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ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
چند سال ﭘيش مطلبی درباره دانيل بنسعيد و آثارش نوشتم .کمی بعد
دوستی ﭘس از خواندن آن مطلب با من تماس گرفت و ﭘيشنھاد کرد تا
مطلبی ھم درباره آلن بديو بنويسم .از درخواستش تاحدودی دچار
شگفتی شدم و او را متقاعد ساختم که نوشتن درباره بديو موردی ندارد.
در آن زمان داليلام از اين قرار بودند :آلن بديو جز در اياالت متحده
آمريکا و آن ھم صرفا در محيط دانشگاھی ،در کشور ديگری شناخته
شده نيست و در آن جا ھم به دليل فقر تاريخی در قلمرو فلسفه و
سياست ھر بنجل فرھنگی فرانسوی را به سرعت ﭘذيرا میشوند .در
فرانسه بديو حتی يک فيلسوف ھم محسوب نمیشود .چھرهای رسانهای
است که مخاطب برنامهھای راديو و تلويزيونیاش عمدتا دانشجويان
رشته فلسفه و روشنفکران خردهبورژوا میباشند .در ايران ھم که
ميليونھا انسان به خيابانھا ريخته و جنبش "سبز" ھنوز به "زردی"
نگرائيده بود ،نه کسی اسم بديو را شنيده بود و نه نظرات سياسی و
فلسفیاش اصوال مناسبتی با حال و ھوای آن روزھا میتوانست داشته
باشد .دوست من ﭘس از شنيدن استدالالت من قانع شد و درخواستش را
ﭘس گرفت ،من ھم نفس به راحتی کشيدم و بديو را فراموش کردم.
سالھا گذشت ،تا اين که چندی ﭘيش ﭘيشنھاد مشابهای از سوی رفيق
ديگری طرح شد .اين بار ﭘس از اندکی بحث و تأمل ﭘيشنھاد او را
ﭘذيرفتم .اما داليل تغيير عقيدهام ،نه تحول در نظريات بديو است و نه
تغيير در نظر من نسبت به بديو .تنھا علت ،تغيير شرايط سياسی در
ايران میباشد .در اين روزھا در ايران جای روزھای داغ سبز خيابانی
سال  ١٣٨٨را شبھای سرد زرد اطاقھای دربسته ،جای مواد آتشزا
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را مواد خلسهزا و جای مارکس و چهگوارا را بديو و ژيژک گرفتهاند.
ھر زمانهای فيلسوف و نظريهﭘرداز مترادفش را میطلبد و میآفريند.
اين مقاله را به عليرضا )بھزاد کاظمی( آن رفيق اول که ديگر در ميان
ما نيست تقديم میکنم.
يکی از ويژگیھای اينترنت ارتقائ "مد" است ،به ويژه از نوع
فرھنگیاش " .مد" به معنای اين که ﭘديدهای برای مدتی برای "بخشی"
از جامعه میدرخشد ،ستايش میشود و ﭘس از اندک مدتی نه چندان
طوالنی افول میکند ،فراموش میشود و ﭘديده ديگر " مد" میشود .در
اصطالح اينترنتی "مد به روز میشود" .اينترنت اين ﭘديده را ھم تشديد
و ھم تسريع میکند .يعنی دامنه سرايت آن بسيار گستردهتر می شود و
عمر آن ھم بسيار کوتاهتر .به زبان بديو ،مد يک نوع "رخداد" است
برای عوام .در سالھای اخير بديو ھم خود تبديل به يک "رخداد"
اينترنتی شده است .به ھمان سرعت که مد روزش کردند به ھمان
سرعت ھم فروکش خواھد کرد و جايش را "فيلسوف" ديگری که
محاسن بيشتری برای حفظ نظم حاکم بر دنيا داشته باشد ،خواھد گرفت.
دو مورد آخرين اش نيچه وھايدگر بودند.
در انتخابات رياست جمھوری فرانسه در سال  ،٢٠٠٧نيکال سرکوزی
که کانديدای جناح وقيح سرمايهداری ،از قماش سياسی جورج بوش و
مارگرت تاچر و از جنس اخالقی برلوسکونی بود ،بر کانديدای رقيب-
اش از حزب سوسياليست ﭘيروز میشود و به رياست جمھوری می-
رسد .کمی بعد در ھمان سال در فرانسه کتابی با عنوان "سرکوزی
مظھر چه چيزی است؟" ١به قلم آلن بديو منتشر میشود که به خاطر
لحن ،کالم و ادبياتی که به کار میبرد ،به سرعت سر زبانھا میافتد.
بايد اذعان داشت که بديو نه فقط آدم باھوشی است بلکه فرصت ھای
طالئی را نيز از دست نمیدھد .او که نبض جامعه را که ھمانا رسانه-
ای و نمايشی بودن از مھمترين ويژگی ھايش ھستند را به خوبی
تشخيص داد و به قول معروف تا تنور داغ بود نان را به آن چسباند.
- Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom ? Éditions Lignes, 2007.
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بديو با نوشتن اين کتاب جنجالی ،سی سال به خواب رفتگیاش را
جبران میکند .اين کتاب که در ظاھر نيکال سرکوزی رئيس جمھوری
وقت را مورد حمالت شديد قرار میدھد و القاب سگ ،موش و خوک
به او نسبت میدھد ،اما در واقع مخاطب اصلی حمالتش نه سرکوزی
بلکه مائوئيستھای سابق و ھم رزمھای خود آلن بديو در دھهھای
ﭘيشين بودند که در جريان مبارزات انتخاباتی سال  ٢٠٠٧به حمايت از
نيکال سرکوزی برخاسته بودند .افرادی نظير کلوگزمان ،فينکل کرو،
ھانری له وی ،برنار کوشنر .بسياری از مائوئيست ھا که ﭘس از
نااميدی از رويدادھای مه  ١٩۶٨در فرانسه به سرعت به مواضع
راست درغلطيدند و به مبلغان ريگان و تاچر تبديل شدند ،به ﭘشتيبانی
جنگ افروزیھای امپرياليستی ﭘرداختند ،از ھواداران سرسخت دولت
صھيونيست اسرائيل ،به خدمت نظم موجود درآمدند ،و در حکومت ھم
احزاب دست راستی و ھم حزب سوسياليست حتی به مقام وزارت ھم
رسيدند.
اين درست است که اين چرخش به راست شامل اکثريت قابل مالحظه-
ای از مائوئيستھای فرانسوی شد ،اما تنی چند از آنان ﭘس از وداع
گفتن با مائوئيزم ،به احزاب کمونيست و يا سوسياليست ﭘيوستند ،و يا
در دانشگاهھا جائی برای خود دست و ﭘا کردند .تعدادی ھم به رسانهھا
و امور مطبوعاتی ﭘيوستند .آلن بديو يکی از رھبران يک گروه
مائوئيستی در سالھای دھه  ،١٩٨٠-١٩٧٠تا حدودی مسير متفاوتی
را ﭘيمود .او که تا ﭘيش از انتشار کتاب "سرکوزی مظھر چه چيزی
است؟" ،در سن  ٧٠سالگی ،در فرانسه در مقام يک فيلسوف فرد
ناشناسی بود و بيشتر در دانشگاهھای آمريکا شناخته شده بود تا در
فرانسه ،نظير ھمه فيلسوفان فرانسوی مکاتب موسوم به ساختارگرا،
ﭘساساختارگرا ،شالوده شکن ،که در کشورھای انگليسی زبان بيشتر با
نام مکتب "فرنچ تئوری" و يا "فلسفه فرانسوی" شناخته میشوند .آلن
بديو در واقع جوانترين آنھا و به گفته خودش آخرين بازمانده آنان
است .جناح چپ بورژوازی فرانسه و حزب سوسياليست شکست
خورده در انتخابات سال  ،٢٠٠٧کتاب بديو را مفيد به سياستھای خود
ديدند و رسانهھای گروھی ،نشريات راديو و تلويزيونھای فرانسه به
بحث و تبليغ درباره آن ﭘرداختند .بهطوری که اين کتاب يکی از
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ﭘرفروشترين کتاب ھا در نوع خودش شد .به دنبال بر سر زبان افتادن
اسم بديو ،بنگاهھای انتشاراتی با شم قوی تجاریاشان ،به تجديد چاپ
اکثر کتابھای فراموششده بديو ﭘرداختند .موتور تبليغاتی بنگاهھای
انتشاراتی نظير آمازون ،دنيای مجازی اينترتنی گوگل ،ياھو ،يوتيوپ
در طی مدتی کوتاه از بديو گمنام ،مھمترين فيلسوف سده بيستم و حتی
بيست و يکم را آفريدند .حال بديو جای نيچه و ھايدگر را میگيرد.
موتور جستجوی گوگل در برابر نام بديو بيش از يک ميليون و ﭘانصد
ھزار صفحه ﭘيشنھاد میکند ،غول انتشاراتی آمازون حدود دويست
کتاب از بديو برای فروش عرصه می کند ،برای ھر نوع سليقه و برای
ھر سنی ،کودکان ،نوجوانان ،نادانان ،دانايان ،در اشکال مصور،
ﭘاورقی رنگی و يا سفيد و سياه .رسانهھای جمعی ،اين ابزار اصلی
ايدئولوژيک نظام سرمايهداری حاکم ،به مراتب بيشتر از ھواداران
"چپ"اش به اھميت فلسفه بديو و سودمندیاش برای حفظ وضع
موجود ﭘی بردهاند.
اگر سرکوزی در انتخابات برنده نمیشد ،بديو ھم در ھمان جايگاھی
که داشت باقی میماند ،کسی ھم او را کشف نمیکرد و بشريت ھم با
اين فيلسوف ھمه دورانھا آشنايی ﭘيدا نمیکرد! با شھرتی که برای او
دست و ﭘا کردند ،جان تازهای در کالبد سالھا خفته بديو دميده میشود
و ﭘشت سرھم به تقليد از مارکس اما عليه مارکس ،مانيفستھای
مختلف توليد می کند" :مانيفست برای فلسفه"" ،فرضيه کمونيستی"،
"مانيفست دوم برای فلسفه"" ،ايده کمونستی" و ...يکی از ويژگیھای
سرمايهداری "فردگرايی" است و بتﭘروری ھم از جلوهھای مھم
فردگرايی است .سرمايهداری در ھمه زمينهھا به بت نياز دارد ،در
زمينه ورزش ،سينما ،و از جمله در زمينه فلسفه .مجله آمريکايی
 Vanity Fairنشريهای است بسيار سبک و بیمحتوا ،مختص انتشار
شرح حال ،تصاوير و ماجراھای عشقی ھنرﭘيشهھای ھاليوود .اين
نشريه در سال  ٢٠١٢در اولين شماره اش به زبان فرانسه ،با آلن بديو
که شھرتش در سطح ستارگان ھاليوودی است ،و در واقع فيلسوفی
است ھاليوودی و کل دستگاه فلسفی اش نظير فيلمھای تخيلی ساخته
ھاليوود ،به زبان فرانسه مصاحبه میکند .در ﭘاسخ مصاحبه کننده که
از بديو میﭘرسد که آرزويش برای بشريت چيست ،بديو ﭘاسخ میدھد:
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» آرزويم اين است که فيلمی براساس نمايشنامهام به نام
"جمھوری" تھيه کنم و نقش افالطون را براد ﭘيت )(Bard Pitt
٢
ايفا کند«.
از قرار معلوم براد ﭘيت با خواندن سناريو بديو و آشنايی با فلسفه
ارتجاعی افالطون و جمھوریاش اين ﭘيشنھاد را نديده میگيرد و بديو
ھم به ھمان تئاترش اکتفا میکند.
ببينيم بديو درباره خودش و "فرنچ تئوری" چه میگويد :او در نوشتهای
که در مورد تاريخ فلسفه مینويسد از سه مرحله شکوفائی فلسفه در
تاريخ سخن میگويد :

» اولين ،فلسفه دوران يونان باستان بود ،در فاصله زمانی اندک
از ﭘارميندوس تا ارسطو يعنی از دھه ﭘنجم ﭘيش از ميالد تا دھه
سوم ،دورانی بسيار فشرده که زياد دوام نياورد .دوم ،فلسفه
ايدئاليزم آلمانی از کانت تا ھگل ،که شامل فيشته و شلينگ ھم
میشود .يک مقطع زمانی کامال استثنائی از اواخرسده ھيجدھم
تا اوايل سده نوزدھم ،فلسفهای بسيار فشرده در دورانی بسيار
کوتاه ...من ﭘيشنھاد میکنم که فلسفه در فرانسه در نيمه دوم سده
بيستم را تحت عنوان " فلسفه فرانسوی" به عنوان مرحله سومی
به آن دو مرحله ﭘيشين بيافزائيم ،مرحلهای که از ھر لحاظ با آن
دو دوره قابل مقايسهاند .اين مرحله افرادی نظير سارتر ،دلوز،
بشالر ،مرلوﭘونتی ،لووی استروس ،آلتوسر ،فوکو ،دريدا،
٣
الکان و شخص خودم را شامل می شود«.
بعدھا در مقاله ديگری بديو خود را به مثابه ھگل  +مارکس سده بيستم

- Vanity Fair, Alain Badiou : Brad Pitt est l’homme de la situation. 30, 08, 2013.
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3 - Alain Badiou, The advanture of French philosohy, New Left Review 35, SeptemberOctober 2005, p.67.
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ارزيابی میکند .او نه فقط فلسفهاش بلکه فروتنی را ھم از افالطون به
ارث بردهاست.
به واقع مرحله سومی که بديو به آن " فلسفه فرانسوی" و آمريکايیھا
بر آن نام " فرنچ تئوری" نھادهاند ،ھمانند نمايشنامهای است در چندين
ﭘرده ،که ھر يک از اسامی نامبرده ﭘردهای از آن را مینويسند .و از
آنجا که بديو دست اندر کار تئاتر ھم ھست ،سنتزی فلسفی از مجموعه
اين تکه ﭘارهھای فلسفی را سرھمبندی و کالژ میکند و آن را به عنوان
آخرين مرحله در تکامل فلسفه در تاريخ بشر به ما ارائه میدھد .او
برای آنکه به اين ملغمه بد طعم و آش درھمجوش ،رنگ علمی بدھد،
دست به دامن رياضيات و فيزيک مدرن میشود و مفاھيم موجود در
نظريه مجموعهھا در رياضی و واژهھا و اصطالحات در فيزيک
کوانتوم ھم بهکار میبرد ،بدون آن که آن ھا کوچکترين ربطی به
موضوعات ارائه شده داشته باشند .استفاده از اين روش ابتدائی و
فريبنده نه به بديو منحصر میشود و نه او ﭘايه گذارش است .برای
آشنايی بيشتر از سوء استفاده فيلسوفھای "تئوری فرانسوی" از
رياضيات و فيزيک ،ما خواننده را به کتاب بسيار جالب و افشاگرايانه
٤
"سوکال و بريکمونت" ارجاع می دھيم.
اريک ھزان ،يکی از مائوئيستھای قديمی که امروزه دوست و ھمنظر
بديو است در نوشتهای درباره مائوئيستھای فرانسوی دھه ،١٩٧٠
آنان را چنين توصيف میکند :

»مائوئيستھای فرانسوی از سه ويژگی برخوردار بودند(١) :
بسيار خودمحور و اراده گرا بودند ،بسيار قدرتطلب بودند و
نسبت به تاريخ بسيار شتاب زده عمل میکردند؛ ) (٢به شدت
ايدئولوژی زده بودند و تحت تأثير انقالب فرھنگی چين و به
تقليد از مائو ،و علیرغم تعداد اندکشان ،میخواستند در
4 - Alan Sokal, Jean Bricmont, Impostures intellectuelles, Odile Jacob Paris 1997.
اين کتاب با عنوان " چرنديات ﭘستمدرن؛ سوءاستفاده روشنفکران ﭘستمدرن از علم " به زبان فارسی
ترجمه شده است.
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کارخانهھای فرانسه به سبک انقالب فرھنگی چين عمل کنند،
) (٣ديدی بسيار جھان سومی داشتند و قومگرا بودند .برای
نمونه درکارخانهھای فرانسه فقط سراغ کارگران عرب می-
٥
رفتند«.
با فروکش کردن جنبش مه  ،١٩۶٨آشکار شدن نتايج فاجعهآور انقالب
فرھنگی در چين ،و برمال شدن فجايع و کشتار ميليونھا انسان توسط
رژيم خمر سرخ در کامبوج که مائوئيستھا از جمله بديو ٦از مدافعين
آن بودند ،عمر مائوئيزم سياسی در فرانسه به سرعت به ﭘايان میرسد
و از صحنه سياست چپ خارج میشوند.
درجريان تحول کلی مائوئيزم در فرانسه يک استثناء مشاھده میشود و
آن بديو و تعداد اندکی از ھمفکرانش بودند که فعاليت سياسیاشان را در
يک محفل سياسی کوچک و بی تأثير به نام " تشکل سياسی" ،٧که
گروھی شبه مائوئيستی – شبه آنارشيستی بود ،ادامه دادند .بديو ايجاد
اين محفل چند ده نفره را يکی از چند رخداد مھم دھهھای آخر سده
بيستم معرفی میکند و با کمال فروتنی آن را ھمتراز انقالب فرھنگی
چين قرار میدھد! در بی خاصيتی اين رخداد قرن اين که در سال

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-leCambodge.pdf
در ژانويه  ١٩٧٩آلن بديو مائوئيست دوآتشه ،مقالهای با عنوان "کامبوج ﭘيروز خواھد شد" ،در دفاع از
رژيم جنايتکار ﭘلﭘوت ،در نشريه لوموند منتشر میکند .رژيم مائوئيستی خمرسرخ به رھبری ﭘل-
ﭘوت که از سال  ١٩٧٥حکومت را در کامبوج به دست گرفته بود .در اجرای سياستھای
مائوئيستی بيش از يک چھارم از جمعيت کشور را نابود کرد .درحالی که تمام دنيا از اين کشتار
مطلع شده بودند ،دولت ويتنام برای جلوگيری از کشتار بيشتر ،نيروی نظامی به کامبوج میفرستد و
حکومت ﭘلﭘوت را سرنگون میسازد .بديو مقاله مزبور را درﭘی دخالت نظامی ويتنام ،و در حمايت
از رژيم جنايتکار خمر سرخ و ﭘلﭘوت مینويسد .طی سالھای طوالنی بديو ازاين موضعاش دست
برنداشت .او سرانجام در مارس  ٢٠١٢در طی يکی از برنامهھای تلويزيونی که مصاحبه کننده به
مقاله مزبور اشاره میکند ،ﭘس از سیوسه سال برای نخستين بار از نوشتن آن مقاله و اتخاذ چنان
موضعی اظھار تأسف می کند.
- Organisation Politique
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 ٢٠٠۴بديو اين تشکل را ترک میکند و گروه ھم کمی بعد منحل می-
شود.
در طی بيست سال گذشته آلن بديو بهتدريج تمام ويژگیھای مائوئيستی
را از دست میدھد ،به جز ويژگی اول ،يعنی خودمحور بينیاش ،که
ديگر حد و مرزی ندارد .انتخاب سرکوزی به رياست جمھوری ھم
انگيزهای میشود تا با گذشته سياسیاش تسويه حساب کند و راست -
روی سياسیاش را در ﭘشت بحثھای به ظاھر فلسفی غامض وليکن
فاقد محتوا مخفی کند .فيلسوف خودمحور ما از آن جايی که خودش را
معادل کمونيزم میداند ،کل جنبش کمونيستی صد سال گذشته را زير
ضرب میگيرد .به جای تحليل علمی از رويدادھای صد سال گذشته،
در مسند يک معلم اخالق مینشيند و با چند حمله ھمه چيز را در يک
کيسه میريزد ،تر و خشک را باھم میسوزاند و بر ھمه چيز خط
بطالن میکشد .سرانجام ھمچون ارشميدوس لخت به صحنه میدود و
در حالی که به جای " کتاب سرخ مائو" ،کتاب " فرضيه کمونيستی"
خودش را در دست دارد ،فرياد میزند  " :يافتم ،يافتم"!
نوشتهھای فلسفی بديو به لحاظ سبک نگارش غيرقابل فھماند .او به
زبان فرانسهای بسيار مغلق و غيرقابل فھم برای ھمگان مینويسد.
سوای سبک نگارش اجق وجقاش ،محتوای فلسفی و مفاھيمی را ھم
که بهکارمیگيرد ،حتی برای فرھيختگان و با فرھنگان فرانسوی ھم
قابل درک و فھم نيست .از بديو نقل میکنند که روزی مترجم انگليسی
يکی از کتابھايش ،قبل از چاپ کتاب برای اطمينان خاطر از صداقت
در ترجمه خود ،متن ترجمه به انگليسی را برای بديو میفرستد تا او
نظر دھد .بديو در ﭘاسخ به مترجم مینويسد »برای اولين بار است که
منظور نويسنده اين مطلب را میفھمم«.
اما محتوای نوشتهھای فلسفی بديو دست کمی از سبک نگارشاش
ندارد .کل "فلسفه" بديو شباھت بسياری به ھنر ﭘسامدرن دارد" .کوالژ،
بريکوالژ و بخيه زدن" .روشنفکر جھان "سومی" در برخورد با
نوشتهھای بديو در بدو امر مبھوت ،مرعوب و سپس مدھوش میشود
و به گفته بديو ھم چون ظاھر شدن نور مسيح بر ﭘل قديس است .در
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ايران شيعه ،که عرفان ﭘيشينه بسيار طوالنی دارد و به خصوص در
اوضاع کنونی کشور ،نوشتهھای بديو مرھم و ﭘادزھر مناسبی است
برای زخمھای بخشی از روشنفکران خردهبورژوای سرکوب شده
توسط رژيم و واﭘس مانده از قافله فرھنگ ﭘسامدرن.
در اوج بحران اقتصادی و اجتماعی فرانسه در سال  ،٢٠١٣بديو با
نشريه نوول ابزواتور در ماه مه مصاحبهای میکند و کل فلسفه
"ماورای چپ" خودش را اين چنين توضيح میدھد :

»تنھا راه حل حمله بردن به خود ناممکن است ،يعنی بر آنچه
که نظم مستقر و حکومتھا يکی ﭘس از ديگری غيرممکن می-
نامند .ژاک الکان میگفت که ناممکن واقعی است...
» فلسفه ،کنش متمايزی از سياست است .وظيفهاش فقط ارائه
يک چارچوب مفھومی ھمگون دربرابر الزامات سياسی روز
است .مارکس اما يک چارچوب ذھنی برای اين مھم ايجاد
کرد...
» اجازه دھيد تا با کمال فروتنی بگويم که من میخواھم ھگل
کمونيزم نوين شوم .از نظر من مساله ايجاد يک ديالکتيک نه از
نوع دترمينيستی آن بلکه از نوع ناممکن است...
» منظورم از "رخداد" آن لحظهای است که موفق شويم ناممکن
را جابهجا کنيم ،خواه يک کشف علمی باشد ،خواه يک اثر
ھنری ،خواه يک زايش عشق باشد و خواه يک انقالب سياسی...
» کمونيزم نخستين ،با توسل به نفی در ديالکتيک ھگل ،مسير
آينده را در باور به نابودی بيرحمانه دشمن ،چه دشمن واقعی و
چه دشمن خيالی ،استنتاج کرد و از آن جا به ارعاب دولتی
رسيد .بديھی است که اين امر به ھيچوجه قابل قبول ما
نيست. ٨«...
در اين مصاحبه ما با متافيزيکی مطيع و رامی مواجهايم که حتی اگر
ژست به ظاھر راديکالی که به ھنگام انتخابات رياست جمھوری
8 - Le Nouvel Observateur, Mai 2013.
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سرکوزی گرفته بود ،را ھم چاشنی آن کنيم باز ھم رنگ و بوئی ندارد
و نه تنھا صفت "چپ راديکال" ،بلکه صفت "چپ خاويار" ھم به
سختی به آن میچسبد .ژولين کوبا ،يک کارگر اعتصابی و مبارزی که
به جرم دستاندازی به حريم مقدس مالکيت خصوصی ،در دادگاه
محکوم شده بود ،او که از ﭘيروان سرسخت آلن بديو بود ،ﭘس از اين
مصاحبه به عنوان اعتراض به فيلسوف راديکال بر ديوار خانه بديو
مینويسد » :بديو :افالطونيزم برای سوسول ھا !«. ٩
آلن بديو در سال  ١٩٣٧در يک خانواده مرفه به دنيا آمد .ﭘدرش
رياضیدان بود و شھردار شھر بوردو .مادرش از اکول نرمال
سوﭘرييور ،که يکی از موسسات فرھنگی صاحب نام است در رشته
ادبيات فارغالتحصيل شد .خود آلن بديو ھم در ھمين موسسه فلسفه
آموخت و بعدھا در ھمانجا به تدريس ﭘرداخت .سايه سنگين ﭘدر
رياضیدان و مادر اھل ادب در کليه آثار بديو کامال آشکار است .در
سال  ١٩۶۴اولين کتاب خود را به تقليد از بطلميوس با عنوان
١١
"المجستی" ١٠مینويسد .اولين کتاب فلسفیاش با نام " مفھوم مدل"
را در سال  ١٩۶٩نوشت .در آن سالھا به لحاظ فلسفی کامال زيرنفوذ
فلسفه ژان ﭘل سارتر بود ،به خصوص کتاب "طرحھايی درباره نظريه
کنش".١٢
بديو در آن سالھا به لحاظ سياسی يک مائوئيست دوآتشه بود .ﭘس از
مه سال  ١٩۶٨تب مائوئيزم در فرانسه بهسرعت فرو مینشيند و اين
تا حدودی شامل بديو ھم میشود .از اين سالھا به بعد است که دستگاه
فلسفی بديو بهتدريج شکل میگيرد .ﭘيش از آن که به بررسی و ارائه
دستگاه فلسفی بديو بپردازم ،بد نيست نکتهای در مورد رابطه فلسفه و

! 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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زبان از مارکس را يادآور شوم .مارکس در ايدئولوژی آلمانی می
نويسد:

» فرود آمدن از آسمان انديشه و آراء به زمين واقعی يکی
از دشوارترين وظايفی است که در برابر فالسفه قرار
دارد .زبان فعليت بیميانجی انديشه است .از آنجايی که
فالسفه برای انديشه يک ھستی مستقل قائل شدند ،در نتيجه
آنان مقيد به آن شدند که برای زبان ھم يک ھستی مستقل
قائل شوند .اين است رمز و راز زبان فلسفی ،زبانی که در
آن آرا و انديدشه در قالب واژه ھا ،معنای خاص خودشان
را دارند .مسأله فرود آمدن از دنيای انديشه و آرا به دنيای
واقعی ،حال به مسأله فرود آمدن از دنيای زبان به زندگی
تبديل شده است .ما در فصل  ١نشان داديم که دغدغه
خاطر ايدئولوگ ھا و فالسفه به اين انديشه ھا و ﭘرداختن
منظم و انحصاری به آن ھا ،و سيستم سازی از اين آرا و
عقايد ،ﭘی آمد تقسيم کار است ،بطور اخص فلسفه آلمانی
که محصول شرايط خرده بورژوازی آلمان است .فالسفه
به منظور اذعان به اين که زباناشان ،به مثابه زبانی
غيرقابل فھم و دگرديس شده دنيای واقعی ،و به منظور
ﭘذيرفتن اين که نه آراء و عقايد و نه زبان ھيچ يک به
خودی خود قلمرو خاص خودشان را ندارند ،که آن ھا
صرفا مظاھر و تجليات زندگی واقعی میباشند ،آری به
خاطر اينھا فالسفه بايد زبانشان را در زبان عادی مردم،
يعنی ھمان زبانی که از آن منتزع شده اند ،حل کنند«.١٣
زبان فلسفه "فرنچ تئوری" معاصر کامال درستی اين توصيف مارکس
را اثبات میکند .فيلسوفان اين محفل بهطور اعم و آلن بديو بهطور
اخص بھترين شاھد اين مدعا ھستند .زبان "فيلسوفان فرانسوی" بسيار
مغلق است و به دشواری میتوان فھميد .اين نوشتهھا عمدتا در قالب
جمالت از ھم گسيخته و با انشائی غيرقابل فھم ،و واژهھا ھم مفاھيم
- Karl Marx, Friedrich Engels, L'Idéologie allemande, 1845, P.473.
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خاص خودشان را دارند .با آن که به زبان فرانسه مینويسند ولی زبان
فرانسه نيست ،اصوال شبيه ھيچ زبان ديگری نيست .زبان خاص
خودشان است .يک زبان فلسفی برای فيلسوفان و آنھم نه ھمه
فيلسوفان بلکه فيلسوفان ھم محفلاشان .آنان از واژهھا بسيار نامانوس
استفاده میکنند و در معنايی بهکار میبرند که به ھيچوجه ربطی ندارد
به معنايی که در زبان عادی مردم از آنھا مستفاد میشود .حتی واژه-
ھای آشنا ھم معنای رايج را ندارند .برای مثال واژهھای "حقيقت"،

"رخداد"" ،سوژه"" ،وضعيت"" ،وفاداری"" ،تھی"" ،دولت"،
"مخاطب"" ،ﭘروژه" و دهھا واژه ديگر معنايی عجيب و غريبی را به

آنھا نسبت میدھند .سوای ھمه اين مشکالت ،واژهھای مندرآوردی
غيرقابل فھمی ھم ابداع میکنند! "ديگريت"" ،بديليت"" ،رخداديت"،
"ھمانيت" )از اين واژهھا خوشتان نمیآيد ،کامال حق داريد .اين
نويسنده معادلھای فارسی بھتری برای آنھا نيافته است(.
اوضاع از اين ھم ﭘيچيدهتر است ،ھرچند که اعضای "فرنچ تئوری" را
میتوان اعضای يک خانواده ضد -فلسفی دانست که زبان مشترکی
دارند ،معھذا ھمين واژهھا نزد ھمه آنھا يک معنی را نمیدھد .خالصه
آن که زبان فلسفی آنھا ھم بسيار انتزاعی است و ھم بسيار عجيب و
ناآشنا ،که با زبان مردم عادی بيگانهاند .از قرار معلوم ،عامدانه رقابت
شديدی است بين آنھا در اجقوجق نويسی ھرچه بيشتر .انگلس می-
نويسد :

» از نظر من اگر يک گفتار فلسفی برای يک فرد فرھيخته
باسوادی قابل فھم نباشد ،اصوال شايستگی آن را ندارد که
مرکبی صرف نوشتن آن شود و انتشار يابد .آن چه که درباره-
اش به روشنی انديشه شده باشد مطمئنا به روشنی و بدون کم-
ترين حاشيهروی و عبارتﭘردازیھای طوالنی ھم قابل بيان
است .به نظرم میآيد که آن شر فلسفیای که نوشتهھای ما را از
ريخت و قيافه میاندازد بيشتر به خاطر سرﭘوش نھادن به افکار
است تا آشکارسازی آنھا«.١٤
- Frederick Engels, Dialectique de la nature (1884).
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به دشواری میتوان با انگلس موافق نبود .تو گوئی انگلس اين جمالت
را درباره " فرنچ تئوری" نوشته است .در اين امر آلن بديو گوی
رقابت را از سايرين ربوده است .ھرچه نظريات سياسیاش بيشتر به
راست میرود ،به ھمان ميزان ھم بر سبک مغلقنويسی و در ﭘرده و
مبھم گوئی فلسفیاش ھم افزوده میشود .خوانندهای که با "فرنچ
تئوری" آشنائی نداشته باشد ،رابطه آلن بديو با آن را نداند ،ﭘيشينه و
کارنامه سياسی و تکامل تا به امروزش را نداند ،وقتی که با نوشتهھای
فلسفی بديو مواجه میشود ،بیآن که بداند که آنھا در چه شرايط
اجتماعی و سياسی نوشته شده و چه اھداف سياسی را دنبال میکنند،
چگونه نوشتهھايش شھرت جھانی ﭘيدا کردند ،چطور و به چه منظوری
لقب "مھمترين فيلسوف معاصر چپ و راديکال" برايش دست و ﭘا
کردند.
نويسنده اين مطلب تالش کرده است تا در صفحات بعدی سيستم فلسفی
بديو را ،با توجه به محدوديت ھايی که يک چنين مقاله در چارچوب
اين نشريه دارد ،در زبانی قابل فھم به خواننده توضيح دھد .داوری
درباره دستگاه فلسفی بديو را برعھده خود خواننده قرار می دھيم.
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ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﺑﺪﻳﻮ

مواظب باش مبادا کسی ﭘيدا شود
و شما را با طعمه ﭘوچ "فلسفه"
١٥
به بردگی فروکاھد.

برای معرفی و آشنايی با ﭘديده بديو با بازگفتن از کتاب يکی از مريدان
فرانسوی بديو به نام بلحاج کاسم شروع میکنيم .او می نويسد :

»کانت زبان مدرنيته فلسفی را آفريد .ھمان گونه که ﭘيشتر ھم
گفته بودم دريدا جز ﭘرانتزی نبوغآميز بين ھايدگر و بديو نمی-
باشد ،به ھرحال او فقط يک ﭘرانتز است .به ھمينسان با شھامت
اعالم میکنم که ھايدگر ھم جز ﭘرانتزی مھم و حياتی ،ولی به
ھرحال فقط يک ﭘرانتز بين ھگل و بديو نيست .اما اکنون بی-
باکانه بازھم جلوتر میروم و میگويم که ھگل جز يک ﭘرانتز
بزرگ ،ولی به ھر حال فقط يک ﭘرانتز ،ميان کانت و بديو
نبودهاست.١٦«.
آلن بديو ھم از سرفروتنی مقدمهای بر اين کتاب مینويسد و نويسنده
جوان و جويای نام اين چنين ياوهھای ھذيانگونهای را در بين صد
نويسنده مھم دنيا جای میدھد .نان به ھم قرضدادن از شيوهھای بسيار
رايج بين اعضای محفل "فرنچ تئوری" است .طنز تاريخ اين که
- Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Paris, PUF.
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- Mehdi Belhaj Kacem, L’Eprit du nihilisme : une ontologie de l’histoire, Fayard,
Pais 2009.
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به نقل از مقاله " بديو در لباس تازه" ،نوشته سه ورين دانيول  ،در کتاب "فرنچ تئوری و
آواتارھايش" ،نشر کالغ ،تھران.١٣٩۴ ،
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"وفاداری" بلحاج کاسم ،اين سوژه وفادار به رخداد بديويی ،حتی دو
سال ھم دوام نياورد .نويسنده جوان جويای نام ،نه تنھا استاد و فلسفهاش
را طرد میکند و به سراغ رقيب بديو میرود بلکه در کتاب بعدیاش
با عنوان " ﭘس از بديو"  ١٧انديشه بديو را فاشيزم ھزيانی توصيف
میکند .بديو با آن فلسفهاش فقط میتواند چنين رخداد ھايی بيافريند!
کل فلسفه بديو را بايد دفاع از "متافيزيک" دانست .متافيزيک به معنای
بررسی ھستی )ھستنده( در دنيا ،در تقابل با ھستیشناسی که عبارت
است از بررسی ھستی در خود و برای خود .ھايدگر ﭘدر فلسفی "فرنچ
تئوری" ﭘايان فلسفه در شکل متافيزيکیاش را اعالم کرد و اعضای
محفل "فرنچ تئوری" ھم در اين راه ﭘيش رفتند .بديو اما به ادعای
خودش راھی خالف آنھا را در ﭘيش میگيرد و میگويد» :فلسفه من

يک ﭘاسخ طوالنی است به دريدا ،نانسی ،ليوتار ،الکان ،فوکو و .«...

بديو خود را شاگرد سارتر و آلتوسر میداند ،تا حدودی تحت تاثير اين
دو قرار دارد ،اما استاد واقعی او افالطون است و به تقليد از وی در
تالش ساختن يک دستگاه فلسفی است.
دستگاه فلسفی بديو بر چھار مقوله حقيقت ،ھستی ،رخداد ،و سوژه
استوارند .سه کتاب اصلی که او عمدا در آن ھا به اين نکات میﭘردازد
عبارتند از" :تئوری سوژه" )" ،١٨(١٩٨٢ھستی و رخداد"
) ،١٩(١٩٨٨و "منطقھای دنياھا" ) .٢٠(٢٠٠۶کتابھای "اخالق،
جستاری درباره شناخت شر" )" ،٢١(١٩٩٢ﭘل قديس ،بنياد

17 - Mehdi Belhaj Kacem, Après Badiou, Grasset, coll. Figures, 2011.
18 - Alain Badiou, Théorie du sujet, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre
philosophique"), 1982.
19 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre
philosophique"), 1988.
20 - Alain Badiou, Logiques des mondes. L'être et l'événement, 2 Paris, éd. Seuil,
2006.
21 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal, Paris, éd. Hatier, 1993.
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جھانشمولی" ) ،٢٢(١٩٩٧و "سده" )٢٣ (٢٠٠۵ھم کتابھای مکمل
دستگاه فلسفیاش ھستند.
ﺣﻘﻴﻘﺖ

در مرکز گفتمان بديو "حقيقت" قرار دارد .او مدعی است که "حقيقت"
يک مسأله تئوريک نيست بلکه "مسأله ﭘراتيک" است ،چيزیاست که
فرا میرسد" .منشأ حقيقت فقط يک "رخداد میتواند باشد"  ،٢٤و ھر
حقيقتی ھم ويژه است و ھم جھانشمول ،يک تناظر يک به يک بين
دانش و موضوع اش نيست ،بلکه يک استثتای رخدادی است ،فراشدی
است که از دل آن چيز نوئی بيرون میجھد " .يک حقيقت يک رخداد
ناﭘديد شدهای در مواد ناھمگون آشکار شدگی است که دنيایاش به-
تدريج تن غير قابل ﭘيش بينی را آشکار میسازد" .٢٥برای بديو فلسفه
عبارت است از »نحوهای از انديشيدن برای دست يازيدن به حقيقت...

