دري:  توان گفتيگر ميبه عبارت د.  دارديجا اهممکن

 اســت يزي امکان آن چيا، راه گشــايک دنيا يت يک وضعيرابطه با 
ن جهان، يت ايا قانوني تيوضع نيجاد ايانداز محدود اکه از چشم

 ک رخداد، وقوعيتوان گفت که ين ميهم چن... کامال  ناممکن است

 .... خودش استي بودن آتي شدنيامر واقع به مثابه 
نامم، مجموعه يم" تيحالت وضع"ا يو " دولت"آن چه را که من  «
اق ين سيبه هم. کننديرا محــدود م ها است که شدن  ممکنييدهايق

، در چشم انداز  يت مفروضيم که دولت، در هر وضعيگويمن م
مختص به آن  يهاياست، ناشدن  آن چه که ممکنيز صوريتجو
ها است و ي شدنيدولت همواره تناه. کنديز مي تجوت رايوضع

 مثال امروزه دولــت در رابطه با يبرا. هاي شدنيرخداد نامتناه
: اســت  است؟ معلومييزهاياش متشکل از چه چياســي سيهايشدن

 يدر معنا(ــن ي حکومت، قواني، شکل قانونيدارهياقتصاد سرما
م که ينيبيم... ــس ويارتش، پل ت و وراثت،يدر رابطه با مالک) يحقوق

عتا  شامل يها که طبن ساختارها و دستگاهيا يچگونه دولت از مجرا
 کيدئولوژي ايهاابزار"ها را شــوند که آلتوسر آنيم ييهادستگاه
 يريشان را در جلوگتــوان هدف مشترکي که م–ــد يناميم" دولــت
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 توان ي م–ف کرديتعر شود، ي شدنيستيده کمونين که ايکردن از ا
 است و آن چه يان آن چه شدنيز ميمشاهده کرد که چطور دولت تما

دهد و حافظ يســت را، اغلب با توســل به قهر، سازمان مين يشدن
  يزيم که رخداد چيريگيجــه مين نتي از ايبه روشن. است تداوم شان

اند تويق شده از قدرت دولت است که مياست فقط به مثابه امر تفر
  .رخ دهد

ت مفروض يک وضعيــک رخداد در ي يآمدهايدار پي پايســازمانده
به . نامميم" قتيحق"ا ي" قتيفرآشد حق"، را من )ايک دنيا در ي(

 بودن ي، تصادف و اله بختيقتيد اشاره کنم که در هر حقيت بايفور
 وجــود دولت يآمدهايمن پ.  دارد، نقش داردي، که منشأ رخداديذات
 يم که ضرورت ذاتيبه خاطر داشــته باش. نامميم "ــور واقعام"را 

تواند بر يقت نميواضح است که حق. همواره در جانب دولت اســت
ه امر واقع يقت که بر پايــک حقيآن بخش از  .ه امور واقع باشديپا
- يمند مسوژه اش است و آن را بخشيريگ از جهتيســت، تابعين

قت، تا يک حقي يماد" بدنه"م که يافه کند اضين بايهم چن. ميخوان
.  استييک بدنه استثنايدارد،  ي ذهنيريگک جهتيجا که آن

م از آن يگويکنم و مي استفاده ميمذهب ک استعاره يجسورانه از 
اش کاهش داد، را به امور واقع درون" قتيبدنه  حق"توان ي که نمييجا

ن بدنه، که در يرابطه با ادر . ديک بدن شکوهمند ناميتوان  آن را يم
ک تشکل متشکل از ين و بدنه ي نويک ســوژه جمعياســت، بدنه يس

. م استي سهياسيقت سيک حقينش ي پرگانه است، که در آفريفردها
ان دارد، ينش در آن جرين آفريکــه ا يدر بحث مربوط به دولت جهان

شــکل از خ در خود، متيتار. مييگويســخن م يخيما از امور واقع تار
ق نشده يدولت تفر چ وجه از قدرتي اســت، به هيخيواقع تار امور
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د گفت يدر مقابل با .مندمند است و نه شکوهخ نه ســوژهيتار. اســت
 .٦٨»خ دولت استيخ همانا تاريتار

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

 هاج و جيگ را مخاطب طرف ،مهمل و اوهي جمالت از يانطوف با... «
 کنديم گمان اغلب يآدم که است باور نيبرا شگرد نيا. کردن واج
  . ٦٩»هستند هم يمعنائ حامل لزوما شنوديم که يکلمات که

  
متوسل  يادب ارعاب به قراردهد ريتاث تحت را خود مخاطب که آن يبرا ويبد
 است يروش همان نيا. کنديم سالح خلع بلکه بديفريم تنها نه را او شود،يم

 مبارزه به و دهديم نسبت انيسوفسطائ به شيشنودها و گفت در افالطون که
 مدرن- پسا انيسوفسطائ پته تا کرده جزم عزم که ويبد. زديخيبرم هاآن با

 از يکي. شوديم متوسل آنان روش به خود زد،يبر آب يرو را معاصر
 ،يگوئ دوپهلو و،يبد آلن ژهيو به و يتئور فرنچ سندگانينو ههم يشگردها

 سبک نيا. است محتوايب يهايسينوقلمبه سلمبه  و يسينوکيتار ابهام،
 ضعف اتهام به او آچمزکردن و خواننده کردن مرعوب فهد يسوا نگارش

 که نيا و کند،يم دنبال هم را يگريد هدف استاد، عظمت برابر در کيتئور
 ،دهد يجاخال يآت ينقدها برابر در که دهديم را فرصت نيا سندهيون به

 ريتفس خود و اندازديب خواننده نادرست برداشت برگردن را منتقد انتقاد بتواند
  .دهد ارائه يگريد

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

69 - Artur Schopenhauer, L'Art d'avoir toujours raison, p.56 
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 ۲۰۰۹ مارس۱۵-۱۳ يروزها در مشترکا ويبد  آلنو ژکيژ ياسالو
 ،لندن دانشگاه الجک بربک در" يستيکمون دهيا درباره" عنوان با يناريسم

 معهذا بود وروي ۲۰۰ ناريسم به يورود طيبل يبها که آن با. دهنديم سازمان
. بودند آمده گرد ،بود نفر ۹۰۰ تشيظرف که يسالن در نفر ۱۲۰۰ از شيب

 يوروئي صد چند فونيآ دست کي در که بودند يجوانان اکثر کنندگان شرکت
 چند در که گور خود در مارکس .کوکاکوال گريد دست در و داشتند

 در هم آن ،يناريسم نيچن يبرگزار از بود شعف سراپا داشت قرار يلومتريک
 دو يخوشحال نيا اما .يجهان يمال يدارهيسرما قلب لندن، يتيس مجاورت

 چيه ،"يستيکمون دهيا "از جوانان استقبال رغميعل و اوردين دوام شتريب روز
 مضرات بارهدر يفلسف -ياخالق يهايگوئيکل از سخنران دياسات از کي

 يرهااويد از زميکمون دهيا. نرفتند جلوتر زميکمون محاسن و يدارهيسرما
 نحوه و نشد داده ربط ينيزم يزندگ به يآسمان زميکمون نرفت، فراتر دانشگاه

  . نکردند انيب را آن تحقق
  
ن يا ،لندنپ چا "مزي تالاينانشيفا" روزنامه نار،يسم يبرگزار از قبل هفته کي

 بار: زميکمون  "عنوان با کنديم منتشر يامقاله ،يجهان هيسرما ارگانن يترمهم
 مقاله هم قبل روز شماره در هينشر نيهم ".يدارهيسرما يبرا يليبد گريد

 قرار از. يستيمارکس ستاره کي چونهم ژکيژ وصف در دارد يزيآمشيستا
 مجله. بود کرده تيسرا هم مزيتا لاينانشيفا به" زميکمون دهيا " روسيو معلوم

 نيا در که" کاليراد "چپ روشنفکر ۲۵ از شيستا به هم" يسيپال نيفار "
 يرو  BBCيس يب يب ونيزيتلو اما. پردازديم ،بودند کرده شرکت ناريسم

 شو برنامه کي در کنفرانس يبرگزار از قبل روز سه و شوديم بلند ههمدست
 و يمعرف به  هماو تا دهديم بيترت ويبد آلن با يامصاحبه معروف يونيزيتلو
 دهيا " همو بپردازد" است؟ يزيچ چه مظهر يسرکوز "کتاب غيتبل
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 کي در. دهد حيتوض يسيانگل يتماشاچ هاونيليم يبرا هم رااش "يستيکمون
 دهيا " ايدن مردم همه تا کارند در فلک و ديخورش و مه و باد و ابر کالم
 ناريسم حول غاتيتبل نيا با زمان هم !آموزنديب و شرکا يوئي بد" يستيکمون
 روز در. است کرده اشاره آن به يکس کمتر که داد يرو هم ياواقعه لندن،

 يبرگزار محل يورود در برابر در يتظاهرات نار،يسم در ويبد يسخنران
شعار  وزن بر تظاهرکنندگان. شوديم برگزار آن در ويبد حضور هيعل ناريسم

"Yankee go home" ،شعار "Badiou go home" تظاهرات نيا. دادنديسرم 
 به خاطر به ويبد حضور به اعتراض در ريکب يايتانيبر ستيکمون حزب را

 به ياعتراض. بود داده سازمان آن به انتيخ و زميکمون دهيا گذاشتن حراج
 کي هيعل سابق و يستينياستال حزب کي جانب از يستينياستال سبک
 ،يسيبيب خراشگوش غاتيتبل انيم در که است واضح. سابق ستينياستال

  . نشود دهيشن معترضين يصدا ،يسيپال نيفار و مزيتا لاينانشيفا
  

 انداختن زبان سر بر ،يعنوان نچنا با ناريسم نيا يبرگزار مثبت نکته تنها
 نيا يبرگزار زمان. بود يدانشگاه دياسات يسو از" يستيکمون دهيا "طرح

 يماجرا ،يدارهيسرما بحران نيآخر از بعد بود يکوتاه مدت درست ناريسم
. يغرب يدارهيسرما يکشورها در يبانک ستميس سقوط و "بانک من برادرزيل"

 بحران نيم تري وخ۱۹۲۹ سال يدارهيسرما بحران از بعد که ن بحراني ايدر پ
 را" خيتار انيپا "دهيا يجا" خيتار به بازگشت "دهيا حال ، بوديدارهيسرما

 خواب به هاسال و شرمنده" چپ "ي دانشگاهدياسات يهاگونهرد، بر يگيم
 و رسديم سر به ياسيس يسرافکندگ عصر ،دمديم يستيکمون مينس رفته

 نيا يبرا ويبد که يامقاله در. رديگيم فرا را ناريسم سالن يستيکمون پژواک
  :ميخوانيم نيچن دهديم ارائه ناريسم
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-ينم مشاهده يگريد هيفرض است، يبخو هيفرض يستيکمون هيفرض« 
 کنش حوزه در م،يکن رها را هيفرض نيا که شدبا قرار اگر. ميکن

 زم،يکمون اندازچشم بدون. ماندينم يباق يگريد ارزش با زيچ يجمع
 زيچ يخيتار - ياسيس حوزه در لسوفيف کي يبرا ده،يا نيا بدون
 خودش امور سرگرم کس هر ديذاربگ. ماندينم يباق يگريد جالب
 فهيوظ کي مثابه به که چه آن... مينگوئ سخن شاندرباره گريد باشد،

 از است عبارت ،يفلسف فيتکل کي عنوان به  يحت شده، ليتحم ما به
 کي يهست از ديجد نحوه کي دنيد تدارک جهت در کردن کمک
   .٧٠»هيفرض

  
 يسو از بود يقدم نينخست ورمزب ناريسم که است يتيواقع نيابه هر حال 

 يخال صحنه و ينينشپس کي از خروج يبرا يدانشگاه و کيآکادم طيمح
 ،"خيتار انيپا هيفرض "برابر در" يستيکمون هيفرض "قراردادن ساله، يس کردن

 طيمح نيا در که داد نشان ناريسم نيا". يشرمندگ عصر "سرگذاردن پشت و
 زميمارکس و چپ ديعقا يبرا شنواگوش جوان انيدانشجو نيب خصوصا و

 موجود شکاف که بود نيا ناريسم نيا ضعف نقطه نيتربزرگ اما. دارد وجود
 نکرد، پر تنها نه را کارگر طبقه يعني ،"يانقالب سوژه "و يمترق روشنفکران نيب

  . ستي نيستيه کمونيزم، فرضي به کمونيوفادار .کرد هم ترقيعم بلکه
است به آخر ي که سيزمان«د ي گويرش مي اخيه هاک از مصاحبيو در يبد

ک مورد يکم در ش دستين ادعايا. » شودي رسد عشق شروع ميخط م
 پس از ترک يعنيدش در مرحله سوم يمصداق دارد و آن هم تحول عقا

                                                 
70 - Alain Badiou et al, The idea of communism, edited by Costa Douzinas & Slavoj 
Zizek Verso, London, 2012. 
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 کامل خط يو پس از آن که به سترونيبد.  خودش استياسيتشکل س
است بدون حزب و است بدون حزب و است بدون حزب و است بدون حزب و ييييت، ست، ست، ست، سخط فاصله از دولخط فاصله از دولخط فاصله از دولخط فاصله از دول "يعنياش،  مرحله دومياسيس
- ست سال، بهيبرد، البته پس از گذشت حدود بي ميپ" استاستاستاستيييياست بدون ساست بدون ساست بدون ساست بدون سييييسسسس

اش را در قالب يزم افالطونيافتد و کمونيس مي پولياد عشق افالطون به کالي
 از يني التيهاه در زبانيواژه فرض. داردي ميبه ما ارزان" يستيه کمونيفرض"

 يزي چيعنياست " ش تزيپ "يل شده به معنايتشک" thèse"و " hypo"دو کلمه 
ن پرسش که يدر پاسخ به ا. ستيهم ن" تز"ک ي يکه به لحاظ اعتبار هنوز حت

از سه " ديزم جديه کمونيفرض"د که يگويو ميست، بدياش چ"هيفرض"
"axiomes) "ي حکميهيک اصل بدي. ٧١ل شده استيتشک) يهياصل بد 
ک ي يعنيقان و جهانشمول، ير و ا بر باوي است متکيرقابل اثبات، امريغ

ها از ک تعلق دارد و سدهيو در بهترن حالت به دوران اسکوالستيبد! دگم
  . ک به دور استيالکتيد

                                                 
71 - Alain Badiou, Le Monde, 13-14 février 2010.  
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        ييييستستستستييييکمونکمونکمونکمون    جنبشجنبشجنبشجنبش    خخخخييييتارتارتارتار    ييييييييوووويييي بد بد بد بدخوانشخوانشخوانشخوانش

" يستيکمون هيفرض "نام به کتابش در توانيم را ويبد ياسيس اتينظر دهيچک
 خجوالنه اعترافات. "ندارد يخوانائ چندان آن يمحتوا با کتاب عنوان. افتي
 نکته تنها. باشد توانستيم ياتريگو عنوان" پرمدعا ستيمائوئ کي خرتأم و

 قالب در همآن. است" زميکمون" از ياخالق و يعرفان دفاع ينوع کتاب تمثب
. ديوزيم مخالف جهت از باد که يدوران در ليتخ و شهياند ده،يا ه،يفرض کي

زمان نگارش  تا اششيدايپ بدو از يستيکمون جنبش خيتار يبررس در ويبد
 سخن مرحله سه از ش،يهانوشته گريد در چه و کتاب، نيا در چه ،کتاب

 را" سکانس "کلمه بلکه کندينم استفاده" مرحله "واژه از ويبد البته. ديگويم
 يرويپ به ويبد. دارد را خودش خاص ليدل واژه نيا از استفاده. برديم کار به
 ن رابطهيو در ا، ندارد باور خيتار تداوم و يخيتار يهافرآشد به آلتوسر از
است داشته ي از سيخيتارر ي غيکرديدهد رويفلسفه اجازه م«: سد ينويم

 دارد يمبدائ نه که است رانندهيب قطار چونهم خيتار آلتوسر يبرا. ٧٢»ميباش
 در يگاه از هر و دهديم ادامه رشيمس به هدفيب ،يمقصد نه و
 سوار يگريد افراد و  شدهادهيپ يمسافران کند،يم توقف يهائ ستگاهيا
. شوديم خارج هم خط از و روديم يکجک رانندهيب قطار نيا. شوند  يم

 هاواژه فقط م،يکنيم مشاهده هم ويبد نزد را خيتار به برخورد نيهم
، درون مازاد نقطه ،يته قت،يحق وانمودار، ،سکانس رخداد،! کنند يرمييتغ

 يهالي ريرساند، او حتيو کار ناتمام آلتوسر را به سرانجام ميبد ...و يبودگ
 ي ناکرده روزي کند تا مانع آن شود که خدايخ را هم از جا ميراه آهن تار

  . خ را دوباره به راه اندازديقصد کند که قطار تار ينافرمان سوژه
                                                 
72 - Alain Badiou,  Abrégé de métapolitique (1998). 
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 از اول سکانس )۱(: نديبيم سکانس سه يستيکمون جنبش خيتار رد ويبد

 کمون شکستتا  فرانسه ريکب انقالب از يعني، ۱۸۷۱ سال تا ۱۷۹۲ سال
 کسب ،ياتوده اميق: کننديم انيب نيچن را دوره نيا يهايژگيو. سيپار

 شکالا  ياغال موجود، نظم يانقالب يسرنگون قيطر از هاتوده توسط قدرت
 يتمام ويبد سکانس نيا در". بربرا جامعه "ديجد نظم يبرقرار و کهن جامعه

 سکانس )۲( کند؛يم غيتبل و انيب کاست و کم يب را روسو ژاک ژان اتينظر
 سال در اکتبر انقالب از يعني رد،يگيبرم در را ۱۹۷۶- ۱۹۱۷ يهاسال دوم

. نيچ يفرهنگ انقالب اني جردر" چهارنفره باند "شکست تا هيروس در ۱۹۱۷
 و ميشو روزيپ چطور که نيا از بود عبارت مرحله نيا در لهأمس ويبد نظر از

 انقالب شکستزمان  از سوم سکانس )۳(. ميکن حفظ را قدرت چگونه
 در" يستيکمون هيفرض "کتابش چاپ زمان تا ۱۹۷۶ سال در نيچ يفرهنگ
 با چطور که نيا از بودند عبارت دوره نيا مسائل و دارد ادامه ۲۰۰۹ سال

 نوع از يفلسف يطوالن يمائيپ راه کي چطور يعني م،يشو و ردر رو شکست
 يديجد مبارزه ،فلسفه يهاقله به دنيرس از پس تا ميده سازمان را يمائوئ

 -۱۹۷۶ يهاسال و ۱۹۱۴ - ۱۸۷۱ يهاسال دوره دو. ميده سازمان نو از را
 را شيدادهايرو و خيتار نيا تکرار و نامديم فترت يهاسال را ۲۰۰۷

 يستيکمون جنبش گذشته سال صدوپنجاه خيتار يبنددوران. ننديبيم ناممکن
  .است يدرآوردمن يلحاظ هر از ويبد توسط

  
 جنبش ساله صدوپنجاه خيتار يدتراژ نامهلميف صفحه چند يط در ويبد

 ر و سن ژوستيبسپرو آمدن صحنه يرو به با ويسنار سد،ينويم  رايستيکمون
 که يدادهائيرو تمام انيم از. ابدييم انيپا مائو زن سقوط با و شوديم شروع
 در" چهارنفره باند "شکست تنها سرگذرانده از جهان در يستيکمون جنبش
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 و ميعظ بتيمص کي شيبرا نيچ انقالبان ي در جري جناحيان دعواهايجر
  :  سدينويم ياسين جناح از قدرت سي طرد ايپدر  ويبد. است ساز سرنوشت

 حزب زم،ينيلن ،ياتوده ياسدموکر ،يکارگر جنبش زم،يمارکس« 
 واقع به - ستميب سده ابداعات همه - يستياليسوس دولت ،يپرولتر

  ٧٣»...ستندين ديمف ما يبرا گريد
 

ست شرمنده يو، مائوئيبد: ستيک"  ما "از منظورش که کندينم روشن او البته
 ييجدهم برومر لويه"ن؟ مارکس در کتاب يلسوف عاج نشيو، فيا بديو 

 بناپارات ي لوئي وسپس کودتا۱۸۴۸ شکست انقالب ي در پ که"بناپارت
  : ديگوي م،نوشت
 

ر يدر مس. کنندي خود را مدام نقد مي پرولتريبرعکس، انقالب ها.. .«
-يبه عقب باز م يي تو گوستند،يايشان دائما  از حرکت باز محرکت

 نقطه. گردند تا آن چه را انجام داده بودند بار دگر از نو آغاز کنند
تو . رندين خود را به سخره گيشي پيها تالشينظرضعف و تنگ

 يروين نيکوبند که از زمين مين بر زمي ايشان را برا خصمييگو
 غول آساتر از گذشته در برابرشان يرند تا در مصاف بعدي بگياتازه

ان يپايها در برابر ابهت و عظمت بها آنن مصافيدر ا. قدع ل م کنند
کشند تا سرانجام اوضاع و يوما  خود را پس مشان مدايهاهدف
 ناممکن شود و خود يگردگر هرگونه عقبيد که ديد آي پدياحوال
ن جا است که ن جا است که ن جا است که ن جا است که يييين جا است، همن جا است، همن جا است، همن جا است، همييييکه رودس همکه رودس همکه رودس همکه رودس همط بانگ برآورد يشرا

  .٧٤ »د رقصدين جا است که باين جا است، همي گل هم!!!!ددددييييد جهد جهد جهد جهييييبابابابا
                                                 
73 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 

74 - Karl Marx,  Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852). 
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زم را ينياستال ي هم فروپاش،شيصدوپنجاه سال پدر  مارکس ييتو گو

ها که به اسم چه. وي از نوع بدييهاهم ظهور آدم  کرده بود وينيب شيپ
هم که گندش درآمد به حساب مارکس  بعد زم نکردند ويمارکس و مارکس

 يل و برخوديک تحلي بازگفت شده از مارکس ما با يدر جمالت. گذاشتند
 يخوشبوحه يم که راياها مواجهيروزيها و پ از شکستيکيالکتيد

و يرسد، حال آن که بدي از آن به مشام مياي قوياي و پوي انقالبينيب خوش
خ و گذشته نه ياش به واسطه عدم فهم از تاري از سرخوردگي ناشينيبا بدب

  .فرستدي مراههيبه بما را ش،  اچندان درخشان
  

و که از يبد" يستيه کمونيفرض"، درست برخالف ۱۹۱۷- ۱۸۷۱ يهاسال
د بتوان يبرد، را شايزم نام مي کمونينوان دوران فترت و خاموشها به ع آن

ه يفرض "يهان ساليتر مهمي و چه عملي شد که چه به لحاظ نظريمدع
زم ين بار تالش شد تا کموني اولي آن براي که طييهاسال. بودند" يستيمارکس

م و شجاعانه هم ي عظيطرح. ابدي ارتقا ي به سطح عملياز سطح صرفا  نظر
و، يد بديارزش از دين دوران بيهم. ک و هم در عمليه لحاظ تئورب

 يعنيو ي مورد عالقه بدي را پروراند که در کل دوران فلسفيپردازان هينظر
 دوم تا به امروز، ي پس از جنگ جهانيهااز سال" يفلسفه فرانسو"دوران 

 ي حتيو، که هم قد و قبايتوان سراغ گرفت، منجمله خود بدي را نميکس
نگ، يوال مهري، البريپلخانف، کائوتسک.  دست دوم آن دوران باشديهاچهره

به ش يهادر نوشتهو يبد... نگ، لوکزامبورگ ويلفردي، هين، تروتسکيبوئر، لن
شد، البته يها هم محسوب نممه دست د جزءي که حتي کس-ن ير از استاليغ

خ يو تاريبد. کندينماد ي يگري از فرد د- يها و نه در دوران بعددر آن سال
اش هم خيت تاريند و روايبي مييمائو- ينينک تار و معوج استاليرا با ع
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. خياطالع از تاري کودکان بي برايت قصه جن و پريست به روايشباهت ن يب
ها، به  قبوالندن آنيرود، براياش به راست مياسي که مواضع سيو زمانيبد

ن دوران متوسل ي هميستيارکس راست در درون جنبش ميهاپردازهينظر
شان با جناح  در مجادالتيات پلخانف و کائوتسکي نمونه نظريشود، برا  يم

و يبد. ها بکندن اشاره به آنيتر آن که کوچکيکند بين را تکرار ميچپ و لن
  .کندياش را ابله فرض منيمخاطب

 
 يالق اخ- يعرفان" يستيه کمونيفرض "يمن درآورد" يبندسکانس"در برابر 

در " ش دولتيدايپ"ش تمدن و لحظه يداي، که نقطه شروعش را پييويبد
زم يکمون "يگذارهي پايعني، "يستيه مارکسيفرض"ند، ما يبيش ميهزاران سال پ

 مدرن و يدارهي سرماي علمي که به بررسياهيفرض. ميدهيرا قرار م" يعلم
انه سده يوعش مقطه شرنپردازد، که يق مراحل تکامل و انکشاف آن ميتدق

خ نائل آمد، يدر سده نوزدهم بود که بشر به کشف علم تار. نوزدهم بود
و ي به بديازياش ن کشفيش بشر وجود داشته و نه برايداياز بدو پ" رخداد"

چ ي از هييويبد" رخداد" چرا که ،اشني به قوانيابي دستيبود و نه برا
که جهت " معجزه"جنس ناب است و از " شانس"کند، يت نمي تبعيا  قاعده
ا به شانس در چرخش چرخ ياج دارد و يامبر احتيک پيا به ياش تحقق