فلسفه ھيچ چيزی توليد نمیکند ...،فلسفه عاملی است که بر حقيقتھای
استخراج شده از رخداد ،عمل میکند« .در اين تعريف واضح است که

بديو به رياضی و فيزيک کوانتيک متوسل میشود .کمی ﭘائينتر
خواھيم ديد که مفاھيم ديگری نظير "حالت"" ،وضعيت"" ،ژنريک"،
"نقطه ويژه" را دقيقا از رياضياتی که برای مکانيک کوانتيک ابداع
شده ،اقتباس میکند ،بیآن که در ھيچ يک از نوشتهھايش به اين نکته
اشاره کرده باشد.
از نظر بديو "رخداد"ھا صرفا در چھار سپھر عشق ،ھنر ،علم و
سياست رخ میدھند .نخستين ﭘرسشی که مطرح میشود اين است که
22 - Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, Paris, PUF.
23 - Alain Badiou, Le Siècle, Paris, éd. Seuil (collection "L'ordre philosophique"),
2005.
24 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard
(collection "Ouvertures"), 2009, p.97.
25 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, op. Cit., p.104.
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چرا "حقيقت" فقط در اين چھار سپھر میتواند متحقق شود و در حيطه
ھای ديگر برای مثال "کار"و يا "دين" رخ نمیدھد .خوشبختانه بديو
ﭘيشاﭘيش ﭘرسش ما را حدس زده و در مقالهای تحت عنوان "فلسفه به
مثابه تکرار خالق" ،٢٦به اين امر میﭘردازد .اين مقاله به زبان
انگليسی است توسط خود بديو نوشته شده و برخالف ساير نوشتهھای
فلسفی او که به زبان فرانسه غيرقابل فھم ھستند ،زبانی بسيار ساده،
قابل فھم و فاقد اصطالحات رايج در نوشتهھای به زبان فرانسه است،
علت اين نه تغيير در سبک نگارش بلکه ميزان تسلط بديو به زبان
انگليسی است .در اين مقاله او برای آن که خواننده را به علمی بودن
مطالب خود متقاعد سازد )بخوانيد مرعوب کند( با يک نمودار ھندسی
شروع میکند و با يک صفحه فرمولھای رياضی ھم به ﭘايان می-
رساند.

اين مقاله با ستايش از آلتوسر و مارکسيزم ضد مارکسی او آغاز می-
شود .در ادامه به خواننده توضيح میدھد که تکامل و انکشاف فلسفه در
26 - Alain Badiou, Philosophy as Creative Repetition.
http://www.lacan.com/badrepeat.html
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تمام مراحل تاريخیاش ھمواره تابعی بوده است از حوزه ديگری که
ماھيتی فلسفی ندارند که به باور ديگران اين حوزه عمدتا علم )فيزيک
و رياضی( بوده است .او عزم جزم میکند که اين برداشت را دگرگون
کند و فلسفه را از زندان سپھر علم آزاد کند )در کتاب ھايش به زبان
فرانسه که به اين موضوع ساده می ﭘردازد اين نکته به زبان غيرقابل
فھم بيان میکند مثال در اين مورد از فعل بخيه زدن استفاذه میکند و
مینويسد فلسفه به علم بخيه شده بود و حال وظيفه ما باز کردن بخيهھا
است( .برای اين امر او سه سپھر ديگر سياست ،ھنر و عشق را ھم به
علم میافزايد .بديو از اھميت حوزه رياضيات برای افالطون  -دکارت
 اليپنيتس ،حوزه فيزيک برای دکارت  -کانت  -وايتھد  -ﭘوﭘر ،حوزهتاريخ برای ھگل -مارکس ،و حوزه زيستشناسی برای نيچه -
برگسون  -دلوز سخن میگويد .او اضافه میکند که خودش با اين
نظريه که يک چيز غيرفلسفی باعث انکشاف فلسفه میشود موافق
٢٧
است .اما او آن را به سپھر علم محدود نمیکند و بر آن "شرايط"
فلسفه نام مینھد .از نظر بديو "شرايط" فلسفه بر بستر چھار سپھر
سياست ،علم ،ھنر و عشق قرار دارند .او مینويسد» :فلسفه نابينا
است ،فلسفه ھمواره در حال دويدن است تا به شرايط اش برسد« .و در
ھمين رابطه جمله معروف ھگل را بازمیگويد » :جغد خرد ھمواره در
شامگاه به ﭘرواز درمیآيد « ،و اين تز کھنه ومطرود را ارائه میدھد
که وظيفه فلسفه عبارت است از منطبق ساختن خودش با "شرايط"
تحوالتی که از سر میگذراند ،ھمان باور ﭘيشا -مارکسی است که نقش
فلسفه را تفسير گذشته میبيند .در ادامه فلسفه را چنين تعريف میکند:

» به دنبال روز دانائی )تجربه( است که شب فلسفه )تأمل(
فرامیرسد .ھميشه دو مرحله وجود داشته است :اول ،صبح
خالق تجربه در دانش ،سياست ،ھنر و عشق که به دنبالاش
شب فلسفه میآيد؛ دوم ،تمدن ازﭘا افتاده .تنھا آيندهای که می-
توانيم متصور شويم ھمانا آيندهای تيره و تاريک ،غروبی ابدی،
از اينرو آينده فلسفه ھمواره مرگ و نابودی آن بوده است،
مرگی آرام در شب ...کانت ،ھگل ،نيچه ،ھايدگر و دريدا ھمگی
- Condition

18

www.hks-iran.com

27

از مرگ فلسفه سخن گفتهاند ،دستکم از مرگ متافيزيک،
کارناب و ويگنشتاين که ديگر حرفشان را نزنيد ...يک
فيلسوف از آن جھت مرگ فلسفه را اعالم میکند که خود فلسفه
جديدی را ارائه دھد .شايد نه تحت عنوان فلسفه نو ،بلکه به
مثابه انديشه نو ،زبان نو ،و يا خالصه يک چيز نو و نه فلسفه
ﭘيشين بلکه فلسفه نوين .از اينرو ھر فلسفه نوئی مبين مرگ
فلسفه و عروج مجدد آن است«...
» آلتوسر گفت که فلسفه وابسته به علم است ،اما او نکته شگفتی
آور ديگری ھم گفت و مدعی شد که فلسفه فاقد تاريخ است و
ھمواره خود را تکرار میکند .درنتيجه آينده فلسفه در گذشته اش
نھفته است .شگفتا که آلتوسر مارکسيست به زبان نيچه سخن
میگويد و از بازگشت جاويدان "ھمان" خبر میدھد .اين
"ھمان" چيست و "ھمانيت" آن در چيست؟ به واقع چيزی
ناوردا و نامتغير در فلسفه داريم ،چيزی شبيه تکرار غيرارادی
و وسواسی يک بازگشت جاويدان "ھمان".«...
» اين توضيحی است بر اين که چرا فلسفه ھمواره يک چيز
است .طبيعتا ھر فيلسوفی فکر میکند که کارش کامال نو و بديع
است ،کاری فقط انسانی .فلسفهنويسان بسياری در تاريخ بودهاند
که از گسستھای مطلق به ما گفتهاند .مثال بعد از کانت گفته شد
که بعد از کانت متافيزيک کالسيک ديگر ناممکن است .و يا بعد
از وينگشتاين گفته شد که ديگر نمیتوان نقش زبان در فلسفه را
ناديده گرفت .اما در فلسفه ھيچ چيز بیبازگشتی وجود ندارد...
اين درست است که کنش فلسفی ھمواره "ھمان" است که بوده و
تکرار "ھمان" است ،اما بايد زمينه تاريخی آن را در
نظربگيريم ...برای مثال افالطون بر بستر شرايط "ھندسه"
اقليدسی و نظريه اعداد بود که بين محسوس و معقول تمايز قائل
میشود .ھگل در شرايط "سياسی" انقالب کبير فرانسه بود که
تاريخ را وارد فلسفه کرد و از ايده مطلق گفت ،نيچه ھم در
شرايط "ھنر" موسيقی دراماتيک واگنر بود که رابطه بين
تراژدی يونان باستان و تولد فلسفه خودش را توضيح داد«...
» ﭘس ھم درونمايه و محتوا و ھم تغييرات و باال و ﭘائين رفتن-
ھای در فلسفه ھمواره در ﭘی يک رخداد سياسی ،ھنری ،علمی
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و يا عشقی روی میدھد که خود منجر به متحول شدن "ھمان"
میشود .در نتيجه ،فيلسوفان در درازای شب است که فعاليت
میکنند ،آن شبی که در ﭘی آن روزی میآيد که شاھد متحقق
شدن يک "حقيقت" است ...يک فيلسوف مفيد است ،و وظيفهاش
در صبحگاه ،مشاھده حقيقت است و در شامگاه ،تفسير اين
حقيقت نو عليه گزينه ھای ﭘيشين«.

بديو برای آن که علمی بودن تز فلسفی و ادعاھای درباال بيان شده را
به خواننده متردد بقبوالند يک صفحه تمام فرمول رياضی ارائه میدھد

20

www.hks-iran.com

که آن را در باال آوردهايم .او اين فرمول ھا را صرفا به آخر مقاله
التصاق می کند ،کم ترين توضيحی درباره آنھا نمیدھد و ربطشان با
احکام فلسفی مندرج در اين مقاله برعھده خود خواننده وا میگذارد.
نويسنده اين مقاله با آن که به لحاظ حرفهای تخصصاش در رشته
فيزيک است ،طبيعتا با رياضيات ھم آشنائی دارد ،ھم چنين اکثر
نوشتهھای بديو را ھم مطالعه کردهاست ،اما نه از اين فرمولھا و نه از
آن نمودار اول مقاله چيزی سردرنياورد .معھذا اين ھمه را به ﭘای بی
استعدادی و بیاطالعی خود انگاشته و موضوع را با حدود ده فيزيک-
دان ،رياضیدان و اھل فلسفه درميان گذاشت .اما گره از مشکل گشوده
نشد و کماکان به قوت خود باقی ماند .اما شايد خواننده اين مقاله بتواند
اين مشکل را بگشايد! به ھر حال بديو نه در اين مقاله و نه در ھيچ يک
از نوشتهھايش ،ھيج دليلی در اثبات اين که "حقيقت رخدادی" فقط در
چھار حيطه عشق ،ھنر ،علم و سياست میتواند متحقق شود ،ارائه
نمیدھد و ما آن را بايد صرفا به مثابه يک حکم بديوئی بپذيريم.
ﻫﺴﺘﻲ

از چھار مقوله اساسی ،ھستی )ھستنده( ،ابتدائیترين و ﭘايهایترين
است و آغازگاه .ھستندهھا در اشکال" ﭘرگانه" ٢٨درھم ريخته و فاقد
ھرگونه انتظامی وجود دارند .برای بديو اين ﭘرگانهھا برخالف مفھوم
ماده در ماترياليزم کالسيک و يا ذرات بنيادی در فيزيک ،ھستی مادی
ندارند و ورای ماده میباشند .ھرچند که ﭘرگانهھا ماده نيستند وليکن
خواص و ويژگیھای ماده را با خود حمل میکنند .با اين که بديو در
ھيچ يک از آثارش به " مثل" ھای افالطونی اشارهای نمیکند ،وليکن
" ﭘرگانه" بديو ھمان "مثل" افالطونی است .ھستیشناسی بديو دقيقا
رياضيات است ،يعنی که در ابتدايیترين سطح ھستنده ،يک ھستی
فرمال و صوری دارد .بديو به ما میگويد اين "ھستندهھا"ی نامنظم و
 - 28واژه فرانسوی ای که بديو به کار میبرد ) Multitudeمالتيتود( است که من معادل "ﭘرگانه"،
بروزن يگانه و چندگانه را دربرابرش گذاشتم .بديو اين مقوله را ژيل دلوز اقتباس کرده است.
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درھم ريخته تنھا زمانی نظم و ساختاری بهخود میگيرند که آگاھی
ھستیشناسانه کسب میکنند )به زبان بديو :يک ﭘرگانه ،يک میشود(
يعنی محسوب میشوند ،به حساب میآيند .دقيقا شبيه خلق ابژه از
سرمدل در برنامه نويسی کامپيوتری به روش  Object Modelingدر
سيستم انفورماتيک .ھمزمانی تاريخ نگارش نوشته بديو در اين رابطه
و ابداع اين روش در برنامه ريزی گواھی است برای ادعای نويسنده
در ناخنک زدن بديو به مفاھيم رايج در انفورماتيک .بديو میگويد اين
ﭘرگانهھا بینظم به مجرد آن که نظم گرفته و دارای ساختاری شوند،
يک "وضعيت" ٢٩ايجاد میکنند .به زبان بديو يک "وضعيت" عبارت
است "بازنمايی" ٣٠ھستندهھای ساختار يافته .بديو میگويد » :انسجام
٣١
امرحقيقی درگروی عمل شمارش است« ...اين عمليات روی "تھی"
انجام میگيرد و تنھا از طريق اعمال امر شمارش )رياضيات( است که
ھستی ھستنده متحقق میشود .تا اين جا بديو در ھيچ کجا اشارهای به
"مثل"ھای افالطونی و متصورشدن آن در ذھن توسط عقل نمیکند.
اگر به جای "ھستنده" بديوئئ" ،مثل" افالطونی و به جای عمليات
رياضی و عاملھای آن ،ذھن انسانی و واکنشھای عقالنی را قرار
دھيم و درثانی زبان مغلق و اجقوجق بديو را به زبان قابل فھم ترجمه
کنيم ،آن گاه متوجه میشويم که بديو تا اينجا صرفا نظريات افالطون
را در قالب زبان "فرنچ تئوری" بيان کرده است.
بديو میگويد که بينھايت "وضعيت" وجود دارد" .جامعه فرانسه"،
"ھنرمدرن"" ،منظومه شمسی" از نمونه وضعيتھايی ھستند که او از
٣٢
آن ھا نام میبرد .مجموعه اين "وضعيتھا" يک "حالت وضعيت"
را تشکيل میدھد .دراينجا بديو از کلمه  Étatاستفاده میکند که در
زبان فرانسه ھم به معنی حالت و ساختار است و ھم به معنی دولت .او
29 - Situation
30 - Répresantation
31 - Vide
32 - Etat de situations
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در نوشتهھايش دائما با اين کلمه بازی میکند و مشخص نمیکند که به
چه معنايی به کار میبرد .اصوال بازی با کلمات ،دوﭘھلو نويسی و مبھم
گويی از ويژگیھای " فرنچ تئوری" است.
ﺭﺧﺪﺍﺩ

دومين مفھوم از مفاھيم چھارگانه بديو "رخداد" ٣٣است .در دستگاه
فلسفی بديو "رخداد" عبارت از "شرايط" و يا "وضعيتی" است که
تحت آن حقيقتھای ﭘيشا-موجود و يا ناموجود )يعنی حقيقتھايی که يا
نھاناند و يا فعال نيستند( ھستی میيابند .يعنی حقيقتھای ﭘنھان برای
آشکار شدنشان ،و حقيقتھای غيرفعال برای فعال شدنشان به يک
"رخداد" نياز دارند .به زبان ساده "رخداد" ھمان جرقه اوليهای است
برای يک روند سوبژکتيو شدن.
بديو مینويسد :

» رخداد گسست راديکالی است از تکرار يک ھستی حاضر،
گسستی در وضعيت ﭘذيرفته شده در اجسام و زبان که من آن را
يک "مجموعه در اين دنيا" ناميدهام«...
» "رخداد" از وضعيتی نشات میگيرد که نسبت به آن خارجی
نيست ،در جائی رخ میدھد که امکان يک "حقيقت" بديل وجود
دارد ،نقطه مازادی در بطن يک وضعيت ،يا به بيان ديگر ،با
آن چيزی که نمیشود آن را به يک ھنجار ايدئولوژيکی و زبانی
وارد کرد.
» بدين ترتيب رخداد را میتوان با قابليت آشکارساختن حقيقت
نھانی در دنيا تعريف کرد.٣٤« E Ø = 0 :
بديو در فرمول رياضیاش اﭘراتور )عامل( "رخداد"  Eرا بر روی
"مجموعه تھی"  Øاعمال میکند تا حقيقت بيافريند .به زبان ساده
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- Alain Badiou, L'Être et l'Événement.
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رخداد بديوئئ لحظهای در "ھستی" است که "حقيقت" میآفريند.
دکترين "رخداد" بديو را میتوان يک شکلی از نوميناليزم )اسمگرايی(
دانست که امر واقع فقط زمانی متحقق میشود که خود ملحوظ و
محسوب شود .نقش "ھستنده" در "وضعيت حالت" اين است که امکان
آن را فراھم آورد که ابژه مورد شناسائی را متحقق سازد .بديو میگويد
که ھر از گاھی در روند ھستی بهطور ناگھانی يک گسست توسط يک
رخداد حاصل میشود .به واقع بديو ھمان حرف نيچه را تکرار میکند
که میگويد » :يک رخداد تاريخی دنيا را به دو تکه تقسيم میکند «.
اگر نيچه به گزينهگوئی معروف است و اين مفھوم را در چند کلمه و با
صراحت بيان میکند ،اما ،بديو چندين کتاب صرف آن میکند و دست
آخر ھم برای فھم آن به مفسران مجرب نياز است.
در ميان رخدادھايی که بديو از آنھا نام میبرد میتوان به موارد زير
اشاره کرد :برخورد عاشقانه؛ اﭘرای تريستان و ايزولت اثر ريشارد
واگنر؛ تابلو نقاشی "مربع سفيد بر زمينه سفيد" اثر کازيمير مالويچ
نقاش و مجسمه ساز روسی؛ ابداع موسيقی اتونال دوازده گامی توسط
شوانبرگ ،ﭘايه گذاری فيزيک نوين توسط گاليله ،کشف ساختمان
ملکولی د.ان.ا ،ظاھر شدن مسيح مصلوب در برابر ﭘل قديس ،انقالب
کبير فرانسه ،کمون ﭘاريس ،انقالب اکتبر روسيه ،انقالب فرھنگی
چين ،جنبش مه  ١٩۶٨فرانسه ،انقالب ايران ،حزب مائوئيستی در
نپال .بديو مینويسد :

»رخداد در رابطه با ھستی ،ناھمگن است .امر احتساب
وضعيتھا غيرقابل ﭘيشبينی بوده و درنتيجه ناملحوظند ،چرا
که يک رخداد در بخش نا-ھستی قراردارد و نه در "وضعيت
حالت" و ازاين رو ملحوظ نمیباشند ...جوھر رخداد اين است
که ھيچ نشانه و عالمتی برآن ﭘيشی نگرفته و ما را از آن با خبر
نمیکند .با تمام ھوشياریمان و گوش به زنگ بودن مان،
رخداد ھمواره با کرامت خود ما را دچار شگفتی و حيران زده
میکند«.٣٥
- Alain Badiou, Saint Paul. La fondation de l’universalisme,.
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درجای ديگر مینويسد :

» بر ھريک از اين رخدادھا يک وضعيت حقيقت وابسته است
و تنھا "اخالق" واقعی عبارت است از وفاداری به حقيقت اين
رويدادھا«.٣٦
او در نوشته ديگری تعريف وارونهای ھم ارائه میدھد و میگويد :
»حقيقت به مثابه فرآشد واقعی وفاداری به يک رخداد است« .بايد
اضافه کنم که اين تعريف دوم بديو از اين ﭘيچيدهتر است و نه از
"وفاداری" ،بلکه از "وفاداری به وفاداری" سخن میگويد .بيچاره آن
دانشجوی فلسفه متحير و سرگشته در برابر اين جمالت اجقوجق و
مھمل ،نه با يک فيلسوف بلکه با شاه فيلسوفان مواجه است و خود را
ھرچه بيشتر حقير حس میکند !
برای بديو انقالب کبير فرانسه يک رخداد است ،شايد ما به جزئيات
روند اقتصادی -فرھنگی سياسی سالھای ﭘيش از وقوع انقالب بتوانيم
دست يابيم ،شايد بتوانيم با تالشھایمان شرايطی را که تحت آن انقالب
رخ داد را بدانيم .اما از نظر بديو خود رخداد يعنی "انقالب کبير" قابل
تحويل و يا کاھش به دانشی نيست که به آن داريم ،حتی بعد از وقوع
آن .چرا که شناخت و دانائی بر وضعيت ﭘيشينی است ،درحالی که
رخداد بنا بر تعريف ،امری است که رخ میدھد ،که جوھرش غيرقابل
دسترسی توسط شناخت انسانی است .بدين معنا که رخداد جمع جبری
فرآشدھای متشکل آن نيست .در نظريه رخداد بديو ،يک "دست
نامرئی" درکار است .اگر در نظريه اقتصادی آدام اسميت "دست
نامرئی" رقابت ،که واقعيتی زمينی است در کار است ،در نظريه بديو
يک "دست غيب" آسمانی درکار است .نوعی معجزه است که نه علتی
دارد و نه تاريخ ،نه گذشتهای دارد و نه آيندهای .فقط لحظهای است در
تاريخ که صرفا رخ میدھد ،نظير ظاھرشدن مسيح مصلوب ﭘس از
مرگش بر ﭘل قديس ،رخداد مورد عالقه بديو )که حتی وجود خود
- Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal.

25

www.hks-iran.com

36

مسيح ھم ثابت نشده و بيشتر جنبه اسطوره دارد چه رسد به
رستاخيزاش ﭘس از مرگ( ،رخدادی که بر کل فلسفه بديو سايه افکنده
است .با اين منوال ظاھر شدن جبرئيل بر محمد ھم يک رخداد میتواند
باشد .رخداد بديوئی علتی در ﭘشت سرخود ندارد ،بلکه برعکس ،اين
رخداد است که آفريننده علت میشود ،يعنی علت علتھا است .٣٧بايد
خاطرنشان کرد که رخداد بديوئی با اين که از ھيچ به وجود میآيد ،اما
اين "ھيچ" برای بديو در آسمان جای ندارد ،بلکه در اندرون ،در بطن
٣٨
وضعيتی که ﭘيش میآيد ،جای دارد و به زبان بديو "درون بود"
است .وضعيتی که ھمواره نامنسجم و بیثبات میباشد ،چرا که بر ﭘايه
يک "تھی" نخستين استوار است! در اين رابطه بديو برای تائيد
نظرياتش انقالب کبير فرانسه را مثال میآورد و مینويسد :

» با اين که رخداد انقالب کبير فرانسه قابل ﭘيشبينی نبود اما
انقالب "حقيقت" را آشکار ساخت ،اين حقيقت که جامعه ﭘيش از
انقالب بسيار نابرابر بود«.
بديو جای علت و معلول را عوضی میگيرد و اصوال به رابطه علت
و معلولی باور ندارد .او نمیگويد چون نابرابری ،ستم و فقر بود ﭘس
انقالب شد .او میگويد از آن جايی که رخداد "انقالب" روی داد ﭘس
نابرابری بود .ايراد اساسی نظريه "رخداد" بديو در اين است که در آن
نه "تاکتيک" جايگاھی دارد و نه "استراتژی" و نه اصوال "برنامه-
ريزی" .تمام اين مفاھيم از واژگان فلسفی و به ويژه سياسی بديو حذف
میشوند .نظريه "رخداد" بديو نمونه بارزی است در بيان کليه انديشه-
ھای انتقادی معاصر و به ويژه "فرنچتئوری" ،که ويژگی ھمه آنھا
اين است که "استراتژی" و "برنامهريزی" در آنھا يا اصوال نقشی
ندارند و يا بسيار کم اھميتاند.
 -37در اين رابطه خواننده را رجوع می دھيم به مقاله ای از دانيل بن سعيد با عنوان "آلن بديو
و معجزه رخداد" .ترجمه فارسی اين مقاله در ھمين شماره "در دفاع از مارکسيزم" آمده
است .آن را در سايت زير ھم می توانيد مالحظه کنيد:
http://www.hks-iran.org/daniel/files/Alain-Badiou-et-le-miracle.pdf

 ، Immanent - 38بديو اين مفھوم را از ژيل دلوز اقتباس می کند.
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روش فرماليستی بديو بھتر از ھمه جا در نظريه "رخداد"اش خودش
را نشان میدھد .از ميان تمام رخدادھای مورد عالقه بديو ،کمون
ﭘاريس آينه تمامنمای يک "رخداد" است .چرا که از نظر بديو اين
رخداد کامال با "سياست رھائیبخش" مورد نظر او مترادف است.
برای بديو کمون ﭘاريس رويدادی بود تودهای ،غيرمنتظره که از نظام
بورژوائی گسست ،جامعه را در شکل نوينی اداره کرد ،و از دولت
فاصله گرفت .کمون سوژه نوينی آفريد )کمونارھا و کموناردھا( که به
رخداد وفادار ماندند و سرانجام فاعلھای آگاھی در سطح بين المللی از
کمون نشأت گرفتند .به نظر بديو ويژگیھای مثبت و مھم کمون اين بود
که در آن از وجود حزب و دولت خبری نبود و سرانجام کمون مصداق

» شانس ناب که نمیتوانست از "شرايط" به آن رسيد ...جوھر
رخداد ،بیخبر رسيدنش است ،ھرچقدر ھم ھوشيار باشيم باز
ھم ما در برابر شکوھش غافلگير میشويم«.
در صفحات بعدی به کمون ﭘاريس و نظر بديو درباره آن بيشتر خواھيم
ﭘرداخت .معھذا بايد اشاره کرد که بديو تنھا يکی از جنبهھای شرايط
عينی را برجسته میکند و تمام تضادھای عظيم اجتماعیای که در طی
سالھای ﭘيشين بررویھم تلنبار شدهبودند و موجب اين انفجار شدند ،را
ناديده میگيرد .در مورد کمون مثال او تکامل جامعه فرانسه از شروع
انقالب کبير در سال  ١٧٨٩تا وقوع کمون در سال  ١٨٧١را نمیبيند
و به خواننده نوشتهھايش چيزی از آنھا نمیگويد  :وقايع تاريخی نظير
سقوط زندان باستيل ،سرنگونی سلطنت ،سقوط روبسپير کودتای
ناﭘلئون بناﭘارت و امپراطوری اول ،بازگشت سلطنت ،جمھوری دوم،
کودتای ناﭘلئون سوم و امپراطوری دوم ،شکست فرانسه در جنگ با
ﭘروس و اشغال فرانسه و ﭘاريس ،و از ھمه مھمتر تغيير اساسی
ساختار جامعه فرانسه در طی اين سالھا ،رشد چشمگير سرمايهداری،
ﭘيدايش يک طبقه کارگر نوين و ارتجاعیشدن طبقه بورژوا .شگفت آن
که بديو به ستايش کمون میﭘردازد وليکن شکست آن را نمیبيند و به
داليل و عوامل شکست نمیﭘردازد ،چرا که توضيح شکست کمون و
ﭘرداختن به عوامل اين شکست به بھترين وجھی ﭘوچی نظريات فلسفی-
سياسی اش را آشکار میسازد .اصوال از نظر بديو "رخداد" صرفا
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يک "لحظه" است ،تاريخ ندارد ،يعنی نه ای دارد و نه آينده ،در نتيجه
نه فرآشدھای ﭘيشينیای که در وقوعش نقش داشتند و نه سرنوشت ﭘس
از لحظه صفر و انکشاف بعدیاش نزد بديو اھميت و جايگاھی ندارند.
در بين آن رويدادھای تاريخیای که بديو آنھا را رخداد مینامد ،جنبش
ماه مه  ١٩۶٨در فرانسه از نظر بديو ،و اصوال برای تمام اعضای
"فرنچ تئوری" ،جايگاه ويژهای دارد .به واقع اين رويداد مھم بود که
موجب شد تا بديو تحليلاش از اين جنبش را با مقوله "رخداد" ارائه
دھد و سپس نظريه رخداداش را به ديگر رويدادھای تاريخی تعميم
دھد .بديو جنبش مه  ١٩۶٨در فرانسه را ھم با ديدی جانبدارانه،
غيرعلمی و تا حدودی ناصادقانه میبينند .به شرايط اجتماعی -سياسی
جامعه فرانسه ،وضعيت دانشگاه ھا درآن سالھا ،نقش مخرب حزب
کمونيست فرانسه تا بيخ و بن استالينی فرانسه و نقش سازشکارانه
سنديکای ث.ژ.ت .کامال زير نفوذ حزب کمونيست را به درستی
توضيح نمیدھد و از ھمه مھمتر بزرگترين اعتصاب کارگری در
تاريخ که بيش از  ٢٠ميليون کارگر را دربر گرفت ،ناديده میگيرد.
بديو سياست ضدانقالبی و سازش طبقاتی حزب کمونيست فرانسه و
سنديکای ث.ژ.ت .را به حساب مارکسيزم میگذارد .اوج اين جنبش،
اعتصاب عمومی سراسری و طوالنیای بود که دنيای سرمايه تا آن
زمان به خود ديده بود و بيش از بيست مليون کارگر صنعتی را در
برگرفت .بديو اين جنبش بزرگ را ھم چون رعدی در آسمان بی ابر
مبارزه طبقاتی و به مثابه يک رخداد غيرمترقبه به ما میخواھد
بقبوالند .بديو از ﭘيشينه مبارزات کارگران از فردای ﭘايان جنگ جھانی
دوم تا سال  ١٩۶٨سخنی به ميان نمیآورد  :اعتصابات بزرگ در سال
ھای  ١٩۶٣ ،١٩۴٧و اعتصاب عمومی  ١٩۶۶که فرانسه را فلج کرد
و زمينه ساز جنبش مه  ١٩۶٨شد .بديو در اين رابطه سکوت کامل
میکند ،او را با تاريخ ،اقتصاد ،طبقه کارگر و مبارزه طبقاتی
سروکاری نيست .او اھل متافيزيک است .برای يک يک ارزيابی
عينی و علمی از جنبش ماه مه  ١٩۶٨در فرانسه دو کتاب " مه ،۶٨
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تمرين کلی "  ٣٩و " مه! ١٩٨٨-١٩۶٨ياغيان و توابان"  ٤٠را توصبه
می کنيم.
بديو اما در مورد نحوه چگونگی "انقالب اکتبر روسيه" ،از آن جائی
که کامال برخالف نظريه رخدادش است ،چيزی برای گفتن ندارد.
رخدادی که "شانس" در آن کمترين جائی نداشت .برعکس نقش "سوژه
انقالبی"" ،حزب"" ،برنامهريزی"" ،استراتژی" و "تاکتيک" کامال
آشکار است ،يعنی تدارک آگاھانه ديدن برای يک انقالب سوسياليستی.
مگر میتوان انقالبی که بيش از بيست سال يک "حزب" متشکل از
آگاهترين "سوژهھا" برايش کار کرد ،تدارک ديد ،رھبریاش کرد و
سرانجام به ﭘيروزی رساند را يک "رخداد" برحسب "شانس" دانست!
به ھمين سياق ،انقالب چين به رھبری مائو که بيش از بيست سال در
جريان بود و حدود بيست سال بعد از کسب قدرت دولتی ھم کماکان
مبارزه ادامه داشت ،منجمله انقالب فرھنگی مائو مورد عالقه بديو ،را
میشود به ھر چيزی تشبيه کرد جز به يک "رخداد" بديوئی.
در ھيچ يک از "رخداد"ھای مورد عالقه بديو" ،شانس" يا اصال نقشی
نداشته و يا عاملی در ميان دهھا عامل اجتماعی  -سياسی و اقتصادی
ديگر بودند .کاری که بديو میکند ھمانند اين است که از يک فيلم
طوالنی ﭘر از وقايع مختلف ،يک تصوير نامتحرکی از يکی از
صحنهھای يک فيلم ﭘر تحرکی را به جای تمام داستان فيلم جا بزنيم،
عکس بازيگر مورد عالقه خود را برگزينيم و مطابق سليقه خود ھم
تفسير کنيم .دقيقا نظير آفيش تبليغاتی يک فيلم ﭘرھيجان ھاليوودی.
لنين مینويسد :

» در طبيعت و در تاريخ ھيچ معجزهای رخ نمیدھد و ھر
گردش ناگھانی در تاريخ ،نکتهای که در مورد ھمه انقالبات

29

- Mai 68, une répétition générale (en collaboration avec Henri Weber), Maspero,
Paris, 1968