ش از مارکس و هگل يرخدادش، به واقع به دوران پ" هينظر"و با يبد! گردون
 از يکي، يخ، به دوران عصر حجر فلسفيگردد، به دوران ماقبل کشف تاريبرم
  ". يفرنچ تئور "يهايژگيو
  
 ييهاتيک چند واقعيخ، صرفا  به کشف ي کشف تاريعنيد، ين کشف جديا

از آن لحظه به بعد .  هم بودانسانشود، بلکه کشف يدرباره گذشته منحصر نم
ن به ياز ا. د داشته باشديبايخ را هم مي مهر تاريانهي در هر زميهر پژوهش
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در . رسديان ميخ هم به پايتاريوسته و بي منفصل، ناپيها"رخداد"بعد دوران 
اش در سده نوزدهم، مارکس خ و کشفي تاريروند انکشاف شناخت انتقاد

 يري است بر تعهد و درگيمتک" يستيه مارکسيفرض. " استيچهره مرکز
خود  اشي که مارکس در سرتاسر زندگيا، نکته)سيپراکس (ي و عملينظر

، از جمله "هيسرما"تا " ستيفست حزب کمونيمان"از :   بند بوديبه آن پا
 يهايژگين همه از ويا.  که از مارکس الهام گرفتنديگرانيشه و کنش ديدان
ه است که يخ، چرا که با سرماي تاريژگين رو از ويبودند، و از ا" هيسرما"

 يزي آن چأه منشي، سرما"يستيه مارکسيفرض "يبرا. شوديخ کشف ميتار
  . نام نهاد" خ جهانشموليتار"است که کانت بر آن 

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

خ ين تاريا.  استيرخدادري و غيرخطيده، غيچيخ پيتار" يستيه مارکسيفرض"
، از سال ۱۸۹۵ - ۱۸۴۸ يهاسال: اندمي قابل تقسيزي متمايبه دوره ها

 -۱۹۱۴ يهاتا سال مرگ انگلس؛ سال" ستيفست حزب کمونيمان"نگارش 
 - ۱۹۲۳ يها جنگ و انقالب؛ ساليهازم، ساليس، بحران در مارک۱۹۲۳
چپ نو؛ و از  "ي سال ها۱۹۸۹ -۱۹۶۸زم؛ يني سلطه استاليها، سال۱۹۵۳
" يستيه مارکسيفرض"در . هي سرماي موقتيروزي پيها تا به امروز سال۱۹۸۹
ه يشوند و نه بر پاين مييه تعيخ سرماي بر اساس تاريخي تاريهادوره

ن يک چني يبررس! لسوفيا آن فين ي اي فرديهااورا بي ق وي، عالاحساس
 نقد يخي تاريستياليل ماتريه و تحلي و تجزيک بررسيد بر اساس ي بايخيتار

امروزه  .زم باشديه مارکسي و نظريستيخ مارکسي نقد تاريعنيزم، يخود مارکس
زم يش، بحران و افول مارکسيدايخ پي پرداختن به تارين امر نه تنها به معنايا

ها ستيه آن گونه که مارکس و مارکسي مثابه امکان فرارفتن از سرمابه
 که يا بالقوهيهاها و فرصتتيد از موقعين بايدند، بلکه هم چنيفهم



  .                                                               يتاز اسطوره تا واقع: وي بدآلن / ٨٥

 
www.hks-iran.org 

 گرفت يسه پي منحط و دگردياگونههها را با آنيزم از دست داد، و يمارکس
 ين امري چن. قرار داديوستند، را هم مورد بررسيخ پيتا آن که سرانجام به تار

 يعنيبود، " يستيه مارکسيفرض"زنده يچه که برانگسر است که آني ميتنها زمان
 و ياتياست، بتواند عصب حيزم به مثابه چشم انداز و سيه مارکسيفرض
خ، ي تاريهاتين کالن روايزم در بيچرا که مارکس. خ مدرن شودي تاريمرکز
  " ست؟يزم چيمارکس"ن است که يامروزه پرسش ا. ن استيترکالن

  
 نيترکوچک يستيکمون جنبش خيتار اش اززدهشتاب يبررس در ويبد

آلمان  در انقالب شکست:  کندينم آن ياسيس مهم يدادهايرو به يا  اشاره
 کشتار و ۱۹۲۸ سال در نيچ اول انقالب عيفج شکست ؛۱۹۲۳ سال در

 که يستينياستال نترنيکم نادرست يهااستيس واسطه به ستيکمون هزاران
 سازمان را شمشهور يطوالن يمائيپ راه  در مخالفت با آنمائو تا شد باعث
 در نياستال نقش کند؛ يدهنوسازمان از را نيچ ستيکمون حزب و دهد

 ينابود و مسکو محاکمات فرانکو؛ يروزيپ و اياسپان انقالب شکست
 ؛ني در دوران استاليت در شورويرکمونسيست و غيها کمون ونيليم
 دنيرس قدرت به  آلمان که منجر دريستينياستال نترنيکم غلط يها ستايس
 ستيکمون حزب اسفبار سرنوشت تلر؛يه -  نياستال يمان دوستيپ و ؛ شدتلريه
 اشغال ؛يشرق آلمان در کارگران سرکوب دوم؛ يجهان جنگ انيپا در وناني

 اثر در ياندونز در ستيکمون هزار ۸۰۰ از شيب کشتار ؛يچکسلواک ينظام
   .مائو صدر ياسيس يمش از يرويپ

  
 يااشاره نيترکوچک ويبد که معاصرند خيتار يدادهايرو از يهائنمونه هانيا

" رخداد "هانيا ويبد فلسفه بر بنا که چرا است ويبد با حق. کندينم هاآن به
 از. ينياستال يعيفجا يعني ،هستند" اروانمود "يهمگ هکبل شوندينم محسوب
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 اريبس ستيکمون حزب موضع يستيکمون جنبش آورهفاجع يدادهايرو انيم
حائز  تلريه دنيرس قدرت به زمان تا ۱۹۳۰ يهاسال فاصله در آلمان رومندين

 اريبس ياقتصاد بحران در آلمان جامعه هاسال آن در. است يشتريب تياهم
 کيهر که داشت وجود کشور در مهم ياسيس يروين سه و برديم بسر يژرف
 از بودند عبارت حزب سه نيا. داشتند را هاتوده يآرا سوم کي تيماح

 و طلب، اصالح دموکرات اليسوس حزب ،يستينياستال ستيکمون حزب
 کشور ياسيس اوضاع از آلمان ستيکمون حزب يابيارز. يتلريه يناز حزب

 جهينت در و است کارگر طبقه به خائن کراتودم اليسوس حزب که بود نيا
 و ياپنبه و يتوخال بيفر عوام حزب کي تلريه حزب و است ياصل دشمن
 نترنيکم هيتوص به البته (ستيکمون حزب ياسيس موضع. است يفرع دشمن

تا وهله  شوند موجب يکراسودم اليسوس با مخالفت با که بود نيا) ينياستال
 سرعت به شيهابرنامه واسطه به هم تلريه. د رسقدرت موقتا به تلريهنخست 

 منتقل ستيکمون حزب به قدرت گاهآن و داد خواهد دست از را وذشنف
" ماوراچپ "ظاهر در يابيارز نيچن کي يبرا ميعظ يبهائ تي بشر!شد خواهد

 ويبد که ياياسيس خط که داد ميخواهنشان يبعد صفحات در. پرداخت
 ستيکمون حزب موضع به اريبس شباهت کنديم هيتوص فرانسه در امروز
  و تشکلحزب مخالف ويبد خوشبختانه. دارد هاسال آن در آلمان ينياستال
از تعداد شاگردان کالس   همهوادارانش که ندارد يحزب تنها نه و است
  .کنندياش تجاوز نم درس

  
 يستيکمون جنبش خيتار يدرآورد من و سبکسرانه خوانش از پس ويبد

 قالب در نوزدهم سده در يستيکمون دهيا که رسديم جهينت نيا به يتاکنون
، و امروزه "ي دولت-يحزب"ستم در شکل يود، و در سده بب" ياتوده جنبش"
ه يفرض"ها  آنين دو الگو نه مطلوبند و نه مناسب، و به جايک از ايچ يه
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توسط " يستيکمون جنبش" خيتار تيروا. دهديخودش را ارائه م" يستيکمون
ک از سه سکانس يشود و هر يم" زمين کمونيد"خ يت تاريل به روايو تبديبد

و يبد). ن، مائويمارکس، لن(امبر خودش را دارد ي پيميان ابراهير اديآن هم نظ
ا ياش عزم جزم کرده تا چون محمد، خاتم االنب"يستيکمون هيفرض" يهاهيبا آ
  . شوديستيان کمونياد
  
  رايگريد زيچ که ساده باور کي بر است يمتکو يبد" يستيه کمونيفرض "
" يستيکمون دهيا "از است عبارت زيچ آن و ميکن يدارهيسرما نيجانش ديبا

 قرار خود همت وجهه را" يستيکمون دهيا " يبازساز ويبد. است ممکن امر که
 انصاف ديبا يول است نوشته باره نيا در ياريبس متناقض مطالب وا .استداده

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

 آثار هيکل در. است يطبقات برخورد نبود ،خورديم چشم به ويبد يها نوشته
 او يتوجهيب. ميکنينم مشاهده جامعه در طبقات مقوله به يااشاره نيترکم او
 يلسوفيف از البته که (است، يوشفرام و يانگارسهل يرو از نه نکته نيا به
- به قايدق بلکه) اشيستينه مائوئيشي، آن هم با آن پاست ديبع اريبس ويبد رينظ

 آن از اي و) آن يستيمارکس يمعنا به (طبقات وجود به او باور عدم واسطه
 اثبات يبرا کنديم گذرا ياشارات طبقات وجود به که يموارد در ترمهم

 ياسيس و ياجتماع مسائل به يطبقات برخورد بودن يرعلميغ و بودن نادرست
 درباره شناخت ي، جستاراخالق" کتاب وستيپ يامصاحبه در او. است

  :ديگويم نيچن اش "ش ر
  

 تيوضع است کرده رييتغ که يزيچ نيدوم گذشته سال ستيب يط در«
 دولت يطبقات استيس دهيا به ما يطوالن يهامدت يبرا. است" طبقه"
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 و ابتکارات که ميباور نيبرا امروزه،. ميباورداشت رهيغ و يطبقات
 کنند،يم انيب طبقه کي ندگانينما مثابه به را خود که ياسيس ابداعات

 سر به عمرشان{ اندداده انجام بدهند، انجام توانستنديم که را هرچه
 قابل ابزار کي طبقات از يستيمارکس ليتحل گذشته در. }استآمده

 يهاحرف از يبرخ يکل شيگرا که باورم نيا بر. بود ياعتماد
 گردم،يبرنم مساله نيا به گريد! اندشده ديأئت مارکس، ياصل يشهود
 سر بر مساله. ميندار زميمارکس در نظر ديتجد به هم يازين اصوال
 طبق بر که است يستيمارکس ديد نيا گذاشتن سر پشت و رفتن فراتر

 يندگينما استيس توسط که جامعه در موجود ينيع يهاگروه آن
 و بود مهم گذشته در ديد نيا. دينام ياجتماع" طبقه "بتوان را شونديم
 کرد شروع نکته نيا از توانينم گريد من نظر به اما امروزه. قدرت با
 از ميتوان يم ما البته. ساخت استوار را خود" طبقه "دهيا بر اي و

 تضادها و تناقضات از ،ياسيس يهاتيوضع از ،ياسيس يفرآشدها
 نيا توانينم وجهچيه به گريد اما. ميکن شروع }ييمائو اصطالحات{
 گريد انيب به. کرد يبند فرمول يطبقات يبازنمودها در را هادهيپد
 استيس "اي و باشد توانديم" يرهائ استيس" ايفقط  استيس

 يعلم مطالعه و يبررس کي در يعني ،)يطبقات استيس نه" (يارتجاع
 در را استيس توانينم جامعه، در طبقات کارکرد نحوه از ينيع و

  . ٧٥»ختير طبقات قالب
  

 کانت ميمفاه و روديم شيپ يکانت اخالق يسو به آشکارا ويبد کتاب نيا در
 در  .رديگيم کاربه يستيمارکس ميمفاه هيعل ميرمستقيغ و ميمستق طوره ب را

                                                 
75 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal. 
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 کل منافع با رابطه در فقط" حق  "و ،"بد  "،"خوب" ياخالق ميمفاه زميمارکس
 در يعني ابد،ييم يعنم که است  زحمتکشيها و تودهمزدبران و کارگر طبقه
 با رابطه در نه و زحمتکش يهاانسان يماد يزندگ طيشرا بهبود با رابطه
  :  سدينويم ويبد. جامعه" عام "منافع
 يتقيقح چيه منافعش، يريگيپ در غرق ،يانسان - وانيح نيا يبرا«

   همانا معتبر" اخالق "تنها او يبرا... ندارد وجود
  }!ستيچ منظورش که دانديم شيخدا{.» است" هاقتيحق اخالق"

  
 صاحبان توسط يدارهيسرما نظام در مزدبران و کارگران که تيواقع نيا اما

 ي بلکه امروزه حتمسلم" قتيحق "کينه تنها  که شوند،يم استثمار هيسرما
 و يستياليسوس انقالب کي يپ در که تيواقع نيا و است، مشمول هجهان
 برنديم" نفع "زحمتکش يها تودهکارگران ،يستياليسوس جامعه کي يبرقرار

 ساده قتيحق ود نيا اگر حال ،است يگريد  مسلم"قتيحق "کي خود هم
 هستند" منافع "براساس صرفا  که چرا دنشوينم محسوب قتيحق ويبد يبرا

 يد ارتجاعي عقايبه آشغال دان ديبا را اشفلسفه کل و يئويدب" قتيحق "پس
  .دفرستا

  
 يطورآن" خالقا "با اشانرابطه و ،"رخداد "،"قتيحق "يفلسف هينظر اگر يحت
 نيا ميشويم مواجه آن با که يمشکل نياول م،يريبپذ را دارديم اظهار ويبد که

. ميانبوده روبرو ندپس اخالق و خوب يدادهايرو با فقط خيتار در که است
 ،شونديم محسوب يراخالقيغ ويبد اريمع با که ياريبس يرخدادها خيتار در
 راديا نيا به خود ويبد البته. اندنبوده کم هم تعدادشان و داشته وجود هم

 دارد اشاره يتلريه زميناز ظهور به خودش و است واقف اشهينظر به ياساس
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  يعني نهد،يم اسم ٧٦"وانمودار" آن بر لکهب داند،ينم" رخداد "کي را آن يول
   دراو. نامديم "فاجعه" را آن هم يگاه و "يرواقعيغ و يا باسمه رخداد"ک ي
  :  سدينويم يتلريه آلمان در يناز ميرژ با رابطه 
  

 از اشگسست ،"رخداد "به يوفادار برخالف" وانمودار "به يوفادار« 
 بسته يگرائخاص کي بلکه ،"يهت"  يتيجهانشمول کي نه را تيوضع

  کي وانمودار يارتقا توسط - يته. کنديم ميتنظ مجرد مجموعه کي
 نيا اشهدف اش،تيجهانشمول با همراه جا نيا در - "ذات-رخداد"

 را" همه " که چه هر که معنا نيبد. بازگردد بتواند ذات نيا که است
 است مرگ از متفاوت که چه آن و است، مرگ دهد،يم قرار مخاطب

 يمعنا به لزوما جا نيا در" همه. "يآلمان ذات خدمت در است يبردگ
 تعداد بلکه ست،ين" همه "کي ذات که چرا -ستين يآلمان جامعه ذات
  .٧٧»شوديم مسلط" همه "بر که است ياندک

   
 با رابطه در استاد يهانوشته از که يجائ آن از ويبد يرانيا انيدانشجو از يکي

او  از يامصاحبه در آوردينم در سر يزيچ" وانمودار "و" دادرخ "نيب تفاوت
  : ديگويم ويبد. سازدروشن شتريب را تفاوت نيا که خواهديم

 ،يته" رخداد  "کي که يحال در. است" يرخداد نمودار  "کي فاجعه« 
 در. دهديم ندا را يته شدن پر اما فاجعه کند،يم احضار را تيوضع
 و است قتيحق کي ينگيتک تيجهانشمول ريرگد" رخداد " که يحال

                                                 
 خود آنان و کرده خذا هاستيمدرن- پست از را واژه نيا او. رديگيم کار به را Simulacrum کلمه ويبد -  ٧٦

 قرار برابرش در را "باسمه"يا  و "ننموظاهر" ،"فرتور"ي هاواژهي فارس زبان در. اندکرده اقتباس افالطون از
 .را پيشنهاد مي کنم "کردن وانمود"  شهير از، "وانمودار" واژه من. اندداده

77 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal, p74. 
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 دخو بطن در را تيانسان جهينت در و آورديم شيپ کامل تيوضع کي
 آن و دهديم سازمان را ذات کي ارعاب فاجعه برعکس دارد،

 از. کنديم محدود را دارند" يستگيشا "تيانسان در که را يزهائيچ
 و کرانيب کار کي در قتيحق که شوديم استنباط نيچن رخداد کي

 توانديم ياتفاق "گفت توانيم  فقط که ياگونه به است، ناتمام
. دارد فاصله اشيهست با - فعال - قتيحق کي رابطه نيا در". افتديب

 سروکار فاجعه با م،يکن حکم قتيحق جا نيا -حضور به که يزمان
 تيوضع که است، يرواقعيغ جا نيا -يهست نيا يگوئ. ميدار

- داشتن وجود بر دادن يگواه راه تنها که کند،يم اومتمق دربرابرش

 به نامناسب که هست، جا نيا چه آن که ميبگوئ که است نيا اش
 يهست خاطرنيا به وجودش، بطن از سربرآورده مثال قتيحق حال
 کي ۱۹۱۷ اکتبر فيتعر نيا با. باشد -دينبا-جا-آن که دارد

 کي ۱۹۳۳ در تلريه دنيرس قدرت به که يحال در است" درخدا"
 زيتم قابل يشناخت يهست لحاظ به دو نيا تفاوت  ".وانمودار "فاجعه
 دوران گذشت هم که در آن چه آن يگذار نام حال نيع در است،

  .٧٨»قابل خوانش است
  
 آن و نشود آلوده يتلريه يناز دهيپد به" رخدادش "يايدن که نيا يبرا ويبد
 نيترفهم رقابليغ به سازد خارج اشنزهم و پاک" رخداد" جرگه از را

 را اشيفلسف ريتزو و شوديم متوسل يجوج و مأجوجاي زبان يهايبندباز
 مخالف را خود همواره که يحال در ويبد. سازديم انينما يوجه نيبهتر به

                                                 
78 - Alain Badiou, entretien avec un étudient:  

http://www.lasca.fr/pdf/entretiens/Alain_Badiou.pdf 
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 يسوا او، از شده گفت باز جمله نيهم در کنيول کند،يم اعالم يکانت اخالق
 ديبگو خواهديم و شوديم متوسل يکانت استدالل همان به اش،نگارش نحوه

 در نه و بودند" همه "نيمب نه بودند نژادپرست و گرايمل چون هايناز که
 در را) يکانت يهامقوله و احکام يعني (استدالل نحوه نيهم اگر". جاهمه"

 ادهاديرو نيا م،يببند بکار نيچ يفرهنگ انقالب اي و فرانسه ريکب انقالب مورد
 تمام در اصوال. شونديم خارج" قتيحق فرآشد "و" رخداد  "جرگه از هم
 يبرا نه و بوده" اجهمه  "در نه نامد،يم" رخداد "ويبد که يخيتار يدادهايرو
 جا همه در نه و يگريد بخش هيعل جامعه از يبخش همواره ،" کسهمه"

، سلطنت و کليسا هافئودال هيعل جامعه از يبخش فرانسه انقالب در. اندبوده
 راه ندگانيپو "هيعل مائو خود قول به هم نيچ يفرهنگ انقالب در و بودند
 است" رخداد" به يطبقات غهبص انتساب با تنها". نوپا يبورژواز و يدارهيسرما

 و تناقض دچار ويبد چونهم و ديرس ينيع و يعلم شناخت به توانيم که
 مهين – ستيمائوئ مهين نيا و،يبد رياخ يهانوشته در. نشد يگوئ پال و پرت

 بلکه شودينم دهيد ينشان يطبقات برخورد از تنها نه ،پرمدعا و خجول براليل
  . زديخيبرم هم آن با مخالفت به صراحت با يموارد در
  
 ،ياسيس ،يهنر، يفرهنگ ،يادب يهانهيزم همه در که لسوفيف يويبد
 مقاله صدها و کتاب هاده شقع  ويقيموس ،يفلسف ،يروانکاو ک،يدئولوژيا

 در را شدن کمي و ستيب سده هگل + مارکس قصد خودش گفته به و نوشته
 که غايدر سد،ينويم" يستيکمون هيفرض" بارهدر کتاب نيچند و پرورانديم سر

 علم، و هنر فلسفه، يسپهرها برخالف. سپارديم يفراموش به کامال را اقتصاد
 استثمار،. دارد سروکار مردم روزمره يزندگ با که است ياحوزه اقتصاد سپهر

 آنان که بهتر چه پس. کرد يالپوشان ي باففلسفه با شودينم را فقر و يکاريب
 عاج برج لسوفيف ستهيشا افتاده پا شيپ مسائل نيا اصوال. ميريبگ دهيناد را
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 تتشکال لسوف،يف ريغ و يمعمول يهاآدم برعهده را آن ديبا و باشدينم نينش
 يهاسازمان کاها،يسند ،يکارگر تشکالت ،ياسيس احزاب رينظ يارزشيب

 نيهم با را اشمخالفت صراحت با که ما لسوفيف تازه. وانهاد يردولتيغ
 کرده اعالم بارها اند،بوده هم مضر بلکه دهيفايب فقط نه او نظر از که تشکالت

 را کانما نيا وا به که فرانسه کشور نيهم در که ديبکن را تصورش. است
 يکسان چه را انيب يآزاد نيا اوال  بزند، را هاحرف نيا يراحت به که دهديم

 اگر که ديبکن را تصورش يالحظه يبرا يثان در و اندآورده فراهم شيبرا
 از يدمار چه يدارهيسرما بودند،ينم ييکايسند تشکالت و احزاب نيهم

 گشتيبازم هفدهم سده تيوضع به جامعه حالت نيبهتر در. آورديدرنم مردم
 کردنخفه حقوق،يب کارگران زدنشالق کودکان، از دنيکش يگاريب(

 مگر م،يبرو دور راه چرا). ما چشم يجلو نمونه رانيا در زنان و بدستان  قلم
  . مياکرده فراموش را مزيناز دوران آلمان

  
 به يحزب تشکل و سرآمدههب عمرش" حزب "امروزه که است يمدع ويبد

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

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

 و هدف که شد متوسل" حزب "به يانقالب استيسستم يدر سده ب«
 خود نيزم يرو بر رفتن دولت مصاف به از بود عبارت اشفهيوظ

 درگذشتن و يائدز دولت يبرا يدولت قدرت گرفتن دست به و دولت
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 .٧٩» دولت امر از
  
 نام "يجنگ ميپاراد "آن بر که کياستراتژ برنامه و طرح نيا ويبد نظر از
  . ديگرائ يتمرکزگرائ به ينهائ مرحله در ستميب سده در نهد،  يم
  
  :سدينويم يگريد کتاب در او

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

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

  
   :سدينويم"  درباره شناخت ش ري، جستاراخالق "ا در کتاب يو 

م يده باور داشتين اي من و دوستانم به ا۱۹۷۰ دهه يهاتا اواخر سال«
اما . داردي را مفروض مياسي حزب سي بخش نوعيياست رهايکه س

" دون حزباست بيس"م که يادهي رسيده کامال متفاوتيک ايامروزه به 
  .٨١».ميناميم

  
" يحزب "مدل گريد که ديگويم بلکه است" حزب "مخالف خود تنها نه ويبد

 است نيا تيواقع .آنند مخالف يکسان چه که ديگوينم او اما ندارد، يطرفدار

                                                 
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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 چه تشکالت جاديا يبرا يآزاد نبود ا،يدن از يامالحظه قابل بخش در که
 يکشورهائ آن در و است هاتوده ياسيس مساله نيعمدتر ياسيس چه و يصنف
 عمدتا  ،برخوردارند يبورژوائ يستيپارلمانتار يدموکراس يطوالن سابقه از که
 احزاب خطرناک رشد شاهد ،يدارهيسرما رفتهشيپ يکشورها در

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

 امتحان يحزب يالگو ،"زميکمون "به دنيرس يبرا که باشد نيا منظورش ويبد
 سيپار کمون يالگو به او رو نيا از و است شده مردود و داده را خودش

 کمون که است نيا در ويبد يبرا کمون يالگو تيبجذا. است دوخته چشم
 نه بود، يخصوص تيمالک هيعل نه يعني نبود، آغشته" چپ "يسلب ميمفاه به
 تنها کمون. هيسرما شدنيجهان هيعل نه و زمياليامپر هيعل نه ،يدارهيسرما هيعل
 ويبد. يفراطبقات و محتوا بدون" دولت "مقوله هيعل همآن و بود،" دولت "هيعل
 اريبس طيشرا يبرا هم وآن اندديم اشمحاسن را کمون شکست عوامل قايدق

 به اصوال او. ندارد يمرز و حد لسوفيف نودب ستيفرمال. يوزامر متفاوت
 .پردازدينم کمون شکست علل