39

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

40

www.hks-iran.com

صدق میکند ،چنان محتوای غنیای را به نمايش میگذارد و
چنان اشکال مبارزاتی و صفآرايیھای غيرمنتظره و خاصی
از نيروھای درگير را آشکار میسازد که ذھن عامی آن را
معجزهآسا میﭘندارد) «.لنين :نامهھايی از دور(
اين که در حيطه "علم" تا به امروز "شانس" کوچکترين نقشی
نداشتهاست چنان بديھی است که نياز به توضيح ندارد .اما در مورد
حوزه "سياست" ھم اگر در مواردی گاھی شاھد نقش "شانس" باشيم،
شانس عاملی است در ميان دهھا عامل ديگر و نه عامل تعيينکننده.
شايد بتوان گفت در قلمرو "ھنر" نقش شانس اھميت بيشتری دارد .اما،
آن حوزهای که شانس نقش کامال مھمی دارد ،حوزه "عشق" است و
آنھم درگذشته ،چرا که در سده بيست و يکم ديگر اصوال از آن نوع
عشقھا خبری نيست و بیجھت ھم نيست که بديو خود يک کتاب در
اين رابطه نوشته است .بديو اگر از "قمار" نام میبرد ،شايد تئوری
"شانس" اش مصداق بھتری ﭘيدا میکرد.
چنين به نظر میرسيد که تئوری "رخداد" بديو واکنشی نادرست برای
خالصی از ﭘيشينه استالينيستی  -مائوئيستیاش است ،يعنی تسويه
حساب با "دترمينيزم استالينی" و با " ارادهگرايی مائوئيستی"اش.
روزمرگی سکون و بیتحرکی آزار دھنده ناشی از ثبات سياسی نسبی
بورژوايی در کشورھای امپرياليستی در دھهھای ﭘس از مه ،١٩۶٨
برای آن کسانی که خواھان دنيای بھتر و متفاوتی ھستند ،اما بیحوصله
و تشنه لحظات استثنائی که بتواند روياھای خردهبورژوايیاشان را
سريعا و بیھزينه برآورده کند ،تئوری رخداد جاذبه بسيار دارد و
معجزه سکوالر رخداد آرزوھای اين بخش از جامعه را برآورده می-
کند .وظيفه يک کمونيست اين نيست که با دادن نويد معجزه رخداد،
تودهھا را در انتظار موقعيتھای انقالبیای که نتيجه کارکرد خودکار
تضادھای خود نظام باشد ،به حال خود رھا کند .سايه سنگين ساموئل
بکت به خوبی مشاھده می شود .باديو صحنه تاريخ را با صحنه تئاتر
عوضی گرفته است.
بديو در يکی از نوشتهھای خود به سه رخداد مھم در بعد از دھه
 ١٩٧٠در دنيا اشاره میکند  :سال اول انقالب ايران؛ سازمانی سياسی
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به نام " تشکل سياسی" که خودش ايجاد کرده بود؛ و جنبش حزبﷲ.
ريشخند تاريخ آن که بديو خود شخصا آن سازمان بیخاصيت را ترک
میکند و چندی بعد ھم منحل میشود .اما در مورد دو رخداد ديگر
يعنی انقالب ايران و جنبش حزبﷲ ،نويسنده نيازی به توضيح به
خواننده ايرانی نمیبيند .در رابطه با انقالب ايران ،بديو ھم چون ميشل
فوکو ،معجزه رويت تصوير امام خمينی در ماه را مصداقی برای
نظريه رخدادش میديد .بديو در جای ديگری که در مخالفت با تشکل
"حزبی" و در باره اشکال نوين سازمان دھی مطلوباش مینويسد ،در
داخل فرانسه از ھمان محفلکذايی خودش نام می برد ٤١و در
کشورھای ديگر از جنبش سوليدارنسک در لھستان ،جنبش زاﭘاتيستی
در مکزيک ،انقالب ايران و مائوئيست ھا در نپال.
حکايت سوليدارنسک ،سرنوشت لخ والسا ،رد ﭘای واتيکان و سازمان
سيا شناختهتر از آن است لزومی به افشایاشان باشد ،ﭘاپ ﭘل دوم به
ﭘاس خدمات ضدکمونيستیاش در رابطه با سوليدارنسک حتی ﭘيش از
مرگش در رده قديسين جای میگيرد .اما جنبش زاﭘاتيستھا ﭘس گذشت
سال ھا ،نه تنھا گسترش نيافت بلکه در ھمان منطقه محدوداشان ھم تنھا
مجاز به اقداماتی ھستند که دولت مرکزی به آنھا اجازه دھد .در
دوران سرمايه داری جھانی شده ،با اين روشھا و ابزارھا به سوی
"کمونيزم" رفتن بيشتر به شوخی شباھت دارد تا يک ﭘروژه جدی ،اما
حتما به کار "ايده کمونيستی" بديويی میآيد .طرحھای سوسياليستھای
تخيلی ايکاری )اتيين کابه( و يا فاالنستر )شارل فوريه( در سده نوزدھم
به واقعيت نزديکتر بودند تا ﭘروژه "فرضيه کمونيستی" بديو .اما
آخرين رخداد مورد عالقه بديو يعنی مائوئيست ھای نپالی حتی باعث
خنده ھم نمیشود چرا که ما را به ياد مائوئيستھای کامبوج ،خمر
سرخ ،صدر ﭘل ﭘوت ،کشتار يک سوم جمعيت کامبوج و حمايت شرم
آور بديو از آن میاندازد!٤٢
41 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard
(collection "Ouvertures"), 2009, p. 154.
 - 42طنز تلخ و شيرين تاريخ )تلخ برای بديو و شيرين از نظر نويسنده اين مقاله( اين که در حالی که
مشغول نوشتن اين جمالت بودم ،راديو اعالم کرد که رھبر حزب مائوئيست ھای نپال ،برای بار
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اليور فلتھام ،مترجم کتاب "ھستی و رخداد" به انگليسی ،که خود از
ھواداران ﭘروﭘاقرص بديو است ،بر اين باور است که اين کتاب عمدتا
عليه برداشت مارکسيستی از تاريخ و عليه ماترياليزم تاريخی است.
بديو به لحاظ سياسی به ترتيب سه مرحله استالينيستی-مائوئيستی ،ﭘسا-
مائوئيستی ،و افالطونی را طی کرده است .تئوری "رخداد" بديو که
قرار است يک نظريه جھانشمول باشد در ھر يک از اين سه مرحله
معنای متفاوتی به خود میگيرد و سوژهھای متفاوتی ھم دارد .تعريف
بديو از رخداد ھم تاريخ خودش را دارد ،مانند ھر ﭘديده ديگری متحول
میشود و تابع رويدادھای ﭘيراموناش عمدتا از نوع سياسیاش است.
برخالف ادعای جھانشمولی آن توسط خود بديو ،دست کم دو مرحله
متمايز در انکشاف مفھوم رخداد نزد بديو میتوان مشاھده کرد :مرحله
اوليه که در طی آن "رخداد" ھنوز تحت الشعاع "تاريخ" قرار دارد.
در اين مرحله "حقيقت" ھنوز به مثابه تداوم و ﭘيشرفت خزنده و
زيرزمينی تاريخ بهطور ناگھانی در رخداد و از دل آن ظاھر میشود.
رخداد ھنوز بند نافاش را از تاريخ قطع نکرده است .در اين مرحله
بديو به لحاظ سياسی يک مائوئيست است ،آن ھم در فرانسه در يک
کشور سرمايهداری ﭘيشرفته!
در مرحله دوم از شکلگيری انديشه رخدادی نزد بديو ،حقيقت نسبت
به رخداد يک امر پسينی است ،يعنی ﭘس از وقوع رخداد است که به
آن دست میيابيم .دانش در اين مرحله سوبژکتيو میشود ،جنساش
عوض میشود " ،ايقان ناب" میشود .چنين حقيقتی نه از منطقی
ﭘيروی میکند و نه اثباتﭘذير است .ديگر حقيقت را نمیشود تعريف
کرد ،خود ،خودش را تعريف میکند و قوانيناش را ھم وضع میکند:
دوم به مقام نخست وزيری منصوب شد و بدين طريق معجزه رخداد بديويی متحقق شد .رخدادی که
قرار بود "ضد حزب"" ،ضد ﭘارلمان"" ،ضد انتخابات""،ضد دولت" و "ضد قدرت" باشد ،توسط
سوژه وفاداراش برای بار دوم در نقطه مازاد انتخابات ،به اعماق چاه تھی"فرضيه کمونيستی"
بديويی سقوط میکند .توشيح يک جمله ای حکم نخست وزيری سوژه وفادار بديويی ،بھتر از صد ھا
صفحه استدالالت ،جوھر فلسفی اين مھم ترين فيلسوف راديکال دوران ما را نشان می دھد .ﭘل
قديساش کفرگويیھايش را بر او ببخشد.
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"ھر حقيقتی در تاريکی و سردرگمی بوجود میآيد"  .٤٣حقيقت و
رخداد بديويی در اين مرحله شباھت دارد با نظريه انقالب علمی و
کشف "حقيقت جديد" نزد تامس کوھن است .٤٤حال اين فلسفه است که
وجود حقيقت را تشخيص میدھد و آن را اعالن می کند.
اين مرحله سالھای دھهھای  ١٩٩٠– ١٩٨٠را در برمیگيرد .سال-
ھای رياست جمھوری فرانسوا ميتران اولين رئيس جمھور "چپ" در
فرانسه ،سالھای تھاجم سرمايه و سياستھای نئو ليبرال در سطح
جھانی ،سالھای ورشکستگی مائوئيزم ،سالھای فروﭘاشی شوروی
سابق ،سالھای سرخوردگی از سياستھای رياضتی ميتران و ﭘايان
توھم بزرگ .فلسفه بديو در اين مرحله عليه دترمينيزم بازار ،عليه
وفاق جمعی ،عليه فرھنگگرايی ناسيوناليستی ،عليه تبعيضات نژادی
در حال رشد است و از نوعی منطق ستيز و مقاومت منغعالنه
برخوردار است .سياست ،تا سطح وفاداری به رخدادی که مردم بيانش
می دارند ،کاھش می يابد .مبارز کسی است که با قرار گرفتن در ﭘشت
ايده بیخطر اين رخدادی که قرار است روزی از راه برسد ،خود را
سالم و منزه نگهميدارد تا در برابر خطر تبديل شدن به عامل و بازيچه
بوروکراسیھای کليسا ،حزب و دولت ،خود را بيمه کند.
ورشکستگی مارکسيزم -لنينيزم )بخوان مائوئيزم  -استالينيزم(اش چنان
بديو را کله ﭘا و گيج میکند که از چاله ديالکتيک مکانيستی جوانیاش
به چاه دگماتيزم – فرماليزم ضدديالکتيکی زمختی سقوط میکند .اينک
تخالف و ناھمخوانی مطلق بين "حقيقت" و "باور" ،بين "فيلسوف" و
"سوفيست" ،بين "رخداد" و "تاريخ" نزد بديو ،به لحاظ سياسی به آن-
چنان بنبستی منتھی میشود که حاصلی جز "اراده گرايی ناب" نمی-
تواند داشته باشد .حال تتمهھای مائوئيزم در افالطونيزم ناب متجلی و
حل میشود :فرار متفرعنانه از فضای عمومی و از تودهھا! از اين
زاويه شباھت بسياری بين راديکاليته فلسفی بديو و راديکاليته جامعه
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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شناسی بورديو ٤٥مشاھده میشود ،انفعال و بیعملی سياسی وجه
مشترک ھر دو است.
از نظر بديو حقيقت فرآشد سوبژکتيو شدن است و طبقه کارگر ھم
مقولهای میشود جامعه شناختی ،چرا که عنصری است که تحتالشعاع
ساختار )آلتوسر( قرار دارد ،وليکن ﭘرولتاريا وجه سوژه شده طبقه
است که میرزمد .بديو در ھمين بديھيات اوليه مارکسيستی متوقف
میشود .او دنبال ﭘرولتر نقد و حاضر و آماده میگردد و کارگران
مھاجر فاقد اجازه کار و يا اقامت را ﭘرولتر واقعی میداند .اما دشواری
مسأله اين است که چطور طبقه نا-سوژه به سطح سوژه )ﭘرولتر( ارتقا
يابد .برای اين امر به يک ميانجی الزم است که از طريق آن ساختار
را شکافت .اين ميانجی را حزب طبقه مینامند که حامی سوژهای می-
شود که روابط طبقاتی را بهھم میريزد .بديو ميانبر میزند تا از
برابر دشواریھا فرار کند .بديو سياست بدون حزب و سياست بدون
سياست میخواھد .بديو برای تحقق ﭘروژهاش از ما دعوت میکند ھيچ-
کاری نکنيم و برای وقوع خود به خودی رخداد بعدی به انتظار
بنشينيم! چرا که نه "تاريخ" بلکه " لحظه" و " آن" ،ظرف سياست
ھستند :

» آن چيزی را که من سياست مینامم ،آن چيزیھايی ھستند
که جز در سکانسھای کوتاه خود را متمايز و برجسته نمی-
سازند و اغلب به سرعت به حالت اول بازمیگردند و در
بازگشت اشان در امور روزمره تحليل می روند« .٤٦
ژيژک که در موارد بسياری با بديو اشتراک نظر دارد و زبان او را
خوب می فھمد ،فلسفه بديو در اين سال ھا را چنين توصيف می کند :

 - ( ٢٠٠٢-١٩٣٠) Pierre Bourdieu - 45جامعهشناس و مردمشناس سرشناس فرانسوی
46 - La Distance politique est le bulletin de l’Organisation politique (Organisation
avec majuscule), dont se réclame Badiou. Février 1995.
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» آخرين نويسنده در سنت کاتوليسيزم دگماتيک ﭘس از ﭘاسکال
و مالبرانش ...وحی دينی ﭘاراديم ناگفته حقيقت – رخداد
است«.٤٧
ﺳﻮﮊﻩ

يکی از مفاھيم اصلی فلسفه بديو که در ارتباط مستقيم با "رخداد" است،
دو مقوله "سوژه" و "سوژه شدن" ٤٨ھستند .برای بديو سوژه از رخداد
زاده میشود ،يعنی محصول احتمالی يک رخداد است .اما اين به
معنای زايش مکانيکی از رخداد نمیباشد.
به تعريف بديو "سوژه" آن "کس" ٤٩است که بواسطه "حقيقتی" که
"رخداد" بيانش میکند ،به سوژه تبديل میشود .يعنی يک فرد عادی
يک "کس" در مواجه با يک "رخداد" و در طی اين رخداد است که
يک "سوژه" میشود ،و به بيان بديو » روند سوژه شدن را از سر می-
گذراند« .از اين رو سوژه نسبت به رخداد ﭘسينی است.
در ھمين رابطه مینويسد :

» سوژه توسط فرد نمايندگی نمیشود ،بلکه قابليت شدن يک
فرد است ...سوژه وجھی است که از طريق آن يک کس از
طريق حضورش ،وارد يک فرماليزم ذھنی میشود«.٥٠
در جای ديگر تعريف متفاوت ديگری از سوژه ارائه میدھد و می-
گويد:
47 - Slavoj Žižek, The Ticklish Subject, p128.
 - 48در برابر کلمه فرانسوی  Sujetکه در اين مقاله ھمواره به معنای عامل ذھنی است ،ھمان واژه
فرانسوی "سوژه" را قرار دادهايم تا منظور بديو را بھتر برساند و از آن تعبير نادرستی نشود .به
ھمين سياق در برابر واژه ھای " Subjectivatonسوژه شدن" ،و " Subjectionسوژه گی" را.
 -49بديو واژه  Corpsرا بکار میگيرد که به معنای بدن ،تن ،بدنه ،جسم و کالبد است .ما واژه کس،
به معنای فرد بیھويت ھنوز سوژه نشده ،را در برابر آن قرار دادهايم.
50 - Alain Badiou, L'Être et l'Événement.
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» سوژه صرفا از رويداد زاده نمیشود ،بلکه به شرايط عاطفی
ھم بستگی دارد ...که اين شرايط نه تنھا مشتمل بر رابطهاش با
رخداد است که حقيقت تازه میآفريند ،بلکه به خود کس ھم
وابسته است ...اين کس ھمان چيزی است که مسير ،چگونگی
فرآشد ،ھستی و بازنمايی به يک واقعيت ،به يک حقيقت جديد،
مطابق شکلی که سوژه اتخاذ میکند ،را تعيين میکند«.٥١
از نظر بديو فرآشد سوژه شدن از سه ويژگی برخوردار است  :اولين
ويژگیاش ايناست که سوژه امریاست جمعی ،يعنی سوژه شدن در
ﭘی يک رخداد سياسی ھميشه جمعی است .اما بالفاصله اشاره میکند
اين نکته فقط در حوزه سياست صدق میکند و در سه حوزه ديگر
عشق ،ھنر و علم میتواند فردی ھم باشد .از نظر بديو سوژه شدن ھيچ
ارتباطی نه با جوھر انسانی يک فرد دارد و نه با جايگاه اجتماعی-
طبقاتی او ،بلکه صرفا ﭘيامد رخداد است .او میگويد سوژه در سه
شکل ظاھر میشود " :وفادار"" ،مرتجع" ،و "تاريکانديش" .آن کس
انسان است که نسبت به حقيقت رخداد وفادار بماند .از ھمينرو است
که بديو انسان را به مثابه يک " برنامه" تعريف میکند که رو به آينده
دارد .در اين تيرهگی سوژه ،بديو دقيقا دنباله روی استادش سارتر
است .سارتر براين باور بود که "ھستی بر جوھر متقدم است" ،بدين -
معنا که جوھر ھستنده ﭘس از تحقق ھستیاش در دنيا است که شکل
میگيرد .نزد بديو اين نکته معادل امر شکل گرفتن و ساخته شدن سوژه
در سايه رخداد است .در اين مورد ھم مشاھده کرديم که کل فلسفه بافی
و تئوری رخداد – سوژه بديو تفاوت چندانی با فلسفه اگزيستانسياليزم
ژان ﭘل سارتر نداشته ،تنھا چارچوب زبانی و بيانش متفاوت و غيرقابل
فھمتر است.
ويژگی دوم سوژه ھمانا " برنامه" بودن انسان است که بديو بر آن "
انسانگرائی حيوان" نام مینھد! اين مقوله ھم برمیگردد به نظريه
51 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard
(collection "Ouvertures"), 2009.
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"ضد-انسانگرائی" نزد آلتوسر ،نظريه شناخته شدهای که در اين جا
ضرورتی به توضيح آن نمیبينيم.
آخرين ويژگی نظريه سوژه نزد بديو اين است که ھويتيابی يک
رخداد فقط به گونهای سوبژکتيو و از درون خود رخداد میتواند متحقق
شود ،يعنی "درون بود" است .اين بدين معنا است که » رخداد به مثابه

يک رخداد وجود دارد و نه به مثابه سکانس رويدادھايی علی قابل فھم
که ھمواره امر نامسلمی ھستند .رخداد بايد توسط يک کنش انتصابی و
لزوما سوبژکتيو تکميل شود« .او بر اين نکته " دخالت مفسرانه" نام
مینھد .دقيقا در ھمين رابطه است که مقوله "وفاداری" وارد ميدان
میشود.

ﻭﻓﺎﺩﺍﺭﻱ

مقوله "وفاداری" نزد بديو حضوری ھمه جانبه دارد .اين مقوله ميراثی
است از الھيات ايمانگرائی .٥٢در اين نوع الھيات ،امر باور و ايمان به
وجود خدا بسيار ارجعتر و صادقتر از استدالل عقالنی است که به رد
آن میﭘردازد .در مسيحيت ،ﭘاسکال ،گيرگارد و کلودل از جمله
متفکرانی ھستند که در اين سنت جای میگيرند و بديو در نوشتهھايش
بسيار به آنھا متوسل میشود .برای بديو "سوژه" فقط در وفاداری به
"رخداد" است که شکل میگيرد .از اين رو يک "کس" يک سوژه
اصيل نيست .چرا که يا اصوال "اقبال" آن را ندارد که با رخداد مواجه
شود ،و اگر ھم مواجه شود معلوم نيست که نسبت به آن "وفادار" بماند.
در اينجا بديو به مثابه يک نيچهگرا ،و به تبعيت از استادش به غايت
اشرافگرا است .ديدگاه اشرافگرايیاش حلقه سوژه را ھرچه تنگتر
میکند و بخش بزرگی از کسان را از آن خارج میکند .سوژه بديويی
يک قھرمان است که وضعيتاش در رابطه با وفاداری به يک رخداد
از جنس معجزه است ،يعنی استعاليی است ،درست برخالف ادعای
 ، Fédeisme - 52باور به وجود خدا صرفا به دليل ايمان به آن و نه از طريق استدالل عقالنی .جمله
معروف ترتوليان ،فيلسوف مسيحيت  " :ايمان دارم ،ھرچند که مھمل است" ،مصداق ايمانگرائی
است.
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خود بديو که از "درون بودگی" رخداد سخن میگويد .دقيقا به ھمين
خاطر است " ايده کمونيستی" نزد بديو از نوع اشرافی و خودکامه
است .در سيستم فلسفی بديو تناقضاتی از اين دست بسيارند .وفاداری به
وفاداری اغلب ناشی از دگماتيزم است.
رخدادھای بديوئی و سوژهھائی که از آن زاده میشوند ،از آن چنان
ويژگیھائی بايد برخوردار باشند که بيشتر به " استثناء" شباھت دارند
تا رويداد .به ھمين خاطر است که ﭘارهای از مفسران بديو بر اين
باورند که بديو تئوری رخدادش را از نظريه " استثناء" کارل اشميت،
فيلسوف و متفکر آلمان نازی گرفته است.
ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﻲ

بديو به جھانشمولی باور دارد و آن را از ﭘل قديس به ارث برده است.
ﭘل قديس از حواريون مسيح و ﭘايهگذار مسيحيت ،در يکی از کتاب
ھايش ٥٣جمله معروفی دارد که میگويد » :ديگر نه يھودی وجود دارد

و نه يونانی ،نه بردهای و نه انسان آزادی ،نه زنی وجود دارد و نه
مردی «...به اين ترتيب از نظر ﭘل قديس بديوئی " رخداد مسيح" به
تفاوتھا ﭘايان میدھد و يک "ﭘرگانگی ژنريک" رخ داده که به
برابری " وضعيتھا" میانجامد و جھانشمولی زاده میشود.
اما بديو فراموش میکند که ھمين جھانشمولی مانع از آن نشد که ﭘل
قديس ﭘراگماتيک باشد و در برابر تفاوتھای موجود در درون جامعه
مسيحيان اوليه ،که خودش سعی در متحد ساختن آن ھا را داشت ،بی-
تفاوت نماند .به ھرحال برای ﭘل قديس )بديوئی( مھم اين است که
رخداد مسيح "ھويتھا" را ملغی کرد و به يک جھانشمولیای که
مخاطبش ھمگان است ،رسيد .اما ،دستيابی به اين جھانشمولی از
مجرای سوبژکتيو شدن میگذرد ،چرا که به باور بديو حقيقت ھمواره
ﭘيکارگر است .بديو در اين جا نسبیگرائی غالب بر جريان فکری ﭘسا-
- Epître aux Galates
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مدرن را نشانه گرفته و مردود اعالم میکند .برای ﭘسا-مدرنيستھا و
"فرنچ تئوری" مفاھيمی چون "حقيقت"" ،جھانشمولی" در بھترين
حالت " مغالطه آميز" و در بدترين حالت ھمدستی با امپرياليزم غربی
است .جھانشمولی ﭘرورده شده در کتاب "منطقھای دنياھا" يک نقش
بسيار مھم برای سوژه قائل است که قرابت چندانی با امر " شرط
امکانيت" مقبول بديو ندارد .بديو از قرار معلوم خود به ايرادات اساسی
به نظريه جھانشمولی حقيقتاش ﭘیبرده و در کتاب ديگری به نام
"اخالق ،جستاری درباره شناخت شر" ٥٤در رابطه با " اخالق" نظر
کامال مخالفی ارائه میدھد و از جھانشمولی عقب مینشيند .اين واﭘس
گرفتن نظريه جھانشمولی درست کمی بعد از آن بود که کشورھای
امپرياليستی غربی با دستآويز قراردادن دفاع از "حقوق بشر
جھانشمول" ،کشور يوگسالوی سابق را مورد تجاوز نظامی قرار
دادند .بديو در آن ايام ھنوز کامال از نظريات مائوئيستیاش دست -
برنداشته بود و عضو گروه کوچک نيمه مائوئيستی – نيمه آنارشيست
" تشکل سياسی" بود که بازماندهھای گروهھای مائوئيستی ﭘيشين منحل
شده را دربر میگرفت.
درست در ھمان روزھا بود که رفقای قديمیاش نظير برنار ھانری له
وی ،آندره کلوگزمان ،و شرکا ملقب به "فيلسوفھای نوين" که جناح
راست فرنچ تئوری را نمايندگی میکنند ،اين حاميان جورج بوش و
مارگرت تاچر تحت لوای دفاع از "حقوق بشر جھانشمول" به مبلغان
جنگ امپرياليستی بدل شده بودند .در چنين اوضاع و احوالی بود که
بديو کتاب " اخالق ،جستاری درباره شناخت شر " را مینويسد .در
اين کتاب او در رد جھانشمولی "حقيقت اخالقی" قلم میزند ،نظريات
ﭘيشين خود را رد میکند ،در مخالفت با جھانشمولی و کليت حقيقت
درعرصه اخالق مینويسد ،جھانشمولی را از آن بورژوازی
امپرياليستی میداند و در خدمت حفظ وضع موجود .بدين ترتيب بديو
ثابت کرد که "حقيقت بمبھای امپرياليستی" به مراتب جھانشمولتر از
نظريه "جھانشمولی حقيقت" خودش است .ھر چند که بمبھای
امپرياليستی جان ھزاران انسان بیگناه فلسفه نخوانده را گرفت ،اما،
- Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal.
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اين حسن را داشت که فيلسوف را از خلسه جھانشمولی فراتاريخیاش
بدرآورد .بديو اما اين ھمه را با چنان زبانی بيان میکند که خواننده
ناآشنا با نوشتهھای ﭘيشيناش چيزی از مطلب سر در نمیآورد .او در
ھمين کتاب " اخالق ،جستاری درباره شناخت شر" مینويسد :

» شکل تحقق به خود گرفتن يک حقيقت بهگونهای عمل میکند
که نابودی دنيا ﭘذيرفته شده را موجب میشود ،در نتيجه اخالق
متکی براين کنش تنھا در شکل کنشی رھائیبخش برﭘايه انديشه
بايد باشد«.
بديو در ھمين کتاب ﭘس از آن به اين نتيجه میرسد که وفاداری به
وفاداری جھانشمولی حقوق بشر ،جنگ آفرين است ،به تعريف و
تشريح اخالقی راديکال میﭘردازد و از "وفاداری" مفھوم جديدی ارائه
میدھد .او "وفاداری" در عشق را عبارت میداند از تعويض مداوم
شريک زندگی ،آن ھم بهخاطر آزمودن "بخت و اقبال" در زندگی ! او
براين نکته تاکيد دارد که ھمه شرکای زندگی بايد به اصل اوليه حقيقت
"وفادار" باشند .به واقع وفاداری نه به عشق و يا به شريک زندگی
بلکه وفاداری به ايده "حقيقت" )نوعی عشق افالطونی در عصر عشق
آزاد!( .برای بيان اين نظريات انسان نياز ندارد که فيلسوف باشد .در
اکثرا کشورھای ﭘيشرفته اين "حقيقت فلسفی" بديوئی سالھا است که
توسط افراد غيرفرھيخته و مردم عادی متحقق شده است.
بديو در ھمين کتاب مینويسد :

» انسان بايد بين "حقيقت واقعی" و "حقيقت کاذب" ،تميز قائل
شود و مسئوليت اين امر برگردن خود انسان است چرا که او
"شانس" آن را دارد که "حقيقت واقعی" را انتخاب کند«.
حتی ھيچ سوفيستی تاکنون مقوله "حقيقت کاذب" را اختراع نکرده
است! بديو که مبارزه عليه سوفيزم را ھدف فلسفی خود اعالم میکند،
دست ھمه سوفيستھا از ﭘشت بسته .بدين ترتيب آن کاخ عظيم "حقيقت
جھانشمول" با يک گردش قلم فرو میريزد .تو گويی که يھوديان
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قربانی کورهھای آدمسوزی ھيتلر ،اھالی ھيروشيما و ناکازاکی،
فلسطينیھا ،روآندايیھا و سوريهایھا ھمگی " شانس" آن را داشتند
که "حقيقت واقعی" سرنوشتاشان را خود انتخاب کنند!
انديشه افالطون ،اين چھره اصلی در فلسفه غرب و در مسيحيت ،بر
دو ﭘايه استوار است (١) :ايدئاليزم )چيرگی و اولويت "ايده" بر
"واقعيت"(؛ ) (٢دوگانه گرايی )باور به وجود دو دنيای متمايز
معقوالت و محسوسات( .در صفحات بعدی به سيستم فلسفی افالطون و
رابطهاش با انديشه بديو خواھيم ﭘرداخت .در اينجا به اختصار بايد
خاطر نشان شوم که افالطون ﭘايهگذار "جھانشمولی حقيقت" بود و
مسيحيت آن را از او اقتباس کرد .از نظر ﭘيروان اين باور" ،حقيقت"
غيرتاريخی است ،يعنی ازلی-ابدی و مستقل از ويژگیھای زمانی و
مکانی است .آنھا تفاوتی بين شھرھای آتن و اورشليم در دوھزار سال
ﭘيش و نيويورک و تھران امروزی ،تفاوتی بين چين سه ھزار ﭘيش و
افريقای کنونی و يا بين غارنشيان در افسانه غار افالطون و
فضانوردی که بر روی کره ماه ﭘياده شد ،قائل نيستند .برای يک
جھانشمولگرا "حقيقت" ھمواره در طی تاريخ ھمان بوده که امروز
است و مشمول کمترين تحولی نشده است و نخواھد شد .مسيحيت به اين
مفھوم متوسل میشود تا از طريق آن بتواند در ظاھر بر تفاوتھا غلبه
کند و يک برابری و يک دستی انسانھا در برابر "خدا" برقرار سازد
» منم حقيقت و زندگی – عيسی« .بديو ھم با تأسی به ﭘل قديس و
افالطون به "جھانشمولی حقيقت" باور دارد.
از نظر افالطون و ﭘل قديس )انجيل( زمين در مرکز دنيا قرار دارد،
ساکن و ثابت است و ساير کرات منظومه شمسی به گرد آن میچرخند،
و اين يک "حقيقت جھانشمول" است که کمی بعد به يک دگم دينی
تبديل میشود و ھر کس به آن شک کند نه فقط در آن دنيا مورد خشم
خداوند قرار خواھد گرفت که در اين دنيا ھم زنده زنده به شعله ھای
آتش افکنده میشود )برونو جوردانو( .دگمھای ھمه اديان چونان مال
فيلسوفان ،ھمه از نظرشان "حقيقتھای جھانشمول" ھستند .در سده
شانزدھم گاليله بر اين "حقيقت جھانشمول" شک علمی میکند و بھای
شکاش را ھم میﭘردازد ،خوشبختانه نه به ھمان ميزانی که جوردانو
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ﭘرداخته بود ،چرا که گاليله به اصل "حقيقت"جھانشمول" باور نداشت.
سه سده بعد از گاليه و سی سال ﭘس از ﭘياده شدن اولين انسان بر روی
کره ماه ،ﭘاپ اعتراف به بالھت اسالفاش میکند و اين "اين
جھانشمول" فلسفی و اين دگم دينی را مرود اعالم میکند .بديو از ﭘاپ
ھم دگماتيکتر است.
حقيقت افالطونی -دينی حقيقت بر ﭘايه باور و ايمان است و در تقابل با
وعليه حقيقت متکی بر علم و مشاھده است ،اولی جھانشمول ،دگم،
منجمد و واﭘسنگر است  ،ديگری تاريخی است ،ﭘويا و آيندهنگر که
مشروط به شرايط تاريخیاش است ،يعنی جھانشمول نيست بلکه ويژه
است ،عام نيست بلکه خاص است ،جاودانه نيست بلکه تاريخ دارد.
شايد در حوزه علوم طبيعی به ويژه در فيزيک و زيستشناسی چنين
به نظر آيد که حقايق علمی ) تعريف ،فرمولھا و قوانين( ثابت بوده و
از اعتبارشان مستقل از زمان و مکان اند ،وليکن با بررسی دقيقتری
متوجه میشويم که اعتبار درجه دقت آنھا ھم تابع زمانند و ھم تابع
شرايط .در اين رابطه کافی است درجه اعتبار مکانيک نيوتونی و
تحول آن به مکانيک کوانتومی را يادآور شويم.
در يک کالم میتوان گفت که تنھا يک "حقيقت جھانشمول" وجود
دارد و اين اصل است که "ھمه چيز متحول میشود" و به غير اين
حقيقت ھيچ "حقيقت جھانشمول" ديگری وجود ندارد .اما از اينھمه
نبايد نتيجه گرفت که ﭘس حقيقت وجود ندارد ،نظير نيست-گرايان
)نيھيليست ھا( و يا نظير کسانی به خاطر اھداف سياسی ﭘليد و
خطرناک شان فجايع تاريخی را انکار میکنند .حقيقت عبارت است از
يک تصوير ،يک کليشه در يک زمان داده شده است که با گذشت زمان
متکامل میشود و برای حقيقت دوران بعدی ،خود تصوير ناکامل و
حامل خطاھايی است .نکته مھم اين که حقيقت داده نشده و برای رسيدن
به آن بايد مبارزه کرد ،چرا که زندگی "حرکت" است و تنھا مرگ
"سکون" است.از اين رو "حقيقت"جھانشمول" ھم يک مرگ است.
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ﻋﻠﻢ

يکی از سپھرھای چھارگانه تحقق "حقيقت رخدادی" بديوئی ،سپھر
"علم" است .در اين مورد او مینويسد :

» يک رخداد علمی" آن رخدادی است که از مجرای آن يک
"حقيقت" جھانشمول علمی -رياضی در يک "وضعيت" معرفی
میشود .و از اين طريق است که مستقرشدن ﭘيشينی روند
حقيقت اثبات میشود«.
سيستم فلسفی بديو بر يک ھستیشناسی رياضياتی بنا شده است .او می-
گويد » :رياضيات ھستیشناسی است« .او بر اين باور است که تنھا با
رياضيات و آن ھم عمدتا با "تئوری مجموعهھا" است که میتوان
واقعيت و ھستی را توضيح داد .البته اين باور در سطح يک ادعا باقی
میماند و بديو کمترين تالشی به اثبات آن الزم نمیبيند .در اين رابطه
او میگويد تمام گفتمانھای تاکنونی ادعاھايی درباره "يگانه" و
"ﭘرگانه" دارند و رياضيات بھترين و دقيقترين نحوه ﭘرداختن و سخن
گفتن درباره آنھا است .بديو بين علم و ايدئولوژی فرق قائل میشود ،و
به اين خاطر رياضی را علم میداند چرا که علم برخالف ايدئولوژی به
سوژه بخيه نمیشود ،که رياضی نوعی ماشين غيرشخصیای است که
بدون آن که به يک سوژه و يا يک مؤلف متوسل شود" ،نشانه"ھا توليد
میکند .او از اين جا نتيجه میگيرد که ﭘس رياضيات نسبت به ھر
رويکرد ديگری که زبان را به مثابه يک ابزار بکار گيرد ،برتری
دارد .او نظير ھمه ﭘسا -ساختارگرايان زبان را ناقص میداند .از نظر
بديو رياضيات ،برخالف زبان ،سيستمی از "نشانهھا" که به "چيزھا"
ارجاع دھد ،نيست .بديو در يکی از آخرين مصاحبهھایاش ٥٥در
رجحان رياضی و منطق بر فيزيک و بيولوژی تا آن جا جلو میرود
که مدعی میشود فيزيک و بيولوژی تاکنون ھيچ مسألهای ﭘيش ننھاده-
اند! ھذيانی ناشی از دگماتيزم ايداليستی و يا نشانه ای برکھولت ،به ھر
- Alain Badiou and Fabien Tarby, Phiosophy and the Event, Polity Press, Cambridge,
2013, p.97.
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حال نه بار اول است و مسلما نه بار آخر.
برای بديو اگر باورھای فلسفی را بتوان در قالب فرمولھای رياضی
ارائه داد ،خود اثباتی است بر درستی آن نظريه فلسفی .نظريهای که
فيثاغورث ﭘايهگذار آن بود .بديو در آخرين کتاب فلسفیاش به نام
"منطق ھای دنياھا"  ٥٦برای اثبات نظرياتش دست به دامن اعداد اول
میشود .او از اعداد اول بهعنوان حقيقتھای جھانشمولی اسم میبرد
که يا ناموجودند و يا نامرئی و در انتظار آنند که فيلسوف آنھا را
متحقق سازد .در اين کتاب بارھا به فيثاغورث و اقليدوس متوسل می-
شود و رديف کردن اعداد اول توسط اقليدوس را يک نمونه از
"رخداد" بيان میکند .بديو چنين توضيح میدھد که وجود اعداد اول
آنچنان "وضعيت" ﭘيشاموجودی است که عمل رديف شده اين اعداد
نامرتب توسط اقليدوس "رخدادی" است که از مجرای آن امر "رديف
شدن" ناموجود در وضعيت ﭘيشا -موجود رخ میدھد .منظور بديو اين
است که مجموعه اعداد اول موجود اما بهھم ريخته و نامرتباند .بديو
در کتاب "عدد و اعداد" در رابطه با اعدا اول مینويسد :

» اعداد اول اعداد بسيطی ھستند که غير از عدد يک و خودش،
مقسم ديگری ندارند و ساير اعداد غيراول ،اعداد مرکب ھستند.
ﭘس اعداد اول حقيقتھای جاودان ھستند .چرا که يک عدد اول
در ھر مجموعهای که قرارگيرد آن را متعالی میکند .يک عدد
اول يک حقيقت جھانشمول است که از طريق يک عمل رياضی
حقيقتش متحقق میشود .در جريان اين عمل رياضی است که
سوژه وفادار به آن ،آن را به کار میگيرد تا يک وضعيت
رياضی جديد بيآفريند )مجموعه ژنريک( ،بنابراين شرط فلسفی
برای علم و رياضی ھمان "رخدادی" عدد اول است« .
» اما از آن جائی که بينھايت عدد اول وجود دارد ،ﭘس بينھايت
"حقيقت" ھم وجود دارد .در نتيجه به اصل جھانشمولی

- Alain Badiou, Logiques des mondes.
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"حقيقت" میرسيم که در مخالفت قرار میگيرد با ماترياليزم
دموکراتيک و نسبیگرائی فرھنگی«.٥٧
بديو در ھمين کتاب با استدالالتی از ھمين دست مدعی میشود که
"بينھايت" غيرتاريخی و فراتاريخی است .در اثبات نظريه غيرتاريخی
بودن حقيقت او به مقايسه دو نوع نقاشی از اسب میﭘردازد .يکی
تصوير اسب حک شده بر جدار ديوار غار "شووه" در فرانسه که
ﭘيشينه آن به سیھزار سال میرسد و ديگری يک تابلو نقاشی از اسب
توسط ﭘيکاسو .بديو ﭘس از چندين صحفه سفسطه ﭘردازیھای غيرقابل
ھضم درباره اين دو تصوير ،چنين استنتاج میکند که از آن جا که در
طی سیھزار سال اسب کماکان اسب باقی مانده است و چون "حقيقت"
اسب در طی اين سالھا تغيير نکرده است ،ﭘس حقيقت فراتاريخی،
غيرتاريخی و جھانشمول است .انسان بیاختيار به ياد نحوه استدالالت
خداشناسان در سدهھای ميانه در اثبات وجود خدا میافتد .کوه موش
زائيد و فيلسوف بديو ھم "رخدادی" در حيطه "حقيقت رياضی" و
اثبات "جھانشمولی حقيقت"! خواننده مات و مبھوت ما اگر تاکنون از
مقوالت و مفاھيم بهکار گرفته شده در اين مقاله چيزی سردرنياورده و
از سوی مريدان بديو به کند ذھنی متھم شده باشد ،مطمئنا با اين مثالھا
درباره اعداد اول و اسبھا بايد ھمه چيز دستگيرش شده باشد و از
معجزات "رخداد" بديوئی دروازهھای بھشت کمونيستی بديوئی ھم به
رويش گشوده شده باشد.
بديو ،بيست سال ﭘس ارائه نظريهاش درباره "جھانشمولی حقيقت" ،به
اين باور میرسد که مفھوم "جھانشمولی" تمام جوانب نظريه باشکوه
"حقيقت"اش را بيان نمیکند ،چراکه "يونيورساليزم" مسألهاش فقط فرم
است و فقط جنبه مکانی را ملحوظ میدارد و جنبه زمانی نظريهاش را
آشکار نمیسازد در حالی که بررسی حقيقت مسأله فرآشد است و جنبه
زمانیاش مھمتر از جنبه مکانیاش است .از اين رو او مفھوم
"جاودانيت" که بعد زمانی ھم دارد را به کار می گيرد ،حال ما با

57 - Le Nombre et Les nombres (1990).
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"حقيقت ھای جاودان" روبرو ھستيم .٥٨بديو در اين نوشته برای اثبات
نظريه "جاودانيت" حقيقت ،بار ديگر به ھمان مثال مقايسه دو نقاشی از
اسب متوسل میشود! بيچار اسب ھا گيج شده اند که جھانشمولاند و يا
جاودانه؟ بديو برطبق مد روز واژهھايش را ھم به روز میکند ،حتی از
نظر خودش ھم ،جھانشمولی نظريه "جھانشمولی حقيقت"اش بيست
سال بيشر دوام نياورد .خوشبختانه بديو با فيزيک نو آشنايی ندارد و
دانشاش در اين رشته از سطح دبيرستان باالتر نمیرود وگر نه مجبور
می شد نه فقط دو بعد زمان و مکان افالطونی بلکه يازده بعد کوانتومی
را ملحوظ دارد که در آنصورت حتما برای ﭘيدا کردن واژهای که
گويای يازده بعد باشد با مشکل مواجه میشد.
وارد کردن رياضيات در فلسفه نه با بديو شروع شده است و نه با او
خاتمه خواھد يافت .فيثاغورث ﭘايه گذار اين سبک ،که ھم چون بديو
عرفان را ،و نه عرفان مسيحی بلکه عرفان غيردينی و خرافاتی را
وارد فلسفه کرد ،نه ادعاھای بديو را داشت و نه آن را به فرضيه
کمونيستی ربط داد .فيثاغورث در دوھزار و ﭘانصد سال ﭘيش ،صرف
نظر از نظريات بسيار رازگونه ،عرفانی و خرافاتیاش ،رياضيات را
به جلو برد ،نوعی نظريه اعداد و مجموعهھا ھر چند در شکل ابتدائی،
ارائه داد و نقش مھمی در علمی کردن موسيقی داشت .اما امروزه
توسل به فيثاغورث برای فھم دنيای کنونی و دگرگون ساختن آن توسط
يک انسان فرھيخته ،امر شگفتآوری است .تنھا دليل ،اين میتواند
باشد که در دوران فلسفه کوکاکوالئی و رھائی از نوع مادونائی ،برای
خودستايی ھرچه بيشتر ،ياوهھايت ھم بايد ھرچه بزرگتر باشد.
وفاداری به ياوه گويی خود ياوه گويی ديگری است.