  
 کي طرفدار نه و است ستيآنارش کي نه ويبد که کرد اشاره ديبا معهذا

 بدون استيس يمعنا به "حزب بدون استيس" او يبرا. خودجوش انقالب
 نداشته يکار ولتد با که است ياستيس يمعنا به بلکه. ستين يدهسازمان

 نيب در. است يقيطر هر از يدولت قدرت کسب دهيا مخالف دايشد او. باشد
 کار اجازه فاقد يخارج کارگران به فقط رياخ يهاسال ياجتماع يهاجنبش

 از بخش نيا ويبد نظر از. است داده نشان عالقه فرانسه در اقامت اجازه اي و
 جهينت در. باشنديم معاصر يدارهيسرما نظام يتضادها تمام حامل کارگران

 يکشورها او نظر از. باشنديم جامعه" ريناپذيآشت "بخش تنها و تنها آنان



 

 
www.hks-iran.org 

 بر انضباط عمالا  و دستمزد و ديتول نهيهز کاهش يبرا ثروتمند يدارهيسرما
 نيا هرچند. شونديمتوسل م "يرقانونيغ "اي و مهاجر کارگران به ،کارگران

 و انه،يگراکاهش انه،يگراساده اريبس است يديد کنيلدارد و تيواقع نکته
  .يعلم تا يانسان - ياخالق شتريب است يبرخورد. انهيگرااغراق
 
 در. ستين قائل ياسيس هوزن نيترکم مزدبران و يديتول کارگران يبرا ويبد 

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

 هيعل ياجانبه همه حمله به کار قانون رييتغ قيطر از دارانهيسرما يسو از
 جنبش نيا. است زده دست فرانسه در کارگر طبقه يخيتار يوردهاستآد

  و برطبقدربرگرفته را نفر  هاونيليم و است شده ماه نيچهارم وارد ميعظ
 که ويبد آلن. رديگيدربرم را انيفرانسو تياکثر ،حکومت خود يهاينظرپرس
 ناريسم هم و کنديم يسخنران هم يتياهمکم اي و يتياهميب مساله هر درباره

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

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

  . گردنديبازم خود يهاخانه به سپس و پردازنديم ياجتماع مسائل در نظر
  

 کامال ياجتماع يمحتوا و تيماه ود با جنبش  دونيا به ويبد برخورد نحوه
-خرده. است ويبد يتوخال" چپ يماورا "فلسفه کل ينما تمام نهيآ متفاوت،

 شود،يم يانقالب يليخ که يوقت حوصلهي، مستأصل و بي ناراضيبورژواز
  هضم غذاي براو کنديم صرف يجمهور دانيم در خانه يجا به را اششام

با و ک ماه ي گذشت  ازپس. دهديفرام گوش رانيمعرکه بگ يسخنران به
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 !هم به سرآمد" ستادهيا يهاشب"الت، عمر يدن تابستان و فصل تعطيفرارس
 اشيدانشگاه دفتر از و نرفت يجمهور دانيم به خودش چگاهيه ويبد البته

 را رخدادش ،"سيپار در ينيخم امام "سبک به شينارهايسم نوار پرکردن با
  .کرديم يرهبر دور راه از
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        روسوروسوروسوروسو    ژاکژاکژاکژاک    ژانژانژانژان    وووو    ييييوئوئوئوئيييي بد بد بد بدبخشبخشبخشبخش    ييييرهائرهائرهائرهائ    استاستاستاستييييسسسس

 دنيکش بطالن خط از پس او. ندارد يسلب وجه فقط ويبد" يستيکمون هيفرض"
 به هم آن گذشته، سال پنجاه و صد در يستيکمون جنبش خيتار تمام کل بر
 عنوان تحت را خودش ياسيس طرح ،يدرآوردمن و يرعلميغ کامال ياوهيش
 در ويبد. دهديم ارائه" يبرابر کاليراد استيس "اي و" شبخ يرهائ استيس"

 يهانوشته خالفبر همه، فهم وقابل سيسل اريبس يسي انگلزبان به يامصاحبه
 :دارديابرازم نيچن اش،  فرانسهزبان به

 يريگجهت دو نيب يروشن تفاوت ستم،يب سده برخالف امروزه «
 دوران آن در. ستين دموجو] يطلباصالح و يانقالب [متضاد ياسيس

 نبودند، نظر هم متضاد استيس دو نيا قيدق تيماه مورد در همه هم
 و کيدمکرات- بورژوا يهااستيس نيب يتقابل که بود توافق کنيول

 نيچن کي که نيا مورد در گريد امروزه... است موجود يانقالب نهيگز
 نيب رتباطا جه،ينت در. ستين کار در يتوافق دارد، وجود ياساس تقابل
  . ٨٢»است شده ترناروشن و تر دهيچيپ استيس و فلسفه

  
که  يدوران در ،ديگويم ۲۰۰۸ سال در را مطالب نيا ويبدشگفت آن که 

 اليسوس نيب گريد  ورفته راست به شتريب چه هر يدموکراس اليسوس
 نيا واقع در. شودينم دهيد ي چندانيتفاوت زميبرالينئول و زميبراليل و يدموکراس

 اما. شديده ميشن برالينئول ئولوگدهيا اي و لسوفيف کي زبان از ديبايم حکم

                                                 
82 - Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, Critical Vol. 34, No.4, summer 
2008, p. 646. 
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 پاک از پس ويبد .است اشيمدع ويبد که است يزيچآن خالف تيواقع
 :سدينويم انقالب و اصالحات نيب تفاوت کردن
 استيس کي قيطر از ديبا بخشيرهائ استيس يفلسف يبارور«

  .٨٣ »ابدي تحقق عنوان نيمه تحت و يبرابر کاليراد
 
م منظور ينيبب. است ،"رخداد  "مقوله ازبعد  ويبد دوم معجزه" يبرابر" مقوله

 :ستيچ" يبرابر"و از يبد

 مساله شغل و درآمد ،مقام .ندارد اشاره ينيع زيچ چيه به" يبرابر... "«

 انهيجو يتساو اصطالح به زندهي برانگيروهاين منظور. ندستين يبرابر

 . است يذهن يامقوله يبرابر. ستين هم اصالحات و هاقرارداد

 ياسيس جنبش" اي و ژوست سن "يعموم يآگاه "در ديبا را  يبرابر
 چيه به يايبرابر نيچن . کرد جو و جست دون مائوتسه "ياتوده
 رفاه به يربط چيه عالوه، به . ستين ياجتماع برنامه کي وجه

  .٨٤»است زيتجو کي ت،اس ياسيس حکمت کي . ندارد هم ياجتماع
 
 : سدينويم يگري ديدر جا او

 را خود چارچوب نه و دارد،يم مفروض را يانيپاه قطن  نهيبرابر«
 يچيپنسخه خود، ياجرا محدوده مورد در نه و کند،يم محدود

 در روزها نيا که يکل حکم. اجراست قابل تيفورهب يبرابر. کند يم
 يخوب نشانه خود کنند،يم درصا يبرابر بودن اليخ و خواب مورد
  .٨٥»است

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

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

85 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 معادل  را زميکمون که روديم شيپ جا آن تا" يبرابر "از شيستا در ويبد
 هيعل" يبرابر" کسب يبرا خيتار طول کل در مردم يهاتوده يعموم مبارزات

 :سدينويمدر ادامه  او. کنديم فيتعر ،يدولت قهر
 بدو از ديترد بدون ،يبربرا ناب دهيا کي مثابه به يستيکمون هيفرض«
 هاتوده کنش که آن مجرد به. است داشته وجود هادولت شيدايپ

ما  ، پردازنديبه مقابله م يدولت قهر با خواهانه يبرابر عدالت نام تحت
 .»ميهست يستيکمون هيفرض از يهائتکه اي و هيشاهد بروز ا شکال اول

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

 اما. رديگيم خود به رزمنده و کاليراد ياچهره »يدولت قهر با تيضد
 يتساو کي ست،ين يفلسف مقوله کي ست،ين ذات به قائم اصل کي" يبرابر"

 مناسبات در شهير که است ياجتماع رابطه کي يبرابر .ستين قانون برابر در
 انقالب رياس آشکارا ويبد. رددا آن حافظ ياسي سيو نهادها ياقتصاد
 در ديبا را روسو ژاک ژان اتينظر از اششيستا و است فرانسه يبورژوائ

 :سدينويم او. ديد رابطه نيا
 اراده اريمع را" يبرابر  "که درويم شيپ جاآن تا روسو ينيزبيت«

 يعموم اراده. است ياساس نکته کي نيا. دهديم قرار يعموم
 به يبرابر... خودشان به مردمان همه مشترک علقت از است يا رابطه
 عکس اقيس نيهم به. است استيس يعموم اراده يذات انيب کي مثابه

 انهيجو يرتساويغ هياظهار هرگونه يعني. است صادق هم نکته نيا
 ياجتماع داد قرار کتاب در مساله نيترتوجه جالب. است ياسيسضد

 و است استوار رخداد بر که ياهلودابرش منظم اتکاء با که است نيا
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 انيم يکينزد ارتباط ک،يتفک رقابليغ و مندروش ياعمال سلسله
 .٨٦»کنديم برقرار يبرابر و استيس

  
 متوسل" فرانسه ريکب انقالب "به اتشينظر اثبات در ويبد که آن شگرف

 يتنفر چه رد،يگيم کار به" رخداد "واژه انقالب کلمه يجا به کنيول شود  يم
 !انقالب کلمه از
  

 طبقات نيب يصور يبرابر او که بود نيا در واقع به روسو" ينيزبيت"اما 
 يمخف" يعموم اراده "عنوان تحت را يواقع ينابرابر واقع به يعني متخاصم

 سده در کنيول د،يبخش روسو بر را نيا بتوان ديشا جدهميه سده در. کنديم
 را ياطبقاتفر ديد نيچن خاطر به روسو به دادن" ينيزبيت "نسبت کمي و ستيب

 هيفرض "درچارچوب هم آن د،يبخش ويبد به توانينم عنوان چيه به
 :کنديم فيتعر نيچن را" يبرابر "مفهوم روسو ژاک ژان !"يستيکمون
 صاحب اندازه کي به همه که شود امعن نيچن دينبا يبرابر واژه«

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

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

 

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

87 - Jean-Jacques Rousseau, Social Contract, or Principles of Political Right, Book 2, 
Chapter 11, p. 96. 
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 و است استوار يخصوص تيمالک از دفاع هيپا بر روسو ياقتصاد اتينظر
. کنندگان ديتول خرده يبرا يرابرطلبب ينوع هيپا بر هم اشياسيس اتينظر

 زميکمون با يارتباط و بود خواهيجمهور يبورژوا کي ياسيس لحاظ به روسو
 نظام کي از دفاع در روسو ياقتصاد و ياجتماع -  ياسيس اتينظر. نداشت
 به که است آن از ترشناخته گر،اجحاف زميفئودال برابر در يدارهيسرما عادل
 از روسو يجتماع اداد قرار. باشد يازين مقاله نيا در نآ جانبه همه حيتوض

 دهد،يم ارائه است،" عام اراده " معرف که يهمگان مقبول مفهوم کي دولت
 مدرن يهادولت مگر .يدوران هر حاکم طبقه دگاهيد ،يرطبقاتيغ يدگاهيد

 خود هاست، آن مخالف دايشد ويبد  کهي امروزيستيپارلمانتار - بورژوا
 را خود امروزه هاحکومت نيا مگر. ستندين روسو يهادهيا املتک محصول

 که يسرکوز مگر فرانسه نيهم در. کنندينم يمعرف" ملت اراده "ندهينما
 يهمگ ستياليسوس اوالند يحت و ستيفاش لوپن است، ويبد کتاب نام عنوان
 قمتعل روسو. داننديم ملت" يعموم اراده "ندهينما از ريغ يگريد زيچ را خود

 نقش خودش ندورا در که بود ياطبقه يسخنگو بود، يگريد دوران به
 از گاهچيه روسو. يترقصعود و م حال در يبورژواز يعني داشت، يانقالب
 اراده گفت،يم" يعموم اراده "از که يزمان يحت روسو. نزد حرف زميکمون

 ورانشهيپ و دارانهيسرما ،کارگران ،انارباب دهقانان، ،دارانبرده بردگان،"
 اليما و خواست روسو ،امر تيواقع در. کند منعکس خواستيم را" خرده

 در يبورژواز. کرديم بازتاب را زميفئودال هيعل مبارزه حال در يبورژواز
 کرديم جيبس ستيبايم را جامعه طبقات و اقشار هيبق زم،يفئودال هيعل نبردش

 کي مقام در که بود نيا در روسو ياسيس" ينيزبيت. "آورديو پشت خود م
 اراده "مفهوم قالب در را طبقه نيا خواست نيا يبورژواز دئولوگيا روشنفکر

 ياجتماع قرارداد کي روسو" يعموم اراده"مقوله . کرد فرموله" يعموم
 را يبورژواز يطبقات سلطه که است ياجتماع نظم و ساختار کي بلکه ست،ين
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 يستيپارلمانتار يدموکراس سرسخت دشمن نيا ويبد. کنديم و کرديم هيتوج
 يهانشيب و ميمفاه از قايدق کند،يم استدالل حکومت نوع نيا هيعل که يزمان

 آن کننده تيتثب و کننده جاديا يمبان واقع به که کنديم استفاده ياياسيس
 .اندبوده

  
 توانستند و بودند يمترق ديعقا جدهميه سده ياروپا در ياسيس ديعقا نيا اگر
 هيعل يمترق يبورژواز حول را يروستائ و يشهر زحمتکش يهادهتو

 در کم،ي و ستيب سده در امروزه اما، کنند، جيبس دربار و سايکل زم،يفئودال
کل از  شتريب مراتب به يوفرانس ي هاشرکت از ياريبس ثروت که يدوران

 "عام يبرابر "مفهوم که يعصر در است، روسو دوران در فرانسه کشور ثروت
 يجار يافراط راست اي و راستاستمداران يس زبان بر اکثر که است ياواژه

 داشته تواندينم هاآن فتني فرو هاتوده قيتحم جز يهدفتوسل به آن  است،
 کي با ريبگشاغل حقوقک ي يحت اي و کاريب فرد کي يبرابر. باشد
 طهيح ردوا اگر" يبرابر" مقوله! دارد يمعنائ چه تراست صاحب دار هيسرما

 سود و ،يخوار تنرا استثمار، افزونه، ارزش مقوالت به اگر نشود، اقتصاد
 يقانون يهاروش به که کس آن کند؟ بالدن توانديم را يهدف چه نپردازد،

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

 ؟ستندين" برابر " يدارهيسرما قانون برابر  دردو ، مگر هرکندي مدارخدشه
" يعت انسانيطب"سد که ينوي ميجتماع اداد قرارژان ژاک روسو در کتاب 

سه يدارد تا در مقاي را مفروض ميا"يعيت طبيوضع"ک ياو . د آزاد شوديبا
ت يوضع"ن ي روسو ايبرا. با آن بتواند جامعه معاصرش را به نقد بکشد

 سده ييبورژوا" براليل"داند، همان جامعه يآل خود مدهي، که جامعه ا"يعيطب
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وان، يک حي، به مثابه عتيطبن باور بود که انسان در ياو بر ا. جدهم بوديه
اما انسان . اش بوديوانيط حي شرايعيز طبيازها و غرايآزاد نبود، بلکه برده ن

 که  يدر دوران. ديآي نائل ميباالتر" ي مدنيآزاد "کي به يعيجامعه طبدر 
 هنوز يجدهم، بورژوازي در سده هيعنين مطالب را نوشت، يژان ژاک روسو ا

ت يوضع"منظور روسو از . ت نشده بوديدر راه بود و کامال مستقر و تثب
 و ي بالقوه فرديهاييجاد شود که تواناي ايطيد شراين بود که بايا" يعيطب

ن امر يهم هم" يزم مارکسيکمون"ها هدف بعد. ها متحقق شوندان انسيجمع
ار به ينزد روسو که شباهت بس" يزم بدويکمون "يالت و آرزوهاياما تخ. بود

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

  
ها و آرزوها ديافته به سرعت نويم ي تعميدارهيحت سرمات ييجامعه بورژوا

چنان که ژان ژاک نه آن" يعيت طبيوضع"گر يد. ر پا گذاشتيه خود را زياول
 يعنيف کرده بود ي که هابز توصي کرده بود، بلکه به آن طورينيبشيروسو پ

 که ژان ژاک روسو قصد يزيقا آن چيمتحول شد، دق" ه همهيجنگ همه عل"
در جامعه نه تنها " تخاصمات"د يط جدين شرايتحت ا. ه با آن را داشتمبارز

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

زم يکمون. "ردرا با خود آو" استثمار"اش شر يکيالکتي تحول ديد در طيجد
 يآزاد ساز "يعني همان ادامه اهداف ژان ژاک روسو، ياهياز زاو"  يمارکس

 يط کامال متفاوتي است اما در شرا هاانسان" ي و جمعي بالقوه فرديهاييتوانا
ن ين است که بر ايو در اي آلن بديراد نابخشودنيا.  متفاوتياو در جامعه

 .گذارديتفاوت مهم آگاهانه سرپوش م
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ن يقا منطبق ايبخش او دقيياست رهاي و سيمارکس" يستيه کمونيفرض"
 معضالت و  ي آن دوران و پاسخگويتحوالت مهم در جامعه مدرن بورژواز

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

ن تحوالت خود را در قالب خواست يکل ا. ن تحوالت بودندي مهم ايهامدآيپ
از ي حصول به آن  ني نشان دادند که از نظر مارکس برا ي اجتماعيدموکراس

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

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

 با مسائل و ييواري، در رو"يدموکراس"و " زميبراليل "يعني مانوفاکتور، يدار
نشان نقد بهشان را يثمري و بيتيکفايد سده نوزدهم، بيمعضالت دوران جد

 .داده بودند
  

شود، ي مواجه ميا نشدهينيبشين و پيف نويت با تکاليبا مارکس بشر
 مورد يارياند و تا حدود بس ماندهي که تا به امروز هنوز حل نشده باقيفيتکال

، سده نوزدهمه متحول شده يت سرمايدر وضع. اندهاهمال و مسامحه واقع شد
ابد، که خود به يي مضرورت ، اشتيناممکنقا به واسطه ي دقيدموکراس

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

                                                 
88 - Marx, “For the ruthless criticism of everything existing,” letter to Arnold Ruge 
(September, 1843). 
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ت يغاه ک باور بي". ستيبرال ني ليه دموکراسيزم عليونکم "يوجه دعوا
قدرت  ي اول انقالب در دعوايهاران در سالي که چپ در ايايستينياستال

ک ي ي برا. به خاطرش پرداختينيار سنگي بسيبها"  و بازرگانينيخم"ن يب
 با يي و آشنا۱۳۵۷ه انقالب ي اولي سال هايداد هاي از روي اجماليبررس

 با عنوان يمطلبران در قبال آن، مطالعه  ي چپ اي گروه هاياسيمواضع س
" زميکمون" مارکس ي برا.ميکنيه مي را توص٨٩ "رانيو ضد انقالب در اانقالب "

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

است مطالبه يق سين همه قرار بود از طرياما ا ".يي بورژوايهااستيس"از به ين
از منظر . دي طبقه کارگر که فاقد آن بود، بدست آيبرا "ييحقوق بورژوا"

دار شده بود، يزم که در دوران او پديزم و کمونيالين سوسيا مارکس خاستگاه
زم جامعه يکاليمنسجم رادان متأخر و متضاد توان بالقوه نايعبارت بود از ب

 يهاليه پتانسيمارکس در سرما.  بوديي که طالب نجات و رهاييبورژوا
زم يکمون. شتر را جستي بيزم و دموکراسيبراليفراتر رفتن از مطالبات ل

ستم در ير مارکس خارج شد و در سده بين رابطه، از مسي، در ا"يبعد"
ن باور يبر ا" يستيه مارکسيضفر. "زم غرق شديبراليزم و ليالين سوسيتخاصم ب

 فراتر ي و برايي جامعه بورژوايفي کيهاي دگرگونياست که مارکس برا
  .ص دادي تشخين توان بالقوه و نه آن تقابل را به خوبيرفتن از آن، ا

 
 اصطالح به حکومت کي ايدن يکجا چيه که نوشتيم يزمان روسو

 هادولت نيهم تکامل او. نداشت وجود اشيامروز مدرن نوع از کيدموکرات
                                                 

  :در و ضد انقالب در ايرانانقالب  صابر نيکبين، -   ٨٩
http://www.hks-iran.org/hks/pdf/s_v_e_2_4_p24_p36.pdf 
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 بود، دهيند را يدارهيسرما تکامل بود، دهيند را کيدموکرات اصطالح به
 و يستياليامپر مرحله بود، دهيند را فرانسه کشور خود يمارعاست يدارهيسرما

 عالقه مورد" يرخدادها "ک ازيچ ي نه هروسو. بود دهيند را شيآمدهايپ
 به توسل با ويبد .مورد نفرت او را" يهاوانمودار"  و نه بود دهيد را ويبد

 مجامع نسخه ويبد. بقبوالند  به مارا اش"يستيکمون هيفرض "خواهديم روسو
  سراغيکس مبادا تا چديپيم را يالديم اول سده تيحيمس يستيکمون -شبه

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

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

  
 يئبورژوا انقالبک ي نيب تفاوت آشکار دارکردنخدشه يادعائ نيچن
 با همراه يبورژوائ تيمالک روابط از گسست. است زميکمون و کاليراد

 درست. باشنديم زميکمون هياول انيبن در آن با مترادف يهادهيا از گسست
 را دربار و تياشراف يروبنا و يفئودال تيمالک روابط فرانسه بانقال که است

 و يبورژوائ تيمالک مناسبات تيتثب جهت در هانيا همه اما کرد، کن شهير
 رابطه نيا در انگلس! آن يالغا يبرا نه و بودند يدارهيسرما رشد و تيتثب
 :سدينويم

 شيپ در که يبانقال يبرا را مردم افکار فرانسه در که يبزرگ مردان«
 آنان. شدنده صحن وارد يانقالب ا يقو مواضع با خود کردنديم آماده

 -يگرائعتيطب و نيد. شناختندينم تيرسم به را يرونيب قدرت چيه

                                                 
90 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste. 
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 قرار انتقادها نيتررحمانهيب مورد هانيا همه ياسيس ينهادها جامعه،
 يکرس برابر در را خود تيموجود اي ستيبايم زيچ همه. گرفتيم

... ديکشيم دست خود يهست از اي و کرديم هيتوج عقل و يداور
 تصورات همه با همراه ،يزمان آن تا يحکومت و ياجتماع شکالا  همه
. شدند ختهير مصرفيب ياياش انبار به شديم يتلق يرعقالنيغ يسنت
 گذشته زيچ همه شد،يم تيهدا هايداور شيپ توسط امروز به تا ايدن
 دم دهيسپ بار نياول يبرا اکنون. بود ريتحق و يهمدرد تهسيشا اتنه

 ضيتبع ،يدادگريب خرافات، پس نيا از. است ظاهرشد عقل حکومت
 يعيطب يبرابر ،يابد عدالت ،يابد قتيحق به را خود يجا ديبا ستم و
  .بدهند تعرض رقابليغ انسان حقوق و
 زهيآلدهيا همان جز يزيچ عقل حکومت نيا که ميدانيم ما اکنون« 

 دستگاه صورت به يابد عدالت که ميدانيم نبوده، يبورژواز شده
 برابر در يبورژوائ يبرابر به يبرابر افت،ي تحقق يبورژوائ يدادگستر

 نيترعمده از يکي عنوان به يخصوص تيمالک. ديگرد يمنته قانون
 روسو ياجتماع قرارداد عقل حکومت و شد اعالم هاانسان حقوق

 يجمهور قالب در جز توانستينم افت،ين تحقق هم همانطور
 زين جدهميه سده بزرگ متفکران. شود ظاهر يبورژوائ کيدموکرات

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

  
 و فرانسه ريکب انقالب از اشيابيارز انگلس شيپ سال ستيب و صد در اگر
 امروزه کند،يم انيب يجمالت ني قالب چندر را روسو جمله از آن شمندانياند

                                                 
91 - Frederick Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1892. 
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 تالش. بقبوالنند خواهديم ما به" يستيکمون هيضفر "آغاز عنوانبه را آن ويبد
-تحت اشبخش  يرهائ استيس با ويبد. است روسو از ترعقب مراتب به ويبد

 مارکس که چه آن از ،"انهيوبرابرج حکمت "يتوخال يول پرطمطراق عنوان
  .رودينم فراتر د،ينام" يبورژوائ حق تنگ افق  "آن بر ،"گوتا برنامه نقد "در
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        مارکسمارکسمارکسمارکس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 ثابت "عنوان تحت يک مفهوم جهانشمولي يبه معرف يامقاله  درويبد
ارائه  اشيستيکمون دهيا از يفيتعر  کمک آنبه پردازد ويم" يستيکمون

" ستيکمون حزب فستيمان "به ارجاع با را اشبحث مقاله نيا در او. دهد  يم
 در و کنديم شروع زميکمون از يستيمارکس ميمفاه و فيتعار ا و بمارکس

 گريد ميمفاه نيا امروزه که شوديم يمدع و رديگيم موضع هاآن هيعل ادامه
 هيفرض "آن بر که دهديم ارائه يديجد فيتعر خود و ندارد کاربرد

 :سدينويم وا. دهديم نام "يستيکمون
. است يفکر ينمودها کل مجموعه انگريب فقط يستيکمون جنبش«