58 - Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie, Paris, éd. Fayard
(collection "Ouvertures"), 2009, p.144.
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ﺑﺪﻳﻮ ﻭ ﺳﻴﺎﺳﺖ

در صفحات ﭘيشين جھت آشنائی به طور مجمل به سه ﭘايه از چھار ﭘايه
دستگاه فلسفی بديو ﭘرداختيم .دستگاه فلسفی بديو يک دستگاه دگماتيک
درخودبستهای است و زمانی که به سپھر سياست میﭘردازد سترونی
کامل خود را آشکار میسازد .اين دستگاه نظير قصری است از کاه که
با وزش کمترين بادی فرو میريزد .اگر ﭘايه چھارم اين دستگاه ،يعنی
سياست نمیبود ،ضرورتی ھم به نوشتن درباره آن نمیبود و بديو و
دستگاه فلسفیاش را به حال خود رھا میکرديم.
يکی از ويژگیھای بديو دوگانگی در گفتار و کردارش است و اين
نکته در سپھر سياست بسيار چشمگير است .چرا که حيطه سياست از
ساير حيطهھای علم ،ھنر و عشق به مراتب انضمامیتر و ملموستر
است .بديو خود را شاگرد آلتوسر میداند ،به خصوص او معتقد به
نظريه "دستگاهھای ايدئولوژيکی دولت" نزد آلتوسر است .او اين نکته
را در کتاب "سرکوزی مظھر چه چيزی است؟" با صراحت اينطور
بيان میکند :

» رسانهھا ،تلويزيون آشکارا و مطبوعات بسيار موذيانهتر از
آنھا ،ھمانا قدرتھای بیخردی و جھالت کامال چشمگير ھستند.
کارکردشان دقيقا اشاعه تاثرھای روانی مسلط برجامعه
ھستند«.٥٩
ﭘس از انتشار ھمين کتاب ،و علیرغم آن چه از وی بازگفت شد ،او به
سوگلی ھمان دستگاهھای ايدئولوژيکی که او از آنھا به نفرت ياد می-
کند ،بدل میشود .به دنبال انتشار اين کتاب جنجال برانگيز ،اکثر
رسانهھای جمعی در فرانسه از بديو تا آن روز گمنام دعوت به
مصاحبه میکنند و بديو ضد سيستمی ھم با کمال فروتنی به ھمه آنھا
ﭘاسخ مثبت میدھد .بيان فھرست اين مصاحبهھای شنيداری ،ديداری،
تلويزيونی ،شفاھی و کتبی او ماللآور است و ما فقط به يک مورد از
? - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom
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آنھا اشاره میکنيم .در  ٩آوريل  ٢٠٠٩تلويزيون کانال  ٣فرانسه که
يک تلويزيون دولتی است ،مصاحبهای با بديو به نمايش میگذارد که
مجری برنامه اين چنين بديو را به بينندگان معرفی میکند :

» سالم آلن بديو ،شما فيلسوف ھستيد ،برای مردم عادی شناخته
شده نيستيد .از تلويزيون گريزانيد ،معھذا به خاطر افتخاری که
به ما و به بينندگان برنامه داديد و دعوت ما را ﭘذيرفتيد ،از شما
سپاسگزارم .شما کسی ھستيد که بر شما "استاد انديشه" نام
نھادهاند .در دانشگاه ﭘاريس  ،٨در کولژ بينالمللی فلسفه ،در
اکول نرمال سوﭘری يور جائی که برای سمينارھایتان به قول
معروف سر و دست میشکنند ،تدريس میکنيد .البته نه فقط در
فرانسه ،بلکه در آمريکا ،در آسيا تا استراليا و البته در سراسر
اروﭘا روشنفکران و دانشجويان در سمينارھای فلسفی شما رفت
و آمد دارند .اين امر ناشی از تعھد سياسی شما است .به شما به
چشم آخرين متفکر راديکال ،اگر نگوئيم انقالبی فرانسوی می-
نگرند .يعنی کسی که از ھمه ارزشھای جامعه ما بهطور کامل
گسسته است«...
آلن بديو در ﭘاسخ به اين تملقگوئیھای مشمئزکننده و غيرواقعی چنين
ﭘاسخ فروتننانه ای میدھد :

» من ھم بنوبه خود به توصيفی چنين راديکال اعتراض ندارم،
گذشته از ھمه وقتی کسی فلسفه و انديشه میآفريند و از يک
چنين نظام جھانی گسسته است ،بايد ﭘيآمدھايش ،از جمله
توصيفھائی که شما از من میکنيد را بپذيرد«...
آن چه در سطور باال آمده است تنھا يک نمونه از ستايش و تمجيدی
است که رسانهھای به گفته خود بديو "موذی" از بديو ضد سيستمی
میکنند و او را به مثابه يک فيلسوف "کمونيست"" ،ماورای چپ"،
"چپ راديکال" و " انقالبی" معرفی میکنند.
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ازجمله افتخاراتی که مصاحبهگر به بديو نسبت میدھد ،داشتن سمت

استادی در مؤسساتی چون " کالج بينالمللی فلسفه"  " ،٦٠مدرسه عالی
٦٢
اروﭘايی" ٦١و يا اکول نرمال سوﭘری يور )دانشسرای عالی ﭘاريس(

است .مخاطب از ھمه جا بیخير که با اين موسسات فرھنگی آشنائی
نداشته باشد ،داليل ايجاد آنھا و يا ﭘيشينه و تحوالتشان را نداند،
طبيعی است که در برابر عظمت بديو مات و مبھوت شود.
در انتخابات رياست جمھوری سال  ،١٩٨١ائتالف انتخاباتی حزب
سوسياليست و حزب کمونيست برنده میشود و فرانسوآ ميتران از
حزب سوسياليست به رياست جمھوری میرسد .اين نخستين باری
است که در فرانسه فردی "چپ" بر اين مسند تکيه میزند .فرانسوآ
ميتران ،ملقب به "ماکياول فرانسه" ،برای خنثیکردن و تضعيف رقيب
سياسیاش ،يعنی حزب کمونيست ،و در يک معنای کلیتر برای مقابله
با آرای چپ راديکال و مارکسيزم که در جامعه آن زمان فرانسه
ھواداران بسياری داشت ،طرح وسيعی را ﭘی میافکند که تاسيس
"کالج بينالمللی فلسفه" و "بنياد سن سيمون" از آن جمله بودند .بديو
خود در اين رابطه چنين مینويسد :

» در آغاز سالھای دھه " ١٩٨٠سالھای سرخ" کامال به ﭘايان
رسيده بودند .حکومت فرانسوآ ميتران در فرانسه به شکل
گستردهای موجب توھم و رويای بازگشت "چپ" شد ،بهطوری
که بخش عمده از روشنفکران خردهبورژوا را خريد ،آنھا را
به حواشی قدرت آورد )حتی ژيل دلوز فيلسوف برای صرف
شام به منزل رئيسجمھور میرود( ،و به تخصيص اعتبار و
بودجه برای "انجمنھا" ،که معموال برای دريافت چنين کمک-
ھای اشتھای وافری دارند ،اقدام نمود«.٦٣
60 - Collège International de philosophie
61 - European Graduate School
62- École Normale Supérieur de Paris
63 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, (2009).
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متأسفانه بديو به جزئيات واقعيت فوق نمیﭘردازد ،مثال نمیگويد که
ميتران بودجهای در اختيار ژاک دريدا ،فرانسوآ شاتله ،ژان ﭘی -ير فه
و دومينيک لوکور ،٦٤که ھمگی فيلسوف بودند ،قرار میدھد و به آنھا
ماموريت میدھد که " کالج بينالمللی فلسفه" را جھت رقابت و مبارزه
با مارکسيزم و عقايد چپ انقالبی تاسيس کنند .٦٥در دوران رياست
ژاک دريدا ،کالج گرايش فلسفی آشکارا ضد چپ میگيرد و ھايدگر را
در برابر مارکس علم میکنند .دريدا در اين امر آن چنان ﭘيش میرود
که ژان ﭘی-ير فه که خود يکی از ﭘايه گذاران کالج بود در اعتراض
به فاشيستمآبی کالج بينالمللی استعفا میدھد و تا ﭘايان عمر به
افشاگری ﭘيشينه فاشيستی ھايدگر و ھمکاریاش با رژيم ھيتلری می-
ﭘردازد .بديو بعدھا به رياست اين کالج میرسد و با ﭘيشبرد اھداف کالج
در راستای مارکس زدايی "چپ نو" ،برافتخاراتش افزوده میشود.
داستان "مدرسه عالی اروﭘايی" از اين ھم جالبتر است .اين مدرسه
موسسهای است خصوصی و بسيار گران قيمت با شھريه دهھزار يورو
در سال ،که در يکی از گرانترين ايستگاهھای اسکی در ارتفاعات
 ۴٠٠٠متری در کوهھای آلپ سوئيس قرار دارد .به استناد منشورش،
ھدف از تأسيس اين مدرسه ﭘرورش کادرھای مجرب در زمينهھای
رسانهھای جمعی ،ھنری و فلسفی ،يعنی ﭘرورش و آموزش "روشنفکر
حرفهای" برای دستگاه ھای ايدئولوژيک نظام است .اکثر اعضای
فرنچ تئوری و ﭘسا-مدرنيستھای صاحب نام نظير دريدا ،ليوتار ،بديو
و ژيژک از اساتيد دائمی آنجا بودند و ھستند .فرزندان بورژواھای
تشنه فلسفه ،ﭘس از خسته شدن از اسکی ،سری ھم به کالس درس
اساتيد بديو و ژيژک میزنند تا "فرضيه کمونيستی" بيآموزند !

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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ﻓﺮﺿﻴﻪ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ

اين مقاله ،با ھدف آشنائی مقدماتی خواننده با بديو و سيستم فلسفیاش،
جای مناسبی برای بررسی ھمهجانبه نظريات سياسی بديو و تحول
شصت ساله ﭘر از فراز و فرود و زيگزاگھای او نيست و چنين
ادعائی را ھم ندارد .در اين بخش ما به بررسی اجمالی آخرين نظريات
سياسی او که عمدتا در کتابھای " فرضيه کمونيستی" " ،سرکوزی
مظھر چه چيزی است؟" ،و " چه بايد کرد؟"  ٦٦بيان شده ،میﭘردازيم.
او خود مواضع سياسی ﭘيشترش ،يعنی دوران مائوئيستی سالھای
جوانی و شبه  -مائوئيستی ميانسالی را خجوالنه مردود اعالن کرده،
آنھم در اوضاع و احوالی که کمتر کسی خود را مائوئيست میداند.
بديو مدتی ﭘس از آن که محفل سياسیاش را ترک میکند کتابی با
عنوان " فرضيه کمونيستی" منتشر میکند .او در اين کتاب نه چنان
قطور که يک سوم آن به بازگفت يکی از نمايشنامهھايش میﭘردازد،
تاريخ جنبش کمونيستی در صد سال گذشته را برای ما با خوانش
بدئوئی بازخوانی میکند و مواضع سياسی خودش را با عنوان "
فرضيه کمونيستی" ارائه میدھد .در دستگاه فلسفی بديو فرآشد
"سياست" ھمان ساختاری دارد که فرآشدھای ھنر ،عشق و علم دارند.
او از اين جا شروع میکند که :

» برخالف باور ھمگانی و فلسفهھای تاکنونی ،که فرآشد
سياست را در حيطه " قدرت" میديدند ،ھدف سياست نه قدرت
است و نه تحوالت و دگرگونیھای اجتماعی ،بلکه مشابه سپھر
سه فرآشد ديگر فقط ايجاد و ابداع " امکان"ھائی است که نه
ملحوظند و نه مرئی ...سياست فقط انديشه است ...فلسفه اصوال
معنائی ندارد اگر به سياست نپردازد«.٦٧

66 - Alain Badiou, Marcel Gauchet, Que Faire? Dialogue sur le communisme, le
capitalisme et l’avenir de la démocratie, Philo Editions, Paris 2014.
67 - Alain Badiou, Abrégé de métapolitique (1998).
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در اين جا بديو دقيقا و بدون کم و کاست وفادار به ژان ﭘل سارتر است.
يعنی درحالی که متعھد به سياست است اما درعين حال ديوار چينی
سياست را از فلسفه جدا میکند .در ھمين رابطه بديو مینويسد :

» سياست يک انديشه است ،و نه قدرت انطباق و يا قدرت
دگرگونیھا ...يک حقيقت سياسی جديد و يک رخداد راديکال
جديد ﭘیآمد و محصول ظھور يک "مازاد" وضعيت )تحققيابی
يک ناموجود( است .آنھا محصول و ﭘیآمد روابط سياسی از
قبل موجود )نظير تودهھا ،حزب ،سنديکا ،تشکالت سياسی(
نيستند و ھمچنين معلول يک کنش سياسی )نظير دموکراسی،
رأی دادن ،و ھر آن چه در چارچوب نظم سياسی موجود
ﭘذيرفته شدهاند( ھم نيستند«.
و در آخر "حقيقت سياسی" را چنين تعريف میکند :

» حقيقت سياسی عبارت از آفرينش يک مجموعه جديدی از
ھويتھای ﭘذيرفته شده نيست ،بلکه عبارت است از آفرينش
ژنريکی که من برآن " کمونيزم" نام مینھم .عبارت است از
کنش يک ناممکن ،تحقق يک ﭘيشا-ناموجود که از بيکرانی
ھستی میيابد«.
" فرضيه کمونيستی" بديو متکی است بر يک باور ساده :اين که
چيز ديگری را بايد جانشين سرمايهداری کنيم ،و آن چيز ھم
"ايده کمونيستی" است که يک امر ممکن است .او در تعريف
از کمونيزم مینويسد :
» کمونيزم آن " ايده" ای از جامعه است که در آن " اصل
برابری" که يک "حقيقت سياسی" است ،متحقق می شود.
کمونيزم ايده ای است که بر دنيا مالکيت خصوصی نبايد
حکومت کند ،بلکه برابری ھمبستگان آزاد بايد وجود داشته
باشد ...اين جھانشمول ،ايده بيکران زندگی اشتراکی دنيا بايد
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چراغ راھنمای حقيقت برای دنيای سياسی نوين باشد ،برای تمام
اشکال سياسی رھائی«.
اين است جوھر کل آثار بديو درباره سياست انقالبی و کمونيزم ،يک
موضوع اخالقی درباره وفاداری نسبت به ايده جھانشمولی که در اين
جا ھمان " ايده کمونيستی" است -صرفا يک چراغ راھنما ،و يک
نيروی فکری! حال ببينيم منظور بديو از " ايده" چيست .او مینويسد
که ايده يک انتزاع و تجربه ای است که از سه عنصر اساسی تشکيل
شدهاست (١) » :روند حقيقت؛ ) (٢تعلق تاريخی داشتن؛ ) (٣و
سوبژکتيواسيون فردی« .او توضيح میدھد که روند حقيقت ھمان
عنصر سياست است برای آن که ھستی از " تھی" ھويدا میشود .و در
رابطه با تعلق تاريخی میگويد :

» ايده ممکن است از طريق در تاريخ حک شدناش از مجرای
يک نوع حقيقت ،در مقاطع زمانی متعارف ،تاريخی انسانی
شود ...و سرانجام برای تحميل ايده کمونيستی ،به عنصر
"سوژه" نياز است .تمامی اينھا اشارت دارد به اين که فرد-
يک حيوان -انسان -میتواند انتخاب کند که خود بخشی از
حقيقت جديد شود .وفادار بماند به يک فرد "مبارز" .يعنی اين
که يک تن ،يک بدنه با تمام توانائیھايش ،انديشهھايش،
عواطفش ،بخشی از تن -حقيقت ،ھستی مادی ايده کمونيستی
شود ،در عين ساختن يک حقيقت جديد ،يک دنيای جديد...
» در فرآشد "ايده کمونيستی" يک فرد از محدوديتھای
فردگرائیاش ،از رقابت و خودخواھی فراتر میرود .او حتی
از محدوديت يک مبارز بودن فراتر میرود و يک سوژه جديد
میشود" .شانس" داشتن حق انتخاب سوژه شدن بار ديگر به او
امکان میدھد که جايگاه خود را در زندگی و ھستی تعيين
کنند ...تصميم يک فرد در شرکت کردن در "تن-حقيقت" يک
تصميم تايخی است .دشواری تحقق ايده کمونيست دقيقا در نکات
فوق نھفتهاست...
»ايده ی کمونيستی عملياتی تخيلی اســت که از مجرای سوژه
شــدن انفرادی ،تکه ھايی از امــر واقعی سياســی را در روايت
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نمادين يک تاريخ بزرگ مجسم میکند .در چنين معنايی ،که
شايد مقتضيانه بتوان گفت که يک ايده ،چنان که از آن انتظار
میرود ،ايدئولوژيک است...
» امروز مھم اين است که اين نکته که "کمونيســت" ديگر نمی-
تواند صفتــی برای توصيف يک سياســت باشــد را به درستی
دريابيم .به يک سده کامل از تجربياتی با چشم اندازی حماســی
و در عيــن حال ھولناک نياز بــود تا به عباراتی که به واسطه
ميان بر زدن بين امــر واقع و ايده ،که عوضی ھم فھميده شدند،
ﭘی ببريم ،ديگر عباراتی مانند "حزب کمونيست" ،يا "دولت
کمونيست" ،يک ترکيب متناقضی که اصطالح "دولت
سوسياليســت" تالشی برای دور زدن آن بود...
» به ھر حال بسيار واضح است که امروزه بايد از اين نوع
صفت ســازی اجتناب کرد .برای مقابله با اين صفت سازی ھا
بارھا مجبور شدم تأکيد کنم که تاريخ وجود ندارد .اين چيزی
است که به فھم من از حقيقت ھا مربوط میشــود ،يعنی که
حقيقتھا فاقد ھرگونه معنا و به ويژه يک معنای تاريخ ھســتند.
امــا امروز بايد اين حکمام را بيشتر توضيح دھم .مسـلم اســت
که ھيچ چيزی به مثابــه يک امر واقعی تاريخ وجود ندارد ،ﭘس
اين که تاريخ نمیتواند وجود داشــته باشد درست اســت ،و به
گونه ای اســتعاليی ھم درست است .گسست جھانھا ،قانــون
نمود و در نتيجه قانون وجود اســت...
» به ھر حال ،آن چه تحت شرايط واقعی کنش سياسی سازمان
يافته وجود دارد ايده کمونيستی است ،يعنی عمل ﭘيوند خورده با
سوژهمند شدن ذھنی ،که امر واقعی ،امر نمادين و امر
ايدئولوژيک را در سطح فردی تلفيق میکند .ما بايد اين ايــده
را ،با گسستناش از ھرنوع کاربرد اسنادی ،به معنای اوليهاش
بازگردانيم .بايد ايده را زنده کنيم ،اما ھمچنين بايد امر واقعی را
از ھرگونه درھم آميختگی بیواســطه اش با ايده برھانيم .از
سکانس ھای سياسی ،که در نھايت بیمعنی خواھد بود بر آنھا
برچسپ کمونيستی بزنيم ،ايده کمونيستی تنھا میتواند توان
بالقوه سوژه شدن افراد را اندوخته خود کند...
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» بنابرايــن برای آن که ما بتوانيم ايده را در ذات سه وجھی
کنشی اش تعريف کنيم بايــد از حقيقتھــا ،از امر واقعی
سياســی آغــاز کنيــم  :امــر واقعی-سياســت؛ امــر تاريخ--
نمادين؛ و امر ايدئولوژی-تخيلی...
» اجازه دھيد با يادآوری يک چند مفاھيم عادی ،در شــکلی
بســيار انتزاعی و ساده ،آغاز کنم.
» آن چــه را که من "رخداد" مینامم گسســتی اســت در نظم
عادی تنھــا و زبانھا ،آنگونه کــه در موقعيت ويژهای وجود
دارد) ،با ارجاع به کتاب ھای "ھستی و رخداد" ] [١٩٨٨يا
"مانيفســت برای فلســفه" ] ،[١٩٨٩يــا آن گونه که در دنيای
خاصی ظاھر میشود) ،بيشــتر با ارجــاع به کتاب ھای "منطق
ھای دنياھا" ] ،[ ٢٠٠۶يا "مانيفست دوم برای فلسفه"
] .( [٢٠٠٩نکتهی مھم در اين جا اين اســت که رخداد ،تحقق
يک امکان در درون وضعيتی که تابعی از قوانين استعاليی دنيا
است ،نمی باشد .رخداد ،آفرينش امکان ھای نو است .رخداد
نــه فقط در سطح امکانھای عينـی ،بلکه بر امکان ممکنھا
جای دارد .به عبارت ديگر میتوان گفت  :يک رخداد ،در
رابطه با يک وضعيت يا يک دنيا ،راه گشــای امکان آن چيزی
اســت که از چشمانداز محدود ايجاد اين وضعيت يا قانونيت اين
جھان ،کامال ناممکن است ...ھم چنين میتوان گفت که يک
رخداد ،وقوع امر واقع به مثابه ی شدنی بودن آتی خودش
است....
» آن چه را که من "دولت" و يا "حالت وضعيت" مینامم،
مجموعه قيدھايی است که شدن ممکنھا را محــدود میکنند .به
ھمين سياق من میگويم که دولت ،در ھر وضعيت مفروضی،
در چشم انداز تجويز صوری آن چه که ممکن است ،ناشدنی-
ھای مختص به آن وضعيت را تجويز میکند .دولت ھمواره
تناھی شدنیھا است و رخداد نامتناھی شدنیھا .برای مثال
امروزه دولــت در رابطه با شدنیھای سياســیاش متشکل از
چه چيزھايی است؟ معلوم اســت :اقتصاد سرمايهداری ،شکل
قانونی حکومت ،قوانيــن )در معنای حقوقی( در رابطه با
مالکيت و وراثت ،ارتش ،ﭘليــس و ...میبينيم که چگونه دولت
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از مجرای اين ساختارھا و دستگاهھا که طبيعتا شامل دستگاه-
ھايی میشــوند که آلتوسر آنھا را "ابزارھای ايدئولوژيک
دولــت" میناميــد – که میتــوان ھدف مشترکشان را در
جلوگيری کردن از اين که ايده کمونيستی شدنی شود ،تعريف
کرد– می توان مشاھده کرد که چطور دولت تمايز ميان آن چه
شدنی است و آن چه شدنی نيســت را ،اغلب با توســل به قھر،
سازمان میدھد و حافظ تداوم شان است .به روشنی از اين
نتيجــه میگيريم که رخداد چيزی است فقط به مثابه امر تفريق
شده از قدرت دولت است که میتواند رخ دھد.
ســازماندھی ﭘايدار ﭘيآمدھای يــک رخداد در يک وضعيت
مفروض )يا در يک دنيا( ،را من "فرآشد حقيقت" يا "حقيقت"
مینامم .به فوريت بايد اشاره کنم که در ھر حقيقتی ،تصادف و
اله بختی بودن ذاتی ،که منشأ رخدادی دارد ،نقش دارد .من
ﭘيآمدھای وجــود دولت را "امــور واقع" مینامم .به خاطر
داشــته باشيم که ضرورت ذاتی ھمواره در جانب دولت اســت.
واضح است که حقيقت نمیتواند بر ﭘايه امور واقع باشد .آن
بخش از يــک حقيقت که بر ﭘايه امر واقع نيســت ،تابعی از
جھتگيریاش است و آن را بخش سوژهمند میخوانيم .ھم چنين
بايد اضافه کنيم که "بدنه" مادی يک حقيقت ،تا آنجا که يک
جھتگيری ذھنی دارد ،يک بدنه استثنايی است .جسورانه از
يک استعاره مذھبی استفاده میکنم و میگويم از آن جايی که
نمیتوان "بدنه حقيقت" را به امور واقع دروناش کاھش داد،
میتوان آن را يک بدن شکوھمند ناميد .در رابطه با اين بدنه،
که در سياســت ،بدنه يک ســوژه جمعی نوين و بدنه يک تشکل
متشکل از فردھای ﭘرگانه است ،که در آفرينش يک حقيقت
سياسی سھيم است .در بحث مربوط به دولت جھانی کــه اين
آفرينش در آن جريان دارد ،ما از امور واقع تاريخی ســخن
میگوييم .تاريخ در خود ،متشــکل از امور واقع تاريخی اســت،
به ھيچ وجه از قدرت دولت تفريق نشده اســت .تاريخ نه
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ســوژهمند است و نه شکوهمند .در مقابل بايد گفت تاريخ ھمانا
تاريخ دولت است«.٦٨
من ﭘس از خواندن سطور فوق بیاختيار به ياد جملهای از شوﭘنھادر
افتادم که نوشت :

» ...با طوفانی از جمالت ياوه و مھمل طرف مخاطب را گيج و ھاج
واج کردن .اين شگرد براين باور است که آدمی اغلب گمان میکند که
کلماتی که میشنود لزوما حامل معنائی ھم ھستند«.٦٩
بديو برای آن که مخاطب خود را تحت تاثير قراردھد به ارعاب ادبی
متوسل میشود ،او را نه تنھا میفريبد بلکه خلع سالح میکند .اين
ھمان روشی است که افالطون در گفت و شنودھايش به سوفسطائيان
نسبت میدھد و به مبارزه با آنھا برمیخيزد .بديو که عزم جزم کرده
تا ﭘته سوفسطائيان ﭘسا-مدرن معاصر را روی آب بريزد ،خود به
روش آنان متوسل میشود .يکی از شگردھای ھمه نويسندگان فرنچ
تئوری و به ويژه آلن بديو ،دوﭘھلو گوئی ،ابھام ،تاريکنويسی و قلمبه
سلمبه نويسیھای بیمحتوا است .اين سبک نگارش سوای ھدف
مرعوب کردن خواننده و آچمزکردن او به اتھام ضعف تئوريک در
برابر عظمت استاد ،ھدف ديگری را ھم دنبال میکند ،و اين که به
نويسنده اين فرصت را میدھد که در برابر نقدھای آتی جاخالی دھد،
بتواند انتقاد منتقد را برگردن برداشت نادرست خواننده بياندازد و خود
تفسير ديگری ارائه دھد.
اسالوی ژيژک و آلن بديو مشترکا در روزھای ١۵-١٣مارس ٢٠٠٩
سميناری با عنوان" درباره ايده کمونيستی" در بربک کالج دانشگاه
لندن ،سازمان میدھند .با آن که بھای بليط ورودی به سمينار ٢٠٠
يورو بود معھذا بيش از  ١٢٠٠نفر در سالنی که ظرفيتش  ٩٠٠نفر
بود ،گرد آمده بودند .شرکت کنندگان اکثر جوانانی بودند که در يک
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دست آيفون چند صد يوروئی داشتند و در دست ديگر کوکاکوال.
مارکس در گور خود که در چند کيلومتری قرار داشت سراﭘا شعف بود
از برگزاری چنين سميناری ،آن ھم در مجاورت سيتی لندن ،قلب
سرمايهداری مالی جھانی .اما اين خوشحالی دو روز بيشتر دوام نياورد
و علیرغم استقبال جوانان از " ايده کمونيستی" ،ھيچ يک از اساتيد
سخنران از کلیگوئیھای اخالقی -فلسفی در مضرات سرمايهداری و
محاسن کمونيزم جلوتر نرفتند .ايده کمونيزم از ديوارھای دانشگاه
فراتر نرفت ،کمونيزم آسمانی به زندگی زمينی ربط داده نشد و نحوه
تحقق آن را بيان نکردند.
يک ھفته قبل از برگزاری سمينار ،روزنامه "فاينانشيال تايمز" چاپ
لندن ،اين مھمترين ارگان سرمايه جھانی ،مقالهای منتشر میکند با
عنوان " کمونيزم :بار ديگر بديلی برای سرمايهداری" .ھمين نشريه
در شماره روز قبل ھم مقاله ستايشآميزی دارد در وصف ژيژک ھم-
چون يک ستاره مارکسيستی .از قرار معلوم ويروس " ايده کمونيزم"
به فاينانشيال تايمز ھم سرايت کرده بود .مجله " فارين ﭘاليسی" ھم به
ستايش از  ٢۵روشنفکر چپ " راديکال" که در اين سمينار شرکت
کرده بودند ،میﭘردازد .اما تلويزيون بی بی سی  BBCروی دستھمه
بلند میشود و سه روز قبل از برگزاری کنفرانس در يک برنامه شو
تلويزيونی معروف مصاحبهای با آلن بديو ترتيب میدھد تا او ھم به
معرفی و تبليغ کتاب "سرکوزی مظھر چه چيزی است؟" بپردازد و ھم
" ايده کمونيستی"اش را ھم برای ميليونھا تماشاچی انگليسی توضيح
دھد .در يک کالم ابر و باد و مه و خورشيد و فلک در کارند تا ھمه
مردم دنيا " ايده کمونيستی" بديوئی و شرکا بيآموزند! ھم زمان با اين
تبليغات حول سمينار لندن ،واقعهای ھم روی داد که کمتر کسی به آن
اشاره کرده است .در روز سخنرانی بديو در سمينار ،تظاھراتی در
برابر در ورودی محل برگزاری سمينار عليه حضور بديو در آن
برگزار میشود .تظاھرکنندگان بر وزن شعار "،"Yankee go home
شعار " "Badiou go homeسرمیدادند .اين تظاھرات را حزب
کمونيست بريتانيای کبير در اعتراض به حضور بديو به خاطر به -
حراج گذاشتن ايده کمونيزم و خيانت به آن سازمان داده بودند.
اعتراضی به سبک استالينيستی از جانب يک حزب استالينيستی سابق
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و عليه يک استالينيست سابق .واضح است که در ميان تبليغات گوش-
خراش بیبیسی ،فاينانشيال تايمز و فارين ﭘاليسی ،صدای آنان شنيده
نشود.
تنھا نکته مثبت برگزاری اين سمينار با چنان عنوانی ،بر سر زبان
انداختن طرح " ايده کمونيستی" از سوی اساتيد دانشگاھی بود .زمان
برگزاری اين سمينار درست مدت کوتاھی بود بعد از آخرين بحران
سرمايهداری ،ماجرای " ليمن برادرز بانک" و سقوط سيستم بانکی در
کشورھای سرمايهداری غربی .در ﭘی اين بحران که بعد از بحران
سرمايهداری سال  ١٩٢٩وخيم ترين بحران سرمايهداری بود ،حال ايده
" بازگشت به تاريخ" جای ايده " ﭘايان تاريخ" را میگيرد ،بر گونهھای
اساتيد دانشگاھی "چپ" شرمنده و سالھا به خواب رفته نسيم
کمونيستی میدمد ،عصر سرافکندگی سياسی به سر میرسد و ﭘژواک
کمونيستی سالن سمينار را فرا میگيرد .در مقالهای که بديو برای اين
سمينار ارائه میدھد چنين میخوانيم :

» فرضيه کمونيستی فرضيه خوبی است ،فرضيه ديگری
مشاھده نمیکنيم .اگر قرار باشد که اين فرضيه را رھا کنيم ،در
حوزه کنش جمعی چيز با ارزش ديگری باقی نمیماند .بدون
چشمانداز کمونيزم ،بدون اين ايده ،برای يک فيلسوف در حوزه
سياسی -تاريخی چيز جالب ديگری باقی نمیماند .بگذاريد ھر
کس سرگرم امور خودش باشد ،ديگر دربارهشان سخن
نگوئيم ...آن چه که به مثابه يک وظيفه به ما تحميل شده ،حتی
به عنوان يک تکليف فلسفی ،عبارت است از کمک کردن در
جھت تدارک ديدن يک نحوه جديد از ھستی يک فرضيه«.٧٠
به ھر حال اين واقعيتی است که سمينار مزبور نخستين قدمی بود از
سوی محيط آکادميک و دانشگاھی برای خروج از يک ﭘسنشينی و
صحنه خالی کردن سی ساله ،قراردادن " فرضيه کمونيستی" در برابر
- Alain Badiou et al, The idea of communism, edited by Costa Douzinas & Slavoj
Zizek Verso, London, 2012.

59

www.hks-iran.com

70

" فرضيه ﭘايان تاريخ" ،و ﭘشت سرگذاردن "عصر شرمندگی" .اين
سمينار نشان داد که در اين محيط و خصوصا بين دانشجويان جوان
گوششنوا برای عقايد چپ و مارکسيزم وجود دارد .اما بزرگترين
نقطه ضعف اين سمينار اين بود که شکاف موجود بين روشنفکران
مترقی و " سوژه انقالبی" ،يعنی طبقه کارگر را نه تنھا ﭘر نکرد ،بلکه
عميقتر ھم کرد .وفاداری به کمونيزم ،فرضيه کمونستی نيست.

بديو در يک از مصاحبه ھای اخيرش می گويد » زمانی که سياست به
آخر خط می رسد عشق شروع می شود« .اين ادعايش دستکم در يک
مورد مصداق دارد و آن ھم تحول عقايدش در مرحله سوم يعنی ﭘس از
ترک تشکل سياسی خودش است .بديو ﭘس از آن که به سترونی کامل
خط سياسی مرحله دوماش ،يعنی " خط فاصله از دولت ،سياست بدون
حزب و سياست بدون سياست" ﭘی میبرد ،البته ﭘس از گذشت حدود
بيست سال ،بهياد عشق افالطون به کالی ﭘوليس میافتد و کمونيزم
افالطونیاش را در قالب "فرضيه کمونيستی" به ما ارزانی میدارد.
واژه فرضيه در زبانھای التينی از دو کلمه " "hypoو ""thèse
تشکيل شده به معنای "ﭘيش تز" است يعنی چيزی که به لحاظ اعتبار
ھنوز حتی يک "تز" ھم نيست .در ﭘاسخ به اين ﭘرسش که "فرضيه"-
اش چيست ،بديو میگويد که "فرضيه کمونيزم جديد" از سه
") "axiomesاصل بديھی( تشکيل شده است .٧١يک اصل بديھی
حکمی غيرقابل اثبات ،امری است متکی بر باور و ايقان و جھانشمول،
يعنی يک دگم! بديو در بھترن حالت به دوران اسکوالستيک تعلق دارد
و سدهھا از ديالکتيک به دور است.
ﺧﻮﺍﻧﺶ ﺑﺪﻳﻮﻳﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺟﻨﺒﺶ ﮐﻤﻮﻧﻴﺴﺘﻲ

چکيده نظريات سياسی بديو را میتوان در کتابش به نام " فرضيه
کمونيستی" يافت .عنوان کتاب با محتوای آن چندان خوانائی ندارد.
"اعترافات خجوالنه و متأخر يک مائوئيست ﭘرمدعا" عنوان گوياتری
میتوانست باشد .تنھا نکته مثبت کتاب نوعی دفاع عرفانی و اخالقی از
- Alain Badiou, Le Monde, 13-14 février 2010.
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"کمونيزم" است .آنھم در قالب يک فرضيه ،ايده ،انديشه و تخيل در
دورانی که باد از جھت مخالف میوزيد .بديو در بررسی تاريخ جنبش
کمونيستی از بدو ﭘيدايشاش تا زمان نگارش کتاب ،چه در اين کتاب ،و
چه در ديگر نوشتهھايش ،از سه مرحله سخن میگويد .البته بديو از
واژه "مرحله" استفاده نمیکند بلکه کلمه "سکانس" را به کار میبرد.
استفاده از اين واژه دليل خاص خودش را دارد .بديو به ﭘيروی از
آلتوسر به فرآشدھای تاريخی و تداوم تاريخ باور ندارد ،و در اين
رابطه مینويسد  » :فلسفه اجازه میدھد رويکردی غير تاريخی از
سياست داشته باشيم« .٧٢برای آلتوسر تاريخ ھمچون قطار بیراننده
است که نه مبدائی دارد و نه مقصدی ،بیھدف به مسيرش ادامه میدھد
و ھر از گاھی در ايستگاهھائی توقف میکند ،مسافرانی ﭘياده شده و
افراد ديگری سوار میشوند .اين قطار بیراننده کجکی میرود و از
خط ھم خارج میشود .ھمين برخورد به تاريخ را نزد بديو ھم مشاھده
میکنيم ،فقط واژهھا تغييرمیکنند! رخداد ،سکانس ،وانمودار ،حقيقت،
تھی ،نقطه مازاد ،درون بودگی و ...بديو کار ناتمام آلتوسر را به
سرانجام میرساند ،او حتی ريلھای راه آھن تاريخ را ھم از جا می
کند تا مانع آن شود که خدای ناکرده روزی سوژه نافرمانی قصد کند که
قطار تاريخ را دوباره به راه اندازد.
بديو در تاريخ جنبش کمونيستی سه سکانس میبيند (١) :سکانس اول
از سال  ١٧٩٢تا سال  ،١٨٧١يعنی از انقالب کبير فرانسه تا شکست
کمون ﭘاريس .ويژگیھای اين دوره را چنين بيان میکنند :قيام تودهای،
کسب قدرت توسط تودهھا از طريق سرنگونی انقالبی نظم موجود،
الغای اشکال جامعه کھن و برقراری نظم جديد "جامعه برابر" .در اين
سکانس بديو تمامی نظريات ژان ژاک روسو را بی کم و کاست بيان و
تبليغ میکند؛ ) (٢سکانس دوم سالھای  ١٩٧۶-١٩١٧را در برمی-
گيرد ،يعنی از انقالب اکتبر در سال  ١٩١٧در روسيه تا شکست "باند
چھارنفره" در جريان انقالب فرھنگی چين .از نظر بديو مسأله در اين
مرحله عبارت بود از اين که چطور ﭘيروز شويم و چگونه قدرت را
حفظ کنيم (٣) .سکانس سوم از زمان شکست انقالب فرھنگی چين در
- Alain Badiou, Abrégé de métapolitique (1998).
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سال  ١٩٧۶تا زمان چاپ کتابش " فرضيه کمونيستی" در سال ٢٠٠٩
ادامه دارد و مسائل اين دوره عبارت بودند از اين که چطور با شکست
رو در رو شويم ،يعنی چطور يک راه ﭘيمائی طوالنی فلسفی از نوع
مائوئی را سازمان دھيم تا ﭘس از رسيدن به قلهھای فلسفه ،مبارزه
جديدی را از نو سازمان دھيم .دو دوره سالھای  ١٩١۴ -١٨٧١و
سالھای  ٢٠٠٧ -١٩٧۶را سالھای فترت مینامد و تکرار اين تاريخ
و رويدادھايش را ناممکن میبينند .دورانبندی تاريخ صدوﭘنجاه سال
گذشته جنبش کمونيستی توسط بديو از ھر لحاظی مندرآوردی است.
بديو در طی چند صفحه فيلمنامه تراژدی تاريخ صدوﭘنجاه ساله جنبش
کمونيستی را مینويسد ،سناريو با به روی صحنه آمدن روبسپير و سن
ژوست شروع میشود و با سقوط زن مائو ﭘايان میيابد .از ميان تمام
رويدادھائی که جنبش کمونيستی در جھان از سرگذرانده تنھا شکست
"باند چھارنفره" در جريان دعواھای جناحی در جريان انقالب چين
برايش يک مصيبت عظيم و سرنوشت ساز است .بديو در ﭘی طرد اين
جناح از قدرت سياسی مینويسد :