 و عملکرد با دهيا کي بلکه برنامه کي نه را آن کانت که يزيچ همان
 ،يبرابر ناب دهيا کي عنوانبه يستيکمون هيفرض. نامديم کنندهميتنظ

 يزمان همان از. است داشته وجود دولت شيدايپ زمان از شک بدون
  قهربا مخالفت به انهيجو يتساو عدالت نام تحت ياتوده عمل که

-يم شدن ظاهر به شروع هيفرض اجزاء و مقدمات زد،يخيبرم دولت
 اي اسپارتاکوس، يرهبر تحت بردگان اميق رينظ يمردم يهااميق. کند

 يهانمونه عنوان به بتوان ديشا را  مونتزريرهبر به دهقانان شورش
  .٩٢»داد صيتشخ" يستيکمون ثابت عامل "نيا يعمل

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

 اقتصاددانان، يفهرست اسام. است زميمارکس خود قدمت به يارتداد
                                                 
92 - Alain Badiou, The Communist Hypothesis," New Left Review, N° 35, January-
February 2008, p.49. 
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 ياتينظر نيچن کي به ويبد از شيپ تا که يهائلسوفيف و پردازان هينظر
 کند،يم زيمتما گرانيد از را ويبد که چه آن. شوديم کتاب کي خود دند،يسر
 هيفرض "قالب در و" بخشيرهائ استيس "يلوا تحت را همه نيا که است نيا

 يزيهرچ خدمت در ويبد يستيکمون يچيپ نسخه. دهديم ارائه" يستيکمون
 منافع "طور اعم وه ب "طبقه" مفهوم از يبورژوازخرده ".زميکمون "جز است
 شوديم متوسل يالهيوس هر به و است متنفر شدت به طور اخصه  ب"يطبقات

 روشنفکران اختراع و ندارند تيواقع مقوله دو نيا که سازد متقاعد را ما تا
  .کنديم رها هاآن شر از را خود بانيگر چطور ويبد آلن مينيبب. است "يچپ"

  :ديگويم يامصاحبه در او
. دنندار بشر سرنوشت در يفرد به منحصر گاهيجا گاهچيه منافع«

 زنده موجودات همه شامل که است بقا يبرا مبارزه انيب منافع
  .»شود يم
 نيا يانقالب طبقه کي عنوان به ايپرولتار اختراع معجزه از يبخش«

 با را" تيهويب" کي قامم در ايپرولتار توانست مارکس که است
  .٩٣»کند ذات هم تيانسان

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

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

 را ايپرولتار وجود اصوال ويبد اما، .ندارد وجود کرد،يم ادي آن از مارکس که
 اختراع کي را آن و ندارد قبول يدارهيسرما تکامل از يامرحله چيه در

                                                 
93 - Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, University of Washington, 
2005, Badiou, Metapolitics, p. 97. 
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 با اشرابطه و کارگر کي ياقتصاد نقش بودن" خاص "ويبد. دانديم مارکس
 . برسد تيبشر و جامعه" عام منافع "به تا کنديم مخدوش را دارهيسرما
 
  : نوشت نينل

 يهاوعده و جمالت پس در رندينگ ادي که يزمان تا هاانسان«
 جو و جست را طبقات منافع ،ياجتماع و ياسيس ،ينيد ،ياخالق
 و بوده استيس در يبيخودفر و بيفر نادان يقربان شهيهم کنند،

  .»بود خواهند
 
 نقش هاتوده قيتحم و يکاربيفر نيا در هم پردازهينظر و لسوفيف يويبد

 هاروش نيا از يکي. دارد انقالب رد در يسع مختلف يانحا به ويبد .دارد
 که يحال در او. است مارکس به ي فرصت طلبي و از رونادرست توسل

زم را هم ي بلکه اصوال مارکسداندينم ستيمارکسنه تنها  را خود آشکارا
 اتشينظر تاثبا يبرا اگر يول ،٩٤»زم وجود نداردزم وجود نداردزم وجود نداردزم وجود نداردييييمارکسمارکسمارکسمارکس... «: کند يانکار م

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

 دولت نيا وجود او. است نياستال دوران يشورو در  و سرکوبگريقو اريبس
 انقالب از پس دولت دهش پژمرده هينظر خالف را يشورو در متمرکز ميعظ

 اثر در که يجائ آن از که رديگيم جهينت آن از و نديبيم مارکس نزد يپرولتر
 انقالب پس بود، مارکس اليام و ينيبشيپ خالف داديرو که چه آن انقالب
 هدف که نديبيم نيا در را انقالب با مخالفت در گرشيد استدالل. است باطل

 گرسرکوب ذاتا دولت که جاآن از و ستا يدولت قدرت کسب انقالب از
 ندارد يطبقات تيماه دولت و،يبد نظر از. است يمردود امر انقالب پس است،

                                                 
94 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, p.68.  
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 عام، است يسرکوب ،يدولت سرکوب جهيدرنت است، طبقات و جامعه يورا و
. است يادهينکوه امر يدولت قدرت کسب پس ،جامعه کل هيعل و ،يرطبقاتيغ

 از را يستياليسوس انقالب از پس دولت شدن ردهپژم تز ويبد که آن شگفت
 يطبقات تيماه اما است، اهدافش نفع به چون دارد، قبول و رديگيم مارکس
 :  سدينويم او! رديپذينم را مارکس نزد دولت داشتن
 ،يپرولتر حزب ،ياتوده يدموکراس ،يکارگر جنبش زم،يمارکس«

 مورد چيه گريد ستميب سده ريگچشم ابداعات نيا همه ،ياسيس دولت
  .٩٥»دنندار يعمل استفاده

  
 ميمفاه درباره يطوالن مقاله هاده و کتاب نيچند که يدراز روده سندهينو

 هانيا امثال و" مازاد نقطه "،"يته "،"قتيحق" ،"رخداد "چون يمجرد
 و دهديم خرج به ساستخ رسديم خيتار و استيس به که يوقت سدينو  يم
 به جنبش کي خيتار کل جمله چند با ،کنديم يگوئنهيگز چهين سبک به
 يوئيبد احکام  همجمله کي در و نوردديدرم را ساله صدوپنجاه نهيشيپ

  .کنديم صادر
 
 يهاجنبش به اش"يستيکمون هيفرض "يبرا دنيخر اعتبار جهت ويبد

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

 در طبقات شيدايپزمان  از که است يتيواقع نيا. بقبوالند ما به را يمارکس
 بر طبقه کي قهر اعمال عامل همواره که دولت شيدايپ جهيتن در و جامعه
 که چهآن يعني ،خواهانهعدالت و يبرابرطلب يهادهيا است، بوده گريد طبقات

                                                 
95 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? 
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 از ياپاره به خود ويبد و داشته وجود همواره ،دناميم "يستيکمون دهيا " ويبد
 هازميکمون ريسا از را يمارکس زميکمون که چه آن اما. کنديم اشاره هاآن

 ياقتصاد طيشرا يبررس با رامهم  نيا مارکس که است نيا کنديم زيمتما
 اگر. کنديم همراه آورد،يم فراهم را زميمونک تحقق امکان که ياعهجام چنان

 که است خاطر نيابه  قايدق است،" يعلم زميکمون "زميمارکس گريد نام
 گاهيجا يبررس با ،يبورژوائ جامعه و يدارهيسرما اقتصاد يبررس با مارکس
 تحقق که است اقتصاد در هاآن از کيهر نقش و هجامع نيا در طبقات
. ريناپذاجتناب نه و نديبيم ممکن را يستيکمون بقهطيب جامعه کي يبرقرار

 است، يبورژوائ يائرگعلم فلسفه به باور واسطهه ب نه زميمارکس بودن يعلم
 و ياجتماع علوم يهادگاهيد بر حاکم يکيمکان زمينينه دترمي زمبر نه

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

 
کن خود به يسازند وليشان را مخيها هستند که تارن انساني مارکس ايبرا

ستند که يها نن انسانيو اياما نزد  بد.  ندارنديسازند آگاهي که آن را مينحو
عدم . توانند داشته باشندي نميجه به آن هم آگاهيسازند، در نتيخ را ميتار

. گردديه خودش برمي، عل"زمينه کمويفرض"زم توسط واضع يشيفهم مقوله فت
، منجر به سرپوش نهادن ييزم کاال در روند مبادله کااليشياگر نزد مارکس فت
 و يزم کارگر خارجيشيل به فتي تبداماو ي، نزد بدشوديبر محصول کار م

جه سوژه ياز نظر مارکس پرولتر وطن ندارد در نت! شودي ميرقانونيغ
ن يو اي، نزد بد)ديرگران جهان متحد شوکا(خ يگر تاريجهانشمول است و باز

خ ي است که سوژه  تاريدارهين بحران اقتصاد سرماي قوانيکارگر مهاجر قربان
و نقش يلم بديدر ف). يل مارکسي بر علم و تحليغلبه اخالق کانت(شود يم
   .شودي جا به جا ميگر اصلي لشکر و بازياهيس
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 زميمارکس" از درگذشتن شخود گفته به اي و گذاشتن کنار با اگر ويبد
د، و در يناميزم ميني لن- زميشتر مارکسياش را پزمينيو استاليبد" (يميقد

) کندي ميمخف" يميقد زميمارکس"ر آن را در پس اصطالح ي اخيها سال
 رد را اششروع نقطه خود که جا آن از و دارد را يينو زميکمون ارائه قصد
 از يينو نقد و يبررس با را دشيجد هيرنظ ديبا است، قرارداده يدارهيسرما

 به که يمطلب و،يبد آثار انبوه در. کند شروع معاصر يدارهيسرما اقتصاد
 را انسان نپردازد اقتصاد به که يايستيکمون هيرنظ. ميابيينم بپردازد، اقتصاد

 گفت که اندازديم انقالب اول در ينيخم معروف جمله ادي به ارياختيب
" ياسالم اصطالح به انقالب "نيادي و شنيمتحجر!" است رخ مال اقتصاد"

 را اشان"يديتوح طبقهيب جامعه" شعار صدريبن و سروش ،يعتيشر يعل رينظ
 رينظا و فوکوشل يم ون،يني ماسانون،ف فرانتساز ،يتئور فرنچ اول نسل از

 يتئور فرنچ دوم نسل از هم فرزندشان و آموختند سوربن دانشگاه از و آنان
 بال سبک پرنده. آموزنديم" يستيکمون هيفرض"  و ۸ سيپار دانشگاه زا

 آن يب کند پرواز توانديم يهرجهت در و هيفرض آسمان در يآسان به زميکمون
 آمدن فرود قصد که آن مجرد به اما ،باشد داشته وجود برسرراهش يمانع که
 مارکس اي است هنمانديباق شيبرا شتريب ليبد دو کند اقتصاد سخت نيزم بر
 بستبن به که هاستسال ينزيک نوع از ينينابيب يهاراه همه ک،يها اي

 نيا به آمدن فرود قصد اصوال که است نيا در ويبد ياساس راديا. انددهيرس
  . ش آسمان استاگاهيمعجزه جا .ندارد را نيزم
 



 

 
www.hks-iran.org 

        ييييدموکراسدموکراسدموکراسدموکراس    وووو    ووووييييبدبدبدبد

"  است؟يزير چه چ مظهيسرکوز" در کتاب يو در رابطه با دموکراسيبد
  : سدينو  يم

 به يهمگان يريگيرأ به وجهچيه به من که ميبگو شما به ديبا" 

 ديبا چرا. دارد آن ريتاث به يبستگ بلکه ،گذارمياحترام نم خود يخود
  ٩٦ "گذاشت؟ آن احترام جينتا از فارغ يهمگان يريگيرأ به
  
ن نکته يباور به اممکن است از  ،يريگيرأ و انتخابات با ويبد آلن يدشمن

 يباشد، باور عدالت و قتيحق گواه تواندينم هرگز "يعدد تياکثر"باشد که 
 در  چرا که ،ستين کل مسأله نياما، ا. تواند باشدي درست ميکه در تئور

  کهيزيچ د،يگوينمبه ما  يزيچ يحقوق مزيفرمال و يثاق اجتماعيم يباره

 تک تک يخودکامگ به ييع گراو جم ناب، زور و جبر به قانون آن، بدون

" يدموکراس" يهمان نيه ايبرپا ،يو از دموکراسيبد نقد .ابدييم افراد کاهش
 زيچ همه آن در که است  با اقتصاد بازاراشيارز هم و "يدار هيسرما" با

  :ميخوانين کتاب ميدر هم. ندا ارزش هم و ارز هم
  است يعام ستميس يندهينما  پساست، يندگينما ياگر دموکراس« 
 در يندگينما گر،يد عبارت به. بردارد در را يندگينما نيا اشکال که

 ي توافقيندگينما يمعنا به تنها يستيپارلمانتار يهايدموکراس
 نيا . شوديده مينام" بازار اقتصاد" امروز که است يدارهيسرما
 ليدل يب و دارد، وجود يدموکراس اصل نيا که در است يفساد

 تضاد در که ديشيانديم ي انتقاليکتاتوريد کي به رکسما که ستين
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 اي پرولتاريکتاتوريد را آن و رد،يگيم قرار يايدموکراس نيچن با
 در که يرنگين يول است ينيسهمگ ي   کلمه"يکتاتوريد. "ديناميم

  .»کنديم انينما را دارد وجود فساد و يندگينما نيب موجود کيالکتيد
  

از نظر . کندير مي هم سوء استفاده و هم سوء تفس،رکسو از مايبد ن جايدر ا
 وارونه يکتاتوري فساد نهفته است و نه ديمارکس نه در گوهر دموکراس

 کيهم  ني لن"کيدموکرات يکتاتوريد"عبارت   همنطوري همو ،يدموکراس
  :سدي نويو مي بد.متناقض نبود بيترک

 آن به ا هاشتبا که(  نبود ياستبداد تک حزب ،يدموکراس دشمن«

 فصل کي به استبداد نيا که جا آن تا مگر ،)نديگويم سميتاريتوتال

 فصل گشودن ي واقعيمسئله تنها. داديم انيپا يستيکمون يدهيا اول

 ک،يسم بوروکراتيترور از ريغ يطرق از را آن که است، دهيا نيا دوم
 يفيتعر مجموع در خالصه، طور به.  گرداند رهيچ منافع برخورد بر

 شده دهينام ايپرولتار" يکتاتوريد" که چه آن از ديجد يعمل و ديجد

 مدل بر ديبا يول ...شد نخواهد انجام انضباط بدون زيچ چي ه...است

  .٩٧» دش رهيچ ينظام انضباط
  

 يدرباره ياجتماع و يخيتار ،يانتقاد يملأت يوقت: ديل بن سعيبه گفته دان
 و ديرس نخواهد ييجا به نينامتع ين تازگيا ندارد، وجود گذشته يهافصل
 که شد خواهد يحالت نيا. رجوع دهد ندهيآ در يشيآزما به را ما توانديم تنها
 انضباط مدل بر ديبا يول ...شد نخواهد انجام انضباط بدون زيچ چيه" چند هر
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 مضمون تناقض بطن در مارکس، و، برخالفيبد. "شد رهيچ ينظام

 و صاف او. بپاشاند هم از را آن از درون بهضر با تا ستدياينم کيدموکرات
  :کنديم گسست مضمون نيا از ساده
 هيفرض با اصال يستيکمون يهيفرض : است ينکته اساس نيا«

 مطابقت انجامد،يم آن به معاصر که زميپارلمانتار و کيدموکرات

 شامل گر رايد ييرخدادها و گريد يخيتار يستيکمون يهيفرض. ندارد

 از و کنديم جلوه نشگريآفر و مهم که يزيچ آن تيماه. شوديم

-خيتار که چه آن با شود،يم داده حيتوض يستيکمون يهيق فرضيطر
 نيهم به ا قيدق . دارد فرق کند،يم نشيک گزيدموکرات بورژوا ينگار

 فاصله کيدموکرات يورز استيهرگونه س از... مارکس که است ليدل

-يم ديأکت ن امريا بر سيپار مونک يهادرس به توجه با و رديگيم
 سزاوار باشد، کيدموکرات  کههم چقدر هر ،ييبورژوا دولت که کند

 .٩٨» ب استيتخر
 
تو  !يرخداد محض طيشرا در  از صفريشروع چه؟ بيتخر از بعد يول 

امر  يعني فراشد، و کنش خ است،يتار و رخداد مجموع انقالب که که ييگو
 الن  از نوشتن مطلب فوقدو سال بعد.  نداردخود در را منقطع امر و وستهيپ

، در پاسخ به ۲۰۰۹ه ي ژانو۲۷ون در يبراسي با روزنامه لياو در مصاحبهيبد
ن ي، چنياش با دموکراسل مخالفتيح داليپرسش مصاحبه کننده در توض

  : دهديپاسخ م
ها را  آنيمن تنها زمان. من جانبدار دولت قانون و حقوق بشر هستم «
ه يا توجي ي مداخلهء نظامي برايبرم كه به محمليل مر سؤايز
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ر پوشش يا اعمال زجر و شكنجه زير يناپذ تحمليهاينابرابر
 يكراسون است كه دميقت ايحق. نديآي در ميفرهنگ" سميكراتودم"

ن شرط ي را به اي غربيهاامكان كاهش خشونت در درون جامعه
، به خارج، منتقل يگري دين خشونت را به جاهايفراهم كرده كه ا

 وقفه درحال جنگ يكنون بش تايم پيك سده و نيكا از يآمر. كند
 يها گرفته تا جنگ۱۹۱۴ـ۱۸ اول ياز جنگ جهان. بوده است

ن؛ و يل ـ فلسطيئتنام، عراق، اسراي، جنگ كره، ويياستعمار زدا
ك به طور يكراتو دمي را كه كشورهاي فرعيهام جنگيفراموش نكن

ست كه فرانسه در يهنوز هم روشن ن(دست دارند  در آن يپنهان
، در يكراسومن دمين كه به يگفتن  ا). روآندا چه كار كرده است

. ستي نيگريز دي چيم جز شوخيكني مي بدون خشونت زندگييايدن
ن نبرده، بلكه آن را به خارج صادر كرده ي خشونت را از بيكراسودم

 باشد، اگر يدارهيرماوغ سير ي كه زيكيكراتورا عرصهء دمياست، ز
 يروندها. ز باشدي ني رفاه نسبيد عرصهء نوعيبخواهد دوام آورد با

 از ي ناشي تا منازعات طبقاتندستي ني خود كافيك به خوديكراتودم
 يبرا. دن را سمت و سو دهي اجتماعي هاياختالفات و ناهمآهنگ

د يد بان شوين منازعات مبادا به خشونت منتهيكه ا نياجتناب از ا
بنا بر . گر وجود نداردي ديا درجاهاي برقرار باشد كه گويچنان رفاه

ت از فرآورده يحمااست يسجه يدر نت. د از رفاه حراست كردين، بايا
 و يها، مداخالت نظاميه خارجين عليد و قوانيآيش مي پي داخليها
 يهاس نظاميه و تأسيهء سرمايم كه انباشت اوليفراموش نكن. رهيغ
هء يپا.  همراه بوده استيب و باور نكردني عجي، با خشونتكيكراتودم

ر ي جزاياهال(ها به طور كامل  بر امحاء خلقيدارهيرفاه سرما
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 شمار نهاده شده ي بيها و كشتارها، بر جنگ...)يب و تاسمانييكارا
نم كه هرچه افزونتر خواهد مئن خشونت ادامه دارد و مطياست، و ا

ن مستقر نشود و به ي از طراز نويمردم ياسي سياگر ابتكارها. شد
 وحشتناك يي جنگ هايابد ما به سويسابقه گسترش ني بينحو

  .م بوديرهسپار خواه
 يازات فراوانيدانم كه از امتي ميك شهروند فرانسويمن به عنوان « 

ازات به چه ين امتيم ايمن فقط خواستار آنم كه آگاه باش. برخوردارم
مت گرانتر و گرانتر ين قيم كه اي است و بدان ما فراهم شدهي برايمتيق
ن يد بتوان ايشا. ديم را مطرح كردزيشما تعداد كشتگان كمون.  شوديم

مانان ياالت متحده و هم پي ا۱۹۵۰د كه از دههء يش كشيپاسخ را پ
من .  به كشتار مردمان پرداخته انديگريش از هركشور دي اش بيغرب

- ام كه بهدهيوار را ديام و در آنجا دن برگشتهيل و فلسطيئتازه از اسرا

. چديپي مين در تمام طول ساحل غربين سرزمي اراموني پيسان مار
ن برپا نكردند و حاال دارند همه جا يوار برلي كه بر سر  ديچه جنجال

 كه با يك، با شمار كشتگانين، در مكزيكشند، در فلسطيوار ميد
ن مانع خروج يوار آهنيد. كندي شان رقابت ميستي كمونيهامعادل
 يهادولت. شودي مانع ورود ميتي امنيوارهايشد، ديها مانسان
ها آن را به يكراسوكردند، دمي مي خشونت را درونيستياليسوس

 ملت يگر را به جاي ديهان كه ملتيا ايآ. كننديخارج صادر م
 ٩٩»ست؟ اينقدر فخرفروشيستهء ايقتا  شايش شكنجه كنند حقيخو

 
   در شکليحت ،"يكراسودم" از انهيگرانادرست و مغلطهار يداشت بسو بريبد
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  از يدارهي سرمااتي جناخچهيتار. دهدياش ارائه ميستيرپارلمانتا- بورژوا

، تا مرحله ي و غارت آشکار، استعمار و اشغال نظاميياي دريمرحله دزد
 ي به پا رايشرفته غربي پيدارهي سرماي کشورهايزم و سلطه اقتصادياليامپر

اش از نهيشي که پي و جهان سوميستيني استاليبرداشت !گذارديم" يدموکراس"
 سابق، اختناق و استبداد يستيني استاليم هايرژ. شتر استيو هم بيعمر بد

و ي از نظر بد.کردنديه مين نوع استدالالت توجيقا با هميشان را دقياسيس
تواند وجود داشته ي ماشيستيپارلمانتا - بورژوا تنها در شکل ياوال دموکراس

 با کمک توپ ي غربيند که کشورهايبي ميادهيوه گنديا آن را ميباشد، و ثان
 اشان ي جنگيهاي عقب افتاده، ربوده، بار کشتيشان از کشورهايهاو تانک

ش، يدايخ پي او تار.اند را با آن فاسد کردهي غربيکرده و مردم کشورها
 يدر غرب را نه آن چنان که بود بلکه آن طور يتحول و انکشاف دموکراس

  . کنديت ميد، روايآياش جور در ميکه با دستگاه فلسف
  
 در ي عاديهاتوده، ي غربيدارهيشرفته سرماي پيدر کشورهاکه ت ين واقعيا

 ي برخوردارند، نکته کامال درستيشتريا از رفاه  بير مناطق دنيسه با سايمقا
ب و نادرست يار عجي بسي رابطه آن با دموکراسيوئيت بديکن رواي ولاست،
کند، چرا که از نظر يها را تکرار مبراليقا موضع ليو دقيبد. است

 = اقتصاد بازار آزاد=  يه داريسرما"زم يبرالي و ليدارهي سرمايها  دئولوگيا
 و هم رفاه يکند که هم دموکراسيو فراموش ميبد". يرفاه ماد  =يدموکراس

، قطره يش از دو سده مبارزه طبقاتي بيشورها عمدتا  در پن کي در ايماد
داران هين کشورها سرمايدست آمد و هم اکنون هم در همه اه قطره و به زور ب

  . رنديها پس بگکند تا آنيهمه تالش خود را م
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   را فقطين بوده که دموکراسي همواره ايي بورژوايدئولوژي از شگرد ايکي
 حوزه عملکردش منحصر به يعني.  کنديرف معياسي از حکومت سيشکل

. شودي و اقتصاد نميوجه وارد قلمرو جامعه مدن چيطه دولت است و به هيح
شود و ورودش ياست ا عمال مي فقط در حوزه سي دموکراسياز نظر بورژواز

بر  آن است که يت براين ممنوعيا. ت ممنوع استيمالکبه قلمرو 
ک در حوزه ي دموکراتياچهره يصاد در حوزه اقتي طبقاتيها  ينابرابر

ق به همگان بقبوالند که ي و از آن طرببخشد) ي قانون-يحقوق (ياسيس
 يي بورژوايستي پارلمانتاري دموکراسني جز هميزيچ  اصوال يدموکراس

 يستي پارلمانتارين دموکراسي معادل هميو هم دموکراسي بديبرا. ستين
 برخورد  کهييو از آن جايدب. کندي با آن مخالفت مکه  استييبورژوا
 از آن مشام ي طبقاتي که بوي هر صفتاز را قبول ندارد از استفاده يطبقات

  . ديجويرسد، آگاهانه احتراز م
  

 ي دموکراسي طبقاتيها محتوا ستينزد مارکس و مارکساما و، يبرخالف بد
ک بار يچ وجه معادل هر چند سال ي به هيهمواره مشخص است و دموکراس

ان برداشتن ي از ميدن در جهت تداوم وضع موجود نبوده، بلکه برا دايرأ
 ي واقعيدموکراس.  استي و در هم شکستن نظام طبقاتيت خصوصيمالک

 در يروزيپ"ن ي بياشاره مارکس به تساو.  استي حکومت طبقاتيهمانا الغا
 د دري، را با"ت طبقه حاکميا به موقعي پرولتاريارتقا"و " ي دموکراسينبرد برا

ها و ستينير همه استالينظو و برخالف مارکس، يبد. دين رابطه ديهم
 -يستي پارلمانتاري را فقط در شکل دموکراسي دموکراس،هاستيمائوئ