» مارکسيزم ،جنبش کارگری ،دموکراسی تودهای ،لنينيزم،
حزب ﭘرولتری ،دولت سوسياليستی -ھمه ابداعات سده بيستم -به
٧٣
واقع ديگر برای ما مفيد نيستند«...
البته او روشن نمیکند که منظورش از "ما" کيست :بديو ،مائوئيست
شرمنده و يا بديو ،فيلسوف عاج نشين؟ مارکس در کتاب "ھيجدھم
برومر لويی بناﭘارت" که در ﭘی شکست انقالب  ١٨۴٨وسپس کودتای
لوئی بناﭘارات نوشت ،میگويد :

" ...برعکس ،انقالب ھای ﭘرولتری خود را مدام نقد میکنند.
در مسير حرکتشان دائما از حرکت باز میايستند ، ،تو گويی
به عقب باز میگردند تا آن چه را انجام داده بودند بار دگر از نو
آغاز کنند .نقطه ضعف و تنگنظری تالشھای ﭘيشين خود را
به سخره گيرند .تو گويی خصمشان را برای اين بر زمين می-
? - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom
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کوبند که از زمين نيروی تازهای بگيرند تا در مصاف بعدی
غول آساتر از گذشته در برابرشان قدعلم کنند .در اين مصافھا
آنھا در برابر ابھت و عظمت بیﭘايان ھدفھايشان مداوما خود
را ﭘس میکشند تا سرانجام اوضاع و احوالی ﭘديد آيد که ديگر
ھرگونه عقبگردی ناممکن شود و خود شرايط بانگ برآورد که
رودس ھمين جا است ،ھمين جا است که بايد جھيد! گل ھمين
جا است ،ھمين جا است که بايد رقصد".٧٤
تو گويی مارکس در صدوﭘنجاه سال ﭘيش ،ھم فروﭘاشی استالينيزم را
ﭘيشبينی کرده بود و ھم ظھور آدم ھايی از نوع بديو .چهھا که به اسم
مارکس و مارکسيزم نکردند و بعد ھم که گندش درآمد به حساب
مارکس گذاشتند .در جمالتی بازگفت شده از مارکس ما با يک تحليل و
برخودی ديالکتيکی از شکستھا و ﭘيروزیھا مواجهايم که رايحه
خوشبوی خوشبينی انقالبی و ﭘويای قویای از آن به مشام میرسد،
حال آن که بديو با بدبينی ناشی از سرخوردگیاش به واسطه عدم فھم
از تاريخ و گذشته نه چندان درخشان اش ،به بيراھه میفرستد.
سالھای  ،١٩١٧-١٨٧١درست برخالف "فرضيه کمونيستی" بديو که
از آنھا به عنوان دوران فترت و خاموشی کمونيزم نام میبرد ،را شايد
بتوان مدعی شد که چه به لحاظ نظری و چه عملی مھمترين سالھای
"فرضيه مارکسيستی" بودند .سالھايی که طی آن برای اولين بار
تالش شد تا کمونيزم از سطح صرفا نظری به سطح عملی ارتقا يابد.
طرحی عظيم و شجاعانه ھم به لحاظ تئوريک و ھم در عمل .ھمين
دوران بی ارزش از ديد بديو ،نظريهﭘردازانی را ﭘروراند که در کل
دوران فلسفی مورد عالقه بديو يعنی دوران "فلسفه فرانسوی" از سال-
ھای ﭘس از جنگ جھانی دوم تا به امروز ،کسی را نمیتوان سراغ
گرفت ،منجمله خود بديو ،که ھم قد و قبای حتی چھرهھای دست دوم آن
دوران باشد .ﭘلخانف ،کائوتسکی ،البريوال مھرينگ ،بوئر ،لنين،
تروتسکی ،ھيلفردينگ ،لوکزامبورگ و  ...بديو در نوشتهھايش به غير
از استالين  -کسی که حتی جزء دست دھمھا ھم محسوب نمیشد ،البته
- Karl Marx, Le 18 Brumaire de Louis Bonaparte (1852).
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در آن سالھا و نه در دوران بعدی  -از فرد ديگری ياد نمیکند .بديو
تاريخ را با عينک تار و معوج استالينی-مائويی میبيند و روايت
تاريخاش ھم بی شباھت نيست به روايت قصه جن و ﭘری برای کودکان
بیاطالع از تاريخ .بديو زمانی که مواضع سياسیاش به راست می-
رود ،برای قبوالندن آنھا ،به نظريهﭘرداز ھای راست در درون جنبش
مارکسيستی ھمين دوران متوسل میشود ،برای نمونه نظريات ﭘلخانف
و کائوتسکی در مجادالتشان با جناح چپ و لنين را تکرار میکند بی
آن که کوچکترين اشاره به آنھا بکند .بديو مخاطبيناش را ابله فرض
میکند.
در برابر "سکانسبندی" من درآوردی "فرضيه کمونيستی" عرفانی-
اخالقی بديويی ،که نقطه شروعش را ﭘيدايش تمدن و لحظه "ﭘيدايش
دولت" در ھزاران سال ﭘيش میبيند ،ما "فرضيه مارکسيستی" ،يعنی
ﭘايه گذاری "کمونيزم علمی" را قرار میدھيم .فرضيهای که به بررسی
علمی سرمايهداری مدرن و تدقيق مراحل تکامل و انکشاف آن می-
ﭘردازد ،که نقطه شروعش ميانه سده نوزدھم بود .در سده نوزدھم بود
که بشر به کشف علم تاريخ نائل آمد" ،رخداد" از بدو ﭘيدايش بشر
وجود داشته و نه برای کشفاش نيازی به بديو بود و نه برای دست-
يابی به قوانيناش ،چرا که "رخداد" بديويی از ھيچ قاعدهای تبعيت
نمیکند" ،شانس" ناب است و از جنس "معجزه" که جھت تحققاش يا
به يک ﭘيامبر احتياج دارد و يا به شانس در چرخش چرخ گردون!
بديو با "نظريه" رخدادش ،به واقع به دوران ﭘيش از مارکس و ھگل
برمیگردد ،به دوران ماقبل کشف تاريخ ،به دوران عصر حجر
فلسفی ،يکی از ويژگیھای "فرنچ تئوری".
اين کشف جديد ،يعنی کشف تاريخ ،صرفا به کشف يک چند واقعيت-
ھايی درباره گذشته منحصر نمیشود ،بلکه کشف انسان ھم بود .از آن
لحظه به بعد ھر ﭘژوھشی در ھر زمينهای مھر تاريخ را ھم میبايد
داشته باشد .از اين به بعد دوران "رخداد"ھای منفصل ،ناﭘيوسته و بی-
تاريخ ھم به ﭘايان میرسد .در روند انکشاف شناخت انتقادی تاريخ و
کشفاش در سده نوزدھم ،مارکس چھره مرکزی است" .فرضيه
مارکسيستی" متکی است بر تعھد و درگيری نظری و عملی
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)ﭘراکسيس( ،نکتهای که مارکس در سرتاسر زندگی اشخود به آن ﭘای
بند بود  :از "مانيفست حزب کمونيست" تا "سرمايه" ،از جمله انديشه
و کنش ديگرانی که از مارکس الھام گرفتند .اين ھمه از ويژگیھای
"سرمايه" بودند ،و از اين رو از ويژگی تاريخ ،چرا که با سرمايه
است که تاريخ کشف میشود .برای "فرضيه مارکسيستی" ،سرمايه
منشأ آن چيزی است که کانت بر آن "تاريخ جھانشمول" نام نھاد.
برخالف دورهبندی سکانسی و خطی در "فرضيه کمونيستی" بديويی،
در "فرضيه مارکسيستی" تاريخ ﭘيچيده ،غيرخطی و غير رخدادی
است .اين تاريخ به دوره ھای متمايزی قابل تقسيماند  :سالھای -١٨۴٨
 ،١٨٩۵از سال نگارش "مانيفست حزب کمونيست" تا سال مرگ
انگلس؛ سالھای  ،١٩٢٣ -١٩١۴بحران در مارکسيزم ،سالھای
جنگ و انقالب؛ سالھای  ،١٩۵٣ - ١٩٢٣سالھای سلطه استالينيزم؛
 ١٩٨٩ -١٩۶٨سال ھای "چپ نو؛ و از  ١٩٨٩تا به امروز سالھای
ﭘيروزی موقتی سرمايه .در "فرضيه مارکسيستی" دوره ھای تاريخی
بر اساس تاريخ سرمايه تعيين میشوند و نه بر ﭘايه احساس ،عاليق و
يا باورھای فردی اين يا آن فيلسوف! بررسی يک چنين تاريخی بايد بر
اساس يک بررسی و تجزيه و تحليل ماترياليستی تاريخی نقد خود
مارکسيزم ،يعنی نقد تاريخ مارکسيستی و نظريه مارکسيزم باشد.
امروزه اين امر نه تنھا به معنای ﭘرداختن به تاريخ ﭘيدايش ،بحران و
افول مارکسيزم به مثابه امکان فرارفتن از سرمايه آن گونه که مارکس
و مارکسيست ھا فھميدند ،بلکه ھم چنين بايد از موقعيتھا و فرصت-
ھای بالقوه ای که مارکسيزم از دست داد ،و يا آن ھا را بهگونهای
منحط و دگرديسه ﭘی گرفت تا آن که سرانجام به تاريخ ﭘيوستند ،را ھم
مورد بررسی قرار داد .چنين امری تنھا زمانی ميسر است که آنچه که
برانگيزنده "فرضيه مارکسيستی" بود ،يعنی فرضيه مارکسيزم به مثابه
چشم انداز و سياست ،بتواند عصب حياتی و مرکزی تاريخ مدرن شود.
چرا که مارکسيزم در بين کالن روايتھای تاريخ ،کالنترين است.
امروزه ﭘرسش اين است که "مارکسيزم چيست؟"
بديو در بررسی شتابزدهاش از تاريخ جنبش کمونيستی کوچکترين
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اشارهای به رويدادھای مھم سياسی آن نمیکند  :شکست انقالب در
آلمان در سال ١٩٢٣؛ شکست فجيع انقالب اول چين در سال  ١٩٢٨و
کشتار ھزاران کمونيست به واسطه سياستھای نادرست کمينترن
استالينيستی که باعث شد تا مائو در مخالفت با آن راه ﭘيمائی طوالنی
مشھورش را سازمان دھد و حزب کمونيست چين را از نوسازماندھی
کند؛ نقش استالين در شکست انقالب اسپانيا و ﭘيروزی فرانکو؛
محاکمات مسکو و نابودی ميليونھا کمونيست و غيرکمونسيت در
شوروی در دوران استالين؛ سياستھای غلط کمينترن استالينيستی در
آلمان که منجر به قدرت رسيدن ھيتلر شد؛ و ﭘيمان دوستی استالين -
ھيتلر؛ سرنوشت اسفبار حزب کمونيست يونان در ﭘايان جنگ جھانی
دوم؛ سرکوب کارگران در آلمان شرقی؛ اشغال نظامی چکسلواکی؛
کشتار بيش از  ٨٠٠ھزار کمونيست در اندونزی در اثر ﭘيروی از
مشی سياسی صدر مائو.
اينھا نمونهھائی از رويدادھای تاريخ معاصرند که بديو کوچکترين
اشارهای به آنھا نمیکند .حق با بديو است چرا که بنا بر فلسفه بديو
اينھا "رخداد" محسوب نمیشوند بلکه ھمگی "وانمودار" ھستند ،يعنی
فجايعی استالينی .از ميان رويدادھای فاجعهآور جنبش کمونيستی
موضع حزب کمونيست بسيار نيرومند آلمان در فاصله سالھای ١٩٣٠
تا زمان به قدرت رسيدن ھيتلر حائز اھميت بيشتری است .در آن سال-
ھا جامعه آلمان در بحران اقتصادی بسيار ژرفی بسر میبرد و سه
نيروی سياسی مھم در کشور وجود داشت که ھريک حمايت يک سوم
آرای تودهھا را داشتند .اين سه حزب عبارت بودند از حزب کمونيست
استالينيستی ،حزب سوسيال دموکرات اصالح طلب ،و حزب نازی
ھيتلری .ارزيابی حزب کمونيست آلمان از اوضاع سياسی کشور اين
بود که حزب سوسيال دموکرات خائن به طبقه کارگر است و در نتيجه
دشمن اصلی است و حزب ھيتلر يک حزب عوام فريب توخالی و ﭘنبه-
ای و دشمن فرعی است .موضع سياسی حزب کمونيست )البته به
توصيه کمينترن استالينی( اين بود که با مخالفت با سوسيال دموکراسی
موجب شوند تا وھله نخست ھيتلر موقتا به قدرت رسد .ھيتلر ھم به
واسطه برنامهھايش به سرعت نفوذش را از دست خواھد داد و آنگاه
قدرت به حزب کمونيست منتقل خواھد شد! بشريت بھائی عظيم برای
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يک چنين ارزيابی در ظاھر "ماوراچپ" ﭘرداخت .در صفحات بعدی
نشانخواھيم داد که خط سياسیای که بديو امروز در فرانسه توصيه
میکند شباھت بسيار به موضع حزب کمونيست استالينی آلمان در آن
سالھا دارد .خوشبختانه بديو مخالف حزب و تشکل است و نه تنھا
حزبی ندارد که ھوادارانش ھم از تعداد شاگردان کالس درساش
تجاوز نمیکنند.
بديو ﭘس از خوانش سبکسرانه و من درآوردی تاريخ جنبش کمونيستی
تاکنونی به اين نتيجه میرسد که ايده کمونيستی در سده نوزدھم در
قالب "جنبش تودهای" بود ،و در سده بيستم در شکل "حزبی -دولتی"،
و امروزه ھيچ يک از اين دو الگو نه مطلوبند و نه مناسب ،و به جای
آنھا " فرضيه کمونيستی" خودش را ارائه میدھد .روايت تاريخ
"جنبش کمونيستی" توسط بديو تبديل به روايت تاريخ "دين کمونيزم"
میشود و ھر يک از سه سکانس آن ھم نظير اديان ابراھيمی ﭘيامبر
خودش را دارد )مارکس ،لنين ،مائو( .بديو با آيهھای "فرضيه
کمونيستی"اش عزم جزم کرده تا چون محمد ،خاتم االنبيا اديان
کمونيستی شود.
" فرضيه کمونيستی" بديو متکی است بر يک باور ساده که چيز
ديگری را بايد جانشين سرمايهداری کنيم و آن چيز عبارت است از
"ايده کمونيستی" که امر ممکن است .بديو بازسازی " ايده کمونيستی"
را وجھه ھمت خود قرار دادهاست .او مطالب متناقض بسياری در اين
باره نوشته است ولی بايد انصاف داشت که دست کم در يک مورد
ھمواره موضع ثابتی داشته است و آن ھم جامعه شناسی غيرطبقاتیاش
است .چشمگيرترين نکتهای که در تمام نوشتهھای بديو به چشم می-
خورد ،نبود برخورد طبقاتی است .در کليه آثار او کمترين اشارهای به
مقوله طبقات در جامعه مشاھده نمیکنيم .بیتوجھی او به اين نکته نه
از روی سھلانگاری و فراموشی است) ،که البته از فيلسوفی نظير
بديو بسيار بعيد است ،آن ھم با آن ﭘيشينه مائوئيستیاش( بلکه دقيقا به-
واسطه عدم باور او به وجود طبقات )به معنای مارکسيستی آن( و يا از
آن مھمتر در مواردی که به وجود طبقات اشاراتی گذرا میکند برای
اثبات نادرست بودن و غيرعلمی بودن برخورد طبقاتی به مسائل
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اجتماعی و سياسی است .او در مصاحبهای ﭘيوست کتاب " اخالق،
جستاری درباره شناخت شر"اش چنين میگويد :
» در طی بيست سال گذشته دومين چيزی که تغيير کرده است
وضعيت "طبقه" است .برای مدتھای طوالنی ما به ايده
سياست طبقاتی دولت طبقاتی و غيره باورداشتيم .امروزه،
براين باوريم که ابتکارات و ابداعات سياسی که خود را به مثابه
نمايندگان يک طبقه بيان میکنند ،ھرچه را که میتوانستند انجام
بدھند ،انجام دادهاند }عمرشان به سر آمدهاست{ .در گذشته
تحليل مارکسيستی از طبقات يک ابزار قابل اعتمادی بود .بر
اين باورم که گرايش کلی برخی از حرفھای شھودی اصلی
مارکس ،تأئيد شدهاند! ديگر به اين مساله برنمیگردم ،اصوال
نيازی ھم به تجديد نظر در مارکسيزم نداريم .مساله بر سر
فراتر رفتن و ﭘشت سر گذاشتن اين ديد مارکسيستی است که بر
طبق آن گروهھای عينی موجود در جامعه که توسط سياست
نمايندگی میشوند را بتوان "طبقه" اجتماعی ناميد .اين ديد در
گذشته مھم بود و با قدرت .امروزه اما به نظر من ديگر نمی-
توان از اين نکته شروع کرد و يا بر ايده "طبقه" خود را استوار
ساخت .البته ما می توانيم از فرآشدھای سياسی ،از وضعيتھای
سياسی ،از تناقضات و تضادھا }اصطالحات مائويی{ شروع
کنيم .اما ديگر به ھيچوجه نمیتوان اين ﭘديدهھا را در
بازنمودھای طبقاتی فرمول بندی کرد .به بيان ديگر سياست فقط
يا "سياست رھائی" میتواند باشد و يا "سياست ارتجاعی" )نه
سياست طبقاتی( ،يعنی در يک بررسی و مطالعه علمی و عينی
از نحوه کارکرد طبقات در جامعه ،نمیتوان سياست را در قالب
طبقات ريخت«.٧٥
در اين کتاب بديو آشکارا به سوی اخالق کانتی ﭘيش میرود و مفاھيم
کانت را بطور مستقيم و غيرمستقيم عليه مفاھيم مارکسيستی بهکار

- Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal.
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میگيرد .در مارکسيزم مفاھيم اخالقی "خوب" " ،بد" ،و " حق" فقط
در رابطه با منافع کل طبقه کارگر و مزدبران و تودهھای زحمتکش
است که معنی میيابد ،يعنی در رابطه با بھبود شرايط زندگی مادی
انسانھای زحمتکش و نه در رابطه با منافع "عام" جامعه .بديو می-
نويسد :

» برای اين حيوان -انسانی ،غرق در ﭘيگيری منافعش ،ھيچ
حقيقی وجود ندارد ...برای او تنھا "اخالق" معتبر ھمانا "اخالق
حقيقتھا" است }خدايش میداند که منظورش چيست!{«.
اما اين واقعيت که کارگران و مزدبران در نظام سرمايهداری توسط
صاحبان سرمايه استثمار میشوند ،که نه تنھا يک "حقيقت" مسلم بلکه
امروزه حتی جھانشمول ھم است ،و اين واقعيت که در ﭘی يک انقالب
سوسياليستی و برقراری يک جامعه سوسياليستی ،کارگران تودهھای
زحمتکش " نفع" میبرند ھم خود يک "حقيقت" مسلم ديگری است،
حال اگر اين دو حقيقت ساده برای بديو حقيقت محسوب نمیشوند چرا
که صرفا براساس " منافع" ھستند ﭘس "حقيقت" بديوئی و کل فلسفهاش
را بايد به آشغال دانی عقايد ارتجاعی فرستاد.
حتی اگر نظريه فلسفی "حقيقت" " ،رخداد" ،و رابطهاشان با " اخالق"
آنطوری که بديو اظھار میدارد را بپذيريم ،اولين مشکلی که با آن
مواجه میشويم اين است که در تاريخ فقط با رويدادھای خوب و اخالق
ﭘسند روبرو نبودهايم .در تاريخ رخدادھای بسياری که با معيار بديو
غيراخالقی محسوب میشوند ،ھم وجود داشته و تعدادشان ھم کم نبوده-
اند .البته بديو خود به اين ايراد اساسی به نظريهاش واقف است و
خودش به ظھور نازيزم ھيتلری اشاره دارد ولی آن را يک " رخداد"
نمیداند ،بلکه بر آن " وانمودار" ٧٦اسم مینھد ،يعنی يک " رخداد
باسمه ای و غيرواقعی" و گاھی ھم آن را " فاجعه" مینامد .او در
 - 76بديو کلمه  Simulacrumرا به کار میگيرد .او اين واژه را از ﭘست-مدرنيستھا اخذ کرده و آنان
خود از افالطون اقتباس کردهاند .در زبان فارسی واژهھای "فرتور"" ،ظاھرنمون" و يا "باسمه" را
در برابرش قرار دادهاند .من واژه "وانمودار" ،از ريشه "وانمود کردن" را ﭘيشنھاد می کنم.
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رابطه با رژيم نازی در آلمان ھيتلری مینويسد :

» وفاداری به "وانمودار" برخالف وفاداری به "رخداد"،
گسستاش از وضعيت را نه يک جھانشموليتی " تھی" ،بلکه
يک خاصگرائی بسته يک مجموعه مجرد تنظيم میکند .تھی-
توسط ارتقای وانمودار يک "رخداد-ذات" -در اين جا ھمراه با
جھانشموليتاش ،ھدفاش اين است که اين ذات بتواند بازگردد.
بدين معنا که ھر چه که "ھمه" را مخاطب قرار میدھد ،مرگ
است ،و آن چه که متفاوت از مرگ است بردگی است در
خدمت ذات آلمانی" .ھمه" در اين جا لزوما به معنای ذات
جامعه آلمانی نيست -چرا که ذات يک "ھمه" نيست ،بلکه تعداد
اندکی است که بر "ھمه" مسلط میشود«.٧٧
يکی از دانشجويان ايرانی بديو از آن جائی که از نوشتهھای استاد در
رابطه با تفاوت بين "رخداد" و "وانمودار" چيزی سر در نمیآورد در
مصاحبهای از او میخواھد که اين تفاوت را بيشتر روشنسازد .بديو
میگويد :

» فاجعه يک " نمودار رخدادی" است .در حالی که يک
"رخداد" تھی ،وضعيت را احضار میکند ،فاجعه اما ﭘر شدن
تھی را ندا میدھد .در حالی که "رخداد" درگير جھانشموليت
تکينگی يک حقيقت است و يک وضعيت کامل ﭘيش میآورد و
در نتيجه انسانيت را در بطن خود دارد ،برعکس فاجعه ارعاب
يک ذات را سازمان میدھد و آن چيزھائی را که در انسانيت
"شايستگی" دارند را محدود میکند .از يک رخداد چنين
استنباط میشود که حقيقت در يک کار بيکران و ناتمام است ،به
گونهای که فقط میتوان گفت "اتفاقی میتواند بيافتد" .در اين
رابطه يک حقيقت -فعال -با ھستیاش فاصله دارد .زمانی که به
حضور -اين جا حقيقت حکم کنيم ،با فاجعه سروکار داريم.
گوئی اين ھستی -اين جا غيرواقعی است ،که وضعيت
77 - Alain Badiou, L’éthique, essai sur la conscience du mal, p74.
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دربرابرش مقاومت میکند ،که تنھا راه گواھی دادن بر وجود
داشتناش اين است که بگوئيم که آن چه اين جا ھست ،که
نامناسب به حال حقيقت مثال سربرآورده از بطن وجودش ،به
اينخاطر ھستی دارد که آن-جا-نبايد -باشد .با اين تعريف اکتبر
 ١٩١٧يک "رخدا" است در حالی که به قدرت رسيدن ھيتلر
در  ١٩٣٣يک فاجعه "وانمودار" .تفاوت اين دو به لحاظ
ھستی شناختی قابل تميز است ،در عين حال نام گذاری آن چه
که در آن دوران گذشت ھم قابل خوانش است«.٧٨
بديو برای اين که دنيای "رخدادش" به ﭘديده نازی ھيتلری آلوده نشود و
آن را از جرگه "رخداد" ﭘاک و منزهاش خارج سازد به غيرقابل فھم-
ترين بندبازیھای زبان ياجوج و مأجوجی متوسل میشود و تزوير
فلسفیاش را به بھترين وجھی نمايان میسازد .بديو در حالی که
ھمواره خود را مخالف اخالق کانتی اعالم میکند ،وليکن در ھمين
جمله باز گفت شده از او ،سوای نحوه نگارشاش ،به ھمان استدالل
کانتی متوسل میشود و میخواھد بگويد که نازیھا چون ملیگرا و
نژادﭘرست بودند نه مبين "ھمه" بودند و نه در "ھمهجا" .اگر ھمين
نحوه استدالل )يعنی احکام و مقولهھای کانتی( را در مورد انقالب کبير
فرانسه و يا انقالب فرھنگی چين بکار ببنديم ،اين رويدادھا ھم از
جرگه " رخداد" و " فرآشد حقيقت" خارج میشوند .اصوال در تمام
رويدادھای تاريخی که بديو " رخداد" مینامد ،نه در " ھمهجا" بوده و
نه برای " ھمه کس" ،ھمواره بخشی از جامعه عليه بخش ديگری و نه
در ھمه جا بودهاند .در انقالب فرانسه بخشی از جامعه عليه فئودال ھا
و دربار بودند و در انقالب فرھنگی چين ھم به قول خود مائو عليه
"ﭘويندگان راه سرمايهداری و بورژوازی نوﭘا" .تنھا با انتساب صبغه
طبقاتی به "رخداد" است که میتوان به شناخت علمی و عينی رسيد و
ھمچون بديو دچار تناقض و ﭘرت و ﭘال گوئی نشد .در نوشتهھای اخير
بديو ،اين نيمه مائوئيست – نيمه ليبرال خجول و ﭘرمدعا ،نه تنھا از
- Alain Badiou, entretien avec un étudient:
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برخورد طبقاتی نشانی ديده نمیشود بلکه در مواردی با صراحت به
مخالفت با آن ھم برمیخيزد.
بديوی فيلسوف که در ھمه زمينهھای ادبی ،فرھنگی ،ھنری ،سياسی،
ايدئولوژيک ،روانکاوی ،فلسفی ،موسيقی و عشق دهھا کتاب و صدھا
مقاله نوشته و به گفته خودش قصد مارکس  +ھگل سده بيست و يکم
شدن را در سر میﭘروراند و چندين کتاب درباره " فرضيه کمونيستی"
مینويسد ،دريغا که اقتصاد را کامال به فراموشی میسپارد .برخالف
سپھرھای فلسفه ،ھنر و علم ،سپھر اقتصاد حوزهای است که با زندگی
روزمره مردم سروکار دارد .استثمار ،بيکاری و فقر را نمیشود با
فلسفه بافی الﭘوشانی کرد .ﭘس چه بھتر که آنان را ناديده بگيريم .اصوال
اين مسائل ﭘيش ﭘا افتاده شايسته فيلسوف برج عاج نشين نمیباشد و بايد
آن را برعھده آدمھای معمولی و غير فيلسوف ،تشکالت بی ارزشی
نظير احزاب سياسی ،تشکالت کارگری ،سنديکاھا ،سازمانھای
غيردولتی وانھاد .تازه فيلسوف ما که با صراحت مخالفتاش را با
ھمين تشکالت که از نظر او نه فقط بیفايده بلکه مضر ھم بودهاند،
بارھا اعالم کرده است .تصورش را بکنيد که در ھمين کشور فرانسه
که به او اين امکان را میدھد که به راحتی اين حرفھا را بزند ،اوال
اين آزادی بيان را چه کسانی برايش فراھم آوردهاند و در ثانی برای
لحظهای تصورش را بکنيد که اگر ھمين احزاب و تشکالت سنديکاتی
نمیبودند ،سرمايهداری چه دماری از مردم درنمیآورد .در بھترين
حالت جامعه به وضعيت سده ھفدھم بازمیگشت )بيگاری کشيدن از
کودکان ،شالقزدن کارگران بیحقوق ،خفهکردن قلمبدستان و زنان در
ايران نمونه جلوی چشم ما( .چرا راه دور برويم ،مگر آلمان دوران
نازيزم را فراموش کردهايم.
بديو مدعی است که امروزه "حزب" عمرش بهسرآمده و تشکل حزبی
به گذشته تعلق داشته است .با اين که در ھيچکجا بديو به صراحت نمی-
گويد ولی منظورش از "حزب" ،نه يک حزب سياسی بورژوائی ،بلکه
"حزب انقالبی" جھت سرنگونی دولت سرمايهداری و رفتن به سوی
ايجاد يک جامعه سوسياليستی است .او به يک چنين حزبی باور ندارد.
او می نويسد :
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» در سده بيستم سياست انقالبی به "حزب" متوسل شد که ھدف
و وظيفهاش عبارت بود از به مصاف دولت رفتن بر روی
زمين خود دولت و به دست گرفتن قدرت دولتی برای دولت
زدائی و درگذشتن از امر دولت «.٧٩
از نظر بديو اين طرح و برنامه استراتژيک که بر آن " ﭘاراديم جنگی"
نام مینھد ،در سده بيستم در مرحله نھائی به تمرکز گرائی گرائيد .او
در کتاب ديگری مینويسد :

» سده نوزدھم اعالن کرد ،رويا ديد ،نويد داد .سده بيستم اعالن
کرد که ھمين جا و ھم اکنون آن را متحقق ساخته است...
امروزه مساله کليدی اين است که بدانيم يک سياست انقالبی
بدون يک حزب ممکن است«.٨٠
و يا در کتاب " اخالق ،جستاری درباره شناخت شر" می نويسد :
» تا اواخر سالھای دھه  ١٩٧٠من و دوستانم به اين ايده باور
داشتيم که سياست رھايی بخش نوعی حزب سياسی را مفروض
میدارد .اما امروزه به يک ايده کامال متفاوتی رسيدهايم که
"سياست بدون حزب" میناميم.٨١«.
بديو نه تنھا خود مخالف "حزب" است بلکه میگويد که ديگر مدل
"حزبی" طرفداری ندارد ،اما او نمیگويد که چه کسانی مخالف آنند.
واقعيت اين است که در بخش قابل مالحظهای از دنيا ،نبود آزادی برای
ايجاد تشکالت چه صنفی و چه سياسی عمدترين مساله سياسی تودهھا
است و در آن کشورھائی که از سابقه طوالنی دموکراسی
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ﭘارلمانتاريستی بورژوائی برخوردارند ،عمدتا در کشورھای ﭘيشرفته
سرمايهداری ،شاھد رشد خطرناک احزاب شبه-فاشيستی و فاشيستی
ھستيم .مواضع بديو در قبال " دموکراسی" و "حزب" غيرمستقيم
موجب تقويت جناح راست افراطی جامعه میشود .شايد بديو منظورش
اين باشد که برای رسيدن به " کمونيزم" ،الگوی حزبی امتحان خودش
را داده و مردود شده است و از اين رو او به الگوی کمون ﭘاريس چشم
دوخته است .جذابيت الگوی کمون برای بديو در اين است که کمون به
مفاھيم سلبی "چپ" آغشته نبود ،يعنی نه عليه مالکيت خصوصی بود،
نه عليه سرمايهداری ،نه عليه امپرياليزم و نه عليه جھانیشدن سرمايه.
کمون تنھا عليه " دولت" بود ،و آنھم عليه مقوله " دولت" بدون محتوا
و فراطبقاتی .بديو دقيقا عوامل شکست کمون را محاسناش میداند وآن
ھم برای شرايط بسيار متفاوت امروزی .فرماليست بودن فيلسوف حد و
مرزی ندارد .او اصوال به علل شکست کمون نمیﭘردازد.
معھذا بايد اشاره کرد که بديو نه يک آنارشيست است و نه طرفدار يک
انقالب خودجوش .برای او "سياست بدون حزب" به معنای سياست
بدون سازماندھی نيست .بلکه به معنای سياستی است که با دولت
کاری نداشته باشد .او شديدا مخالف ايده کسب قدرت دولتی از ھر
طريقی است .در بين جنبشھای اجتماعی سالھای اخير فقط به
کارگران خارجی فاقد اجازه کار و يا اجازه اقامت در فرانسه عالقه
نشان داده است .از نظر بديو اين بخش از کارگران حامل تمام
تضادھای نظام سرمايهداری معاصر میباشند .در نتيجه آنان تنھا و تنھا
بخش " آشتیناﭘذير" جامعه میباشند .از نظر او کشورھای سرمايه-
داری ثروتمند برای کاھش ھزينه توليد و دستمزد و اعمال انضباط بر
کارگران ،به کارگران مھاجر و يا " غيرقانونی" متوسل میشوند.
ھرچند اين نکته واقعيت دارد وليکن ديدی است بسيار سادهگرايانه،
کاھشگرايانه ،و اغراقگرايانه .برخوردی است بيشتر اخالقی -انسانی
تا علمی.
بديو برای کارگران توليدی و مزدبران کمترين وزنه سياسی قائل
نيست .در زمان نوشتن اين مطلب جنبش عظيم اعتراضاتی و اعتصابی
کارگران و مزدبران سراسر فرانسه را دربرگرفته است .حکومت
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سوسياليست به نمايندگی از سوی سرمايهداران از طريق تغيير قانون
کار به حمله ھمه جانبهای عليه دستآوردھای تاريخی طبقه کارگر در
فرانسه دست زده است .اين جنبش عظيم وارد چھارمين ماه شده است و
ميليون ھا نفر را دربرگرفته و برطبق نظرﭘرسیھای خود حکومت،
اکثريت فرانسويان را دربرمیگيرد .آلن بديو که درباره ھر مساله بی-
اھميتی و يا کماھميتی ھم سخنرانی میکند و ھم سمينار راه میاندازد،
تاکنون يک کلمه درباره اين جنبش اعتراضی ابراز نداشته است! در
عوض او تاکنون چندين سخنرانی و سمينار و نوشته درباره " شبھای
ايستاده" داشته است " .شبھای ايستاده" ،تجمعی است از افرادی که
از ساعت  ٨شب تا  ١٢شب در ميدان جمھوری در شھر ﭘاريس گرد
میآيند و به تبادل نظر در مسائل اجتماعی میﭘردازند و سپس به خانه-
ھای خود بازمیگردند .نحوه برخورد بديو به اين دو جنبش با دو
ماھيت و محتوای اجتماعی کامال متفاوت ،آينه تمام نمای کل فلسفه
"ماورای چپ" توخالی بديو است .خردهبورژوازی ناراضی ،مستأصل
و بیحوصله وقتی که خيلی انقالبی میشود ،شاماش را به جای خانه
در ميدان جمھوری صرف میکند و برای ھضم غذا به سخنرانی
معرکه بگيران گوش فرامیدھد .ﭘس از گذشت يک ماه و با فرارسيدن
تابستان و فصل تعطيالت ،عمر "شبھای ايستاده" ھم به سرآمد! البته
بديو ھيچگاه خودش به ميدان جمھوری نرفت و از دفتر دانشگاھیاش
با ﭘرکردن نوار سمينارھايش به سبک " امام خمينی در ﭘاريس"،
رخدادش را از راه دور رھبری میکرد.
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺭﻫﺎﺋﻲ ﺑﺨﺶ ﺑﺪﻳﻮﺋﻲ ﻭ ﮊﺍﻥ ﮊﺍﮎ ﺭﻭﺳﻮ

" فرضيه کمونيستی" بديو فقط وجه سلبی ندارد .او ﭘس از خط بطالن
کشيدن بر کل تمام تاريخ جنبش کمونيستی در صد و ﭘنجاه سال گذشته،
آن ھم به شيوهای کامال غيرعلمی و مندرآوردی ،طرح سياسی خودش
را تحت عنوان "سياست رھائی بخش" و يا "سياست راديکال برابری"
ارائه میدھد .بديو در مصاحبهای به زبان انگليسی بسيار سليس وقابل
فھم ھمه ،برخالف نوشتهھای به زبان فرانسه اش ،چنين ابرازمیدارد :
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» امروزه برخالف سده بيستم ،تفاوت روشنی بين دو جھت-
گيری سياسی متضاد ]انقالبی و اصالحطلبی[ موجود نيست .در
آن دوران ھم ھمه در مورد ماھيت دقيق اين دو سياست متضاد
ھم نظر نبودند ،وليکن توافق بر اين بود که تقابلی بين سياست-
ھای بورژوا-دمکراتيک و گزينه انقالبی موجود است ...امروزه
ديگر در مورد اين که يک چنين تقابل اساسی وجود دارد،
توافقی در کار نيست .در نتيجه ،ارتباط بين فلسفه و سياست
ﭘيچيده تر و ناروشنتر شده است «.٨٢
شگفت آن که بديو اين مطالب را در سال  ٢٠٠٨میگويد ،در دورانی
که سوسيال دموکراسی ھر چه بيشتر به راست رفته و ديگر بين
سوسيال دموکراسی و ليبراليزم و نئوليبراليزم تفاوتی چندانی ديده نمی-
شود .در واقع اين حکم میبايد از زبان يک فيلسوف و يا ايدهئولوگ
نئوليبرال شنيده میشد .اما واقعيت خالف آنچيزی است که بديو
مدعیاش است .بديو ﭘس از ﭘاک کردن تفاوت بين اصالحات و انقالب
مینويسد :

» باروری فلسفی سياست رھائیبخش بايد از طريق يک
سياست راديکال برابری و تحت ھمين عنوان تحقق يابد« .٨٣
مقوله "برابری" معجزه دوم بديو بعد از مقوله " رخداد" ،است .ببينيم
منظور بديو از "برابری" چيست :

»" ...برابری" به ھيچ چيز عينی اشاره ندارد .مقام ،درآمد و
شغل مساله برابری نيستند .منظور نيروھای برانگيزنده به
اصطالح تساوی جويانه قراردادھا و اصالحات ھم نيست.
برابری مقولهای ذھنی است .برابری را بايد در" آگاھی
عمومی" سن ژوست و يا "جنبش سياسی تودهای" مائوتسه دون
جست و جو کرد .چنين برابریای به ھيچ وجه يک برنامه
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اجتماعی نيست .به عالوه ،ھيچ ربطی به رفاه اجتماعی ھم
ندارد .يک حکمت سياسی است ،يک تجويز است«.٨٤
او در جای ديگری مینويسد :