- ي ميستيالي سوسي را فقط دموکراسيد، مارکس دموکراسشناسي مييبورژوا
.  فشرديشتر پاين موضع بيس بر اي بعد از تجربه کمون پاريدانست، او حت

 يا براين قدم پرولتاريتن داشت که نخسيد بر اين هم همواره تأکيلن
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 و فراتر رفتن از آن ي بورژوائي دموکراسيهاتي محدودي، افشايدموکراس
" يميزم قديمارکس"اش را زميو بحران زده که بحران مائوئيبرخالف بد. است

 ي فراتر رفتن از موضع مارکس درباره دموکراسي براي ما ضرورت،نامديم
  . ميني بينم
  

 است و وارد ي آن که صوري سوايي بورژوا- يستي پارلمانتاريدموکراس
 از ،اش استي که خود مدعياسي در حوزه سيشود، حتيحوزه اقتصاد نم

اول آن که . ار سترون استيکش بس کارگر و زحمتيهامنظر توده
د صد  هر چنيک بار براياست، هر چهار سال ) يندگيستم نمايس(م يرمستقيغ

دوم آن . را تحقق بخشد" ت مردميحاکم"شود که يک نفر انتخاب ميهزار نفر 
اند و در برابر لرقابل کنتريجه غيرقابل عزل بوده و در نتيندگان غين نمايا

شود که ين نکته باعث ميا. ستنديشان پاسخگو نانتخاب کنندگان
ل شود يتبد حرفه ي درآمده، و به نوعيدر تخصص عده خاص" يندگينما"امر

. انجامدي ميي دولت بورژوايک قشر ممتاز در بوروکراسيش يدايکه خود به پ
ن ي بودنش مبيانفراد.  استيياي و جغرافي دادن از نوع انفراديوم آن که رأس

. ي طبقاتيهايژگين ود زدويعني است يها در جامعه طبقاتزه کردن انسانياتم
" يمحل"شتر بر جنبه يش بدي تأکيريگي رأيياين طور خصلت جغرافيهم

رد و يگي که پارلمان ميماتيکه تصم آنچهارم. ي طبقاتياسياست تا قدرت س
 به مثابه يز دموکراسا  در آنکند جدا از جامعه بوده وي که وضع مينيقوان

 يمات و اجرايک تصميان و اتخاذ دموکراتيشه و بي آزاد انديريگشکل
 در ي حتيدارهيآن در نظام سرمام پنج .ستي نيان نشانهيتر کم،يجمع

، کانون قدرت در يي بورژوا-يستي پارلمانتاريهاين جمهوريترکيدموکرات
ه، که ي سرمايهاي فشار و البيها گروهيها دخالتيسوا. ستيپارلمان ن
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 هم شده، ي قانوني به شکلي شده و حتيامروزه در همه کشورها امر عاد
 است و نه يانتخاببرخالف پارلمان نه ، که ي دولتيم بوروکراسيدستگاه عظ

  .کنديم ا عمال ميرمستقيم و غيبر پارلمان بطور مستق اتش راي، نظريموقت
  

 و انتخاب حکومت را به ي عمومي نبود که حق رأين بورژوازيااصوال  
ل ي تا اوايشرفته حتي پيدارهي سرمايدر اکثر کشورها.  داديها ارزانتوده

 در  مردانت در انتخابات را نداشتند و حق شرکتستم زنان حق شرکيسده ب
. اشان بودت بر خانهيت مثال مالکي از مالکي مشروط به حداقل هم دادنيرأ

 ي کارگريع و طوالني  مبازرات وسي عمدتا  در پي عموميدستاورد حق رأ
  . بود
  

شود به لحاظ يده ميک نامي دموکراتي هاينام آزاده امروزه آن چه که ب
ه يا عليزم و پرولتاريه فئودالي علي بورژوازيند مبارزات طبقاتيرآ بيخيتار

و با هدف  کنديف و مخدوش ميت را تحرين واقعيزم ايبراليل.  استيبورژواز
 يکوشد ما را متقاعد سازد که دموکراسي ميش از بورژوازيش و ستايآرا

 يبياساس و فر  ي چنان بيي بوده، ادعايمحصول زحمات و مبارزات بورژواز
 يو با دموکراسي بدياما دشمن. ستياش ني به اثبات نادرستيازي ن کهيآشکار

زم در رابطه يبراليل يهاي ادعاهو هميبد.  استزميبراليل يد ادعايبه واقع تأئ
رد و يگي ميبورژوازت با ي را هم هوي دموکراس ورديپذي را ميکراسودم
. شوديم يدموکراسزم است پس مخالف يبراليکن از آن جا که مخالف ليل

 که ، چرادرست استهم نا ي منطق صور در چارچوبيحت که ياستدالل
ک را يالکتيو منطق دي بد کهنيم از ايبگذر .اصوال گزاره اول نادرست است

   .قبول ندارداصوال 
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 ي استبداديهامت را نزد همه حکوين نحوه برخورد به دموکراسي همقا يدق
ک ي را يران هم دموکراسي در ايم آخونديان رژيم، سخنگويکنيمالحظه م

 و" فقر"د که  وجود هم زمان يد پرسيو باي از بد.کنندي مي معرفي غربيکاال
 يا کشورهايمثال در کشور هند و " يستيرپارلمانتا - بورژوا يكراسودم"

 قالب در جز يدموکراس ويبد ديد از. دهديح مين را چطور توضي التيکايآمر
 -ينياستال يدولت - يحزب يکتاتوريد اي و يبورژوائ يستيرپارلمانتا يدموکراس

 ،"يستياليسوس يدموکراس "ميمفاه با او. باشد داشته وجود تواندينم يمائوئ
 يآشنائ" يکارگر تيريمد خود "،"يکارگر کنترل  "،"يشورائ يدموکراس"

ه ن کي ايو برايبد. آوردينم زبان به هاآن از يسخن دارد هم اگر و ندارد،
اش فاصله گرفته است يستيزم دوران مائوئينيلن - زمينشان دهد که از مارکس

.  کندي خودداريستي مارکسيم و واژه هايکند از به کار گرفتن مفاهي ميسع
به کار " زمياليامپر "يرا به جاد و آنيگويم" طور عام ه  بيدموکراس"او از 

 با طرد به لحاظ يحتتر آن است که  جان سختيستينيتفکر استال. برديم
جهت يب. شان راندرونيآگاه بناخودآگاه و  خود ازي، بتوان به سادگاشياسيس
  بهمائو،از  ين و تا حدودياش از استاليو پس از طالق ظاهريست بدين

در صفحات . آوردي مي رويلسوف ضد دموکراسين فين مهم تريافالطون، ا
  . پرداختميو و افالطون خواهيتر به رابطه بدنيپائ
  

 واقع  به.توان مشاهده کرديو ميتر را در بديشه اتورياز اند يئهارگه
 يهاانقالب رينظ" يرخدادهائ "جاديا نه دهديم ارائه ويبد که يهائ حل راه

 يزيچ آن قايدق است، زميفاش نوع از يهائ"وانمودار "سازنهيزم بلکه گذشته،
  . داردن را با آ مبارزه يادعا و سدينويم اشهيعل که
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        زمزمزمزمييييننننيييياستالاستالاستالاستال    وووو    ووووييييبدبدبدبد

 اريبس سد،ينويم يانتزاع اريبس که آن نيع در که ويبد نزد است يعادت نيا
 يبرابر زميبراليل سنت زبان به که زمان آن. سدينويم هم ملموس و مشخص

 که يمکتب رالز، جان نزد عدالت هينظر نمونه يبرا - سدينويم يکائيآمر طلب
 -است ممکن يدارهيسرما از گسست بدون يرابرب که است باور نيبرا

 هيکل بر جمله کي  درکه يزمان اما. مجردند و يانتزاع اريبس شيهانوشته
 اريبس کشد،يم بطالن خط" يخيتار زميکمون "نام تحت يتاکنون يهاطرح

  :سدينويم اشهينظر اثبات در او. ديگويم سخن مشخص و روشن
 يمردم يهاجنگ اي و  هااميق لسلهس کي يپ در شد روزيپ انقالب« 

 در تنام،يو در ،کره در ،يچکسلواک در ن،يچ در ه،يروس در يطوالن
  .١٠٠» کوبا

  
. شد انقالب کره در ۱۹۴۵ سال در که شوديم يمدع يکس که است بار نياول
 و رديگيم يعوض مردم يهاتوده اميق با را سرخ ارتش يهاتانک ويبد

م يق رژين طري تا از اکنديم گمراه کامال  نداند را معاصر خيتار که ياخواننده
 جا يستياليآورد انقالب سوس را دستيل سونگ در کره شماليحاکم سلسله ا

  : سدينويم کتاب نيهم دراو . بزند
 که استبوده خاطر آن به" يانقالب رخداد "به نياستال يوفادار عدم«

  . »بود تنگلقخ  يشورائ ستيکمون کي نياستال
  
  لسوف ي آلتوسر، فييلو! است مطلب خواننده شعور به نيتوه يمطلب نيچن انيب

                                                 
100 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste 
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ن باور يست فرانسه، در اواخر عمرش به ايست عضو حزب کمونينياستال
و هم به يآلن بد. شتر نبوديساده ب "انحراف "ک يزم ينيده بود که استاليرس
شتر نبود، البته يساده ب "هشتباا"ک يزم يني از استادش معتقد است که استاليتأس

 يهاي بوروکراسيها بعد از فروپاشچهل سال بعد از آلتوسر و سال
  : دسينويم ويبد. يستينياستال
 ياسيس يهاسازمان وضع ن،ياستال زمان در که گفت دي بايدرست به «

 نيا تا يدار هيسرما و بود امروز از  بهتره مراتبب يمردم و يکارگر
  .١٠١"امروز نبود با سهيامق قابل يحت. دنبو متکبر حد

  
 اي بود نياستال مني به امر نيا کند  کهيچوجه روشن نميت به هين واقعياما ا

 يبرا ييهانهيهز چه او استيس ن کهيتر امهم همه از اي او، ليم برخالف
  .داشت بخشييرها يهاجنبش

  
 ،۲۰۰۹ هيون در ژانويبراسي با روزنامه ليا در مصاحبهو دو سال بعديبد
  : است ترطتامح

 است نيا دارميبرم نياستال احترام به را من کالهم که يليدل تنها « 

  .١٠٢»انداختيم دارهاهيسرما جان به ترس او که
 بود نياستال نيا ايآ. است ياديهم ز احترام زانيم نيد ايل بن سعيبه قول دان

 يکارگر بزرگ  مبارزاتمثال  ،يگريد زيچ اي ترساند،يم را دارانهيسرما که
 تظاهرات ايو  کاتالون، و اسيآستور کارگر انينظام شبه اي، ۱۹۳۰ يدهه

                                                 
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 



 

 
www.hks-iran.org 

تنها  نه موارد، يبرخ در ها؟توده از ترس ک کالم،ي در ،يمردم يجبهه
موارد در بلکه نداخت،اين دارانهيسرما جان به را يترس نيترکم نياستال

 ، دريشورو و انآلم مانيپ ، دردر بارسلون ۱۹۳۶ مه عيوقا ري نظياريبس

، او همدست و يونانيمبارزان  کردن سالح در خلع اي و التاي در ايدن ميتقس
 :دسينوي منيستالا دوران ي رابطه با شوروو دريبد. بود زين هاآن اوريار و ي

 و کرد اداره ينظام يهايهرو با را و صنعت يتوان کشاورز ينم «
 مورد ديبا که يزيچ .دکرمنفعل  يدولت خشونت با را جامعه توان ينم

 آن شکل به که است، يحزب يدهنسازما انتخاب رديگ قرار اتهام

  .»گفت توانيم هم حزب
  

 يحت ويبد انتقاد. شوديم خالصه "متد"مسأله  در حد زمينياستال از ويبد انتقاد
شان نيو همواره از مخالفيسرخورده، که بد يهاستياوروکمون يسطح نقد از

 ينقد جد و يبررس از کردن يخال با شانه او. تر استيتب آبکبود، به مرا
 شرو کي و يحزب شکل گردن به را ستمي سده بيتراژد زم،ينياستال

  .اندازدي ميده  سازمان
  

 مختلف يايزوا از زمينياستال منتقد يستيکمون جنبش گذشته سال ۸۰ يط در
 به يايغن اريبس اتيدبا و داده قرار ليتحل و هيتجز را مورد زمينياستال دهيپد
 خوش چنان جا آن اشيکاه برج آن در ويبد معلوم قرار از. است گذاشته جا

 يخ لق تنگ در رازم يني و فاجعه استالنداشته راآن  مطالعه وقت که کرده
  !کندين خالصه مياستال

  
 ن باور داشت که با فوت کردن اورادي به ايو به استناد نوشته خودش، زمانيبد
د و ي تولي موجب باال رفتن بازدهي گوجه فرنگيهامائو به بوته" کتاب سرخ"
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طه ي در حيستينيراث استالي ميکيدئوژي ايتتمه باورها. ١٠٣شدنديرشد آن م
حاال که دوران . سنکو نماد آن بودي لي ماجراييک که فاجعه و رسوايژنت

 مارکس و ي را به پاخرافاتن يزم به سرآمده است، ايزم و مائوئينياستال
  .ست ايگري به بالهت خود بالهت ديوفادار. گذاردي ميميزم قديمارکس

 
 طوربه که يحال در. است ناروشن و دوگانه زمينياستال دهيپد با ويبد برخورد

 از شيستا به حال نيدرع کند،يم مخالفت آن با مجرد و ناشفاف م،يرمستقيغ
 انتقاد زمينياستال به که ينادر موارد در يحت. پردازديم هم مائو و نياستال

 ستين معلوم وجهچيه به و است عام اريبس و جمله چند در يانتقاد کند،  يم
 و واژه کي زمينياستال که يصورت در. رديگيم راديا زمينياستال زيچ چه به که

 ضد ياسيس شيگرا کي زمينياستال. ستين زيآمنيتوه صفت کي اي
 يرپائيد اريبس و گسترده اريبس يقالبان ضد و يستيکمونضد ،يستيمارکس
 جوانب تمام و آورد دوام دهه شش اش حدوديدر شکل قدرت دولت کهاست 

 يط در. گرفت دربر را يفلسف و يفرهنگ ،يهنر ،ياقتصاد ،ياسيس ،ياجتماع
 مختلف جوانب يافشا در يحيضوت کتاب صدها گذشته سال هشتاد

ش يهادر نوشته ويبد. است شده نوشته يانقالب زمياليسوس هيزاو از زمينياستال
 يکار که دهد،ينم يارجاع نيترکم هانوشته نيا از کي چيهبه تنها نه
 شخص نيا که کنديم وانمود نيچن اصوال بلکه است، ناصادقانه و يرعلميغ
 مطرح را ات آني و جنازمينياستال شکست بار نياول يبرا که است ويبد
 از صحنه خارج شده است ي به مثابه قدرت دولتزمينياستال هر چند !کند  يم

 دوام خواهند ي طوالنيهااش سالي و فلسفياسيات سي و نظريدئولوژياما ا
  . وي که رسما به آن پشت کرده اند، از جمله بدي نزد کسانيآورد، حت

                                                 
103 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, P.123. 
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        ييييدولتدولتدولتدولت    قدرتقدرتقدرتقدرت    وووو    ووووييييبدبدبدبد

ب ي کامل قريزم و آشکار شدن فروپاشي همه جانبه مائوئي ورشکستگيدر پ
 ياسيک گروه سيجاد يو با ايد ب۱۹۸۵در سال ، يستينيالوقوع کل نظام استال

 ياسي سي و منزه طلبيقت رخدادي حقي، به وح"يييياساساساسييييتشکل ستشکل ستشکل ستشکل س"به نام 
ها که ستي مائوئياي متشکل از بقايمحفل. بخشدي مينياش تجسد زمسترون

 صه اش در عرياسي تشکل سني او دريآن زمان که بد. ه گذارش بوديو پايبد
شود، و کل ي وارد گود مي مربوط به قانون اساسيشنهادات عمليپ
 مانند حذف يش پا افتاده و آبکي پيشوند به اصالحاتيشنهاداتش خالصه ميپ

 به يريض مقام نخست وزي، حذف مجلس سنا، تفوياست جمهوريمقام ر
 ضامن حق تشکل يستم انتخاباتيک سيز يتجو رهبر حزب اول پارلمان، 

ن ي ااتشيو و هوادار نظري بديها مترجم کتابتر هالواردي پ.هاتياکثر
» سي انگليه به قانون اساسي شبيلي خيزيچ«نهادات را شيپ
سه با يران در مقاي در اي اصالح طلبان حکومتياسي سيها  خواست .نديب  يم

 خطاب ياکند و در نامهيو سرانجام شهامت مي  بد.ترندکاليار راديها بسآن
. ١٠٤»عصر انقالبات به سر آمده استعصر انقالبات به سر آمده استعصر انقالبات به سر آمده استعصر انقالبات به سر آمده است« : زند ي م رااشالوارد حرف دلتر هيبه پ

او در . اش بودن حکميه اي توجي براينه سازياش زميستم فلسفيتمام آن س
. »د حفظ کنياجتماع - ياسي سيهار برنامهش   خدا ما را از«: سد ينويادامه م

  : آمده بود"يييياساساساسييييتشکل ستشکل ستشکل ستشکل س"در برنامه 
  

، در )يبرابر(ن اصل ينام اه  بکه  استن ياست ايتنها مسأله س«
م يتواني چه مميني ببن اصل،يمان نسبت به ااانهيکارگرايپ يوفادار

                                                 
104 - Voir la lettre à Peter Hallward du 17 juin 1996, in Thèse, p. 78. 
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د يماران بايبه يکل... رودي به شمار مک فردي ي هر فرد...م؟يانجام ده
هر کودک  ...مند شوندا بهرهن مداوي از بهتريگونه شرط چيبدون ه

ن جا تعلق ي، به ااستن جا يکس که اهر ... ک شاگرد مدرسه استي
   .»...دارد

  
  :ن باره نوشت يد در ايل بن سعي دان

  پند وزش اي بيزيچ برنامه،  بدوناست بدون حزب وياما س« 
 يچ هدف قابل دسترسي، ه نبودهيدر باب برابر ياخالق يهااندرز

تنها مسأله  " : کاغذ ي است بر روياهيانيصرفا  ب و شتهش رو ندايپ
 ي، در وفادار)يبرابر(ن اصل ينام اه  ب که  استن ياست ايس
 "م؟يم انجام دهيتواني چه مميني ببن اصل،يمان نسبت به ااانهيکارگرايپ
 ن بهي مز است"يزاتيتجو"بلکه    برنامه،کي نه ياستين سيک چني

ه يکل.  .  .رودي به شمار مک فردي يهر فرد": ر ينظن نامشروط، يمفرا
.  . .مند شوندن مداوا بهرهي از بهتريگونه شرطچيد بدون هيماران بايب

، به استن جا يکس که اهر .  . .ک شاگرد مدرسه استيهر کودک 
 احکام يجزم ن قالبيها، در ا اندرزن پند ويا. "دارد ن جا تعلق يا
 يهايخوش رقصه ي علياسي سيريگ جهت ي براياصول جز، ينيد

 يگريز دي چ نابيهايبطله فرصتي، و عل فاقد اصولکيتيرئال پول
 ت وي با واقعيياروي از رو و طفرهياما با خوددار. ددهنيمن تدارک را

 را مجالن ين پند و ارزها صرفا  اياک، ي آزمون نچسب  پراتاحتراز از
ها را پاک نگاه دست يوه اخالق کانتيدهند که به شي ميبه آدم

  .١٠٥»دارد
                                                 
105 - Daniel Bensaïd, Alain Badiou et le miracle de l’événement. 
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" ياسيتشکل س "ياسيحفل ساش که در ميستيمائوئ- پسايهاو در ساليبد
 حفظ با استيس"ش گرفت که بر آن ي را پياياسيکرد خط سيت ميفعال

 يژگي از دو وين خط مشيا. نام نهاده بودند" ييدولت زدا"و "  دولت از فاصله
دم شرکت در حکومت و ، عيه کسب قدرت دولتيرد نظر: برخوردار بود

و به راست ي بدياسيکه مواضع سج يتدرهب.  با آنياامتناع از هرگونه رابطه
شود و قصد دارد در يهم دور م" چپ منفعالنه "ياسين خط سيرود، از هميم

  : سدينوياو م.  داشته باشديترمقام مشاور دولت نقش فعال
، ...  "سرآمده به انقالبات عصر "که نيا  با توجه بهامروز، چند هر«

 راهنما اصل. بدهم رييتغ دولت با ارتباط در را امموضع امشده مجبور

 مساله بلکه. باشد "ييزدا دولت"، جانبه کي يقيطر به تواند،ينم گريد

 تيتقو منطق کي با عمدتا  و است، دولت يبرا يچي پنسخه شتريب
 دولت به کجا از را استيس نسخه که ستا نيا دانستن مساله،. کننده

  .١٠٦»يبده ارائه
  

 : دهديم حي و توضبسطشتر يب را بحث نيا گريد ييجا در ويبد
 دشمن دولت، و افتي گسترش هاتوده منافع حسب بر استيس«

 ما امروز حرف. کندکندکندکندييييمممم فرقفرقفرقفرق کامالکامالکامالکامال ماماماما نظرنظرنظرنظر نقطهنقطهنقطهنقطه  امروز امروز امروز امروز...بود يخارج
 کي در را دولت ميتوانينم مسائل از يشمار مورد در که ست انيا

 دولت از يزيچ اخذ  مساله بلکه ميکن فرض مطلق يخارج تيموقع

 به توجه عطف با اظهارات اي ها نسخه يشمار کردن فرموله  اي است،

 در آن، گرفتن نظر در دولت با که شود جاديا يطيشرا تا... دولت

                                                 
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. 



                                                                يتاز اسطوره تا واقع: وي بدآلن / ١٣٣
. 

 
www.hks-iran.org 

 لغو ديبا که را نيقوان  ازيبعض. کند حرکت زهايچ يبعض رييتغ جهت

. برسد انجام د بهيبا که... بزند ياقدامات به دست. کند يملغ شود
 نيا شيمعنا. است نيهم دولتدولتدولتدولت برابربرابربرابربرابر دردردردر خهخهخهخهنسنسنسنس ارائهارائهارائهارائه از ما منظور

 ،ينظام انتخابات از خارج ما. ميکنيم شرکت دولت در ما که ستين
. م مانديخواه يباق احزاب، جانب از يشدن ندهينما هرگونه از خارج

 جا آن تا. کرد ميخواه لحاظ خود ياسيس دانيم در را دولت ما يول
 کي  از خارجکه نيا يابه ج ، ماياساس نکات از يشمار سر بر که
 دي بام،ياذ بکنختا به دولت نسبت ،اششکل هر درکال، يوضع رادم
  .١٠٧» ميکن تيفعال دولت در برابر نسخه ارائه قيطر از شتريب

 ارائه دهد، چرا که اشسازمان از يا، بدون آن که کارنامه۲۰۰۴و در سال يبد
در . ديگويک م را ترآند است، ي سفاست کامال ياست بدون سيکارنامه س

   .شودي خود محفل هم منحل م۲۰۰۷ سال
  

 که قراردارد باور نيا بر استيس سپهر در ويبد کاليراد نقد دهيچکامروزه 
 چيه گذشته، سال صدوپنجاه خيتار به توجه با اما است، بد يدارهيسرما نظام

 کاليراد يدگرگون کي تحقق که ندارد، وجود" نظام از خروج "امکان
 ريگ قدرت" تور  "در شيشاپيپ که چرا است، ناممکن يامر يواقع ياجتماع
 چاله به چاه از مثابه به آن از شدن خارج يبرا يتالش هرگونه و مياافتاده
 به را قدرت که است نيا قراردارد ما برابر در که يراه تنها پس. است افتادن

-کاليراد  "ممقا در ما نقش و. ميواگذار" دارهاهيسرما "يعني قدرت صاحبان

                                                 
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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 برآن" يمازاد نقطه  "چونهم قدرت مدار از خارج از که باشد نيا ديبا" ها
 نقطه کي دولت و،يبد نظر از .شود انجام ياصالحات ديشا تا ميساز وارد فشار
 مازاد اشجوانب همه در دولت ثبات، و نظم يبرا است يخطر است، مازاد
  : سدينويم او. است

 احضار را يته ،يرخداد مازاد آن در که ميدار يشناسيهست کي« 
  .»خوانديفرام را" دهيا "و کنديم

  
" يستيکمون دهيا "نيا ويبد نظر از اما. است" يستيکمون دهيا"، دهيا از منظورش

. مبارزه يبرا تشکالت نه و ياجتماع جنبش نه کنش، نه است، برنامه نه
 هاآدم هکل  در ديبا دهيا ،يآسمان است يموجود ست،ين ينيزم امر کي اصوال

  .شود جاديا
  
 را آن کنديم صحبت" مازاد نقطه "از که يزمان اش،يفلسف يهانوشته در ويبد
 حوزه در اما. رديگيم کاربه انقالب رخداد يبرا ياجرقه و زور نقطه مثابه به
ک بام و دو ي. است اصالحات تحقق خدمت در يوئيبد" مازاد نقطه "استيس

ن يکال از اي راديو را بخواند برداشتي بدي فلسفيهاط نوشته که فقيکس! هوا
ن يچ وجه چنياش به هياسي سيها که در نوشتهيمقوله خواهد داشت درحال

  . ستين
  

 .١٠٨"کرد؟ ديبا چه "عنوان اشود بيم شرتمن يکتاب فرانسه در ۲۰۱۴ سال در
 مختلف تبار دو از لسوفيف دو با يطوالن اريبس مصاحبه دو يحاو کتاب نيا

                                                 
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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 گوشه مارسل يدوم و ،"يانقالب و کاليراد "ويبد آلن ي اول:است
 با ويبد مصاحبه نيا در. فرانسه ستياليسوس حزب عضو و "طلب  اصالح"

 ياسيس اتينظر نيآخر اش،يفلسف يهانوشته برخالف ساده، وا،يش يزبان
 متوجه خوب خواننده که آن يبرا يحت او. کنديم انيب را خود طلبانهاصالح

 آلدهيا مثابه به را فرانسه در ياسيس مبارزات خيتار از يمقطع شود، منظورش
 جنگ انيپا از پس بالفاصله فرانسه در ديگويم و زنديم مثال خودش

 نفوذ و فراوان تيمحبوب واسطهبه  ودوران آن خاص طيشرا تحت دوم، يجهان
 در که ينقش خاطر به عمدتا  فرانسه، ستيکمون حزبو "  چپيآرا" اريبس

 کي بود، کرده يباز اشغال فرانسه، يهادر سال يتلريه زميناز هيعل مبارزه
 به مجبور فرانسه در يدارهيسرما و بود شده جاديا يفشار" مازاد نقطه"

و، گرفتن يدئال بدين است اي ا.داد هاتوده به يازاتيامت و شد ينينش عقب
قا  يو دقيبد! اشيت ممانعت از سرنگونف شده در جهيه تضعي از سرمايازيامت

دئال يکند و ايغ ميزم بود را تبليزم به آرمان کمونينيانت استاليآن چه که خ
  . دانديخود م

  
التا و تهران، به ي يها دوم در کنفرانسين جنگ جهانين فاتحيا بيم دنيتقس

 در فرانسه، يستي کمونيار قويا اخته کردن جنبش بسيمت سرکوب و يق
 در يدارهي سرمايو وجهه المصالحه قرار گرفتن سرنگونيبد. ونانيا و يالتيا
ک نقطه مازاد به خواننده نوشته ي در يروزين را پين کشورها توسط استاليا
  .کنديخ، حقنه مياطالع از تاريب

  
 هيفرض "ژهيو به ،ياسيس اتينظر نيآخر حيتوض به ويبد کتاب نيسراسرا در

 حيتوض را خودش کاليرراديغ و نرم يطلب اصالح و دپردازيم اش"يستيکمون
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 متفاوت اريبس لسوفيف دو نيا کيدئولوژيا و يفلسف ميمفاه چه اگر. دهديم
 که ياسيس يهاحل راه در ژهيو به ،ياسيس مباحث در کنيول گرند،يد کي از

  . شوندينم مشاهده دو آن نيب يچندان اختالف دهند،يم ارائه
  
 نه و ستين وفادار هم خودش طلبانه اصالح ياسيس مواضع نيا به يحت ويبد

 مخالف اصوال کهلب دارد،يبرنم هاآن تحقق راه در يگام نيترکوچک تنها
 به همآن. است انتخابات در شرکت مخالف او. است ياسيس کنش هرنوع

 مخالف افالطون و مائو رينظ او. يستيپارلمانتار يدموکراس با مخالفت بهانه
 حقارت دهيد به همواره اشيفلسف تياشراف سرتاسر در. است" يوکراسدم"

 "دوکسا" يبرا يارزش نيترکم" ستمهياپ" ، چرا که است ستهينگر هاتوده به
 به است و کاليراد -براليل کي ياقتصاد مواضع لحاظ به ويبد. ستين قائل

 چاپ از ترشيپ هاسال. ستيلينه - ستيرفرم کي ياسيس مواضع لحاظ
 ويبد هوادار خود که ويبد آثار مفسر و مترجم هالوارد، تريپ رش،ياخ کتاب
 آلدهيا ياسيس نظام را ريکب يايتانيبر کشور ياسيس نظام يدرست به ،است

  . دانديم ويبد
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        اااايييير دنر دنر دنر دنييييييييو و تغو و تغو و تغو و تغييييبدبدبدبد

  :دي گويه کنترتان مي با نشر۲۰۰۸ در سال يو در مصاحبه ايبد
ها است، از قتيفه در خدمت حقم که فلسياگر اذعان داشته باش«

اشان، پس واضح تي معاصرياشان در فرم و با بررسق شناختيطر
ن رو در ياز ا. باشدي هم مياسي سيهاقتياست که در خدمت حق

کارگر يزان پيفلسفه نه چون باندا، بلکه هم چون ن. ا سهم داردير دنييتغ
  .١٠٩»است
کارگر يپ زانيو خود نه چون نيد، بددهيو از فلسفه ارائه مي که بديفياما با تعر

و عنوان ين کتاب بديآخر. ، است١١٠سيرزا بنويبلکه هم چون باندا م
او دو فصل اول را به بحث درباره . را دارد" ي واقعيک خوشبختيزيمتاف"

ن دو فصل در رابطه با يش در ايهاده بحثيچک. دهدي اختصاص ميخوشبخت
کرد کامال متفاوت به يبا دو روخ همواره ين است که در تاري ايخوشبخت

 ين باور است که انسان برايکرد بر اين روينخست: ميامسأله مواجه بوده
 که در آن ييايات دنياش را با واقعاليد آرزوها و اميخوشبخت بودن با

آسه برو، آسه "به قول معروف . اده نخواهدي ز وکند منطبق سازدي ميزندگ
کرد يرو.  استي که منتسب به فلسفه رواقينظر". ا که گربه شاخ ات نزنهيب

                                                 
109 - Contretemps n° 15, Paris, Textuel, Février 2006. 

ست هاي فرانسوي که به خاطر مخالفت با سيا  کمونيست مبارزنويسنده  (Paul Nizan) پل نيزان -  ١١٠ 
 هيتلر نه تنها از حزب کمونيست فرانسه اخراج مي شود بلکه متهم –استالين و در اعتراض به پيمان استالين 
در ادبيات چپ در . او جانش را در نبرد با نازي ها از دست مي دهد. به جاسوسي براي نازي ها هم مي شود

ها تا آخر به ها و تهمتليرغم تمام دشواري که عشود ياد ميفرانسه از او به عنوان يک کمونيست قهرماني
 روشنفکر و نويسنده (Julien Benda) ژولين باندا. عقايدش وفادار باقي ماند و جانش در آن راه گذاشت

دوران جواني داراي عقايد مترقي و پرشوري بود وليکن در آواخر زندگي در فرانسوي هم دوره پل نيزان که 
 . ات چپ در فرانسه اين دو نماد دو نوع روشنفکر متفاوتي هستنددر ادبي. دهدتغيير مواضع مي
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مان منطبق يال و آرزوهايا را با اميد دنين باور است که بايدوم برعکس بر ا
  . است" اااايييير دنر دنر دنر دنييييييييتغتغتغتغ "يعنيکرد دوم يو با صراحت طرفدار رويبد. ميساز
 

" ؟ر دادييا را تغيد دنيا باي خوشبخت بودن آيبرا" فصل سوم کتاب با عنوان 
ن ياو پس از پاسخ مثبت دادن به پرسش عنوان ا. پردازدي مکرد دوميبه رو

 و يابيگر ارزياو بار د. "؟مير دهييا را تغيچطور دن"پرسد يفصل، حال م
کند و ي در صد سال گذشته تکرار ميستيرش را از شکست جنبش کمونيتفس

کس نه چيتاکنون ه" اير دنييتغ"ند که در جمله  يبين ميعلت شکست را در ا
 را ي او صفحات.را "ر دادنييتغ"ده و نه فعل يرا درست فهم" ايدن" مقوله يامعن

به ما " ايدن"در رابطه با . ن دو مفهوم کند تا ما را از اشتباه در آورديصرف ا
 که يو زمانيبد. ميا سروکار داريا بلکه با پنج دنيک دنيآموزد که ما نه با يم

ا باور داشت، ي از او به سه دنتيخواند به تبعيپشت سر صدر مائو نماز م
ثاغورث يف+ د يفرو+ افالطون + هگل + حاال که خود را معادل مارکس 

 . ددارباور ا هم ي پنج دن بهداند پسيم

 
 ي عواطف فرديايدن) ۱: ( از چه قرارندييويبد يايم پنج دنينيحال بب

 يايدن) ۲(؛ )...، خود آگاه، ناخودآگاه وي تأثرات روان-يروانشناس(
، ي زبانيها خانواده، قوم، گروه-يجامعه شناس (ي اجتماعيها گروه
 ياکولوژ (يعي طبيايدن) ۴(؛ )خيتار (ي بشريايدن) ۳(؛ ...) ويني ديها گروه

ح  فعل يو سپس به تشريبد). يهان شناسيک( کالن يايدن) ۵(؛ )يو بوم شناس
را در درجات " رييتغ"ا نحوه يک از پنج دني هر يپردازد و برايم" ر دادنييتغ"

ر شغل، نقل ييازدواج، طالق، تغ اول از ياي دنيمثال برا. برديمختلف نام م
جاد ي، ايانقالب، جنگ داخلر اصالحات، ي نظيرات جمعييتغ. بردي نام ممکان
 روبرو يخيرات تاريي سوم که با تغياي دنيبرا.  دومياي دنيد براي جدکشور



                                                                يتاز اسطوره تا واقع: وي بدآلن / ١٣٩
. 

 
www.hks-iran.org 

نام زم يزم و کمونيوناليشرفت، انترناسي، پي، دموکراسيدارهيسرمام از يهست
 گفتن ندارد و در ي برايزي چيژ و اکولويعي طبياياما در رابطه با دن. برد  يم

  . طه توان انسان استيح هان هم که اصوال خارج  ازيمورد ک
  
د که با توجه ي الزم به ما گويسازنهي فاضالنه و زمينين مقدمه چيو پس ايبد

چ گاه يتواند باشد و هي مي و موضوعييجزا فقط يدنر ييبه نکات فوق امر تغ
. ر دادر دادر دادر دادييييييييتوان تغتوان تغتوان تغتوان تغييييا را نما را نما را نما را نمييييدندندندنرد که يگيجه ميجا نتست و از آنيکامل و تام ن

 جنگها که عزم جزم کرده بود که به ستي مدرن-رسد به موضع پسايقا ميدق
رات ييد و از تغيت کالن خط بطالن کشياگر قرار است که بر روا. ها برودآن
زم يمدرن- ه پساياهو و جنجال عليست آن همه هي فراتر نرفت معلوم نييزج
را چهل سال ا ير دنيي تغيبه ناتوانشل فوکو باور يوتار و مياگر ل!  چه بوديبرا

ن نکته را ي اوي، اما بدان داشتندي همه بيش با صراحت و زبان قابل فهم برايپ
   .ابدي مطلب را نتواند دريگکند خواننده به ساديان مي بياتيبا آن چنان  ادب

 
د جمله ير داد پس باييا را تغيتوان دنيد حال که نميگويو در ادامه ميبد
ک از سه واژه ي هريرا پس زده و در عوض به جا" ر داد؟ييا را تغيچطور دن"

و " امر واقع"، "رخداد"سه مفهوم " چطور"، و "ر دادن؟ييتغ" ، "ا يدن" 
ح يف و تشري را صرف توصيو سپس صفحاتا. را قرار داد" آمدها  يپ"
 از يکياصوال . کندياش را تکرار مي قبليهاکند و مطالب کتابيم" رخداد"

دش تکرار ي از هر کتاب جديبزرگن است که بخش يو اي بديهاشگرد
. برديد نام مين جا از دو رخداد جدياو در ا.  استاشي قبليهامطالب کتاب

 تظاهرات يگريکا، و دياالت متحده امريت در اي جنبش اشغال وال استرياول
ل ين دلير را به ايدان التحرياو واقعه م. يان بهار عربير در جريدان التحريم
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ان به گرد مسلمانان يحين تظاهرات مسيان ايداند که در جريم" رخداد"ک ي
از نظر . ها حفاظت کرده باشنددر هنگام اقامه نماز حلقه زده بودند تا از آن

دار کرده بود،  را خدشهين تا آن زماني قوان،ن عملي که اييجاو از آنيبد
ک ي بود، پس يخيک گسست تاريجه ي وضع کرد و در نتيديقانون جد

را " امر واقع" "يامدهايپ"م يما  توانست" رخداد"من قدرت يرخداد بود و به 
 ين شتاب به خرج داد و زماين مطلب کميو در نوشتن اياما بد. ميکشف کن

و يه بديده بودند تا به توصين به قدرت رسينوشت که نه هنوز اخوان المسلم
را به " رخداد" کنند و نه ارتش کودتا کرده بود تا ي را لگدماليدموکراس
  .ل کنديتبد" وانمودار"فاجعه 

  
اورد يچند ماه دوام ناز ش ي بييويبد" رخداد" جهانشمول ي تئوري جهانشمول

و ي بديمواضع فلسف. شوديو هم عوض ميضع بد کودتا ارتش موايو درپ
در او . رکردي دي بوده، البته با کم روزياسي از تحوالت اوضاع سيهمواره تابع

  : سدينويا مير دنييادامه مطلب درباره تغ
  سوژه ي به معنايوفادار...  استيک وفاداري ي واقعيهر خوشبخت« 
که منجر به " رخداد "يامدهايرفتن پيبا پذ. رات شدن، استييتغ
 يديشود که سوژه هم خود سوژه جدي ميدي جديايش دنيدايپ
 به ي سوژگدني عبارت است از فرارسيپس خوشبخت... شود يم

  .»دکنيل شدن خود را کشف مي تبديي که تواناياندرون فرد، سوژه ا
  
ان ين به پاين چنيارا ن فصل ين قماش، اي از اينوشتن صفحاتاز و پس يبد
  : رسانديم

در : قت لذت بخش استقت لذت بخش استقت لذت بخش استقت لذت بخش استيييير داد؟ پاسخ من حقر داد؟ پاسخ من حقر داد؟ پاسخ من حقر داد؟ پاسخ من حقييييييييا را تغا را تغا را تغا را تغييييچطور دنچطور دنچطور دنچطور دن«
که بودن . مي هم بپردازييش بهايد براياما با. خوشبخت بودن است
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 ينش واقعيک گزي. نش استيک گزي. است در زمان واقعا نابسنده
  ...ي واقعي مرتبط به زندگينش واقعيگز. مانيزندگ

ن يدرا". ب استي غايقع وايزندگ" : نوشتيآتور رمبو شاعر فرانسو«
 با شما نکي ا:شود که ين خالصه ميد بر ايام در تأکجا همه تالش
 يخوشبخت.  حضور دارديقي حقيد که زندگيريم بگياست که تصم

  ١١١»!ديش را هم بپردازيد و بهايني را برگزيديجد
  
   درينگر. اندازدي مي نگري نزد تونياد مفهوميو من را به ين نوشته بديا

ح دو مقوله متفاوت و ي و توضي که به معرفيي، در آن جا"يامپراتور"کتابش 
  : سد ينويپردازد، ميم" توان"و " قدرت"متضاد 

رد، يها بگ افراد را از آنيها" توان"در تالش آن است که " قدرت"«
م ينيبيس ميت فرانسوآ قديدر دوران پسامدرن، ما خود را در وضع

ن يا. دهديرا قرار م" يهست" لذت  ،"قدرت"که در تقابل با فالکت  
 وقدرتيبتواند آن را مهار کند، چرا که يکس نمچي است که هيانقالب

 کيار و ي تمام عيک سادگير، يگک عشق همهيزم، در قالب يو کمون
ن است يچن.  مانده استيکماکان برجا باق  تام و تماميگناهيب

  ١١٢.»دنست بويک کمونيسرکش  ي و شاديرت سرکوب ناشدنيبص
 

  يو، البته سواي بدي و فلسفياسي رسد که تکامل مواضع سين به نظر ميچن

                                                 
111 - Alain Badiou Métaphysique du Bonheur Réel, PUF Collection, 2015, pp.53-55. 

112 - Michael Hardt, Tony Negri, Empire, Exils, Paris, 2000, p.496. 
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 متأخر و با فاصله چندساله از يش، اقتباسيهايان و مفهوم سازيوه بيش
 ي نگري به خصوص تونييايتاليا" هاستياپرائ" و " هاستياتونوم"ات ينظر

  .است
  
 ي از نظرات فلسفيندبک جمعين کتاب پس از ارائه يو در فصل آخر ايبد

 و يهست" با عنوان دش خوياش، به خواننده مژده انتشار کتاب آتيتاکنون
ر و دو د کتاب مزبويگوياو م. دهديرا م" هاقتي حقيدرون بودگ: رخداد
ل ي او را تکمي فلسفيولوژيتر " اهاي دنيهامنطق"و "  و رخداديهست"کتاب 

  :کنديان مين بيرا چندش ياو ضرورت نوشتن کتاب جد. خواهد کرد
ن يپردازد و رابطه بيم" يهست"به امر "  و رخداديهست" جلد اول«
درباره " اهاي دنيهامنطق"جلد دوم . کاوديرا م" يهست"و " هاقتيحق"

ح يرا توض" هانمود"و " هاقتيحق"ن ياست و رابطه ب" نمودها"امر 
قرار " هاتقي حقيدرون بودگ:  و رخداديهست"در جلد سوم . دهد يم

 . »  قرار دهديمورد بررس" قتيحق"ه يرا از زاو" نمود"و " يهست"است 

  
  :ابدييان مير پايکتاب با عبارت ز

 : دوران استييص و شناسايتشخ. ز استيب فلسفه سه چين ترتيبد«
قت يک مفهوم حقي يکند؟ بنايشنهاد مي را پيزي دوران چه چن کهيا

انه در رابطه يک تجربه هستيت آخر و دس. شنهاد معاصري پنيه ايبرپا
اما در . زين سه چيفلسقه عبارت است از وحدت ا. يقي حقيبا زندگ

آن گاه که من .  استيک فلسفه مشخصي، فلسفه، يهر زمان مشخص
ان يرا به پا" اهقتي حقيدرون بودگ:  و رخداديهست"نگارش کتاب 
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سرانجام ن سه مؤلفه را به يق واقعا وحدت اي از آن طرکهرسانم، 
  .١١٣»لسوفلسوفلسوفلسوفيييين منم آن فن منم آن فن منم آن فن منم آن فيييياااا: "  شوم ي توانم مدعيخواهم رساند، م

  
سان ناپلئون خود تاج فلسفه و نه هم چون افالطون، بلکه به يبدب ين ترتيبد

  اش راي د ماغي ت ر ک هايبه دشواراش ييخودستا معهذا . نهديسر م را بر
  . استيماري بينوع خود يفتگيخودش به يوفادار .پوشاند  يم
 
دهد و در يتو فرانسه در آتن انجام مي با انستيا مصاحبه۲۰۱۶و در ماه مه يبد

 اش از خواهد منظوري مصاحبه کننده  که از او ميها پرسشيکيپاسخ به 

  : دهدين پاسخ ميح دهد، چنياش را توض"ددددييييزم جدزم جدزم جدزم جدييييکمونکمونکمونکمون"
م بلکه تحمل يد آن را متصور شويکنم که بايبله، من نه فقط فکر م«

م را هم ي هم شديمين که در گذشته مرتکب اشتباهات وخيستن ادان
 است که قدرت ين تصور اشتباهيم ايداني مثال ما ميبرا. ميداشته باش

 اگر از يم که حتيدانيما م. باشدي مي راه حل همه مسائل رهائيدولت
ست که قهر ابزار  روزمره ين ني اين به معناي اميق قهر برنده شويطر

ک حزب ي، ياسيک سازمان سي يم که برايداني ما م.حکومت است
ن ادغام در يا. ست که کامال در دولت ادغام شوندي نيز خوبين چيا

خدمت در شرکت ندادن و کنار گذاشتن مردم در پروژه است که 
 از يک چند عنصريما به . آورديبار مه سرانجام ترور و ارعاب ب

 که يم، مرحله ايده ايزم رسي مهم در رابطه با مرحله اول کمونيابيارز
 يرگيبر آن چ  انقالب کاماليروزيکنم که به واقع پيمن فکر م

 ياسي سيهاستم عبارت است از گروهيخ سده بياساسا کل تار. داشت
                                                 
113 - Je suis le Philosophe 
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 انقالب منجر شدند يروزي که به پييهاکه متقاعد شده بودند که روش
و را  نيايتواند باشند که توسط شان دني مييهاهم همان روش

ه ي که علييهاروش. قت نداردين امر حقياما ا.  کننديتوانند بنا يم
ج ي بسيستند که براي نييهاشود همان روشيکار گرفته مهدشمن ب

م بر دشمن غلبه يتوانيما با قهر م. رنديگيدوستان مورد استفاده قرار م
د يانتوي  اما دوستان را نم- م ي و در پاره موارد مجبور هم هست–م يکن

د انجام يکنيها طلب مد که آن چه را که از آنيبا زور مجبور کن
  . دهند
 يبه نظر من درس اصل. ميها را استخراج کند تمام درسين ها باياز ا

م بلکه در سه يز را در دو نکته خالصه کنيد همه چين است که نبايا
 هم به ندانم ي باشد، کارياک جنبش تودهيد ياول آن که با. نکته
م، از جمله در مرحله يش نداشته باشيهايها و بوالهوسيکار

چه ج کنند و آنيد بتوانند خود را بسيکارگران، جوانان با. اشانکشاف
کنند که يها فکر من زمان که آنان کنند، آي گفتن دارند، بيکه برا

د همواره نفس بکشد، ي باياجنبش توده. طلبدياوضاع و احوال م
 که يدرس دوم آن که تا زمان. اش کردند خفهبرخالف گذشته که

اش ضي تعويگريز ديا با چينتوان دولت را کامال سرنگون کرد و 
و سرانجام درس .  دولت را اداره کرديقيد به طريکرد، به هر حال با

ن آن ي بيک سازماني –الت وجود داشته باشد يد تشکين که بايسوم ا
زمان طور همه که بيتشکل يعني. } و دولتيان جنبش تودهيب{دو 

 باشد و هم در رابطه با ي داخلي موجودياهم نسبت به جنبش توده
  . ١١٤» ازقدرت برخوردار باشديدولت تا حدود

                                                 
114 - Alain Badiou on politics, communism and love: 
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مواضع   آن که تاکنون به صراحت گفته باشد،يو بيرسد که بدين به نظر ميچن
ن معنا که يبد. شودي ميدياش خجوالنه و به سرعت وارد مرحله جدياسيس

اش دوره سوم" التالتالتالتيييينه به تشکنه به تشکنه به تشکنه به تشک" و " فاصله از دولتفاصله از دولتفاصله از دولتفاصله از دولت" شتر از مواضع يهرچه ب
د از دولت فاصله گرفت و يگر نبايو معتقد است که ديحال بد. شوديدور م
ها را ني آستن روياز ا شرکت کرد و ي در اداره امور دولتيد به نوعيبابلکه 

 فروکش کردن امديو پير موضع بدييتغ. الت راه انداختيباال زد و تشک
" ستادهي ايهاشب "يا، سترونير در دنيها اخخودجوش سال يهاجنبش

ر جنبش يک سو، تحرک چشمگيها از اش از آنيس و سرخوردگيپار
از . گر استي دي آن از سوي درجه رزمندگيزان باالي در فرانسه و ميکارگر

 به يزدهم سده نويزم کهنه و نخ نماي رفرميحه نوعيو راير بدين مواضع اخيا
ن ي از اياسيها است که فضا سن است که ساليرسد، ا شکال در ايمشام م

 از يمي نت بلکه اصوال ست نه فقط اشباع شده اي خاصي بو و بيها بحهيرا
چ ي هيجابه هر حال . اند شدهيها ناش حلن دست راهيمشکالت از ا

واضع از مر يين تغي اياسي سيامدهايپ  ب ردست، چرا که ي نيا  واهمه
 .روندي استاد فراتر نمينارهاي درس و سميها کالس

  
 آن خود يوگرافيب يحدود تا لسوفيف کي فلسفه که بود يعمد هگل

 ييتو گو. کنديم صدق ويبد درباره کم دست هگل گفته نيا. است لسوفيف
 است ياتوبه آب هم ديشا و هرپادز ويبد کهولت دوران يبورژوائ يگرائانسان

  .)۶ادداشت شماره يد به يمراجعه کن( اشيجوان دوران زمينياستال بر

                                                                                                
http://www.versobooks.com/blogs/2652-alain-badiou-on-politics-communism-
and-love 
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        و و افالطونو و افالطونو و افالطونو و افالطونييييبدبدبدبد

و در ين نکته است که دستگاه فلسفه بدين بخش نشان دادن ايهدف من در ا
ک رخداد يو يک وانمودار دستگاه فلسفه افالطون است، به زبان بديواقع 
  .انه و ناصادقانهيد ناشيک تقلي، يا باسمهيفلسف

  
 در فاصله سقوط باند يعنياش، ين مرحله از تکامل فکريمو در دويبد
 يها سالي، در طي شوروين تا فروپاشي چيدر انقالب فرهنگ" چهارنفره"

، " رخداد"، "قتيحق"اش در باره اتي که نظر،زمي از مائوئاشدور شدن
ک ي "ي را با برجسب کلاشيستم فلسفيرد، سيگي شکل م"يجهانشمول"

" شياندفي ظريگراک افالطوني"کند و خود را ي مخصشم" يژست افالطون
افالطون است و "  دوندوندوندونييييفففف"نفوذ کتاب  ريو زي مرحله بدني ادر. ١١٥خوانديم

و مشاهده ي نزد بدافالطون  """"ييييجمهورجمهورجمهورجمهور""""کتاب ر ي از تأثيان نشانهيترکمهنوز 
  .شودينم
  