» برابری نه نقطه ﭘايانی را مفروض میدارد ،و نه چارچوب
خود را محدود میکند ،و نه در مورد محدوده اجرای خود،
نسخهﭘيچی میکند .برابری بهفوريت قابل اجراست .حکم کلی
که اين روزھا در مورد خواب و خيال بودن برابری صادر می-
کنند ،خود نشانه خوبی است«.٨٥
بديو در ستايش از " برابری" تا آن جا ﭘيش میرود که کمونيزم را
معادل مبارزات عمومی تودهھای مردم در کل طول تاريخ برای کسب
" برابری" عليه قھر دولتی ،تعريف میکند .او در ادامه مینويسد :

» فرضيه کمونيستی به مثابه يک ايده ناب برابری ،بدون ترديد
از بدو ﭘيدايش دولتھا وجود داشته است .به مجرد آن که کنش
تودهھا تحت نام عدالت برابری خواھانه با قھر دولتی به مقابله
می ﭘردازند ،ما شاھد بروز اشکال اوليه و يا تکه ھائی از
فرضيه کمونيستی ھستيم«.
بديو با صدور فراخوان » عمل تودهای تحت عنوان عدالت برابری-
خواھانه در ضديت با قھر دولتی« چھرهای راديکال و رزمنده به خود
میگيرد .اما " برابری" يک اصل قائم به ذات نيست ،يک مقوله فلسفی
نيست ،يک تساوی در برابر قانون نيست .برابری يک رابطه اجتماعی
است که ريشه در مناسبات اقتصادی و نھادھای سياسی حافظ آن دارد.
بديو آشکارا اسير انقالب بورژوائی فرانسه است و ستايشاش از
نظريات ژان ژاک روسو را بايد در اين رابطه ديد .او مینويسد :
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» تيزبينی روسو تا آنجا ﭘيش میرود که " برابری" را معيار
اراده عمومی قرار میدھد .اين يک نکته اساسی است .اراده
عمومی رابطهای است از تعلق مشترک ھمه مردمان به
خودشان ...برابری به مثابه يک بيان ذاتی اراده عمومی سياست
است .به ھمين سياق عکس اين نکته ھم صادق است .يعنی
ھرگونه اظھاريه غيرتساوی جويانه ضدسياسی است .جالب
توجهترين مساله در کتاب قرار داد اجتماعی اين است که با
اتکاء منظم برشالودهای که بر رخداد استوار است و سلسله
اعمالی روشمند و غيرقابل تفکيک ،ارتباط نزديکی ميان
سياست و برابری برقرار میکند«.٨٦
شگرف آن که بديو در اثبات نظرياتش به " انقالب کبير فرانسه"
متوسل میشود وليکن به جای کلمه انقالب واژه "رخداد" به کار می-
گيرد ،چه نفرتی از کلمه انقالب!
اما " تيزبينی" روسو به واقع در اين بود که او برابری صوری بين
طبقات متخاصم يعنی به واقع نابرابری واقعی را تحت عنوان " اراده
عمومی" مخفی میکند .در سده ھيجدھم شايد بتوان اين را بر روسو
بخشيد ،وليکن در سده بيست و يکم نسبت "تيزبينی" دادن به روسو به
خاطر چنين ديد فراطبقاتی را به ھيچ عنوان نمیتوان به بديو بخشيد،
آن ھم درچارچوب " فرضيه کمونيستی" !
ژان ژاک روسو مفھوم " برابری" را چنين تعريف میکند :

» واژه برابری نبايد چنين معنا شود که ھمه به يک اندازه
صاحب قدرت و ثروت باشند ،بلکه منظور اين است که قدرت
نبايد به خشونت متوسل شود .برابری در زمينه ثروت بدين معنا

- Alain Badiou, L'Être et l'Événement.
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است ...که افراد فرادست بايد در مصرف و اعمال نفوذ تعادل
به خرج دھند و فرودستان ھم در حرص و چشم داشت«.٨٧
نظريات اقتصادی روسو بر ﭘايه دفاع از مالکيت خصوصی استوار
است و نظريات سياسیاش ھم بر ﭘايه نوعی برابرطلبی برای خرده
توليد کنندگان .روسو به لحاظ سياسی يک بورژوای جمھوریخواه بود
و ارتباطی با کمونيزم نداشت .نظريات سياسی  -اجتماعی و اقتصادی
روسو در دفاع از يک نظام عادل سرمايهداری در برابر فئوداليزم
اجحافگر ،شناختهتر از آن است که به توضيح ھمه جانبه آن در اين
مقاله نيازی باشد .قرار داد اجتماعی روسو از دولت يک مفھوم مقبول
ھمگانی که معرف " اراده عام" است ،ارائه میدھد ،ديدگاھی
غيرطبقاتی ،ديدگاه طبقه حاکم ھر دورانی .مگر دولتھای مدرن
بورژوا -ﭘارلمانتاريستی امروزی که بديو شديدا مخالف آن ھاست ،خود
محصول تکامل ايدهھای روسو نيستند .مگر اين حکومتھا امروزه
خود را نماينده " اراده ملت" معرفی نمیکنند .در ھمين فرانسه مگر
سرکوزی که عنوان نام کتاب بديو است ،لوﭘن فاشيست و حتی اوالند
سوسياليست ھمگی خود را چيز ديگری غير از نماينده " اراده
عمومی" ملت میدانند .روسو متعلق به دوران ديگری بود ،سخنگوی
طبقهای بود که در دوران خودش نقش انقالبی داشت ،يعنی بورژوازی
در حال صعود و مترقی .روسو ھيچگاه از کمونيزم حرف نزد .روسو
حتی زمانی که از " اراده عمومی" میگفت ،اراده " بردگان ،برده-
داران ،دھقانان ،اربابان ،کارگران ،سرمايهداران و ﭘيشهوران خرده"
را میخواست منعکس کند .در واقعيت امر ،روسو خواست و اميال
بورژوازی در حال مبارزه عليه فئوداليزم را بازتاب میکرد.
بورژوازی در نبردش عليه فئوداليزم ،بقيه اقشار و طبقات جامعه را
میبايست بسيج میکرد و ﭘشت خود میآورد " .تيزبينی" سياسی روسو
در اين بود که در مقام يک روشنفکر ايدئولوگ بورژوازی اين خواست
اين طبقه را در قالب مفھوم "اراده عمومی" فرموله کرد .مقوله "اراده
عمومی" روسو يک قرارداد اجتماعی نيست ،بلکه يک ساختار و نظم
- Jean-Jacques Rousseau, Social Contract, or Principles of Political Right, Book 2,
Chapter 11, p. 96.
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اجتماعی است که سلطه طبقاتی بورژوازی را توجيه میکرد و میکند.
بديو اين دشمن سرسخت دموکراسی ﭘارلمانتاريستی زمانی که عليه اين
نوع حکومت استدالل میکند ،دقيقا از مفاھيم و بينشھای سياسیای
استفاده میکند که به واقع مبانی ايجاد کننده و تثبيت کننده آن بودهاند.
اگر اين عقايد سياسی در اروﭘای سده ھيجدھم عقايد مترقی بودند و
توانستند تودهھای زحمتکش شھری و روستائی را حول بورژوازی
مترقی عليه فئوداليزم ،کليسا و دربار بسيج کنند ،اما ،امروزه در سده
بيستويکم ،در دورانی که ثروت بسياری از شرکت ھای فرانسوی به
مراتب بيشتر از کل ثروت کشور فرانسه در دوران روسو است ،در
عصری که مفھوم " برابری عام" واژهای است که اکثر بر زبان
سياستمداران راست و يا راست افراطی جاری است ،توسل به آن ھدفی
جز تحميق تودهھا و فريفتن آنھا نمیتواند داشته باشد .برابری يک فرد
بيکار و يا حتی يک شاغل حقوقبگير با يک سرمايهدار صاحب
تراست چه معنائی دارد! مقوله "برابری" اگر وارد حيطه اقتصاد
نشود ،اگر به مقوالت ارزش افزونه ،استثمار ،رانت خواری ،و سود
نپردازد ،چه ھدفی را میتواند دنبال کند؟ آن کس که به روشھای
قانونی ميلياردھا سود عايدش میشود و آن کس که به خاطر سيرکردن
شکم فرزندش ناچار از دزدی و تخطی از قانون میشود و قانون
سرمايهداری را خدشهدار میکند ،مگر ھر دو در برابر قانون سرمايه-
داری " برابر" نيستند؟

ژان ژاک روسو در کتاب قرار داد اجتماعی مینويسد که "طبيعت
انسانی" بايد آزاد شود .او يک "وضعيت طبيعی"ای را مفروض می-
دارد تا در مقايسه با آن بتواند جامعه معاصرش را به نقد بکشد .برای
روسو اين "وضعيت طبيعی" ،که جامعه ايدهآل خود میداند ،ھمان
جامعه " ليبرال" بورژوايی سده ھيجدھم بود .او بر اين باور بود که
انسان در طبيعت ،به مثابه يک حيوان ،آزاد نبود ،بلکه برده نيازھا و
غرايز طبيعی شرايط حيوانیاش بود .اما انسان در جامعه طبيعی به
يک " آزادی مدنی" باالتری نائل میآيد .در دورانی که ژان ژاک
روسو اين مطالب را نوشت ،يعنی در سده ھيجدھم ،بورژوازی ھنوز
در راه بود و کامال مستقر و تثبيت نشده بود .منظور روسو از
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"وضعيت طبيعی" اين بود که بايد شرايطی ايجاد شود که توانايیھای
بالقوه فردی و جمعی انسانھا متحقق شوند .بعدھا ھدف "کمونيزم
مارکسی" ھم ھمين امر بود .اما تخيالت و آرزوھای "کمونيزم بدوی"
نزد روسو که شباھت بسيار به "وضعيت طبيعی" داشت ،اين توھم را
در روسو بوجود آورد که جامعه بورژوايی را مھد و جايگاه "جنبش
رھايی بخش" ببيند.
جامعه بورژوايی تحت سرمايهداری تعميم يافته به سرعت نويدھا و
آرزوھا اوليه خود را زير ﭘا گذاشت .ديگر "وضعيت طبيعی" نه آن-
چنان که ژان ژاک روسو ﭘيشبينی کرده بود ،بلکه به آن طوری که
ھابز توصيف کرده بود يعنی "جنگ ھمه عليه ھمه" متحول شد ،دقيقا
آن چيزی که ژان ژاک روسو قصد مبارزه با آن را داشت .تحت اين
شرايط جديد "تخاصمات" در جامعه نه تنھا متوقف نشد ،چرا که حاال
با تحقق " آزادی" نه فقط برای امر "خير" بلکه عمدا جھت امر "شر"،
بر شدت اين تخاصمات ھم افزوده شد .اين " آزادی" از نوع جديد در
طی تحول ديالکتيکیاش شر "استثمار" را با خود آورد" .کمونيزم
مارکسی" از زاويهای ھمان ادامه اھداف ژان ژاک روسو ،يعنی "آزاد
سازی توانايیھای بالقوه فردی و جمعی" انسانھا است اما در شرايط
کامال متفاوتی و در جامعهای متفاوت .ايراد نابخشودنی آلن بديو در اين
است که بر اين تفاوت مھم آگاھانه سرﭘوش میگذارد.
"فرضيه کمونيستی" مارکسی و سياست رھايیبخش او دقيقا منطبق
اين تحوالت مھم در جامعه مدرن بورژوازی آن دوران و ﭘاسخگوی
معضالت و " شر" ھای جديدی بود که با خود به ھمراه آورده بود.
رشد "سرمايه صنعتی" و شکل گيری ھمزادش ،يعنی جنبش کارگری
و "سوسيال دموکراسی" از ﭘيآمدھای مھم اين تحوالت بودند .کل اين
تحوالت خود را در قالب خواست دموکراسی اجتماعی نشان دادند که
از نظر مارکس برای حصول به آن نياز به باال رفتن ھرچه بيشتر
خودآگاھی بود .مارکس از اين مرحله سرمايه صنعتی به عنوان
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"بحران در جامعه مدرن" و يا حتی " بحران در تاريخ" نام میبرد ٨٨و
بعدھا روزا لوکزامبورگ به تبعيت از انگلس آن را در عبارت
"سوسياليزم يا بربريت" فرموله میکند .از نظر مارکس ،اشکال
کالسيک سياست بورژوايی دوران ﭘيشتر سدهھای ھفدھم و ھيجدھم
عصر سرمايه داری مانوفاکتور ،يعنی "ليبراليزم" و "دموکراسی" ،در
رويارويی با مسائل و معضالت دوران جديد سده نوزدھم ،بی کفايتی و
بیثمریشان را بهنقد نشان داده بودند.
با مارکس بشريت با تکاليف نوين و ﭘيشبينی نشدهای مواجه میشود،
تکاليفی که تا به امروز ھنوز حل نشده باقی ماندهاند و تا حدود بسياری
مورد اھمال و مسامحه واقع شدهاند .در وضعيت سرمايه متحول شده
سده نوزدھم ،دموکراسی دقيقا به واسطه ناممکنيتاش  ،ضرورت می-
يابد ،که خود به درگذشتن و فرارفتن ديالکتيکیاش اشاره دارد.
امروزه دموکراسی در تضاد با سرمايه است .از اين رو برخالف
ادعای آلن بديو و ژيژک مسأله به ھيج وجه دعوای " کمونيزم عليه
دموکراسی ليبرال نيست" .يک باور بغايت استالينيستیای که چپ در
ايران در سالھای اول انقالب در دعوای قدرت بين "خمينی و
بازرگان" بھای بسيار سنگينی به خاطرش ﭘرداخت .برای يک بررسی
اجمالی از رويداد ھای سال ھای اوليه انقالب  ١٩۵٧و آشنايی با
مواضع سياسی گروه ھای چپ ايران در قبال آن ،مطالعه مطلبی با
عنوان " انقالب و ضد انقالب در ايران"  ٨٩را توصيه می کنيم .برای
مارکس "کمونيزم" آن چنان سياستی بود که امکان فائق آمدن ھم
ضرورت به ليبراليزم و ھم ضرورت به دموکراسی را نشانه گرفته
بود ،يعنی درگذشتن و فراتر رفتن از نياز به "سياستھای بورژوايی".
اما اين ھمه قرار بود از طريق سياست مطالبه "حقوق بورژوايی"
برای طبقه کارگر که فاقد آن بود ،بدست آيد .از منظر مارکس خاستگاه
- Marx, “For the ruthless criticism of everything existing,” letter to Arnold Ruge
(September, 1843).
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اين سوسياليزم و کمونيزم که در دوران او ﭘديدار شده بود ،عبارت بود
از بيان متأخر و متضاد توان بالقوه نامنسجم راديکاليزم جامعه
بورژوايی که طالب نجات و رھايی بود .مارکس در سرمايه ﭘتانسيل-
ھای فراتر رفتن از مطالبات ليبراليزم و دموکراسی بيشتر را جست.
کمونيزم "بعدی" ،در اين رابطه ،از مسير مارکس خارج شد و در سده
بيستم در تخاصم بين سوسياليزم و ليبراليزم غرق شد" .فرضيه
مارکسيستی" بر اين باور است که مارکس برای دگرگونیھای کيفی
جامعه بورژوايی و برای فراتر رفتن از آن ،اين توان بالقوه و نه آن
تقابل را به خوبی تشخيص داد.
روسو زمانی مینوشت که ھيچ کجای دنيا يک حکومت به اصطالح
دموکراتيک از نوع مدرن امروزیاش وجود نداشت .او تکامل ھمين
دولتھا به اصطالح دموکراتيک را نديده بود ،تکامل سرمايهداری را
نديده بود ،سرمايهداری استعماری خود کشور فرانسه را نديده بود،
مرحله امپرياليستی و ﭘیآمدھايش را نديده بود .روسو نه ھيچ يک از
"رخدادھای" مورد عالقه بديو را ديده بود و نه " وانمودار ھای" مورد
نفرت او را .بديو با توسل به روسو میخواھد "فرضيه کمونيستی" اش
را به ما بقبوالند .بديو نسخه مجامع شبه -کمونيستی مسيحيت سده اول
ميالدی را میﭘيچد تا مبادا کسی سراغ سياست اسپارتاکوسی برود! او
در ادامه خاک ﭘاشی و اغتشاش سياسی مینويسد :

» "فرضيه کمونيستی" با انقالب فرانسه به عصر مدرنيته
سياسی ﭘا گذاشت«.٩٠
چنين ادعائی خدشهدارکردن آشکار تفاوت بين يک انقالب بورژوائی
راديکال و کمونيزم است .گسست از روابط مالکيت بورژوائی ھمراه با
گسست از ايدهھای مترادف با آن در بنيان اوليه کمونيزم میباشند.
درست است که انقالب فرانسه روابط مالکيت فئودالی و روبنای
اشرافيت و دربار را ريشه کن کرد ،اما ھمه اينھا در جھت تثبيت

- Alain Badiou, L’Hypothèse communiste.
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مناسبات مالکيت بورژوائی و تثبيت و رشد سرمايهداری بودند و نه
برای الغای آن! انگلس در اين رابطه مینويسد :

»مردان بزرگی که در فرانسه افکار مردم را برای انقالبی که
در ﭘيش آماده میکردند خود با مواضع قويا انقالبی وارد صحنه
شدند .آنان ھيچ قدرت بيرونی را به رسميت نمیشناختند .دين و
طبيعتگرائی -جامعه ،نھادھای سياسی ھمه اينھا مورد بی
رحمانهترين انتقادھا قرار میگرفت .ھمه چيز میبايست يا
موجوديت خود را در برابر کرسی داوری و عقل توجيه میکرد
و يا از ھستی خود دست میکشيد ...ھمه اشکال اجتماعی و
حکومتی تا آن زمانی ،ھمراه با ھمه تصورات سنتی غيرعقالنی
تلقی میشد به انبار اشيای بیمصرف ريخته شدند .دنيا تا به
امروز توسط ﭘيش داوریھا ھدايت میشد ،ھمه چيز گذشته تنھا
شايسته ھمدردی و تحقير بود .اکنون برای اولين بار سپيده دم
حکومت عقل ظاھرشد است .از اين ﭘس خرافات ،بيدادگری،
تبعيض و ستم بايد جای خود را به حقيقت ابدی ،عدالت ابدی،
برابری طبيعی و حقوق انسان غيرقابل تعرض بدھند.
» اکنون ما میدانيم که اين حکومت عقل چيزی جز ھمان ايده-
آليزه شده بورژوازی نبوده ،میدانيم که عدالت ابدی به صورت
دستگاه دادگستری بورژوائی تحقق يافت ،برابری به برابری
بورژوائی در برابر قانون منتھی گرديد .مالکيت خصوصی به
عنوان يکی از عمدهترين حقوق انسانھا اعالم شد و حکومت
عقل قرارداد اجتماعی روسو ھمانطور ھم تحقق نيافت ،نمی-
توانست جز در قالب جمھوری دموکراتيک بورژوائی ظاھر
شود .متفکران بزرگ سده ھيجدھم نيز مانند اسالف خود قادر
نبودند از محدوديتھايی که دوران آنھا برايشان ايجاد کرده
بود ،فراتر روند«.٩١
اگر در صد و بيست سال ﭘيش انگلس ارزيابیاش از انقالب کبير
فرانسه و انديشمندان آن از جمله روسو را در قالب چنين جمالتی بيان
- Frederick Engels, Socialisme utopique et socialisme scientifique, 1892.
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میکند ،امروزه بديو آن را بهعنوان آغاز " فرضيه کمونيستی" به ما
میخواھد بقبوالنند .تالش بديو و امثال او به مراتب عقبتر از روسو
است .بديو با سياست رھائی بخشاش تحتعنوان ﭘرطمطراق ولی
توخالی "حکمت برابرجويانه" ،از آن چه که مارکس در " نقد برنامه
گوتا" ،بر آن " افق تنگ حق بورژوائی" ناميد ،فراتر نمیرود.

ﺑﺪﻳﻮ ﻭ ﻣﺎﺭﮐﺲ
بديو در مقالهای به معرفی يک مفھوم جھانشمولی تحت عنوان " ثابت
کمونيستی" میﭘردازد و به کمک آن تعريفی از ايده کمونيستیاش ارائه
می دھد .او در اين مقاله بحثاش را با ارجاع به " مانيفست حزب
کمونيست" مارکس و با تعاريف و مفاھيم مارکسيستی از کمونيزم
شروع میکند و در ادامه عليه آنھا موضع میگيرد و مدعی میشود
که امروزه اين مفاھيم ديگر کاربرد ندارد و خود تعريف جديدی ارائه
میدھد که بر آن " فرضيه کمونيستی" نام میدھد .او مینويسد :
» جنبش کمونيستی فقط بيانگر مجموعه کل نمودھای فکری
است .ھمان چيزی که کانت آن را نه يک برنامه بلکه يک ايده
با عملکرد و تنظيمکننده مینامد .فرضيه کمونيستی بهعنوان يک
ايده ناب برابری ،بدون شک از زمان ﭘيدايش دولت وجود داشته
است .از ھمان زمانی که عمل تودهای تحت نام عدالت تساوی -
جويانه به مخالفت با قھر دولت برمیخيزد ،مقدمات و اجزاء
فرضيه شروع به ظاھر شدن میکند .قيامھای مردمی نظير قيام
بردگان تحت رھبری اسپارتاکوس ،يا شورش دھقانان به
رھبری مونتزر را شايد بتوان به عنوان نمونهھای عملی اين
"عامل ثابت کمونيستی" تشخيص داد«.٩٢
بديو در بررسی جامعه سرمايهداری روش مارکسی را به کنار مینھد

- Alain Badiou, The Communist Hypothesis," New Left Review, N° 35, JanuaryFebruary 2008, p.49.
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و اصوال آن را مردود اعالم میکند .نظير اکثر استالينيستھای سابق.
ﭘيشينه چنين ارتدادی به قدمت خود مارکسيزم است .فھرست اسامی
اقتصاددانان ،نظريهﭘردازان و فيلسوفھائی که تا ﭘيش از بديو به يک
چنين نظرياتی رسيدند ،خود يک کتاب میشود .آن چه که بديو را از
ديگران متمايز میکند ،اين است که اين ھمه را تحت لوای "سياست
رھائیبخش" و در قالب " فرضيه کمونيستی" ارائه میدھد .نسخه
ﭘيچی کمونيستی بديو در خدمت ھرچيزی است جز " کمونيزم" .خرده-
بورژوازی از مفھوم "طبقه" و بطور اعم و "منافع طبقاتی" بطور
اخص به شدت متنفر است و به ھر وسيلهای متوسل میشود تا ما را
متقاعد سازد که اين دو مقوله واقعيت ندارند و اختراع روشنفکران
"چپی" است .ببينيم آلن بديو چطور گريبان خود را از شر آنھا رھا
میکند .او در مصاحبهای میگويد :

» منافع ھيچگاه جايگاه منحصر به فردی در سرنوشت بشر
ندارند .منافع بيان مبارزه برای بقا است که شامل ھمه موجودات
زنده میشود«.
» بخشی از معجزه اختراع ﭘرولتاريا به عنوان يک طبقه انقالبی
اين است که مارکس توانست ﭘرولتاريا در مقام يک "بیھويت"
را با انسانيت ھم ذات کند«.٩٣
اگر مارکسيستھای سابق ،وجود ﭘرولتاريا در سده نوزدھم ،يعنی
زمان مارکس را قبول دارند وليکن مدعی میشوند که با تحوالتی که
در سرمايهداری به وجود آمده ديگر در سده بيست و يکم ﭘرولتاريا به
مفھومی که مارکس از آن ياد میکرد ،وجود ندارد .اما ،بديو اصوال
وجود ﭘرولتاريا را در ھيچ مرحلهای از تکامل سرمايهداری قبول ندارد
و آن را يک اختراع مارکس میداند .بديو "خاص" بودن نقش
اقتصادی يک کارگر و رابطهاش با سرمايهدار را مخدوش میکند تا به
" منافع عام" جامعه و بشريت برسد.

- Alain Badiou, Interview with Alain Badiou, Inquiry, University of Washington,
2005, Badiou, Metapolitics, p. 97.
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لنين نوشت:

» انسانھا تا زمانی که ياد نگيرند در ﭘس جمالت و وعدهھای
اخالقی ،دينی ،سياسی و اجتماعی ،منافع طبقات را جست و جو
کنند ،ھميشه قربانی نادان فريب و خودفريبی در سياست بوده و
خواھند بود«.
بديوی فيلسوف و نظريهﭘرداز ھم در اين فريبکاری و تحميق تودهھا
نقش دارد .بديو به انحای مختلف سعی در رد انقالب دارد .يکی از اين
روشھا توسل نادرست و از روی فرصت طلبی به مارکس است .او
در حالی که آشکارا خود را نه تنھا مارکسيست نمیداند بلکه اصوال
مارکسيزم را ھم انکار میکند  ...» :مارکسيزم وجود ندارد« ،٩٤ولی
اگر برای اثبات نظرياتش مفيد بداند به مارکس متوسل میشود ،اما به
شيوه خودش .يکی از اين موارد ارجاع به تحوالت انقالب روسيه بعد
از مرگ لنين و ايجاد يک دولت متمرکز بسيار قوی و سرکوبگر در
شوروی دوران استالين است .او وجود اين دولت عظيم متمرکز در
شوروی را خالف نظريه ﭘژمرده شده دولت ﭘس از انقالب ﭘرولتری
نزد مارکس میبيند و از آن نتيجه میگيرد که از آن جائی که در اثر
انقالب آن چه که رويداد خالف ﭘيشبينی و اميال مارکس بود ،ﭘس
انقالب باطل است .استدالل ديگرش در مخالفت با انقالب را در اين
میبيند که ھدف از انقالب کسب قدرت دولتی است و از آنجا که دولت
ذاتا سرکوبگر است ،ﭘس انقالب امر مردودی است .از نظر بديو،
دولت ماھيت طبقاتی ندارد و ورای جامعه و طبقات است ،درنتيجه
سرکوب دولتی ،سرکوبی است عام ،غيرطبقاتی ،و عليه کل جامعه،
ﭘس کسب قدرت دولتی امر نکوھيدهای است .شگفت آن که بديو تز
ﭘژمرده شدن دولت ﭘس از انقالب سوسياليستی را از مارکس میگيرد و
قبول دارد ،چون به نفع اھدافش است ،اما ماھيت طبقاتی داشتن دولت
نزد مارکس را نمیﭘذيرد!
او مینويسد :
- Alain Badiou, Abrégé de métapolitique, p.68.
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» مارکسيزم ،جنبش کارگری ،دموکراسی تودهای ،حزب
ﭘرولتری ،دولت سياسی ،ھمه اين ابداعات چشمگير سده بيستم
ديگر ھيچ مورد استفاده عملی ندارند«.٩٥
نويسنده روده درازی که چندين کتاب و دهھا مقاله طوالنی درباره
مفاھيم مجردی چون " رخداد" " ،حقيقت" " ،تھی" " ،نقطه مازاد" و
امثال اينھا مینويسد وقتی که به سياست و تاريخ میرسد خساست به
خرج میدھد و به سبک نيچه گزينهگوئی میکند ،با چند جمله کل تاريخ
يک جنبش به ﭘيشينه صدوﭘنجاه ساله را درمینوردد و در يک جمله ھم
احکام بديوئی صادر میکند.
بديو جھت اعتبار خريدن برای " فرضيه کمونيستی"اش به جنبشھای
ضد برده داری و ضد فئودالی متوسل میشود ،آن ھا را درچارچوب
انکشاف کمونيزم در طول تاريخ جا میزند تا فرضيه خود در تداوم و
تکامل کمونيزم مارکسی را به ما بقبوالند .اين واقعيتی است که از
زمان ﭘيدايش طبقات در جامعه و در تنيجه ﭘيدايش دولت که ھمواره
عامل اعمال قھر يک طبقه بر طبقات ديگر بوده است ،ايدهھای
برابرطلبی و عدالتخواھانه ،يعنی آنچه که بديو " ايده کمونيستی"
مینامد ،ھمواره وجود داشته و بديو خود به ﭘارهای از آنھا اشاره می-
کند .اما آن چه که کمونيزم مارکسی را از ساير کمونيزمھا متمايز می-
کند اين است که مارکس اين مھم را با بررسی شرايط اقتصادی چنان
جامعهای که امکان تحقق کمونيزم را فراھم میآورد ،ھمراه میکند.
اگر نام ديگر مارکسيزم " کمونيزم علمی" است ،دقيقا به اين خاطر
است که مارکس با بررسی اقتصاد سرمايهداری و جامعه بورژوائی ،با
بررسی جايگاه طبقات در اين جامعه و نقش ھريک از آنھا در اقتصاد
است که تحقق برقراری يک جامعه بیطبقه کمونيستی را ممکن میبيند
و نه اجتنابناﭘذير .علمی بودن مارکسيزم نه به واسطه باور به فلسفه
علمگرائی بورژوائی است ،نه بر زمينه دترمينيزم مکانيکی حاکم بر
ديدگاهھای علوم اجتماعی و جامعهشناسی در سده نوزدھم و نه بر ﭘايه
آرزوھای انساندوستانه و آئين بشردوستی.

? - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom
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برای مارکس اين انسانھا ھستند که تاريخ شان را میسازند وليکن
خود به نحوی که آن را میسازند آگاھی ندارند .اما نزد بديو اين
انسانھا نيستند که تاريخ را میسازند ،در نتيجه به آن ھم آگاھی نمی-
توانند داشته باشند .عدم فھم مقوله فتيشيزم توسط واضع "فرضيه
کمونيزم" ،عليه خودش برمیگردد .اگر نزد مارکس فتيشيزم کاال در
روند مبادله کااليی ،منجر به سرﭘوش نھادن بر محصول کار میشود،
نزد بديو اما تبديل به فتيشيزم کارگر خارجی و غيرقانونی میشود! از
نظر مارکس ﭘرولتر وطن ندارد در نتيجه سوژه جھانشمول است و
بازيگر تاريخ )کارگران جھان متحد شويد( ،نزد بديو اين کارگر مھاجر
قربانی قوانين بحران اقتصاد سرمايهداری است که سوژه تاريخ می-
شود ) غلبه اخالق کانتی بر علم و تحليل مارکسی( .در فيلم بديو نقش
سياھی لشکر و بازيگر اصلی جا به جا میشود.
بديو اگر با کنار گذاشتن و يا به گفته خودش درگذشتن از "مارکسيزم
قديمی" )بديو استالينيزماش را ﭘيشتر مارکسيزم -لنينيزم میناميد ،و در
سالھای اخير آن را در ﭘس اصطالح "مارکسيزم قديمی" مخفی می-
کند( قصد ارائه کمونيزم نويی را دارد و از آن جا که خود نقطه
شروعاش را رد سرمايهداری قرارداده است ،بايد نظريه جديدش را با
بررسی و نقد نويی از اقتصاد سرمايهداری معاصر شروع کند .در
انبوه آثار بديو ،مطلبی که به اقتصاد بپردازد ،نمی يابيم .نظريه
کمونيستیای که به اقتصاد نپردازد انسان را بیاختيار به ياد جمله
معروف خمينی در اول انقالب میاندازد که گفت " اقتصاد مال خر
است!" متحجرين و شيادين " انقالب به اصطالح اسالمی" نظير علی
شريعتی ،سروش و بنیصدر شعار "جامعه بیطبقه توحيدی"اشان را
از نسل اول فرنچ تئوری ،ازفرانتس فانون ،ماسينيون ،ميشل فوکو و
نظاير آنان و از دانشگاه سوربن آموختند و فرزندشان ھم از نسل دوم
فرنچ تئوری از دانشگاه ﭘاريس  ٨و " فرضيه کمونيستی" میآموزند.
ﭘرنده سبک بال کمونيزم به آسانی در آسمان فرضيه و در ھرجھتی
میتواند ﭘرواز کند بی آن که مانعی برسرراھش وجود داشته باشد ،اما
به مجرد آن که قصد فرود آمدن بر زمين سخت اقتصاد کند دو بديل
بيشتر برايش باقینمانده است يا مارکس يا ھايک ،ھمه راهھای بينابينی
از نوع کينزی سالھاست که به بنبست رسيدهاند .ايراد اساسی بديو در
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اين است که اصوال قصد فرود آمدن به اين زمين را ندارد .معجزه
جايگاهاش آسمان است.