و  يدارهي سرمايروزي پيها، سال۱۹۹۰ دهه يها، در سالسومدر مرحله 
اش "يييياساساساسييييسسسستشکل تشکل تشکل تشکل "از ترک کردن محفل  پس يچند وي بد،يافول آراء مترق

ر ي کامال  تحت تأثيسد، کتابينويرا م" يستيه کمونيفرض" کتاباست که 
فست يمان"و در کتاب يبد. است" ييييجمهورجمهورجمهورجمهور" افالطون در کتاب ياسيفلسفه س
  :سدينوينوشت، م" يستيه کمونيفرض"پس از کتاب که ، " فلسفهيدوم برا
ک ي  ام رايفلسف من تالش"  فلسفهيفست برايمان"ن کتاب يدر اول« 
ام را با عبارت متناقض صه فلسفهي خص ودمينام" يژست افالطون"

                                                 
115 - Alain Badiuo, Manifeste pour la philosophie 
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فست دوم ارجاع به ين مانيدر ا. ف کردميتعر"  پ رگانهييافالطون گرا"
ست يب.  متفاوت استيريگکن جهتي است وليافالطون کماکان اساس

 يزيست - ه افالطونيستم با توسل به افالطون علخوايش ميسال پ
: ن مهم به دو موضوع مجهز شدم ي اي و براستم مبارزه کنميسده ب

ه توسل به يات، علياضي ريشناسيت هستينخست  ارجاع به اهم
ه ي و مدرن و عليمي قدي هاستي توسط سوفيبالغت و سخنور

 يهاقتين حقتواي که بر آن ميزيقان به وجود آن چي؛ دوم ايشاعر
ا يک و يزيان متافيه باور به پايعل  مبارزهيعنينام نهاد، " مطلق"

  ...کيک کالسيزي متافيهاي حفظ جاه طلبيدرگذشتن از آن، و برا
 با افالطون را ناند که قرابت م ظاهر شدهيليموضوع تکم امروزه دو «

 يغ برايه تبليمبارزه علو  ي فلسفشکن ينخست. ندنکيد ميتشد
افالطون . جنگ طلبهم  و مسلط است که هم يغي، تبل"يکراسدمو"

 را يه دموکراسيک عليستماتي است که مبارزه سين فردينخست
. مي جز دنبال گرفتن کار او نداريگريشنهاد داد و ما هم چاره ديپ

ار شگرف است که يم، اما بسيري بگيد پيک نقطه نظر را بايالبته کامال 
طون از ال افيشنهادي حل پهت رهبران رايدست کم در رابطه با اشراف

  ... استيستينوع کمون
فست از ين مانين دوميدست آخر ا... است" دهيا "،ن موضوع نويدوم «

  .کنديدفاع م" يژست افالطون" ن يضرورت دوم
هنوز اعتبارش به قوت هر چند که ، " پ رگانهييافالطون گرا"  نه از 

  .١١٦» "دهيازم  يک کموني" است، بلکه از يخود باق

                                                 
116 - Alain Badiuo, Second manifeste pour la philosophie, p. 137. 
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 يفلسف  دستگاهيطور کوتاه به معرفه نم که بيبيالزم مو ي فهم منظور بديبرا
 افالطون خواننده را به يدگاه فلسفيشتر با دي بيي آشناي برا.افالطون بپردازم

ارجاع ، نوشته من "خي خرد در تارني و تکوشيدايپ" کتاب ۱۲فصل 
 .١١٧هم  يم
  

نزد " ريخ "ي اما مقوله. قرار دارد" ررررييييخخخخ "ي  مقوله افالطوني در کانون  فلسفه
 اخالق محدود ي  بوده و صرفا به حوزه ع و جهانشموليافالطون به مراتب وس

رد چرا يگ ي را دربر مي فلسفها  حوزهي هيده کلين اي ا نزد افالطون.شود ينم
 يطوراست ب" ريخ "ي دهيا براساس  اي دن يت  هستي شروع و غااز نظر اوکه 
گر وجود دارد بلکه بر تارک  ي ديها دهي اي هينه تنها در کل" ريخ "ي دهيکه ا
 وجود يزيش از آن چياست و پ" ريخ"ز يآغازگاه  همه چ. ها قرار دارد آن

است که انسان به " ريخ"د که تنها در پرتو  نور  يگو  ي مافالطون .نداشته است
د يخورش: د را دارديهمان نقش  خورش" ريخ"ظر  او ابد، از ني  يشناخت دست م

ن يبخشد، بلکه هم چن  ي بودن شان را ميت  مرئي نه فقط قابلياء  مرئيبه اش
" ل  غاريتمث"د به ينگاه کن. (شود  يها هم م  آني هير و تغذين، تکثيموجب  تکو

  ). در همان کتاب۲۰۹ه در صفح
  

 دست  به) ۱: (شود ي قائل ميژگي سه ويجابيلحاظ  ا  شناخت به ي براافالطون
ک ي.  باشدي امر  واقعي د دربارهيبا) ۳(د باشد؛ ير بايناپذ خطا) ۲( است؛ يآمدن

اما او معتقد است . د داشته باشديها را با يژگين وي اي  هرسه يقيشناخت  حق
                                                 

 و ريشه هاي اجتماعي آن، جلد نخستين، از اسطوره تا در تاريخ خرد  و تکوينپيدايش هوشنگ سپهر، -  ١١٧
 : ، نشر طليعه) دولت هاي يوناني–شهر(پيدايش خرد، 

http://www.hks-iran.org/sepehr/pensee_rationnelle_v1.html 
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 نه باور  درست  انسان ص برخوردارند وين خصاي از ايکه نه ادراکات  حس
 بودن  حواس و ي باور به نسبک سو از پروتاگوراسياز ). ظن" (گمان "يعني

 ين نسبي بودن و جهانشمول بودن  ايکن کليرد، وليپذ  ي را ميادراکات حس
د بودند گرا بودند و معتق يکه نسب ان يرد، بوارون  نظر  سوفسطائيپذ يبودن را نم

 تيگر از هراکلي دياز سو. ستي نيداري متعلق  ثابت و پايکه شناخت دارا
ر و شدن هستند يي همواره درحال  تغيرد که متعلقات  ادراک  حسيپذ  ين را ميا

ن خاطر از نظر  او يبد.  باشنديقيتوانند متعلقات  شناخت  حق ينان نمين ايبنابرا
رند ييشان دائم دستخوش تغ  اني هستند که قواني جزئ شناخت يادراکات  حس

 ده بودند که معرفت يجه رسين نتيان به اين خاطر بود که سوفسطائيبه هم
  .  وجود ندارديقيحق
  

ن مبنا قرار دارد که موضوع  مورد  شناخت ي، بر ا شناخت نزد  افالطوني هينظر
ز ي چ چي هي مادياين دنيکه در ا  يي جا اما از آن.  باشدثابت و جاودانهد يبا

 ياين دني ايد در ورايدار را بايست، شناخت  ثابت و پاين  ير و دائمينامتغ
بست و حل   ن بني خروج از اي براافالطون . و پست جستجو کردي فانيماد

 را يگري ديالي خيايک دني ملموس ي مادياياش، به موازات  دن معضل
  : کنديح مين تشرين چنيش را اياياو دو دن. دارد يمفروض م

   
 محسوس توسط  حواس  ياء  مادي متشکل از اشييايدن:  محسوسات محسوسات محسوسات محسوساتييييااااييييدندندندن - ۱

 که ييايم، دنيکن  ي م يها در آن زندگ  که ما انسانيياين دني هم يعنيانسان، 
   است؛ي پست و فانيياي رو دن نيز ارات است و اييهمواره دستخوش تغ
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 يياي است، دن محسوساتياي دن که در واقع جوهر ييايدن: هاهاهاها     م ثل م ثل م ثل م ثلييييااااييييدندندندن - ۲
لسوف قابل  يف" عقل " و تنها توسط  ير محسوس توسط  حواس  انسان  عاديغ

  .داني و جاوري نامتغيها " م ث ل "يايدن: شناخت است
  

ها قرار داشته    معقول  م ث لياي تابع و منقاد  دن محسوساتياي دناز نظر  افالطون
 وابسته و يشناس يلحاظ  هست و هم به   يلحاظ  اخالق و وجودش هم به 

ک ي است از يبدل  ي ک نسخهيست و در واقع ها ا   م ث ليايالشعاع  دن تحت
 يايک دني عبارت است از باور به وجود  نزد  افالطون" ها م ث ل "ي هينظر .اصل
 در زبان(ريرناپذيي و تغي جاودانير مادي غي متشکل از گوهرهاي فرضينامرئ
را " ها دهيا"ا يو " ها م ث ل"ن يون اافالط). نامند ينو ميده، مي آن را م ث ل، ايفارس

داند که صرفا  در اذهان  ي مي مرئي مادياي دنياي اشيالگوها و ها سرنمونه
 که هم يا يني دارند، موجودات  عي وجود  خارجينيطور عه نبوده بلکه ب

 يت  عمل  شناسائيا قابلياند و هم مستقل از نحوه و  يمستقل از عامل  شناسائ
 ي شهياند  ينه منتج  کنش  ذهن" ها  م ث ل "ياين دنيجه ايدرنت. لن عاميتوسط  ا 

ات  يکل"نزد  افالطون .  داردينيت  عي است و نه محصول  آن، بلکه واقعيانسان
 ي مثال برايبرا. کنند  يدا مياء  خاص پي مستقل و جدا از اشيا يهست"  يذهن

 ي هيتنها از کل  نه ،"رهي داي دهيا "يعنيره در ذهن، يک دايافالطون تجسم  
در خارج از ذهن " دهيا"ن ي مستقل است بلکه اصوال  خود  ا  گ ردياجسام  ماد

  .نامند  يم" ينيزم  عيآل دهيا" او را ي ن خاطر فلسفهيبه هم. واقعا  وجود دارد
  

ان يب  را" ل  غاريتمث"موسوم به   ي افالطون داستان ييييجمهورجمهورجمهورجمهور در کتاب  دهم  
 يدر غار. اش است ياي دو دني هيح و فهماندن  نظري توض  کند و هدفش  يم

 که بر يوارياند، رو به د ر شدهيگر زنجيهم د  که به ي انسان درحاليتعداد
شه رو ي دربند هميها ن انسانيا. اند دارد، نشسته  قراريدي سفي  آن پردهيرو
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ن يدر پشت  ا. اند را نگاه نکرده  گاه پشت  سر  خود چياند و ه دهوار بويبه د
ن آتش اجسام  يها و ا ن  انساني بي  روشن است و در فاصلهيافراد آتش

 ان، ناگهانين ميدر ا. افتد يوار ميد يرو شان به  هي قرار دارند و سايمتحرک

عقب شود و آن شخص به  يم ان گسستهين زنداني از ايکي ير از پايزنج
شود  يک مي نور  آتش تحري او با مشاهده. نديب يگردد و پشت  خود را م يبرم

افتد و تازه  يد مياش به خورش در خارج از غار چشم. رود يرون ميو از غار ب
غار قرار   است که در داخل يزي جز آن چي واقعيايشود که دن يمتوجه م

 کشف  خود به ي بادهمرد سرمست از !  استيگريز  ديا چيق  دنيداشت و حقا
اما . د بخش مطلع سازدين خبر  نويرا از ا  نيشي پيها بند گردد تا هم  يغار بازم

رند، با هم متحد شده و او يد را بپذي که خبر  جد  آنيجا ان  نادان  غار به يزندان
ست و يشان قابل  تحمل ن ي وجه برا چين خبر به هيکشند، چراکه ا  يرا م
  . رنديتوانند بپذ يشان را نم ينادان

  
 ؛ کرديي شناسايروشن توان به   ين را ميرين زي نماديها  عنصر غاري در افسانه

؛  معقوالتيايدر خارج  غار نماد  دن: يي؛ روشنا محسوساتياينماد  دن: غار
 از يج؛ زنداني راي، در بند  باورها ي عادياه درون  غار نماد  انسان :انيزندان

 خ ر دش کشته ي واسطه  که به سقراط ژهي و لسوف، بهينماد  ف: بند رسته
نماد  فرآرفتن  نفس :  دشواريي از بند رسته از سربااليدن  زندانيشود؛ برکش  يم
وار  يها بر د هير و ساياو؛ تصي واقعيايدن به دني و رسي ظاهرياياز دن) روح(

 در خارج از ياي؛ موجودات و اش محسوساتياي دني بندهينماد  ظاهر  فر: غار
  ".دهيا"ن ين و برتريتر ، مهم"ري خي دهيا"نماد  :  دي؛ خورش"ها دهيا"نماد  : غار
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را که در باال بطور اختصار گفته شد چه   آن""""دوندوندوندونييييفففف" در کتاب  افالطون
ز يک چيم که علت  يد اگر از خود بپرسيگو  ياو م. دهد  يرانه گسترش ميگيپ

 ي که برايا يوناني ي  واژه–م يرس  يز مي آن چباشد سرانجام به جوهر   يچه م
است " هديا "يمعنا  هم به يونانياست که در زبان  " eidos"برد   يکار م جوهر به

  ين  هستي بي ، رابطهيستيآل دهي اي در فلسفه). ا صورتي و  م ث ل" (شکل"و هم 
 پا قرار داشته يرو  که بر  آنيجا ن رابطه به يشود و ا يشه وارونه ميو اند

ست باشد يآل دهيکه ا  آن يست برايآل دهيک اي.  سر قرار دارديباشد بر رو
شود  ي ميزيآم  کننده و سفسطه   وارد  فرآشد  گمراهياز سر  ناچارهمواره و 

 نمودها ياي خارج از خودش را به دني مادياين معنا که او نخست دنيبد
 -اش  ذهني  صرفا  ساخته و پرداختهيلي تخيک ادعاي -سازد   يمبدل م

 داشته ينيت  عي مخلوق  ذهنش واقعيلي تخياين دنيشود که ا  ي ميسپس مدع
 تنها يواقع  يشود که هست  ي ميرود که مدع  يش مي جا پ و دست  آخر تا به آن

گونه  چ ي هي مادياي دنياء  مادي بوده و اشيالين موجودات  خيدر انحصار  ا
  !ها ندارند  بر آنيريتأث
  

دالت برخورد  عي ج دربارهيات  رايبا نظر" ييييجمهورجمهورجمهورجمهور" کتاب  ي در ابتداافالطون
د ين نظرات مردود از ديا. پردازد  يها م  به رد  آنيکرده و با روش  جدل

دار  حق را به حق"ي معنا عدالت به) ۱: شدند  يم ميافالطون به سه دسته تقس
م  يگر مفاهي که معتقد بودند عدالت هم چون د انيي سوفسطاي  هينظر) ۲؛ "دادن

 حاکم در ي ر  طبقهياز متغ  يابع است و تي نسبي امر ي اخالق- ياجتماع
 در يو توافق  جمع" اجماع "ي که عدالت را نوعيگري دي هيو نظر) ۳جامعه؛ 
ف  عدالت يات خود به تعرين نظري اي او پس از رد  هر سه. ديد  يجامعه م

  .پردازد  ي ميآدم) نفس (ح  روحين منظور در ابتدا به تشري ايپردازد و برا  يم
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.  بوديدموکراس کارانه و ضد   ار محافظهي بس افالطوني شهي اندياسيلحاظ  س  به
ش ي انتخابياعضا ي  صادر کرد که همهي که حکمش را دادگاه سقراطمرگ 

ه مردم   ثابت کرد کين وجهي بودند، از نظر  افالطون به بهتر  ياز مردم  عاد
 يستگيت و شاي وجه صالح چيش نبوده و به هيب" يشعور  يوانات  بيح "يعاد

ار ي امر  بسي از دموکراستنفر  افالطون .ندارند  راياسيدخالت در امور  س
 بود  در آن دوران با آن روبرو که آتنياو تمام  مشکالت.  استيا شده شناخته 

  .نديب  ي آتن مياسي سيرا از چشم  دموکراس
  

 و ن سقراطي بييگو و پردازد با گفت  ين مسئله ميکه به ا" يجمهور"کتاب  
وگو را به  ست؟ گفتيچ" عدالت"ن پرسش که يسفالوس شروع و با طرح  ا

هرچه . رسد  ي حکومت کردن مي  مطلب به مسألهي برد و در ادامه  يجلو م
ن ي از اشود که هدف  افالطون  يتر معلوم م شيرود ب يوگو جلوتر م گفت

 و هموار ساختن  راه (doxa)" گمان"و " باور" از يتجسس و پژوهش خالص
 که "گمان "ه وارونه بچرا که .  است(épistème)" معرفت"به  يابي دستيبرا

شمول و   جهانييشناخت و دانا" معرفت "–ر است يغ و متي نسبيشناخت
رش  آن ي شهروندان خود را ناچار به پذي رو همه ن ير بوده و از اينامتغ

افتنش ي درصدد   که سقراطين عدالتيا. د و متعهد به تحقق  آنيخواهند د
ر  گست ک نهاد  عدالتيا يک فرد  عادل و ي ي ک کردار  عادالنهياست در 

 يو رو رنگ   ي جز بازتاب  بيزين موارد  مشخص چي ندارد، تمام  ايجا
 است يقياست که واقعا عدالت  حق"  عدالت م ث ل "فقط . ستندي نيعدالت  واقع

اما فهم و . باشند يرا مي خاص که ميها  است و نه عدالتيچرا که عام و ابد
 آن سفر   يعنيار دارد، ي به دقت  بسازين  ييها تين واقعيدن به چنيدرک  رس

 .کند  يت مياش را هدا  که سقراط همراهانيا يفلسف
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قا  به اثبات  نکات  فوق ي دق افالطون "ييييجمهورجمهورجمهورجمهور" نهم و دهم  کتاب  يها بخش
سه با يدر مقا( چهار نوع حکومت  فروتر ي به بررسيو. اختصاص دارد

 ي در ط که آتنييها پردازد و انواع  حکومت  يم)  خودشيشنهادي پي جامعه
او . دهد ي قرار ميها روبرو شده بود را مورد  بررس  گذشته با آني دو سده

 ياسي سي ک فلسفهي بر آتن گذشته بود ياسي لحاظ  س  چه که به درواقع از آن
  . سازد  يم
  

.  استيعي طبيرد که در ابتدا حکومت با اشراف است که اميگو  يافالطون م
 ي  چنگ انداختن بر اموال  طبقهي فرادست جامعه براي  دو طبقهيپس از مدت

اش را به حکومت   يگر متحد شده و حکومت  اشراف جايکديفرودست با 
ن نوع يسپس ا. است" همت و اراده" عنصر  ي د  سلطهيدهد که مؤ  يمتفاخران م

اش به حکومت   انينروا فرماياندوز  طمع و ثروتي واسطه حکومت هم به 
م يطور مستقه  بياسيشود که در آن قدرت  س  ين و توانگران متحول ميمتنفذ

 از  ي ناشيگاه در اثر  فقر و درماندگ آن.  و ثروت وابسته استيت  ماليبه وضع
ان کرده، توانگران را سرنگون کرده و حکومت  يان طغينواين حکومت، بيا

ها است به  ن نوع  حکومتيدان، که بدترت  شهرونيا حاکمي يساالر مردم
ن يرترين خاطر شري به ايساالر د افالطون حکومت  مردمياز د. ديآ  يوجود م 

 و ي فرودست به آزاديها  وآفر  تودهي ها است که عشق و عالقه حکومت
انجامد و باعث  آن   يش از حد  صاحبان  ثروت ميت و آزار  بي، به اذيبرابر

 کودتا ي سربرآورند که با نوعيبي فر ها قهرمانان  عوام  تودهان يشود که از م يم
. آورند  يوجود م  را سرنگون کرده و حکومت  خودکامگان را به يدموکراس

ب يترت ن يبد. انجامد  ي خود به حکومت  اشراف مي نوبه ن حکومت هم به يا
. شوند ي کرده و تکرار ميط را يا  بستهيروير  دايک سيها  ن حکومتير  اييتغ

  .ها فاسد هستند  آني رو همگ نياز ا
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ن يک از ايهر   ه است که سقوطين نظري اثبات  اي برا تالش  افالطوني همه
ر است چرا که يناپذ  اجتناب يشان امر گر شدنيک دين  يگزيها و جا نظام
. باشند  ي نمي علمن ي بوده و برطبق  موازي پستيها ها حکومت  آني همه

سازد که حکومت کردن   ي مخاطب  خود را متقاعد مافالطون از زبان  سقراط
ا نواختن ير  طبابت و يد آن را آموخت، نظيطلبد، با  ي را ميک مهارت  خاصي
 ياي دني هي بر پايک حکومت  آرمانيرو او طرح   ن ياز ا. يقيک آلت  موسي
  .زدير  يرا م" ها  م ث ل"
 

ک ياو در ابتدا دست به اختراع  ) ليدر تخ (يش  فکريک آزماي ي مثابه به 
 ينامد که به معن يم ١١٨"سي پليکال"زند و آن را   يم) آل دهيشهر  ا(شهر  آرمان

 مختلف برخوردارند، يها  که شهروندانش از مهارتيشهر. است" شهر ک ين"
 ي که جامعه براي مختلفيزهاياء و چي اشد يدر کمال  صلح و آرامش به تول

گر مبادله يکديها را با  پردازند و آن  ياز دارد، ميها ن  به آني زندگي ادامه
  يي جا  است و از آني اجتماعيکند که انسان موجود  ياو استدالل م. کنند  يم

ود داشته باشد بلکه  وجم  کاريد تقسيتنها با ست نه ي خودبسنده نييکه به تنها
  .د آگاهانه باشدي موجود باي اجتماعيابي م  کار و سازمانياصوال  تقس

 
شدت منضبط   است به يا  جامعهافالطون  يشنهاديشهر  پ طور خالصه آرمانه ب

.  متشکل از سه طبقهيق  طبقاتي دقيها نشي بر اساس  گزي هرميبا ساختار
 ي بالفاصله پس از آن طبقه. قرار دارد" لسوفي ف- شاه پاد"ن هرم يدر رأس  ا

 که آن دوران از آن ييفلسفه به معنا( آموخته قرار دارند  فلسفه" پاسداران"
ن نظام ين سطح  ايتر نيي کننده و سازنده در پا دي توليها توده). شد  يافته ميدر
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 است که جهت  تداوم  جامعه ييازهيد  آن چيشان تول فهيقرار دارند و تنها وظ
دهند  يل ميت  جامعه را تشکيکه اکثر ن يرغم  ا يبردگان هم عل. الزم هستند

  . ندارنديي جاي بند ن طبقهي در اي موجودات  مادون  انساني مثابه کن به يول
  

وجود دارد " لسوفي ف- پادشاه "ک يست و ي نيا ن نشانهين نظام از قوانيدر ا
 هم  پاسداراني فهيوظ. ن استيمت کردن با صدور  فراماش حکو فهيکه وظ

ن شهر يدر ا. د کننده استي توليها ن توسط  تودهيق  فرامي دقينظارت بر اجرا
 يا گاه  برجستهينامد از جا  يم" پاسداران نظام"سربازان که او آنان را 

ن کتاب به ي از ايبخش  مهم. دهند يل مي حاکم را تشکي برخوردارند و طبقه
ئت  حاکمه يدهد که ه يح ميپرورش و آموزش  پاسداران اختصاص دارد توض

  .نديآ  يرون مين پاسداران بيچگونه از بطن  ا"  پادشاه- لسوف يف"و 
 
از  کند که  ين استدالل ميچن نيلسوف باشد را ايک فيد ي که چرا پادشاه با نيا

، و از ين جهان  مادي است و نه اي واقعيايدن" ها  م ث ل "ياي که تنها دنييجا آن 
باشند، پس پادشاه   يم" ها م ث ل"لسوفان قادر به شناخت  ي که تنها فييجا آن 

  .لسوف باشديک فيد يبا
  

 و وجود  ي اجتماعيها يه  نابرابري توجي براي وجه ضرورت چيافالطون به ه
ونان  ي چه را که در  لکه صرفا  آنند بيب يجامعه نم  حاکم و بردگان دري طبقه

اش قرار  ي آرماني  جامعهيرد و الگويپذ  يباستان وجود داشت دربست م
 ي را اجراان و پاسدارانيگونه که گفته شد او نقش  فرمانروا همان . دهد يم

  :ست؟يم عدالت از نظر  افالطون چينياما بب. داند  يعدالت م
   که به او محول شده را بهيا فهي وظي که هرکس ني ايعنيعدالت «

ت، يد باشد که با دراين باي ا پاسداراني فهيوظ...  انجام دهديخوب
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عدالت  ...ن عدالت را متحقق سازنديباط اض، شجاعت و انلتيفض
ت  مردم  يال  اکثري زدن بر ام عبارت است از مهار کردن و لگام

  ». ت  برتريت  اقليست به کمک  درافرود
  

 افراد  ي هيکل:  هستنديت  فرودست چه کسانين اکثري اما ااز نظر  افالطون
 کننده،  دي مردان  تولي هي کليعني، لسوفان و پاسدارانير از في غ جامعه به

ز مردان  آزاد  فاقد  حقوق   ايا  مالحظه ت  قابل يکودکان، زنان، بردگان و اکثر
لسوف شدن آموزش ي فيتوانند برا  ي هستند که متنها پاسداران .يشهروند

ن ي اياموزند و برايد عدالت را بيکه عادل باشند با ن ي ايها برا آن. ننديبب
  . ابنديقت دست ياموزند تا به حقيد فلسفه بيمنظور با

  
 هستند که بر يها تنها کسان ن است که آني ان پاسداراي صهين خصيتر مهم

د باشد، آن يت  پاسداران بايشهر هم ترب ت  آرمانيشناخت دارند و غا" ها  م ث ل"
 گر  پاسدارانيد  يژگيو. را بشناسند" ها  م ث ل"ها بتوانند  که آن  آن يهم برا

ن يي آنان تعي را براياو مقررات  خاص و سخت. ان استش يت  اجتماعيوضع
 اجتناب ورزند و ياندوز کند که از ثروت   يه ميبه پاسداران توص. کند  يم

. داند  ي فرودست  جامعه مجاز مي  طبقهي را فقط برايت  خصوصيمالک
م و يتعلز ين است که با توجه به سرشت  پاسداران و ني ااستدالل  افالطون

 و شهوات  مختلف يال  نفسانيها قادرند دربرابر  ام ند تنها آن ا دهي که ديتيترب
.  کنندي پوش  چشميت  خصوصي از خود نشان داده و از مالکيشتنداريخو

ت  خاطر انجام يو با رضا" ر  همگانيخ" خاطر    را صرفا  بهين فداکاريآنان ا
ال  يستند بر امياشان قادر ن يرشت  ذات سي واسطه دهند چرا که فرودستان به  يم

  .شان غلبه کنند خودخواهانه و بر نفس  اماره ا
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 باشد و پاسداران" عاقل" آن است که فرمانروا ين همه در گروياما تحقق  ا

ن ي چنيت  افراد براين ناممکن است مگر با آموزش و تربي، و ا"شجاع"
 يا ژهيت وي اهم آموزش و پرورش در نظام  افالطون رو امر  نياز ا.  ييها نقش
 ي نخست طي جاد شود تا در مرحلهيد اي بايني آهنينظام  آموزش. دارد
 ي بپردازد و در گام  بعديت و پرورش  پاسداران آتي به تربي طوالنيها سال

مدت   د به ان سر گذرانده ت امتحانات را پشت  ي که با موفقينخبگان  پاسداران
ان  ي از ميان  آتي دهند تا فرمانرواي و نظريگر آموزش  عمليسال  د ست يب

ن از ي آهنيباطض و با اني آموزش  طوالنيعنين امور يو تمام  ا. نديرون آيآنان ب
  .ف  حکومت استيوظا

  
، يني زمن  افراد ي موجود بي طبقاتيها ، در مواجهه با تضادب افالطونيترت ن يبد

دهد که   يرا قرار م" ير  عموميخ"نهد و در مرکزش  يش مي را پيشهر آرمان
نظام  . ستي ني را به آن دسترسيها است و انسان  عاد گاهش در آسمانيجا

 ي پادگاني   جامعهيده تر شکل  سازمان قيان  دقيا به بيونان و ي يداربرده
اش واقف بود را   مشکالتي  به همهي خوب  بود و بهب  آتني که رقاسپارت

 ي آکادمافالطون .دهد و تالش در جاودانه کردن  آن دارد  ي مي ملکوتيجالئ
 ناموفق يحتا در دو مورد به تالش. س کردين هدف تأسيقا  با هميخود را دق

"  پادشاه-لسوف يف"ه کند و طرح  ادي خود را در عمل پي هيدست زد تا نظر
اش موجب شد  يناکام.  اجرا درآوردي  به مرحلهليسي سي رهيخود را در جز

جه ين نتي به اي بسنده کند حتا در اوآخر  زندگي نظريک آکادميجاد  يتا به ا
ت ياش کفا يشنهاديشهر  پ  تحقق  آرمانيرسد که عقل و عمر  انسان برا  يم
  :ديگو ين ميد و چنکن ينم
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د باشد، در يها با گاهش در آسمانيام جا  که انداختهيد طرحيشا... «
شان از ذوق و  يها وجود داشته باشند که قلب  يد کسانيکه شا  ييجا

 آموختن و فهم  آن را ييشان توانا شوق  الزم برخوردار بوده و عقل
ا ي دارد و  وجودين حکومتيک چنيکه اصوال   ن ياما ا. داشته باشند

ت ي وجه حائز  اهم چيد، به هي وجود آ تواند به  ينده ميکه در آ ن يا
 است که من حاضرم در ين تنها نوع  حکومتيبه هرحال ا. ستين

  ».ش شرکت داشته باشميها يگذار است يس
  

اده کردن  يد شدن در تحقق و پي پس از ناام اشي در اواخر زندگافالطون
ن يکه آخر" قانونقانونقانونقانون"اش، در کتاب  "لسوفي ف- پادشاه  "يمتطرح حکو

 از ضرورت  يکشد و تا حدود  يشهرش دست م ده آرمانياش است از ا نوشته
  .ديگو  يسخن م بر قانون يو حکومت متکوجود  قانون  مدون 

  
عت ي بودند و طبستياليونان که در مجموع  ماترين  يلسوفان نخستيبوارون  ف

 يبرا.  پشت کرد محسوساتياي آگاهانه به دنشان بود، افالطون  شروعي نقطه
 و استنتاج  ياضيرقت، نه تجربه و مشاهده بلکه ي به حقيابي  او آغازگاه  دست

آن کس : "ده بودن جمله را حک کرياش ا يافالطون بر سر  آکادم.  بوديعقل
ژه يو  و به اتياضي افالطون ريبرا". داند حق  ورود ندارد يکه هندسه نم

رو وجود   ني بود و از همي نظريعني ي صرفا  فکري ک تجربهي  هندسه
 او به .اش ممنوع بود يآکادم ا دريا گونيکش و  ر  خطي نظيهرگونه ابزار
چنان   که هستند بلکه آن   چنان ن را نه آنآموخت که ستارگا  يشاگردانش م

نظر  ، صرف   افالطوني  فلسفهجوهر . د باشند، مورد  مطالعه قرار دهنديکه  با 
 قشر   ينيب کارانه است و جهان ار محافظهياش، درمجموع بس يکيالکتياز روش  د
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. کرد  ي درحال  زوال را بازتاب ميدار  دوران  بردهونان ي ت ينخبگان و اشراف
ن مکتب  يا در . استيزم  فلسفيآل دهي تمام  مکاتب  اي اصلي الگوزميافالطون

که ) قيحقا( ها ي هستيايدن: شود  يم ميا به دو بخش  نابرابر تقسي دنيفلسف
  ان آنينزد  افالطون. وغ و در  که توهم) ها نمود( ظواهر ياي است و دنيواقع

، در يقي است و هم حقيهم واقع" رهي دادهيا. " هم استيقي است حقيچه واقع
  .  و توهمير واقعيغ"  گرد  يشئ"که   يحال
  

 افالطون، يهاسه آن با نوشتهيو و مقاي بديهاتر نوشتهقيک خوانش دقيبا 
احل سه گانه و با مري بدين مراحل سه گانه تحول فلسفيک بيک به يتقارن 

 يک فاصله زمانيتوان مشاهده کرد، البته با در نظر گرفتن ينزد افالطون را م
م پشت ين مفاهيها و شباهت ب هر دو آنيات براياضيت رياهم. يا سده۲۵

 نمونه نزد يبرا. ر استيار چشمگين دو بسي مختلف نزد ايهامقوالت و واژه
سوژه سوژه سوژه سوژه "، "رخدادرخدادرخدادرخداد"، "قتقتقتقتييييحقحقحقحق "،"دهدهدهدهيييياااا" و مقوالت """"هاهاهاها مجموعه مجموعه مجموعه مجموعهييييتئورتئورتئورتئور"و يبد

 و مقوالت هندسههندسههندسههندسه به ياري بسيهاشباهت" ييييستستستستييييه کمونه کمونه کمونه کمونييييفرضفرضفرضفرض"، و "وفاداروفاداروفاداروفادار
 دارند، يافالطون" سسسسيييي پل پل پل پلييييکالکالکالکال"، و "پاسدارانپاسدارانپاسدارانپاسداران"، "ددددييييخورشخورشخورشخورش"، "ررررييييخخخخ"، "م ث لم ث لم ث لم ث ل"

تواند ينم" شانس"و برحسب اتفاق و ي خود بديها که با توجه گفتهيشباهت
  !باشد

 ياش در پاتي نظرين مرحله تحول تاکنونيرو در آخيرسد که بديبه نظر م
 هم چون افالطون -  دوم ي در بعد از جنگ جهانيدارهين بحران سرمايترمهم

 پس نشست ياش از نظرات در کتاب جمهوري زندگياني پايکه در سال ها
 و در –را در رابطه به لزوم حکومت بر اساس قانون نوشت " ننننييييقوانقوانقوانقوان""""و کتاب 

ات يکند و نظري ميرويسال پ مرادش افالطون کهنرش از ي اخيهانوشته
و يشه بديک جمله مراحل تحول انديدر . رديگياش را خجوالنه پس منيشيپ
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 و سرانجام به يزم افالطوني ابتدا به کمونينيزم استاليرا در چرخش از مائوئ
  . ص داديتوان تشخي ميستيليهيزم نيبراليل
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        ن سخنن سخنن سخنن سخنييييواپسواپسواپسواپس

 دگرگون جيتدر هب غرب در دانشگاه ياصل نقش ستميب سده دوم مهين لياوا از
 نيدوم از يدارهيسرما ديتول وجه گذار آمديپ خود نديفرا نيا .شوديم

 در .است "نيپس يدارهيسرما" به موسوم اشيخيتار مرحله نيسوم  به
 :سازنديم يمتجل را خود عمده وجه دو در راتييتغ نيا نيپس يدارهيسرما

 فربه يدولت يبوروکراس و صنعت در يفن متخصص کار يروين يبرا تقاضا )۱(
 رشد اثر در  يعال آموزش يبرا تقاضا روزافزون يازهاين برآوردن )۲( ؛شده

 و ،يدولت کارگزاران اديازد متوسط، طبقه گسترش ،يزندگ ياستانداردها
 که ،يآبقهي ماهر کارگران يحت يکمتر زانيم به و ديسف قهي کارگران نيهمچن
 ياجتماع شرفتيپ به يابيدست يبرا يالهيوس را يدانشگاه تاليتحص

 بلکه تقاضا ديشد گرفتن يفزون نيمب فقط نه دانشگاه، عيسر رشد .دانستند  يم
  .بود هم يفکر کار يروين عرضه گسترش معرف نيچن هم
  

 اصالح و ،يفکر کار يبرا تقاضا رشد  و يصنعت انقالب نيسوم نيب رابطه

 .ندارد حيتوض به يازين که است يهيبد و آشکار نانچ دانشگاه کيتکنوکرات
 به دانشگاه النيالتحص فارغ يبرا "کار يروين فروش بازار" کي بيترت نيبد

 کارگران دستمزد که است بازار در تقاضا و عرضه قانون نيا .آمد وجود
 ستيدو در يدي کارگران دستمزد نييتع هيشب قايدق کند،يم نييتع را يفکر
 شکل يفکر کار يروين شدن زهيپرولتر فرآشد ساننيبد .ترشيپ سال

 اي و يفکر کار يروين مصرف توان ديتحد صرفا  شدن زهيپرولتر .رديگ  يم
 يگانگيب خود از رشد متضمن بلکه نبود، ها آن يزندگ ياستانداردها کاهش

 با يمطابقت گونهچيه که است ييتقاضاها به کار يروين اديانق گسترش و
 بر حد از شيب ديتاک .ندارد انسان يواقع يازهاين تحقق اي و استعدادها
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 در يگانگيب خود از رشد موجب ،يفکر کار شدن زهيپرولتر و ييگراتخصص
 نيا به نسبت يذهن يآگاه کسب سمت به آن دادن سوق و يفکر کار يروين

   .شوديم مسأله
  

 ساختار دنيببرنتا اضافه به ،يگانگيخودب از دهيپد نيا انيدانشجو انيم در
 محرکه يروين عنوان به يمهم نقش ها،آن توسط دانشگاه نهاد کيردموکراتيغ
 از را ييدانشجو جنبش زميکاليراد .کنديم يباز را يدانشجوئ يهازشيخ

 ادغام در رشد به رو يتينارضا هيزاو از .گرفت نظر مد در ديبا هيزاو چند
 يعني کرد، انکارش توانينم که يمسلم امر ،يکنون ياجتماع نظام در شدنش
 ييباال فشار و دانشگاه، نهاد در برالينئول اصالحات ضد .جامعه يدائم بحران

 هيزاو از .ديافزايم يآشفتگ و بحران نيا بر شونديم متحمل انيدانشجو که
 ،يسنت منتقد يهاسازمان به نسبت انيدانشجو يناباور و اعتماد عدم ،يگريد
 يکاهايسند و هاسازمان آنان راس در و ،چپ ياسيس احزاب جمله، از

 کاليراد ونيسياپوز مقام در را خودشان فهيوظ و يخيتار نقش که يکارگر
 رو نيا از .اندکرده رها که است يديمد يهاسال ،يفعل ياجتماع نظام

 نيچن يمجرا از ستميس با مواجهه يبرا را يامکان چيه منتقد انيدانشجو
 کاليراد مطالبات تا کننديم تالش هاآن .ابنديينم يالتيتشک و هاسازمان

 کرده مطرح ياحرفه يهمگان يهارسانه  و پارلمان، احزاب، از رونيب را خود
 يبرا الزم ياجتماع وزن از انيدانشجو که ييجا آن از اما .آورند دست به و
 خالصه محض ديتقل به شانيهاتيفعال ستند،ين برخوردار اجتماع رييتغ
 از يبرخ يبرا .گردديم محدود شينما از ينوع به عمال  و شود  يم

 شده بدل خود در يهدف به لهيوس کي از شينما نيا کاليراد انيدانشجو
 از يکي انيقربان هاآن شان،کاليراد يهايلفاظ وجود با ق،يطر نيا به .است
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 يعني نامحدود، يطبقات کار ميتقس بر يمبتن جامعه کي يهادهيپد نيرتريفراگ
  .شونديم کاذب يآگاه جهينت در و يجزئ يآگاه دهيپد
  

 انتخاب را درست راه تا کننديم تالش کاليراد انيدانشجو از يگريد بخش
 در شيخو فهيوظ يمتفاوت قهيطر به تا کننديم کوشش هاآن جمله، از کنند،
 يبرا ياکننده مشتعل يچاشن نقش يعني رسانند، انجام به را کارگر طبقه قبال

 مه ماه يدادهايرو .شوند هاتوده از يعيوس گستره انيم در انفجار جاديا
 نيا اما .ستين يواقعريغ عمل طرز نيا که داد نشان فرانسه در ۱۹۶۸

 ييدانشجو اميق نيچن کي که داد نشان نيهمچن حال نيع در دادهايرو
 لحاظ به و آموخته شيپ از ياسيس لحاظ به شگام يپ نيگزيجا تواند  ينم

 مه ماه يدادهايرو که يدرس است نيا .شود کارگر طبقه منسجم يانسازم
  .گرفت ديبا فرانسه در ۱۹۶۸

  
 ،سو کي از .اندگرفته قرار فشار تحت متضاد يروين دو نيب هادانشگاه امروزه
 طبقه منافع جهت در و آن رونيب از که دانشگاه کيتکنوکرات اصالحات فشار
 درون در که کاليراد يامبارزه گر،يد يسو از و .شوديم  اعمال حاکم

 باتالق در توانديم جامعه يهابخش ريسا يبانيپشت ابيغ در ها،دانشگاه
  .شود غرق ياسيس يناتوان و يليتخ ،يعمل ريغ يهايالبافيخ
  
 به و انيدانشجو ايآ دارد؟ وجود معضل نيا از خروج يبرا يراه چيه ايآ

 و يرعقالنيغ ياجتماع نظم با را دخو که اندمحکوم  "روشنفکران" يکل طور
 اي و يفرد جهينت بدون يهاحرکت وارد اي !دهند قيتطب موجود يرانسانيغ

 بر يآگاه يگرو در مسئله نيا به پاسخ شوند؟ ريتأثيب کوچک يهامحفل
 اريبس يدرون تناقضات بر غلبه يبرا نيپس يدارهيسرما ياجتماع نظام تيظرف
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 نيترمهم که ميکنيم آغاز ينظرگاه از ما ،ديوب  نظر برخالف .است آن مهم
 يدارهيسرما در که يزيچ دهد،يم حيتوض را يدارهيسرما جامعه در تضاد

 در هيسرما و کار نيب تضاد يعني  است، اصل آن گذشته مراحل همچون نيپس
 بر و نکند شروع نکته نقطه نيا از که يانتقاد فلسفه و هينظر هر .ديتول انيجر

 در اش،کننده ديتول اهداف نظر صرف نباشد، استوار جهانشمول "قتيحق" نيا
 کنيول يخنث ظاهر در هستند ييهايورزشهياند و يپردازهينظر حالت نيبهتر

   .موجود وضع تيتثب خدمت در ميرمستقيغ بطور
  

ش از يم پپنجونان باستان بود که در سده يشمندان ي از انديکيندس يپارم
 ۴۷۵  است کهي قطعه شعر که از او به جا ماندهي اثرتنها. ستي زيالد ميم
دگر يچه و هاي که نياز زمان.  واژه است۱۸۰۰ مجموعا مرکب از دارد وت يب

 در يقي مقاله تحق۵۰۰۰۰ش از ي کنند بي اشان به او اشاره ميدر نوشته ها
 به طور متوسط يعني نوشته اند، ي کلمه ا۱۸۰۰ن نوشته يدانشگاه ها درباره ا

مشت نمونه "به استناد ضرب المثل !   هر کلمه آني برايقاله پژوهش م۴۰
 يهاشهت و اهداف  مؤسسات و مراکز پژوي توان به وضعي، م"خروار است

  !ان تشنه دانستنياه فرستادن دانشجوي برد، دنبال نخود سي پيفلسف
  

 اتيح ديتجد و تحول در مبتکر و شتازيپ ييروين عنوان به انيدانشجو نقش
 نقش يفايا امروز روشنفکران و انيدانشجو يبرا .ستين يديجد زيچ هجامع

 يآگاه اشاعه جهت در نينو يکارگر جنبش شتازانيپ چون هم
 .است گذشته سده از سرتريم و ترآسان يانقالب زمياليسوس و يدار  هيضدسرما

 راه نيا که ستين بار نياول يبرا رايز است دشوار اريبس يتيمامور نيا اما
 گستره يآگاه يرو هايديناام و هاشکست از يکوه زين و شوديم هآزمود
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 به ديبايم دانشگاه چه آن اول لههو در .کنديم ينيسنگ هاتوده از يعيوس
 که است يايعلم کيتئور محصوالت ديتول کند عرضه يآت جوان کارگران
 ره از شتريب آنان که چه آن .نباشد سترون يستيمازوخ مزيپوپول همچون

 و حاضر ياجتماع نظام کاليراد نقد بر يمبتن يدانش نددار ازين آن به يزيچ
 يهارسانه توسط که است ييهاخدعه و هادروغ همه کيستماتيس يافشا
 هاتوده توسط که يزبان به دانش نيا حيتوض اي ارائه .گردنديم جيترو يعموم
   .باشد فهم قابل

  
 که چرا د،يناميم يبورژواز آشپزخانه را مطبوعات خودش زمان در مارکس
 رونيب ياذائقه نوع هر يبرا يمناسب خوراک نوع همه جاآن از يبورژواز

 .دارند برعهده را نقش نيا از يامالحظه قابل بخش هادانشگاه امروزه .داديم
 نيترمهم و نيترياصل ياجتماع علوم و فلسفه يهامؤسسه و يهادانشکده

 يدارهيسرما نظم حفظ جهت در يبورژواز يدئولوژيا ديتول باز و ديتول نهاد
 کشور يغرب يکشورها نيب در رياخ سال پنجاه يط در رابطه نيا در .ندا

 نهيشيپ هم آن ليدل .است ربوده کشورها ريسا از را رقابت يگو فرانسه
 ريسا با سهيمقا در مبارزتر نسبت به يکارگر تشکالت وجود هم و يانقالب

 در ،)شد دهينام ۸ سيپار هابعد که( "ونسن دانشگاه" جاديا .است اکشوره
 جيترو رابطه در قا يدق "فلسفه يالملل نيب انجمن" اي و ۱۹۶۸ مه داديرو يفردا

 زميمارکس عمدتا  يانقالب يآرا با مبارزه يبرا هايتئور و فلسفه انواع اشاعه و
   .بود "نو چپ" و "يتئور فرنچ" ،"زميمدرن- پسا"  زادگاه و
  

 مواضع و بازنمودها نيترجيرا به وي بديفلسف دستگاه کل باشد قرار اگر
 باشد، داشته وجود توانديم جادشيا به يضرورت چه پس انجامد،يب ياسيس
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 انيدانشجو يبرامسموم  يخوراک هيته و يدانشگاه يته يفضا پرکردن جز
  .بورژواخرده روشنفکران و فلسفه يهارشته  و ساده لوحجوان

  
 ييرها ط خاصين باور است که شرايشتر بر ايب... يورژوازب خرده«
ز از نبرد يپره  مدرن وي است که نجات جامعهيط عامين شراي عيو

ها به ن حرفي ايول... بود سر خواهدي فقط در قالب آن ميطبقات
 ،يعني است، ي خرده بورژوازيندهينما رود، اويگوش دموکرات نم

د در يارو باي دو طبقه رويتضادها مه، که هيانجيم ک طبقهينده ينما
 شافيکند که وجود شريل تصور مين دليل شود و به هميتعد آن

که با  ها قبول دارنددموکرات.  استيمافوق هرگونه تخاصم طبقات
ه ند خودشان، بيگويم ي ممتاز در برابر خود روبرو هستند، ولياطبقه

کنند، يشنهاد ميچه پ و آن. مردماند  ازيئملت، همه جز هي بق عالوه
ش ين پيبنابرا. ها همانا نفع مردم استاست؛ نفع آن انگر حقوق مردميب

متفاوت  يهاتي منافع و موقعي به بررسيازيورود به مبارزه، ن از
ل يمناسب بودن وسا  هم ندارند که در مورديازين.  ندارنديطبقات

نند تا  است سربجنبايکاف. داده از حد نشان دهنيمبارزه وسواس ز
زند و به جان ستمگران ي برخاشاني منابع تمام نشدنيمردم با همه

 است که از يچنان موجوددموکرات آن که، نيخالصه ا... فتنديب
شد پاک و منزه ي که وارد مبارزه ميمثل زمان هان شکستيآورترشرم

هم آن شد ويروز ميد پيکه با ني تازه به ايد، و با اعتقاديآيم رونيب
سابق خود  دگاهيست از ديباياش م و حزبين رو که وي از انه

 يد برايبا طين جهت که شرايدست بکشند، بلکه، برعکس، از ا
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 .١١٩» آماده گردديروزي پ
  

 روشنفکر"اصطالح " دموکرات" واژه يدر بازگفت باال از مارکس اگر به جا
ک ي ي حتويم داشت، بديو خواهيبد  ازيقيف دقيم توصي را قرار ده"ياحرفه

 و،يبد آلن" کاليراد " و "چپ"  نقاب پس در. ستيدموکرات هم ن روشنفکر
 چهره ،يوئيبد" يفلسف" ستميس دنيکاو با و ،يجنجال و يارسانه تيشخص نيا
 ياصل ي فلسفمهره نيآخر او. ديد توانيم را  موجودنظام دئولوگيا کي

به  ويبد آلن. است مکيوستيب سده در يدارهيسرما نظام کيدئولوژيا دستگاه
. کند فرموله را انقالب" کيزيمتاف "که است بوده آن تالش در خودش يادعا

 ينادرست به دانشيمر و رديگيم مدرن- پسا ضد يژست يگاه از هر که هرچند
 يافالطون عرفان نوع کي او واقع دراما  کنند،يم يمعرف مدرن- پسا ضد را او

  . کنديم يندگينما را مدرن-پسا
  

 نيب در. اندداده بقل" يستميسضد لسوفيف "ويبد به يجمع يهاانهرس
 در حد نيا تا که ديدار سراغ را يگريد لسوفيف ايآ  معاصر"چپ "لسوفانيف

- اليسوس از ويبد؟ باشد کرده يپردازهينظر هم نيا موجود نظام حفظ
 درتق نوع هر با تيضد هاستيآنارش از و را انقالب با مخالفت ،هاستيرفرم
 يشمولجهان سيقد پل از ،رديپذيمرا  يحزب تشکالت هرنوعرد  و يدولت

 چه آن .را" استثناء" هينظر ست،يفاش تياشم کارل از و تيحيمس يعرفان
اد جمله يو مرا به يآلن بد يفلسف دستگاه .دارد يتنهائ به او دارند همه خوبان

 قبولشان«: د ي گويت ميحي اندازد که درباره مسي ميحيمس سيقد انيلتوتر

                                                 
119 - Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoléon, 1852. 
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 شانقبول« گفت ديبا رسا يصدا باو يدر مورد بد اما. ١٢٠»مهملند که چرا دارم،
  .»مهملند سرتاسر که چرا ندارم،

  
 که اندک صفحات نيبرا يعنوان. نبود يآسان کار مقاله نيا بر يعنوان انتخاب

: نچو ينيعناو از کي چيه. باشد ويبد  آلنشهياند جوانب تمام يايگو بتواند
: ويبد "؛"هاسوسول يبرا زميافالطون: ويبد "،"افالطون تا مائو از :ويبد"
 بچه لسوفيف: ويبد ؛"هالسوفيف لسوفيف: ويبد "؛"فيحر فن همه لسوفيف
 عنوان. کند يندگينما را ويبد يهانوشته جوانب تمام تواندينم "هايرستانيدب
  . دميد ترمناسب را" تيواقع تا افسانه از: ويبد"

  ۱۳۹۵مرداد 
  

                                                 
120 - Auintus Tertullianus : “Credo quia absurdum”. 
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