ﺑﺪﻳﻮ ﻭ ﺩﻣﻮﮐﺮﺍﺳﻲ
بديو در رابطه با دموکراسی در کتاب "سرکوزی مظھر چه چيزی
است؟" مینويسد :
"بايد به شما بگويم که من به ھيچوجه به رأیگيری ھمگانی به
خودی خود احترام نمیگذارم ،بلکه بستگی به تاثير آن دارد.
چرا بايد به رأیگيری ھمگانی فارغ از نتايج آن احترام
٩٦
گذاشت؟"
دشمنی آلن بديو با انتخابات و رأیگيری ،ممکن است از باور به اين
نکته باشد که "اکثريت عددی" ھرگز نمیتواند گواه حقيقت و عدالت
باشد ،باوری که در تئوری درست میتواند باشد .اما ،اين کل مسأله
نيست ،چرا که در بارهی ميثاق اجتماعی و فرماليزم حقوقی چيزی به
ما نمیگويد ،چيزی که بدون آن ،قانون به جبر و زور ناب ،و جمع
گرايی به خودکامگی تک تک افراد کاھش میيابد .نقد بديو از
دموکراسی ،برﭘايه اين ھمانی "دموکراسی" با "سرمايه داری" و ھم
ارزیاش با اقتصاد بازار است که در آن ھمه چيز ھم ارز و ھم
ارزش اند .در ھمين کتاب میخوانيم :

» اگر دموکراسی نمايندگی است ،ﭘس نمايندهی سيستم عامی
است که اشکال اين نمايندگی را در بردارد .به عبارت ديگر،
نمايندگی در دموکراسیھای ﭘارلمانتاريستی تنھا به معنای
نمايندگی توافقی سرمايهداری است که امروز" اقتصاد بازار"
ناميده میشود .اين فسادی است که در اين اصل دموکراسی
وجود دارد ،و بی دليل نيست که مارکس به يک ديکتاتوری
? - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom
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انتقالی میانديشيد که در تضاد با چنين دموکراسیای قرار می-
گيرد ،و آن را ديکتاتوری ﭘرولتاريا میناميد" .ديکتاتوری"
کلمه ی سھمگينی است ولی نيرنگی که در ديالکتيک موجود
بين نمايندگی و فساد وجود دارد را نمايان میکند«.
در اين جا بديو از مارکس ،ھم سوء استفاده و ھم سوء تفسير میکند .از
نظر مارکس نه در گوھر دموکراسی فساد نھفته است و نه ديکتاتوری
وارونه دموکراسی ،و ھمينطور ھم عبارت "ديکتاتوری دموکراتيک"
لنين ھم يک ترکيب متناقض نبود .بديو می نويسد :

» دشمن دموکراسی ،استبداد تک حزبی نبود ) که اشتباھا به آن
توتاليتاريسم میگويند( ،مگر تا آن جا که اين استبداد به يک
فصل اول ايدهی کمونيستی ﭘايان میداد .تنھا مسئلهی واقعی
گشودن فصل دوم اين ايده است ،که آن را از طرقی غير از
تروريسم بوروکراتيک ،بر برخورد منافع چيره گرداند .به
طور خالصه ،در مجموع تعريفی جديد و عملی جديد از آن چه
که "ديکتاتوری" ﭘرولتاريا ناميده شده است ...ھيچ چيز بدون
انضباط انجام نخواھد شد ...ولی بايد بر مدل انضباط نظامی
چيره شد «.٩٧
به گفته دانيل بن سعيد  :وقتی تأملی انتقادی ،تاريخی و اجتماعی
دربارهی فصل ھای گذشته وجود ندارد ،اين تازگی نامتعين به جايی
نخواھد رسيد و تنھا میتواند ما را به آزمايشی در آينده رجوع دھد .اين
حالتی خواھد شد که ھر چند "ھيچ چيز بدون انضباط انجام نخواھد
شد ...ولی بايد بر مدل انضباط نظامی چيره شد" .بديو ،برخالف
مارکس ،در بطن تناقض مضمون دموکراتيک نمیايستد تا با ضربه از
درون آن را از ھم بپاشاند .او صاف و ساده از اين مضمون گسست
میکند :

)- Alain Badiou, Second manifeste pour la philosophie (2009
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» اين نکته اساسی است  :فرضيهی کمونيستی اصال با فرضيه
دموکراتيک و ﭘارلمانتاريزم معاصر که به آن میانجامد،
مطابقت ندارد .فرضيهی کمونيستی تاريخی ديگر و رخدادھايی
ديگر را شامل میشود .ماھيت آن چيزی که مھم و آفرينشگر
جلوه میکند و از طريق فرضيهی کمونيستی توضيح داده می-
شود ،با آن چه که تاريخنگاری بورژوا دموکراتيک گزينش
میکند ،فرق دارد .دقيقا به ھمين دليل است که مارکس ...از
ھرگونه سياست ورزی دموکراتيک فاصله میگيرد و با توجه
به درسھای کمون ﭘاريس بر اين امر تأکيد میکند که دولت
بورژوايی ،ھر چقدر ھم که دموکراتيک باشد ،سزاوار تخريب
است «.٩٨
ولی بعد از تخريب چه؟ شروعی از صفر در شرايط محض رخدادی!
تو گويی که انقالب که مجموع رخداد و تاريخ است ،کنش و فراشد،
يعنی امر ﭘيوسته و امر منقطع را در خود ندارد .دو سال بعد از نوشتن
مطلب فوق الن بديو در مصاحبهای با روزنامه ليبراسيون در ٢٧
ژانويه  ،٢٠٠٩در ﭘاسخ به ﭘرسش مصاحبه کننده در توضيح داليل
مخالفتاش با دموکراسی ،چنين ﭘاسخ می دھد :

» من جانبدار دولت قانون و حقوق بشر ھستم .من تنھا زمانی
آنھا را زير سؤال میبرم كه به محملی برای مداخلهء نظامی يا
توجيه نابرابریھای تحملناﭘذير يا اعمال زجر و شكنجه زير
ﭘوشش "دموكراتيسم" فرھنگی در میآيند .حقيقت اين است كه
دموكراسی امكان كاھش خشونت در درون جامعهھای غربی را
به اين شرط فراھم كرده كه اين خشونت را به جاھای ديگری،
به خارج ،منتقل كند .آمريكا از يك سده و نيم ﭘيش تاكنون بی
وقفه درحال جنگ بوده است .از جنگ جھانی اول ١٨ـ١٩١۴
گرفته تا جنگھای استعمار زدايی ،جنگ كره ،ويتنام ،عراق،
اسرائيل ـ فلسطين؛ و فراموش نكنيم جنگھای فرعی را كه
كشورھای دموكراتيك به طور ﭘنھانی در آن دست دارند )ھنوز
? - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom
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ھم روشن نيست كه فرانسه در روآندا چه كار كرده است( .گفتن
اين كه به يمن دموكراسی ،در دنيايی بدون خشونت زندگی می-
كنيم جز شوخی چيز ديگری نيست .دموكراسی خشونت را از
بين نبرده ،بلكه آن را به خارج صادر كرده است ،زيرا عرصهء
دموكراتيكی كه زير يوغ سرمايهداری باشد ،اگر بخواھد دوام
آورد بايد عرصهء نوعی رفاه نسبی نيز باشد .روندھای
دموكراتيك به خودی خود كافی نيستند تا منازعات طبقاتی ناشی
از اختالفات و ناھمآھنگی ھای اجتماعی را سمت و سو دھند.
برای اجتناب از اين كه اين منازعات مبادا به خشونت منتھی
شوند بايد چنان رفاھی برقرار باشد كه گويا درجاھای ديگر
وجود ندارد .بنا بر اين ،بايد از رفاه حراست كرد .در نتيجه
سياست حمايت از فرآورده ھای داخلی ﭘيش میآيد و قوانين عليه
خارجیھا ،مداخالت نظامی و غيره .فراموش نكنيم كه انباشت
اوليهء سرمايه و تأسيس نظامھای دموكراتيك ،با خشونتی
عجيب و باور نكردنی ھمراه بوده است .ﭘايهء رفاه سرمايهداری
بر امحاء خلقھا به طور كامل )اھالی جزاير كاراييب و
تاسمانی ،(...بر جنگھا و كشتارھای بی شمار نھاده شده است،
و اين خشونت ادامه دارد و مطمئنم كه ھرچه افزونتر خواھد
شد .اگر ابتكارھای سياسی مردمی از طراز نوين مستقر نشود و
به نحوی بیسابقه گسترش نيابد ما به سوی جنگ ھايی
وحشتناك رھسپار خواھيم بود.
» من به عنوان يك شھروند فرانسوی میدانم كه از امتيازات
فراوانی برخوردارم .من فقط خواستار آنم كه آگاه باشيم اين
امتيازات به چه قيمتی برای ما فراھم شده است و بدانيم كه اين
قيمت گرانتر و گرانتر می شود .شما تعداد كشتگان كمونيزم را
مطرح كرديد .شايد بتوان اين ﭘاسخ را ﭘيش كشيد كه از دھهء
 ١٩۵٠اياالت متحده و ھم ﭘيمانان غربی اش بيش از ھركشور
ديگری به كشتار مردمان ﭘرداخته اند .من تازه از اسرائيل و
فلسطين برگشتهام و در آنجا ديوار را ديدهام كه بهسان ماری
ﭘيرامون اين سرزمين در تمام طول ساحل غربی میﭘيچد .چه
جنجالی كه بر سر ديوار برلين برﭘا نكردند و حاال دارند ھمه جا
ديوار میكشند ،در فلسطين ،در مكزيك ،با شمار كشتگانی كه
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با معادلھای كمونيستی شان رقابت میكند .ديوار آھنين مانع
خروج انسانھا میشد ،ديوارھای امنيتی مانع ورود میشود.
دولتھای سوسياليستی خشونت را درونی میكردند،
دموكراسیھا آن را به خارج صادر میكنند .آيا اين كه ملتھای
ديگر را به جای ملت خويش شكنجه كنند حقيقتا شايستهء اينقدر
٩٩
فخرفروشی است؟«
بديو برداشت بسيار نادرست و مغلطهگرايانه از "دموكراسی " ،حتی
در شکل بورژوا-ﭘارلمانتاريستیاش ارائه میدھد .تاريخچه جنايات
سرمايهداری از مرحله دزدی دريايی و غارت آشکار ،استعمار و
اشغال نظامی ،تا مرحله امپرياليزم و سلطه اقتصادی کشورھای
سرمايهداری ﭘيشرفته غربی را به ﭘای "دموکراسی" میگذارد!
برداشتی استالينيستی و جھان سومی که ﭘيشينهاش از عمر بديو ھم
بيشتر است .رژيم ھای استالينيستی سابق ،اختناق و استبداد سياسیشان
را دقيقا با ھمين نوع استدالالت توجيه میکردند .از نظر بديو اوال
دموکراسی تنھا در شکل بورژوا -ﭘارلمانتايستیاش میتواند وجود
داشته باشد ،و ثانيا آن را ميوه گنديدهای میبيند که کشورھای غربی با
کمک توپ و تانکھایشان از کشورھای عقب افتاده ،ربوده ،بار
کشتیھای جنگی اشان کرده و مردم کشورھای غربی را با آن فاسد
کردهاند .او تاريخ ﭘيدايش ،تحول و انکشاف دموکراسی در غرب را نه
آن چنان که بود بلکه آن طوری که با دستگاه فلسفیاش جور در میآيد،
روايت میکند.
اين واقعيت که در کشورھای ﭘيشرفته سرمايهداری غربی ،تودهھای
عادی در مقايسه با ساير مناطق دنيا از رفاه بيشتری برخوردارند،
نکته کامال درستی است ،وليکن روايت بديوئی رابطه آن با دموکراسی
بسيار عجيب و نادرست است .بديو دقيقا موضع ليبرالھا را تکرار
میکند ،چرا که از نظر ايدئولوگھای سرمايهداری و ليبراليزم
"سرمايه داری = اقتصاد بازار آزاد = دموکراسی = رفاه مادی" .بديو
- Interview d'Alain Badiou dans "Libération" et réponse de Daniel Bensaïd :
http://revoltunited.canalblog.com/archives/2009/08/30/14896214.html
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فراموش میکند که ھم دموکراسی و ھم رفاه مادی در اين کشورھا
عمدتا در ﭘی بيش از دو سده مبارزه طبقاتی ،قطره قطره و به زور
بدست آمد و ھم اکنون ھم در ھمه اين کشورھا سرمايهداران ھمه تالش
خود را میکند تا آنھا ﭘس بگيرند.
يکی از شگرد ايدئولوژی بورژوايی ھمواره اين بوده که دموکراسی را
فقط شکلی از حکومت سياسی معرفی کند .يعنی حوزه عملکردش
منحصر به حيطه دولت است و به ھيچ وجه وارد قلمرو جامعه مدنی و
اقتصاد نمیشود .از نظر بورژوازی دموکراسی فقط در حوزه سياست
اعمال میشود و ورودش به قلمرو مالکيت ممنوع است .اين ممنوعيت
برای آن است که بر نابرابریھای طبقاتی در حوزه اقتصادی چھره ای
دموکراتيک در حوزه سياسی ) حقوقی -قانونی( ببخشد و از آن طريق
به ھمگان بقبوالند که دموکراسی اصوال چيزی جز ھمين دموکراسی
ﭘارلمانتاريستی بورژوايی نيست .برای بديو ھم دموکراسی معادل ھمين
دموکراسی ﭘارلمانتاريستی بورژوايی است که با آن مخالفت میکند.
بديو از آن جايی که برخورد طبقاتی را قبول ندارد از استفاده از ھر
صفتی که بوی طبقاتی از آن مشام رسد ،آگاھانه احتراز میجويد.
برخالف بديو ،اما نزد مارکس و مارکسيستھا محتوای طبقاتی
دموکراسی ھمواره مشخص است و دموکراسی به ھيچ وجه معادل ھر
چند سال يک بار رأی دادن در جھت تداوم وضع موجود نبوده ،بلکه
برای از ميان برداشتن مالکيت خصوصی و در ھم شکستن نظام
طبقاتی است .دموکراسی واقعی ھمانا الغای حکومت طبقاتی است.
اشاره مارکس به تساوی بين "ﭘيروزی در نبرد برای دموکراسی" و
"ارتقای ﭘرولتاريا به موقعيت طبقه حاکم" ،را بايد در ھمين رابطه ديد.
بديو برخالف مارکس ،و نظير ھمه استالينيستھا و مائوئيستھا،
دموکراسی را فقط در شکل دموکراسی ﭘارلمانتاريستی -بورژوايی
میشناسد ،مارکس دموکراسی را فقط دموکراسی سوسياليستی می-
دانست ،او حتی بعد از تجربه کمون ﭘاريس بر اين موضع بيشتر ﭘای
فشرد .لنين ھم ھمواره تأکيد بر اين داشت که نخستين قدم ﭘرولتاريا
برای دموکراسی ،افشای محدوديتھای دموکراسی بورژوائی و فراتر
رفتن از آن است .برخالف بديو بحران زده که بحران مائوئيزماش را
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"مارکسيزم قديمی" مینامد ،ما ضرورتی برای فراتر رفتن از موضع
مارکس درباره دموکراسی نمی بينيم.
دموکراسی ﭘارلمانتاريستی -بورژوايی سوای آن که صوری است و
وارد حوزه اقتصاد نمیشود ،حتی در حوزه سياسی که خود مدعیاش
است ،از منظر تودهھای کارگر و زحمتکش بسيار سترون است .اول
آن که غيرمستقيم )سيستم نمايندگی( است ،ھر چھار سال يک بار برای
ھر چند صد ھزار نفر يک نفر انتخاب میشود که "حاکميت مردم" را
تحقق بخشد .دوم آن اين نمايندگان غيرقابل عزل بوده و در نتيجه
غيرقابل کنترولاند و در برابر انتخاب کنندگانشان ﭘاسخگو نيستند .اين
نکته باعث میشود که امر"نمايندگی" در تخصص عده خاصی درآمده،
و به نوعی حرفه تبديل شود که خود به ﭘيدايش يک قشر ممتاز در
بوروکراسی دولت بورژوايی میانجامد .دوم آن که رأی دادن از نوع
انفرادی و جغرافيايی است .انفرادی بودنش مبين اتميزه کردن انسانھا
در جامعه طبقاتی است يعنی زدون ويژگیھای طبقاتی .ھمين طور
خصلت جغرافيايی رأیگيری تأکيدش بيشتر بر جنبه "محلی" است تا
قدرت سياسی طبقاتی .سوم آنکه تصميماتی که ﭘارلمان میگيرد و
قوانينی که وضع میکند جدا از جامعه بوده و در آن از دموکراسی به
مثابه شکلگيری آزاد انديشه و بيان و اتخاذ دموکراتيک تصميمات و
اجرای جمعی ،کمترين نشانهای نيست .چھارم آن در نظام سرمايهداری
حتی در دموکراتيکترين جمھوریھای ﭘارلمانتاريستی -بورژوايی،
کانون قدرت در ﭘارلمان نيست .سوای دخالتھای گروهھای فشار و
البیھای سرمايه ،که امروزه در ھمه کشورھا امر عادی شده و حتی
به شکلی قانونی ھم شده ،دستگاه عظيم بوروکراسی دولتی ،که
برخالف ﭘارلمان نه انتخابی است و نه موقتی ،نظرياتش را بر ﭘارلمان
بطور مستقيم و غيرمستقيم اعمال میکند.
اصوال اين بورژوازی نبود که حق رأی عمومی و انتخاب حکومت را
به تودهھا ارزانی داد .در اکثر کشورھای سرمايهداری ﭘيشرفته حتی تا
اوايل سده بيستم زنان حق شرکت در انتخابات را نداشتند و حق شرکت
مردان در رأی دادن ھم مشروط به حداقلی از مالکيت مثال مالکيت بر
خانهاشان بود .دستاورد حق رأی عمومی عمدتا در ﭘی مبازرات وسيع
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و طوالنی کارگری بود .امروزه آن چه که به نام آزادی ھای
دموکراتيک ناميده میشود به لحاظ تاريخی برآيند مبارزات طبقاتی
بورژوازی عليه فئوداليزم و ﭘرولتاريا عليه بورژوازی است .ليبراليزم
اين واقعيت را تحريف و مخدوش میکند .او با ھدف آرايش و ستايش
از بورژوازی میکوشد ما را متقاعد سازد که دموکراسی محصول
زحمات و مبارزات بورژوازی بوده ،ادعايی چنان بی اساس و فريبی
آشکاری که نيازی به اثبات نادرستیاش نيست .اما دشمنی بديو با
دموکراسی به واقع تأئيد ادعای ليبراليزم است .بديو ھمه ادعایھای
ليبراليزم در رابطه دموکراسی را میﭘذيرد و دموکراسی را ھم ھويت
با بورژوازی میگيرد و ليکن از آن جا که مخالف ليبراليزم است ﭘس
مخالف دموکراسی میشود .استداللی که حتی در چارچوب منطق
صوری ھم نادرست است ،چرا که اصوال گزاره اول نادرست است.
بگذريم از اين که بديو منطق ديالکتيک را اصوال قبول ندارد.
دقيقا ھمين نحوه برخورد به دموکراسی را نزد ھمه حکومتھای
استبدادی مالحظه میکنيم ،سخنگويان رژيم آخوندی در ايران ھم
دموکراسی را يک کاالی غربی معرفی میکنند .از بديو بايد ﭘرسيد که
وجود ھم زمان "فقر" و "دموكراسی بورژوا -ﭘارلمانتاريستی" مثال در
کشور ھند و يا کشورھای آمريکای التين را چطور توضيح میدھد .از
ديد بديو دموکراسی جز در قالب دموکراسی ﭘارلمانتاريستی بورژوائی
و يا ديکتاتوری حزبی -دولتی استالينی -مائوئی نمیتواند وجود داشته
باشد .او با مفاھيم "دموکراسی سوسياليستی"" ،دموکراسی شورائی"،
" کنترل کارگری" " ،خود مديريت کارگری" آشنائی ندارد ،و اگر ھم
دارد سخنی از آنھا به زبان نمیآورد .بديو برای اين که نشان دھد که
از مارکسيزم -لنينيزم دوران مائوئيستیاش فاصله گرفته است سعی
میکند از به کار گرفتن مفاھيم و واژه ھای مارکسيستی خودداری کند.
او از "دموکراسی بطور عام " میگويد و آنرا به جای "امپرياليزم" به
کار می برد .تفکر استالينيستی جان سختتر آن است که حتی با طرد
به لحاظ سياسیاش ،بتوان به سادگی از خودآگاه و ناخودآگاه بيرونشان
راند .بیجھت نيست بديو ﭘس از طالق ظاھریاش از استالين و تا
حدودی از مائو ،به افالطون ،اين مھم ترين فيلسوف ضد دموکراسی
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روی میآورد .در صفحات ﭘائينتر به رابطه بديو و افالطون خواھيم
ﭘرداخت.
رگهھای از انديشه اتوريتر را در بديو میتوان مشاھده کرد .به واقع
راه حلھائی که بديو ارائه میدھد نه ايجاد "رخدادھائی" نظير انقالب-
ھای گذشته ،بلکه زمينهساز "وانمودار"ھائی از نوع فاشيزم است،
دقيقا آن چيزی که عليهاش مینويسد و ادعای مبارزه با آن را دارد.

ﺑﺪﻳﻮ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻟﻴﻨﻴﺰﻡ
اين عادتی است نزد بديو که در عين آن که بسيار انتزاعی مینويسد،
بسيار مشخص و ملموس ھم مینويسد .آن زمان که به زبان سنت
ليبراليزم برابری طلب آمريکائی مینويسد -برای نمونه نظريه عدالت
نزد جان رالز ،مکتبی که براين باور است که برابری بدون گسست از
سرمايهداری ممکن است -نوشتهھايش بسيار انتزاعی و مجردند .اما
زمانی که در يک جمله بر کليه طرحھای تاکنونی تحت نام "کمونيزم
تاريخی" خط بطالن میکشد ،بسيار روشن و مشخص سخن میگويد.
او در اثبات نظريهاش مینويسد :

» انقالب ﭘيروز شد در ﭘی يک سلسله قيام ھا و يا جنگھای
مردمی طوالنی در روسيه ،در چين ،در چکسلواکی ،در کره،
در ويتنام ،در کوبا« .١٠٠
اولين بار است که کسی مدعی میشود که در سال  ١٩۴۵در کره
انقالب شد .بديو تانکھای ارتش سرخ را با قيام تودهھای مردم
عوضی میگيرد و خوانندهای که تاريخ معاصر را نداند کامال گمراه
میکند تا از اين طريق رژيم حاکم سلسله ايل سونگ در کره شمالی را
دستآورد انقالب سوسياليستی جا بزند .او در ھمين کتاب مینويسد :

100 - Alain Badiou, L’Hypothèse communiste
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» عدم وفاداری استالين به "رخداد انقالبی" به آن خاطر بوده-
است که استالين يک کمونيست شورائی خلقتنگ بود«.
بيان چنين مطلبی توھين به شعور خواننده مطلب است! لويی آلتوسر،
فيلسوف استالينيست عضو حزب کمونيست فرانسه ،در اواخر عمرش
به اين باور رسده بود که استالينيزم يک " انحراف" ساده بيشتر نبود.
آلن بديو ھم به تأسی از استادش معتقد است که استالينيزم يک " اشتباه"
ساده بيشتر نبود ،البته چھل سال بعد از آلتوسر و سالھا بعد از
فروﭘاشی بوروکراسیھای استالينيستی .بديو می نويسد :

» به درستی بايد گفت که در زمان استالين ،وضع سازمانھای
سياسی کارگری و مردمی به مراتب بھتر از امروز بود و
سرمايه داری تا اين حد متکبر نبود .حتی قابل مقايسه با امروز
نبود".١٠١
اما اين واقعيت به ھيچوجه روشن نمیکند که اين امر به يمن استالين
بود يا برخالف ميل او ،يا از ھمه مھم تر اين که سياست او چه ھزينه-
ھايی برای جنبشھای رھايی داشت.
بديو دو سال بعد در مصاحبهای با روزنامه ليبراسيون در ژانويه
 ،٢٠٠٩محتاط تر است :

» تنھا دليلی که من کالھم را به احترام استالين برمیدارم اين
است که او ترس به جان سرمايه دارھا میانداخت«.١٠٢
به قول دانيل بن سعيد اين ميزان احترام ھم زيادی است .آيا اين استالين
بود که سرمايهداران را میترساند ،يا چيز ديگری ،مثال مبارزات
بزرگ کارگری دھهی  ،١٩٣٠يا شبه نظاميان کارگر آستورياس و
کاتالون ،و يا تظاھرات جبھهی مردمی ،در يک کالم ،ترس از تودهھا؟
در برخی موارد ،نه تنھا استالين کمترين ترسی را به جان سرمايه
? 101 - Alain Badiou, De quoi Sarkozy est-il le nom
102 - Interview d'Alain Badiou dans "Libération" et réponse de Daniel Bensaïd :
http://revoltunited.canalblog.com/archives/2009/08/30/14896214.html
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داران نيانداخت ،بلکه درموارد بسياری نظير وقايع مه  ١٩٣۶در
بارسلون ،در ﭘيمان آلمان و شوروی ،در تقسيم دنيا در يالتا و يا در خلع
سالح کردن مبارزان يونانی ،او ھمدست و يار و ياور آنھا نيز بود.
بديو در رابطه با شوروی دوران استالين مینويسد :

» نمی توان کشاورزی و صنعت را با رو ھای نظامی اداره
کرد و نمی توان جامعه را با خشونت دولتی منفعل کرد .چيزی
که بايد مورد اتھام قرار گيرد انتخاب سازما دھی حزبی است،
که به آن شکل حزب ھم میتوان گفت«.
انتقاد بديو از استالينيزم در حد مسأله "متد" خالصه می شود .انتقاد
بديو حتی از نقد سطحی اوروکمونيستھای سرخورده ،که بديو ھمواره
از مخالفينشان بود ،به مراتب آبکیتر است .او با شانه خالی کردن از
بررسی و نقد جدی استالينيزم ،تراژدی سده بيستم را به گردن شکل
حزبی و يک روش سازماندھی میاندازد.
در طی  ٨٠سال گذشته جنبش کمونيستی منتقد استالينيزم از زوايای
مختلف ﭘديده استالينيزم را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و ادبيات
بسيار غنیای به جا گذاشته است .از قرار معلوم بديو در آن برج
کاھیاش آن چنان جا خوش کرده که وقت مطالعه آن را نداشته و فاجعه
استالينيزم را در خلق تنگی استالين خالصه میکند !
بديو به استناد نوشته خودش ،زمانی به اين باور داشت که با فوت
کردن اوراد "کتاب سرخ" مائو به بوتهھای گوجه فرنگی موجب باال
رفتن بازدھی توليد و رشد آن میشدند .١٠٣تتمه باورھای ايدئوژيکی
ميراث استالينيستی در حيطه ژنتيک که فاجعه و رسوايی ماجرای
ليسنکو نماد آن بود .حاال که دوران استالينيزم و مائوئيزم به سرآمده
است ،اين خرافات را به ﭘای مارکس و مارکسيزم قديمی میگذارد.
وفاداری به بالھت خود بالھت ديگری است.

- Alain Badiou, L’Hypothèse communiste, P.123.
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برخورد بديو با ﭘديده استالينيزم دوگانه و ناروشن است .در حالی که
بهطور غيرمستقيم ،ناشفاف و مجرد با آن مخالفت میکند ،درعين حال
به ستايش از استالين و مائو ھم میﭘردازد .حتی در موارد نادری که به
استالينيزم انتقاد میکند ،انتقادی در چند جمله و بسيار عام است و به
ھيچوجه معلوم نيست که به چه چيز استالينيزم ايراد میگيرد .در
صورتی که استالينيزم يک واژه و يا يک صفت توھينآميز نيست.
استالينيزم يک گرايش سياسی ضد مارکسيستی ،ضدکمونيستی و ضد
انقالبی بسيار گسترده و بسيار ديرﭘائی است که در شکل قدرت دولتی-
اش حدود شش دھه دوام آورد و تمام جوانب اجتماعی ،سياسی،
اقتصادی ،ھنری ،فرھنگی و فلسفی را دربر گرفت .در طی ھشتاد سال
گذشته صدھا کتاب توضيحی در افشای جوانب مختلف استالينيزم از
زاويه سوسياليزم انقالبی نوشته شده است .بديو در نوشتهھايش نه تنھا
بهھيچ يک از اين نوشتهھا کمترين ارجاعی نمیدھد ،که کاری
غيرعلمی و ناصادقانه است ،بلکه اصوال چنين وانمود میکند که اين
شخص بديو است که برای اولين بار شکست استالينيزم و جنايات آن را
مطرح میکند! ھر چند استالينيزم به مثابه قدرت دولتی از صحنه
خارج شده است اما ايدئولوژی و نظريات سياسی و فلسفیاش سالھای
طوالنی دوام خواھند آورد ،حتی نزد کسانی که رسما به آن ﭘشت کرده
اند ،از جمله بديو.

ﺑﺪﻳﻮ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺩﻭﻟﺘﻲ
در ﭘی ورشکستگی ھمه جانبه مائوئيزم و آشکار شدن فروﭘاشی کامل
قريب الوقوع کل نظام استالينيستی ،در سال  ١٩٨۵بديو با ايجاد يک
گروه سياسی به نام "تشکل سياسی" ،به وحی حقيقت رخدادی و منزه
طلبی سياسی ستروناش تجسد زمينی میبخشد .محفلی متشکل از
بقايای مائوئيستھا که بديو ﭘايه گذارش بود .آن زمان که بديو در اين
تشکل سياسیاش در عرصهی ﭘيشنھادات عملی مربوط به قانون
اساسی وارد گود میشود ،و کل ﭘيشنھاداتش خالصه میشوند به
اصالحاتی ﭘيش ﭘا افتاده و آبکی مانند حذف مقام رياست جمھوری،
حذف مجلس سنا ،تفويض مقام نخست وزيری به رھبر حزب اول
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ﭘارلمان ،تجويز يک سيستم انتخاباتی ضامن حق تشکل اکثريتھا .ﭘيتر
ھالوارد مترجم کتابھای بديو و ھوادار نظرياتش اين ﭘيشنھادات را »
چيزی خيلی شبيه به قانون اساسی انگليس« میبيند .خواستھای
سياسی اصالح طلبان حکومتی در ايران در مقايسه با آنھا بسيار
راديکال ترند .بديو سرانجام شھامت میکند و در نامهای خطاب به
ﭘيتر ھالوارد حرف دلاش را میزند » :عصر انقالبات به سر آمده
است« .١٠٤تمام آن سيستم فلسفیاش زمينه سازی برای توجيه اين حکم-
اش بود .او در ادامه مینويسد  » :خدا ما را از شر برنامهھای سياسی-
اجتماعی حفظ کند« .در برنامه "تشکل سياسی" آمده بود :

» تنھا مسأله سياست اين است که به نام اين اصل )برابری( ،در
وفاداری ﭘيکارگرايانهامان نسبت به اين اصل ،ببينيم چه می-
توانيم انجام دھيم؟ ...ھر فردی يک فرد به شمار میرود ...کليه
بيماران بايد بدون ھيچ گونه شرطی از بھترين مداوا بھرهمند
شوند ...ھر کودک يک شاگرد مدرسه است ...ھر کس که اين
جا است ،به اين جا تعلق دارد.«...
دانيل بن سعيد در اين باره نوشت :

» اما سياست بدون حزب و بدون برنامه ،چيزی بيش از ﭘند و
اندرزھای اخالقی در باب برابری نبوده ،ھيچ ھدف قابل
دسترسی ﭘيش رو نداشته و صرفا بيانيهای است بر روی کاغذ:
" تنھا مسأله سياست اين است که به نام اين اصل )برابری( ،در
وفاداری ﭘيکارگرايانهامان نسبت به اين اصل ،ببينيم چه می-
توانيم انجام دھيم؟" يک چنين سياستی نه يک برنامه ،بلکه
"تجويزاتی" است مزين به فرامين نامشروط ،نظير " :ھر فردی
يک فرد به شمار میرود  . . .کليه بيماران بايد بدون ھيچگونه
شرطی از بھترين مداوا بھرهمند شوند . . .ھر کودک يک
شاگرد مدرسه است . . .ھر کس که اين جا است ،به اين جا تعلق
دارد " .اين ﭘند و اندرزھا ،در اين قالب جزمی احکام دينی ،جز
- Voir la lettre à Peter Hallward du 17 juin 1996, in Thèse, p. 78.
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اصولی برای جھت گيری سياسی عليه خوش رقصیھای رئال
ﭘوليتيک فاقد اصول ،و عليه فرصتطلبیھای ناب چيز ديگری
را تدارک نمیدھند .اما با خودداری و طفره از رويارويی با
واقعيت و احتراز از آزمون نچسب ﭘراتيک ،اين ﭘند و ارزھا
صرفا اين مجال را به آدمی میدھند که به شيوه اخالق کانتی
دستھا را ﭘاک نگاه دارد«.١٠٥
بديو در سالھای ﭘسا-مائوئيستیاش که در محفل سياسی "تشکل
سياسی" فعاليت میکرد خط سياسیای را ﭘيش گرفت که بر آن
"سياست با حفظ فاصله از دولت" و "دولت زدايی" نام نھاده بودند.
اين خط مشی از دو ويژگی برخوردار بود :رد نظريه کسب قدرت
دولتی ،عدم شرکت در حکومت و امتناع از ھرگونه رابطهای با آن.
بهتدريج که مواضع سياسی بديو به راست میرود ،از ھمين خط
سياسی "چپ منفعالنه" ھم دور میشود و قصد دارد در مقام مشاور
دولت نقش فعالتری داشته باشد .او مینويسد :

» ھر چند امروز ،با توجه به اين که "عصر انقالبات به
سرآمده ،" ...مجبور شدهام موضعام را در ارتباط با دولت
تغيير بدھم .اصل راھنما ديگر نمیتواند ،به طريقی يک جانبه،
"دولت زدايی" باشد .بلکه مساله بيشتر نسخه ﭘيچی برای دولت
است ،و عمدتا با يک منطق تقويت کننده .مساله ،دانستن اين
است که نسخه سياست را از کجا به دولت ارائه بدھی«.١٠٦
بديو در جايی ديگر اين بحث را بيشتر بسط و توضيح می دھد :

» سياست بر حسب منافع تودهھا گسترش يافت و دولت ،دشمن
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- Badiou and Hallward, "Politics and Philosophy: An Interview with Alain
Badiou," Appendix in Ethics, An Essay on the Understanding of Evil (London:
Verso, 2001), pp.27.
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خارجی بود ...امروز نقطه نظر ما کامال فرق میکند .حرف
امروز ما اين است که در مورد شماری از مسائل نمیتوانيم
دولت را در يک موقعيت خارجی مطلق فرض کنيم بلکه مساله
اخذ چيزی از دولت است ،يا فرموله کردن شماری نسخه ھا يا
اظھارات با عطف توجه به دولت ...تا شرايطی ايجاد شود که
دولت با در نظر گرفتن آن ،در جھت تغيير بعضی چيزھا
حرکت کند .بعضی از قوانين را که بايد لغو شود ملغی کند.
دست به اقداماتی بزند ...که بايد به انجام برسد .منظور ما از
ارائه نسخه در برابر دولت ھمين است .معنايش اين نيست که ما
در دولت شرکت میکنيم .ما خارج از نظام انتخاباتی ،خارج از
ھرگونه نماينده شدنی از جانب احزاب ،باقی خواھيم ماند .ولی
ما دولت را در ميدان سياسی خود لحاظ خواھيم کرد .تا آن جا
که بر سر شماری از نکات اساسی ،ما به جای اين که از خارج
يک موضع راديکال ،در ھر شکلاش ،نسبت به دولت اتخاذ
بکنيم ،بايد بيشتر از طريق ارائه نسخه در برابر دولت فعاليت
کنيم «.١٠٧
بديو در سال  ،٢٠٠۴بدون آن که کارنامهای از سازماناش ارائه دھد،
چرا که کارنامه سياست بدون سياست کامال سفيد است ،آن را ترک
میگويد .در سال  ٢٠٠٧خود محفل ھم منحل میشود.
امروزه چکيده نقد راديکال بديو در سپھر سياست بر اين باور قراردارد
که نظام سرمايهداری بد است ،اما با توجه به تاريخ صدوﭘنجاه سال
گذشته ،ھيچ امکان "خروج از نظام" وجود ندارد ،که تحقق يک
دگرگونی راديکال اجتماعی واقعی امری ناممکن است ،چرا که
ﭘيشاﭘيش در " تور" قدرت گير افتادهايم و ھرگونه تالشی برای خارج
شدن از آن به مثابه از چاه به چاله افتادن است .ﭘس تنھا راھی که در
برابر ما قراردارد اين است که قدرت را به صاحبان قدرت يعنی
"- 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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"سرمايهدارھا" واگذاريم .و نقش ما در مقام " راديکالھا" بايد اين باشد
که از خارج از مدار قدرت ھمچون " نقطه مازادی" برآن فشار وارد
سازيم تا شايد اصالحاتی انجام شود .از نظر بديو ،دولت يک نقطه
مازاد است ،خطری است برای نظم و ثبات ،دولت در ھمه جوانباش
مازاد است .او مینويسد :

» يک ھستیشناسی داريم که در آن مازاد رخدادی ،تھی را
احضار میکند و "ايده" را فرامیخواند«.
منظورش از ايده" ،ايده کمونيستی" است .اما از نظر بديو اين "ايده
کمونيستی" نه برنامه است ،نه کنش ،نه جنبش اجتماعی و نه تشکالت
برای مبارزه  .اصوال يک امر زمينی نيست ،موجودی است آسمانی،
ايده بايد در کله آدمھا ايجاد شود.
بديو در نوشتهھای فلسفیاش ،زمانی که از " نقطه مازاد" صحبت می-
کند آن را به مثابه نقطه زور و جرقهای برای رخداد انقالب بهکار می-
گيرد .اما در حوزه سياست " نقطه مازاد" بديوئی در خدمت تحقق
اصالحات است .يک بام و دو ھوا ! کسی که فقط نوشتهھای فلسفی
بديو را بخواند برداشتی راديکال از اين مقوله خواھد داشت درحالی که
در نوشتهھای سياسیاش به ھيچ وجه چنين نيست.

در سال  ٢٠١۴در فرانسه کتابی منشر میشود با عنوان "چه بايد
کرد؟" .١٠٨اين کتاب حاوی دو مصاحبه بسيار طوالنی با دو فيلسوف
از دو تبار مختلف است  :اولی آلن بديو " راديکال و انقالبی" ،و
دومی مارسل گوشه " اصالحطلب" و عضو حزب سوسياليست
فرانسه .در اين مصاحبه بديو با زبانی شيوا ،ساده ،برخالف نوشتهھای
فلسفیاش ،آخرين نظريات سياسی اصالحطلبانه خود را بيان میکند .او
حتی برای آن که خواننده خوب متوجه منظورش شود ،مقطعی از
تاريخ مبارزات سياسی در فرانسه را به مثابه ايدهآل خودش مثال می-
- 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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زند و میگويد در فرانسه بالفاصله ﭘس از ﭘايان جنگ جھانی دوم،
تحت شرايط خاص آن دوران و بهواسطه محبوبيت فراوان و نفوذ
بسيار "آرای چپ" و حزب کمونيست فرانسه ،عمدتا به خاطر نقشی که
در مبارزه عليه نازيزم ھيتلری در سالھای اشغال فرانسه ،بازی کرده
بود ،يک " نقطه مازاد" فشاری ايجاد شده بود و سرمايهداری در
فرانسه مجبور به عقبنشينی شد و امتيازاتی به تودهھا داد .اين است
ايدئال بديو ،گرفتن امتيازی از سرمايه تضعيف شده در جھت ممانعت
از سرنگونیاش! بديو دقيقا آن چه که خيانت استالينيزم به آرمان
کمونيزم بود را تبليغ میکند و ايدئال خود میداند .تقسيم دنيا بين فاتحين
جنگ جھانی دوم در کنفرانسھای يالتا و تھران ،به قيمت سرکوب و يا
اخته کردن جنبش بسيار قوی کمونيستی در فرانسه ،ايتاليا و يونان.
بديو وجھه المصالحه قرار گرفتن سرنگونی سرمايهداری در اين
کشورھا توسط استالين را ﭘيروزی در يک نقطه مازاد به خواننده
نوشته بیاطالع از تاريخ ،حقنه میکند.
در سراسراين کتاب بديو به توضيح آخرين نظريات سياسی ،به ويژه
"فرضيه کمونيستی"اش میﭘردازد و اصالح طلبی نرم و غيرراديکال
خودش را توضيح میدھد .اگر چه مفاھيم فلسفی و ايدئولوژيک اين دو
فيلسوف بسيار متفاوت از يک ديگرند ،وليکن در مباحث سياسی ،به
ويژه در راه حلھای سياسی که ارائه میدھند ،اختالف چندانی بين آن
دو مشاھده نمیشوند.
بديو حتی به اين مواضع سياسی اصالح طلبانه خودش ھم وفادار نيست
و نه تنھا کوچکترين گامی در راه تحقق آنھا برنمیدارد ،بلکه اصوال
مخالف ھرنوع کنش سياسی است .او مخالف شرکت در انتخابات است.
آنھم به بھانه مخالفت با دموکراسی ﭘارلمانتاريستی .او نظير مائو و
افالطون مخالف "دموکراسی" است .در سرتاسر اشرافيت فلسفیاش
ھمواره به ديده حقارت به تودهھا نگريسته است ،چرا که " اﭘيستمه"
کمترين ارزشی برای " دوکسا" قائل نيست .بديو به لحاظ مواضع
اقتصادی يک ليبرال -راديکال است و به لحاظ مواضع سياسی يک
رفرميست -نھيليست .سالھا ﭘيشتر از چاپ کتاب اخيرش ،ﭘيتر
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ھالوارد ،مترجم و مفسر آثار بديو که خود ھوادار بديو است ،به درستی
نظام سياسی کشور بريتانيای کبير را نظام سياسی ايدهآل بديو میداند.

ﺑﺪﻳﻮ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺩﻧﻴﺎ
بديو در مصاحبه ای در سال  ٢٠٠٨با نشريه کنترتان می گويد :

» اگر اذعان داشته باشيم که فلسفه در خدمت حقيقتھا است ،از
طريق شناختاشان در فرم و با بررسی معاصريتاشان ،ﭘس
واضح است که در خدمت حقيقتھای سياسی ھم میباشد .از اين
رو در تغيير دنيا سھم دارد .فلسفه نه چون باندا ،بلکه ھم چون
نيزان ﭘيکارگر است«.١٠٩
اما با تعريفی که بديو از فلسفه ارائه میدھد ،بديو خود نه چون نيزان
ﭘيکارگر بلکه ھم چون باندا ميرزا بنويس ،١١٠است .آخرين کتاب بديو
عنوان " متافيزيک خوشبختی واقعی" را دارد .او دو فصل اول را به
بحث درباره خوشبختی اختصاص میدھد .چکيده بحثھايش در اين دو
فصل در رابطه با خوشبختی اين است که در تاريخ ھمواره با دو
رويکرد کامال متفاوت به مسأله مواجه بودهايم  :نخستين رويکرد بر
اين باور است که انسان برای خوشبخت بودن بايد آرزوھا و اميالاش
را با واقعيات دنيايی که در آن زندگی میکند منطبق سازد و زياده
نخواھد .به قول معروف " آسه برو ،آسه بيا که گربه شاخ ات نزنه".
- Contretemps n° 15, Paris, Textuel, Février 2006.
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 -110ﭘل نيزان ) (Paul Nizanنويسنده کمونيست مبارز فرانسوی که به خاطر مخالفت با سياست ھای
استالين و در اعتراض به ﭘيمان استالين – ھيتلر نه تنھا از حزب کمونيست فرانسه اخراج می شود
بلکه متھم به جاسوسی برای نازی ھا ھم می شود .او جانش را در نبرد با نازی ھا از دست می دھد.
در ادبيات چپ در فرانسه از او به عنوان يک کمونيست قھرمانی ياد میشود که عليرغم تمام
دشواریھا و تھمتھا تا آخر به عقايدش وفادار باقی ماند و جانش در آن راه گذاشت .ژولين باندا
) (Julien Bendaروشنفکر و نويسنده فرانسوی ھم دوره ﭘل نيزان که در دوران جوانی دارای عقايد
مترقی و ﭘرشوری بود وليکن در آواخر زندگی تغيير مواضع میدھد .در ادبيات چپ در فرانسه اين
دو نماد دو نوع روشنفکر متفاوتی ھستند.
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نظری که منتسب به فلسفه رواقی است .رويکرد دوم برعکس بر اين
باور است که بايد دنيا را با اميال و آرزوھای مان منطبق سازيم .بديو
با صراحت طرفدار رويکرد دوم يعنی "تغيير دنيا" است.

فصل سوم کتاب با عنوان " برای خوشبخت بودن آيا بايد دنيا را تغيير
داد؟" به رويکرد دوم میﭘردازد .او ﭘس از ﭘاسخ مثبت دادن به ﭘرسش
عنوان اين فصل ،حال میﭘرسد "چطور دنيا را تغيير دھيم؟"  .او بار
ديگر ارزيابی و تفسيرش را از شکست جنبش کمونيستی در صد سال
گذشته تکرار میکند و علت شکست را در اين میبيند که در جمله
"تغيير دنيا" تاکنون ھيچکس نه معنای مقوله "دنيا" را درست فھميده و
نه فعل "تغيير دادن" را .او صفحاتی را صرف اين دو مفھوم کند تا ما
را از اشتباه در آورد .در رابطه با "دنيا" به ما میآموزد که ما نه با
يک دنيا بلکه با ﭘنج دنيا سروکار داريم .بديو زمانی که ﭘشت سر صدر
مائو نماز میخواند به تبعيت از او به سه دنيا باور داشت ،حاال که خود
را معادل مارکس  +ھگل  +افالطون  +فرويد  +فيثاغورث می داند
ﭘس به ﭘنج دنيا ھم باور دارد.
حال ببينيم ﭘنج دنيای بديويی از چه قرارند (١) :دنيای عواطف فردی
)روانشناسی -تأثرات روانی ،خود آگاه ،ناخودآگاه و ( ...؛ ) (٢دنيای
گروه ھای اجتماعی ) جامعه شناسی -خانواده ،قوم ،گروه ھای زبانی،
گروه ھای دينی و (...؛ ) (٣دنيای بشری )تاريخ(؛ ) (۴دنيای طبيعی
)اکولوژی و بوم شناسی(؛ ) (۵دنيای کالن )کيھان شناسی( .بديو سپس
به تشريح فعل "تغيير دادن" میﭘردازد و برای ھر يک از ﭘنج دنيا
نحوه "تغيير" را در درجات مختلف نام میبرد .مثال برای دنيای اول
از ازدواج ،طالق ،تغيير شغل ،نقل مکان نام میبرد .تغييرات جمعی
نظير اصالحات ،انقالب ،جنگ داخلی ،ايجاد کشور جديد برای دنيای
دوم .برای دنيای سوم که با تغييرات تاريخی روبرو ھستيم از سرمايه-
داری ،دموکراسی ،ﭘيشرفت ،انترناسيوناليزم و کمونيزم نام می برد .اما
در رابطه با دنيای طبيعی و اکولوژی چيزی برای گفتن ندارد و در
مورد کيھان ھم که اصوال خارج از حيطه توان انسان است.
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بديو ﭘس اين مقدمه چينی فاضالنه و زمينهسازی الزم به ما گويد که با
توجه به نکات فوق امر تغيير دنيا فقط جزيی و موضوعی میتواند
باشد و ھيچ گاه کامل و تام نيست و از آنجا نتيجه میگيرد که دنيا را
نمیتوان تغيير داد .دقيقا میرسد به موضع ﭘسا -مدرنيستھا که عزم
جزم کرده بود که به جنگ آنھا برود .اگر قرار است که بر روايت
کالن خط بطالن کشيد و از تغييرات جزيی فراتر نرفت معلوم نيست آن
ھمه ھياھو و جنجال عليه ﭘسا-مدرنيزم برای چه بود! اگر ليوتار و
ميشل فوکو باور به ناتوانی تغيير دنيا را چھل سال ﭘيش با صراحت و
زبان قابل فھم برای ھمه بيان داشتند ،اما بديو اين نکته را با آن چنان
ادبياتی بيان میکند خواننده به سادگی مطلب را نتواند دريابد.
بديو در ادامه میگويد حال که نمیتوان دنيا را تغيير داد ﭘس بايد جمله
"چطور دنيا را تغيير داد؟" را ﭘس زده و در عوض به جای ھريک از
سه واژه " دنيا " " ،تغيير دادن؟" ،و "چطور" سه مفھوم "رخداد"،
"امر واقع" و "ﭘيآمدھا" را قرار داد .او سپس صفحاتی را صرف
توصيف و تشريح "رخداد" میکند و مطالب کتابھای قبلیاش را
تکرار میکند .اصوال يکی از شگردھای بديو اين است که بخش
بزرگی از ھر کتاب جديدش تکرار مطالب کتابھای قبلیاش است .او
در اين جا از دو رخداد جديد نام میبرد .اولی جنبش اشغال وال
استريت در اياالت متحده امريکا ،و ديگری تظاھرات ميدان التحرير
در جريان بھار عربی .او واقعه ميدان التحرير را به اين دليل يک
"رخداد" میداند که در جريان اين تظاھرات مسيحيان به گرد مسلمانان
در ھنگام اقامه نماز حلقه زده بودند تا از آنھا حفاظت کرده باشند .از
نظر بديو از آنجايی که اين عمل ،قوانين تا آن زمانی را خدشهدار
کرده بود ،قانون جديدی وضع کرد و در نتيجه يک گسست تاريخی
بود ،ﭘس يک رخداد بود و به يمن قدرت "رخداد" ما توانستيم
"ﭘيامدھای" "امر واقع" را کشف کنيم .اما بديو در نوشتن اين مطلب
کمی شتاب به خرج داد و زمانی نوشت که نه ھنوز اخوان المسلمين به
قدرت رسيده بودند تا به توصيه بديو دموکراسی را لگدمالی کنند و نه
ارتش کودتا کرده بود تا "رخداد" را به فاجعه "وانمودار" تبديل کند.
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جھانشمولی تئوری جھانشمول "رخداد" بديويی بيش از چند ماه دوام
نياورد و درﭘی کودتا ارتش مواضع بديو ھم عوض میشود .مواضع
فلسفی بديو ھمواره تابعی از تحوالت اوضاع سياسی روز بوده ،البته با
کمی ديرکرد .او در ادامه مطلب درباره تغيير دنيا مینويسد :

» ھر خوشبختی واقعی يک وفاداری است ...وفاداری به معنای
سوژه تغييرات شدن ،است .با ﭘذيرفتن ﭘيامدھای "رخداد" که
منجر به ﭘيدايش دنيای جديدی میشود که سوژه ھم خود سوژه
جديدی می شود ...ﭘس خوشبختی عبارت است از فرارسيدن
سوژگی به اندرون فرد ،سوژه ای که توانايی تبديل شدن خود را
کشف میکند«.
بديو ﭘس از نوشتن صفحاتی از اين قماش ،اين فصل را اين چنين به
ﭘايان می رساند :

» چطور دنيا را تغيير داد؟ پاسخ من حقيقت لذت بخش است:
در خوشبخت بودن است .اما بايد برايش بھايی ھم بپردازيم .که
بودن است در زمان واقعا نابسنده .يک گزينش است .يک
گزينش واقعی زندگیمان .گزينش واقعی مرتبط به زندگی
واقعی...
» آتور رمبو شاعر فرانسوی نوشت  " :زندگی واقعی غايب
است" .دراين جا ھمه تالشام در تأکيد بر اين خالصه میشود
که  :اينک با شما است که تصميم بگيريد که زندگی حقيقی
حضور دارد .خوشبختی جديدی را برگزينيد و بھايش را ھم
١١١
بپردازيد!«
اين نوشته بديو من را به ياد مفھومی نزد تونی نگری میاندازد .نگری
در کتابش "امپراتوری" ،در آن جايی که به معرفی و توضيح دو مقوله
متفاوت و متضاد "قدرت" و "توان" میﭘردازد ،مینويسد :

- Alain Badiou Métaphysique du Bonheur Réel, PUF Collection, 2015, pp.53-55.
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» "قدرت" در تالش آن است که "توان" ھای افراد را از آنھا
بگيرد ،در دوران ﭘسامدرن ،ما خود را در وضعيت فرانسوآ
قديس میبينيم که در تقابل با فالکت "قدرت" ،لذت "ھستی" را
قرار میدھد .اين انقالبی است که ھيچکس نمیتواند آن را مھار
کند ،چرا که بيوقدرت و کمونيزم ،در قالب يک عشق ھمهگير،
يک سادگی تمام عيار و يک بیگناھی تام و تمام کماکان برجا
باقی مانده است .چنين است بصيرت سرکوب ناشدنی و شادی
١١٢
سرکش يک کمونيست بودن«.
چنين به نظر می رسد که تکامل مواضع سياسی و فلسفی بديو ،البته
سوای شيوه بيان و مفھوم سازیھايش ،اقتباسی متأخر و با فاصله
چندساله از نظريات "اتونوميستھا" و " اﭘرائيستھا" ايتاليايی به
خصوص تونی نگری است.
بديو در فصل آخر اين کتاب ﭘس از ارائه يک جمعبندی از نظرات
فلسفی تاکنونیاش ،به خواننده مژده انتشار کتاب آتی خودش با عنوان "
ھستی و رخداد :درون بودگی حقيقتھا" را میدھد .او میگويد کتاب
مزبور و دو کتاب "ھستی و رخداد" و "منطقھای دنياھا " تريولوژی
فلسفی او را تکميل خواھد کرد .او ضرورت نوشتن کتاب جديدش را
چنين بيان میکند :

» جلد اول "ھستی و رخداد" به امر "ھستی" میﭘردازد و
رابطه بين "حقيقتھا" و "ھستی" را میکاود .جلد دوم "منطق-
ھای دنياھا" درباره امر "نمودھا" است و رابطه بين "حقيقت-
ھا" و "نمودھا" را توضيح میدھد .در جلد سوم "ھستی و
رخداد :درون بودگی حقيقتھا" قرار است "ھستی" و "نمود"
را از زاويه "حقيقت" مورد بررسی قرار دھد« .
کتاب با عبارت زير ﭘايان می يابد :

- Michael Hardt, Tony Negri, Empire, Exils, Paris, 2000, p.496.
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» بدين ترتيب فلسفه سه چيز است .تشخيص و شناسايی دوران
است :اين که دوران چه چيزی را ﭘيشنھاد میکند؟ بنای يک
مفھوم حقيقت برﭘايه اين ﭘيشنھاد معاصر .و دست آخر يک
تجربه ھستيانه در رابطه با زندگی حقيقی .فلسقه عبارت است
از وحدت اين سه چيز .اما در ھر زمان مشخصی ،فلسفه ،يک
فلسفه مشخصی است .آن گاه که من نگارش کتاب "ھستی و
رخداد :درون بودگی حقيقتھا" را به ﭘايان رسانم ،که از آن
طريق واقعا وحدت اين سه مؤلفه را به سرانجام خواھم رساند،
می توانم مدعی شوم  " :اين منم آن فيلسوف«.١١٣
بدين ترتيب بديو نه ھم چون افالطون ،بلکه به سان ناﭘلئون خود تاج
فلسفه را بر سر مینھد .خودستايیاش به دشواری ترک ھای دماغیاش
را میﭘوشاند .وفاداری به خودشيفتگی خود نوعی بيماری است.
بديو در ماه مه  ٢٠١۶مصاحبهای با انستيتو فرانسه در آتن انجام می-
دھد و در ﭘاسخ به يکی ﭘرسشھای مصاحبه کننده که از او میخواھد
منظوراش از " کمونيزم جديد"اش را توضيح دھد ،چنين ﭘاسخ میدھد:

» بله ،من نه فقط فکر میکنم که بايد آن را متصور شويم بلکه
تحمل دانستن اين که در گذشته مرتکب اشتباھات وخيمی ھم
شديم را ھم داشته باشيم .برای مثال ما میدانيم اين تصور
اشتباھی است که قدرت دولتی راه حل ھمه مسائل رھائی می-
باشد .ما میدانيم که حتی اگر از طريق قھر برنده شويم اين به
معنای اين نيست که قھر ابزار روزمره حکومت است .ما می
دانيم که برای يک سازمان سياسی ،يک حزب اين چيز خوبی
نيست که کامال در دولت ادغام شوند .اين ادغام در خدمت در
شرکت ندادن و کنار گذاشتن مردم در ﭘروژه است که سرانجام
ترور و ارعاب ببار میآورد .ما به يک چند عنصری از
ارزيابی مھم در رابطه با مرحله اول کمونيزم رسيده ايم ،مرحله
ای که من فکر میکنم که به واقع ﭘيروزی انقالب کامال بر آن
- Je suis le Philosophe
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چيرگی داشت .اساسا کل تاريخ سده بيستم عبارت است از
گروهھای سياسی که متقاعد شده بودند که روشھايی که به
ﭘيروزی انقالب منجر شدند ھم ھمان روشھايی میتواند باشند
که توسط شان دنيای نو را می توانند بنای کنند .اما اين امر
حقيقت ندارد .روشھايی که عليه دشمن بهکار گرفته میشود
ھمان روشھايی نيستند که برای بسيج دوستان مورد استفاده
قرار میگيرند .ما با قھر میتوانيم بر دشمن غلبه کنيم – و در
ﭘاره موارد مجبور ھم ھستيم  -اما دوستان را نمیتوانيد با زور
مجبور کنيد که آن چه را که از آنھا طلب میکنيد انجام دھند.
از اين ھا بايد تمام درسھا را استخراج کنيم .به نظر من درس
اصلی اين است که نبايد ھمه چيز را در دو نکته خالصه کنيم
بلکه در سه نکته .اول آن که بايد يک جنبش تودهای باشد ،کاری
ھم به ندانم کاریھا و بوالھوسیھايش نداشته باشيم ،از جمله در
مرحله انکشافاش .کارگران ،جوانان بايد بتوانند خود را بسيج
کنند و آنچه که برای گفتن دارند ،بيان کنند ،آن زمان که آنھا
فکر میکنند که اوضاع و احوال میطلبد .جنبش تودهای بايد
ھمواره نفس بکشد ،برخالف گذشته که خفهاش کردند .درس
دوم آن که تا زمانی که نتوان دولت را کامال سرنگون کرد و يا
با چيز ديگری تعويضاش کرد ،به ھر حال بايد به طريقی
دولت را اداره کرد .و سرانجام درس سوم اين که بايد تشکيالت
وجود داشته باشد – يک سازمانی بين آن دو }بين جنبش تودهای
و دولت{ .يعنی تشکلی که بهطور ھمزمان ھم نسبت به جنبش
تودهای موجودی داخلی باشد و ھم در رابطه با دولت تا حدودی
ازقدرت برخوردار باشد«. ١١٤
چنين به نظر میرسد که بديو بی آن که تاکنون به صراحت گفته باشد،
مواضع سياسیاش خجوالنه و به سرعت وارد مرحله جديدی میشود.
- Alain Badiou on politics, communism and love:
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بدين معنا که ھرچه بيشتر از مواضع " فاصله از دولت" و " نه به
تشکيالت" دوره سوماش دور میشود .حال بديو معتقد است که ديگر
نبايد از دولت فاصله گرفت و بلکه بايد به نوعی در اداره امور دولتی
شرکت کرد و از اين رو آستينھا را باال زد و تشکيالت راه انداخت.
تغيير موضع بديو ﭘيامد فروکش کردن جنبشھای خودجوش سالھا
اخير در دنيا ،سترونی "شبھای ايستاده" ﭘاريس و سرخوردگیاش از
آنھا از يک سو ،تحرک چشمگير جنبش کارگری در فرانسه و ميزان
باالی درجه رزمندگی آن از سوی ديگر است .از اين مواضع اخير
بديو رايحه نوعی رفرميزم کھنه و نخ نمای سده نوزدھمی به مشام می-
رسد ،اشکال در اين است که سالھا است که فضا سياسی از اين
رايحهھا بی بو و بی خاصيت نه فقط اشباع شده است بلکه اصوال نيمی
از مشکالت از اين دست راه حلھا ناشی شدهاند .به ھر حال جای ھيچ
واھمهای نيست ،چرا که برد ﭘيامدھای سياسی اين تغيير مواضع از
کالسھای درس و سمينارھای استاد فراتر نمیروند.
ھگل مدعی بود که فلسفه يک فيلسوف تا حدودی بيوگرافی خود آن
فيلسوف است .اين گفته ھگل دست کم درباره بديو صدق میکند .تو
گويی انسانگرائی بورژوائی دوران کھولت بديو ﭘادزھر و شايد ھم آب
توبهای است بر استالينيزم دوران جوانیاش )مراجعه کنيد به يادداشت
شماره .(۶

ﺑﺪﻳﻮ ﻭ ﺍﻓﻼﻃﻮﻥ
ھدف من در اين بخش نشان دادن اين نکته است که دستگاه فلسفه بديو
در واقع يک وانمودار دستگاه فلسفه افالطون است ،به زبان بديو يک
رخداد فلسفی باسمهای ،يک تقليد ناشيانه و ناصادقانه.
بديو در دومين مرحله از تکامل فکریاش ،يعنی در فاصله سقوط باند
"چھارنفره" در انقالب فرھنگی چين تا فروﭘاشی شوروی ،در طی
سالھای دور شدناش از مائوئيزم ،که نظرياتاش در باره "حقيقت"،
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"رخداد" " ،جھانشمولی" شکل میگيرد ،سيستم فلسفیاش را با

برجسب کلی " يک ژست افالطونی" مشخص میکند و خود را "يک
افالطونگرای ظريفانديش" میخواند .١١٥در اين مرحله بديو زيرنفوذ
کتاب "فيدون" افالطون است و ھنوز کمترين نشانهای از تأثير کتاب
"جمھوری" افالطون نزد بديو مشاھده نمیشود.
در مرحله سوم ،در سالھای دھه  ،١٩٩٠سالھای ﭘيروزی سرمايه-
داری و افول آراء مترقی ،بديو چندی ﭘس از ترک کردن محفل "تشکل
سياسی"اش است که کتاب "فرضيه کمونيستی" را مینويسد ،کتابی
کامال تحت تأثير فلسفه سياسی افالطون در کتاب "جمھوری" است.
بديو در کتاب "مانيفست دوم برای فلسفه" ،که ﭘس از کتاب "فرضيه
کمونيستی" نوشت ،مینويسد :

» در اولين کتاب "مانيفست برای فلسفه" من تالش فلسفیام را
يک "ژست افالطونی" ناميدم و خصيصه فلسفهام را با عبارت
متناقض "افالطون گرايی ﭘرگانه" تعريف کردم .در اين
مانيفست دوم ارجاع به افالطون کماکان اساسی است وليکن
جھتگيری متفاوت است .بيست سال ﭘيش میخواستم با توسل به
افالطون عليه افالطون -ستيزی سده بيستم مبارزه کنم و برای
اين مھم به دو موضوع مجھز شدم  :نخست ارجاع به اھميت
ھستیشناسی رياضيات ،عليه توسل به بالغت و سخنوری
توسط سوفيست ھای قديمی و مدرن و عليه شاعری؛ دوم ايقان
به وجود آن چيزی که بر آن میتوان حقيقتھای "مطلق" نام
نھاد ،يعنی مبارزه عليه باور به ﭘايان متافيزيک و يا درگذشتن
از آن ،و برای حفظ جاه طلبیھای متافيزيک کالسيک ...
» امروزه دو موضوع تکميلی ظاھر شدهاند که قرابت من با
افالطون را تشديد میکنند .نخستين شک فلسفی و مبارزه عليه
تبليغ برای "دموکراسی" ،تبليغی که ھم مسلط است و ھم جنگ
طلب .افالطون نخستين فردی است که مبارزه سيستماتيک عليه
دموکراسی را ﭘيشنھاد داد و ما ھم چاره ديگری جز دنبال گرفتن
- Alain Badiuo, Manifeste pour la philosophie
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کار او نداريم .البته کامال يک نقطه نظر را بايد ﭘی بگيريم ،اما
بسيار شگرف است که دست کم در رابطه با اشرافيت رھبران
راه حل ﭘيشنھادی افالطون از نوع کمونيستی است...
» دومين موضوع نو" ،ايده" است ...دست آخر اين دومين
مانيفست از ضرورت دومين " ژست افالطونی" دفاع میکند.
نه از " افالطون گرايی ﭘرگانه" ،ھر چند که ھنوز اعتبارش به
قوت خود باقی است ،بلکه از "يک کمونيزم ايده" «.١١٦
برای فھم منظور بديو الزم میبينم که بطور کوتاه به معرفی دستگاه
فلسفی افالطون بپردازم .برای آشنايی بيشتر با ديدگاه فلسفی افالطون
خواننده را به فصل  ١٢کتاب " ﭘيدايش و تکوين خرد در تاريخ"،
نوشته من ارجاع میھم.١١٧
در کانون فلسفهی افالطون مقولهی "خير" قرار دارد .اما مقولهی
"خير" نزد افالطون به مراتب وسيع و جھانشمول بوده و صرفا به
حوزهی اخالق محدود نمیشود .نزد افالطون اين ايده کليهی حوزهھا
فلسفی را دربر میگيرد چرا که از نظر او شروع و غايت ھستی دنيا
براساس ايدهی "خير" است بطوری که ايدهی "خير" نه تنھا در کليهی
ايدهھای ديگر وجود دارد بلکه بر تارک آنھا قرار دارد .آغازگاه ھمه
چيز "خير" است و ﭘيش از آن چيزی وجود نداشته است .افالطون
میگويد که تنھا در ﭘرتو نور "خير" است که انسان به شناخت دست
میيابد ،از نظر او "خير" ھمان نقش خورشيد را دارد :خورشيد به
اشياء مرئی نه فقط قابليت مرئی بودن شان را میبخشد ،بلکه ھم چنين
موجب تکوين ،تکثير و تغذيهی آنھا ھم میشود) .نگاه کنيد به "تمثيل
غار" در صفحه  ٢٠٩در ھمان کتاب(.
افالطون برای شناخت به لحاظ ايجابی سه ويژگی قائل میشود (١) :به
116 - Alain Badiuo, Second manifeste pour la philosophie, p. 137.

 - 117ھوشنگ سپھر ،ﭘيدايش و تکوين خرد در تاريخ و ريشه ھای اجتماعی آن ،جلد نخستين ،از
اسطوره تا ﭘيدايش خرد) ،شھر– دولت ھای يونانی( ،نشر طليعه:
http://www.hks-iran.org/sepehr/pensee_rationnelle_v1.html
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دست آمدنی است؛ ) (٢خطاناﭘذير بايد باشد؛ ) (٣بايد دربارهی امر
واقعی باشد .يک شناخت حقيقی ھرسهی اين ويژگیھا را بايد داشته
باشد .اما او معتقد است که نه ادراکات حسی از اين خصايص
برخوردارند و نه باور درست انسان يعنی "گمان" )ظن( .از يک سو
از ﭘروتاگوراس باور به نسبی بودن حواس و ادراکات حسی را
میﭘذيرد ،وليکن کلی بودن و جھانشمول بودن اين نسبی بودن را
نمیﭘذيرد ،بوارون نظر سوفسطائيان که نسبیگرا بودند و معتقد بودند
که شناخت دارای متعلق ثابت و ﭘايداری نيست .از سوی ديگر از
ھراکليت اين را میﭘذيرد که متعلقات ادراک حسی ھمواره درحال
تغيير و شدن ھستند بنابراين اينان نمیتوانند متعلقات شناخت حقيقی
باشند .بدين خاطر از نظر او ادراکات حسی شناخت جزئی ھستند که
قوانين اشان دائم دستخوش تغييرند به ھمين خاطر بود که سوفسطائيان
به اين نتيجه رسيده بودند که معرفت حقيقی وجود ندارد.
نظريهی شناخت نزد افالطون ،بر اين مبنا قرار دارد که موضوع
مورد شناخت بايد ثابت و جاودانه باشد .اما از آن جايی که در اين
دنيای مادی ھيچ چيز نامتغير و دائمی نيست ،شناخت ثابت و ﭘايدار را
بايد در ورای اين دنيای مادی فانی و ﭘست جستجو کرد .افالطون برای
خروج از اين بنبست و حل معضلاش ،به موازات دنيای مادی
ملموس يک دنيای خيالی ديگری را مفروض میدارد .او دو دنيايش را
اين چنين تشريح میکند :
 - ١دنيای محسوسات :دنيايی متشکل از اشياء مادی محسوس توسط
حواس انسان ،يعنی ھمين دنيايی که ما انسانھا در آن زندگی میکنيم،
دنيايی که ھمواره دستخوش تغييرات است و از اين رو دنيايی ﭘست و
فانی است؛
 - ٢دنيای مثلھا :دنيايی که در واقع جوھر دنيای محسوسات است،
دنيايی غيرمحسوس توسط حواس انسان عادی و تنھا توسط "عقل"
فيلسوف قابل شناخت است :دنيای "مثل"ھای نامتغير و جاويدان.
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از نظر افالطون دنيای محسوسات تابع و منقاد دنيای معقول مثلھا
قرار داشته و وجودش ھم به لحاظ اخالقی و ھم به لحاظ ھستیشناسی
وابسته و تحتالشعاع دنيای مثلھا است و در واقع يک نسخهی بدلی
است از يک اصل .نظريهی "مثلھا" نزد افالطون عبارت است از
باور به وجود يک دنيای نامرئی فرضی متشکل از گوھرھای
غيرمادی جاودانی و تغييرناﭘذير)در زبان فارسی آن را مثل ،ايده ،مينو
مینامند( .افالطون اين "مثلھا" و يا "ايدهھا" را سرنمونه ھا و
الگوھای اشيای دنيای مادی مرئی میداند که صرفا در اذھان نبوده
بلکه بطور عينی وجود خارجی دارند ،موجودات عينیای که ھم مستقل
از عامل شناسائیاند و ھم مستقل از نحوه و يا قابليت عمل شناسائی
توسط اين عامل .درنتيجه اين دنيای "مثلھا" نه منتج کنش ذھنی
انديشهی انسانی است و نه محصول آن ،بلکه واقعيت عينی دارد .نزد
افالطون "کليات ذھنی" ھستیای مستقل و جدا از اشياء خاص ﭘيدا
میکنند .برای مثال برای افالطون تجسم يک دايره در ذھن ،يعنی
"ايدهی دايره" ،نه تنھا از کليهی اجسام مادی گرد مستقل است بلکه
اصوال خود اين "ايده" در خارج از ذھن واقعا وجود دارد .به ھمين
خاطر فلسفهی او را "ايدهآليزم عينی" مینامند.
در کتاب دھم جمھوری افالطون داستانی موسوم به "تمثيل غار"
را بيان میکند و ھدفش توضيح و فھماندن نظريهی دو دنيایاش است.
در غاری تعدادی انسان درحالی که به ھم ديگر زنجير شدهاند ،رو به
ديواری که بر روی آن ﭘردهی سفيدی قرار دارد ،نشستهاند .اين
انسانھای دربند ھميشه رو به ديوار بودهاند و ھيچ گاه ﭘشت سر خود
را نگاه نکردهاند .در ﭘشت اين افراد آتشی روشن است و در فاصلهی
بين انسانھا و اين آتش اجسام متحرکی قرار دارند و سايهشان به روی
ديوار میافتد .در اين ميان ،ناگھان زنجير از ﭘای يکی از اين زندانيان
گسسته میشود و آن شخص به عقب برمیگردد و ﭘشت خود را
میبيند .او با مشاھدهی نور آتش تحريک میشود و از غار بيرون
میرود .در خارج از غار چشماش به خورشيد میافتد و تازه متوجه
میشود که دنيای واقعی جز آن چيزی است که در داخل غار قرار
داشت و حقايق دنيا چيز ديگری است! مرد سرمست از بادهی کشف
خود به غار بازمیگردد تا ھمبندھای ﭘيشين را از اين خبر نويد بخش
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مطلع سازد .اما زندانيان نادان غار به جای آن که خبر جديد را بپذيرند،
با ھم متحد شده و او را میکشند ،چراکه اين خبر به ھيچ وجه برایشان
قابل تحمل نيست و نادانیشان را نمیتوانند بپذيرند.
در افسانهی غار عنصرھای نمادين زيرين را میتوان به روشنی
شناسايی کرد؛ غار :نماد دنيای محسوسات؛ روشنايی :در خارج غار
نماد دنيای معقوالت؛ زندانيان :درون غار نماد انسانھای عادی ،در بند
باورھای رايج؛ زندانی از بند رسته :نماد فيلسوف ،به ويژه سقراط که
به واسطهی خردش کشته میشود؛ برکشيدن زندانی از بند رسته از
سربااليی دشوار :نماد فرآرفتن نفس )روح( از دنيای ظاھری و رسيدن
به دنيای واقعی؛ تصاوير و سايهھا بر ديوار غار :نماد ظاھر فريبندهی
دنيای محسوسات؛ موجودات و اشيای در خارج از غار :نماد "ايدهھا"؛
خورشيد :نماد "ايدهی خير" ،مھمترين و برترين "ايده".
افالطون در کتاب "فيدون" آنچه را که در باال بطور اختصار گفته
شد ﭘيگيرانه گسترش میدھد .او میگويد اگر از خود بپرسيم که علت
يک چيز چه میباشد سرانجام به جوھر آن چيز میرسيم – واژهی
يونانیای که برای جوھر بهکار میبرد " "eidosاست که در زبان
يونانی ھم به معنای "ايده" است و ھم "شکل" )مثل و يا صورت( .در
فلسفهی ايدهآليستی ،رابطهی بين ھستی و انديشه وارونه میشود و اين
رابطه به جای آن که بر روی ﭘا قرار داشته باشد بر روی سر قرار
دارد .يک ايدهآليست برای آن که ايدهآليست باشد ھمواره و از سر
ناچاری وارد فرآشد گمراه کننده و سفسطه آميزی میشود بدين معنا که
او نخست دنيای مادی خارج از خودش را به دنيای نمودھا مبدل
میسازد  -يک ادعای تخيلی صرفا ساخته و ﭘرداختهی ذھناش -سپس
مدعی میشود که اين دنيای تخيلی مخلوق ذھنش واقعيت عينی داشته و
دست آخر تا به آن جا ﭘيش میرود که مدعی میشود که ھستی واقعی
تنھا در انحصار اين موجودات خيالی بوده و اشياء مادی دنيای مادی
ھيچ گونه تأثيری بر آنھا ندارند!
افالطون در ابتدای کتاب "جمھوری" با نظريات رايج دربارهی عدالت
برخورد کرده و با روش جدلی به رد آنھا میﭘردازد .اين نظرات
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مردود از ديد افالطون به سه دسته تقسيم میشدند (١ :عدالت به
معنای"حق را به حقدار دادن"؛  (٢نظريهی سوفسطاييان که معتقد
بودند عدالت ھم چون ديگر مفاھيم اجتماعی -اخالقی امری نسبی است
و تابعی از متغير طبقهی حاکم در جامعه؛  (٣و نظريهی ديگری که
عدالت را نوعی "اجماع" و توافق جمعی در جامعه میديد .او ﭘس از
رد ھر سهی اين نظريات خود به تعريف عدالت میﭘردازد و برای اين
منظور در ابتدا به تشريح روح )نفس( آدمی میﭘردازد.
به لحاظ سياسی انديشهی افالطون بسيار محافظهکارانه و ضد
دموکراسی بود .مرگ سقراط که حکمش را دادگاھی صادر کرد که
ھمهی اعضای انتخابيش از مردم عادی بودند ،از نظر افالطون به
بھترين وجھی ثابت کرد که مردم عادی "حيوانات بیشعوری" بيش
نبوده و به ھيچ وجه صالحيت و شايستگی دخالت در امور سياسی را
ندارند .تنفر افالطون از دموکراسی امر بسيار شناخته شدهای است .او
تمام مشکالتی که آتن در آن دوران با آن روبرو بود را از چشم
دموکراسی سياسی آتن میبيند.
کتاب "جمھوری" که به اين مسئله میﭘردازد با گفتوگويی بين سقراط
و سفالوس شروع و با طرح اين ﭘرسش که "عدالت" چيست؟ گفتوگو
را به جلو میبرد و در ادامهی مطلب به مسألهی حکومت کردن
میرسد .ھرچه گفتوگو جلوتر میرود بيشتر معلوم میشود که ھدف
افالطون از اين تجسس و ﭘژوھش خالصی از "باور" و "گمان"
) (doxaو ھموار ساختن راه برای دستيابیبه "معرفت" )(épistème
است .چرا که به وارونه "گمان" که شناختی نسبی و متغير است –
"معرفت" شناخت و دانايی جھانشمول و نامتغير بوده و از اين رو
ھمهی شھروندان خود را ناچار به ﭘذيرش آن خواھند ديد و متعھد به
تحقق آن .اين عدالتی که سقراط درصدد يافتنش است در يک کردار
عادالنهی يک فرد عادل و يا يک نھاد عدالت گستر جای ندارد ،تمام
اين موارد مشخص چيزی جز بازتاب بیرنگ و روی عدالت واقعی
نيستند .فقط "مثل عدالت" است که واقعا عدالت حقيقی است چرا که
عام و ابدی است و نه عدالتھای خاص که ميرا میباشند .اما فھم و
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درک رسيدن به چنين واقعيتھايی نياز به دقت بسيار دارد ،يعنی آن
سفر فلسفیای که سقراط ھمراھاناش را ھدايت میکند.
بخشھای نھم و دھم کتاب "جمھوری" افالطون دقيقا به اثبات نکات
فوق اختصاص دارد .وی به بررسی چھار نوع حکومت فروتر )در
مقايسه با جامعهی ﭘيشنھادی خودش( میﭘردازد و انواع حکومتھايی
که آتن در طی دو سدهی گذشته با آنھا روبرو شده بود را مورد
بررسی قرار میدھد .او درواقع از آن چه که به لحاظ سياسی بر آتن
گذشته بود يک فلسفهی سياسی میسازد.
افالطون میگويد که در ابتدا حکومت با اشراف است که امری طبيعی
است .ﭘس از مدتی دو طبقهی فرادست جامعه برای چنگ انداختن بر
اموال طبقهی فرودست با يکديگر متحد شده و حکومت اشراف
جایاش را به حکومت متفاخران میدھد که مؤيد سلطهی عنصر
"ھمت و اراده" است .سپس اين نوع حکومت ھم به واسطهی طمع و
ثروتاندوزی فرمانرواياناش به حکومت متنفذين و توانگران متحول
میشود که در آن قدرت سياسی بطور مستقيم به وضعيت مالی و
ثروت وابسته است .آنگاه در اثر فقر و درماندگی ناشی از اين
حکومت ،بينوايان طغيان کرده ،توانگران را سرنگون کرده و حکومت
مردمساالری يا حاکميت شھروندان ،که بدترين نوع حکومتھا است به
وجود میآيد .از ديد افالطون حکومت مردمساالری به اين خاطر
شريرترين حکومتھا است که عشق و عالقهی وآفر تودهھای
فرودست به آزادی و برابری ،به اذيت و آزار بيش از حد صاحبان
ثروت میانجامد و باعث آن میشود که از ميان تودهھا قھرمانان عوام
فريبی سربرآورند که با نوعی کودتا دموکراسی را سرنگون کرده و
حکومت خودکامگان را به وجود میآورند .اين حکومت ھم به نوبهی
خود به حکومت اشراف میانجامد .بدين ترتيب تغيير اين حکومتھا
يک سير دايروی بستهای را طی کرده و تکرار میشوند .از اين رو
ھمگی آنھا فاسد ھستند.
ھمهی تالش افالطون برای اثبات اين نظريه است که سقوط ھر يک از
اين نظامھا و جايگزين يک ديگر شدنشان امری اجتناب ناﭘذير است
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چرا که ھمهی آنھا حکومتھای ﭘستی بوده و برطبق موازين علمی
نمیباشند .افالطون از زبان سقراط مخاطب خود را متقاعد میسازد که
حکومت کردن يک مھارت خاصی را میطلبد ،بايد آن را آموخت،
نظير طبابت و يا نواختن يک آلت موسيقی .از اين رو او طرح يک
حکومت آرمانی بر ﭘايهی دنيای "مثلھا" را میريزد.
به مثابهی يک آزمايش فکری )در تخيل( او در ابتدا دست به اختراع
يک آرمانشھر )شھر ايدهآل( میزند و آن را "کالی ﭘليس" ١١٨مینامد
که به معنی "نيک شھر" است .شھری که شھروندانش از مھارتھای
مختلف برخوردارند ،در کمال صلح و آرامش به توليد اشياء و چيزھای
مختلفی که جامعه برای ادامهی زندگی به آنھا نياز دارد ،میﭘردازند و
آنھا را با يکديگر مبادله میکنند .او استدالل میکند که انسان موجودی
اجتماعی است و از آن جايی که به تنھايی خودبسنده نيست نه تنھا بايد
تقسيم کار وجود داشته باشد بلکه اصوال تقسيم کار و سازمانيابی
اجتماعی موجود بايد آگاھانه باشد.
بطور خالصه آرمانشھر ﭘيشنھادی افالطون جامعهای است به شدت
منضبط با ساختاری ھرمی بر اساس گزينشھای دقيق طبقاتی متشکل
از سه طبقه .در رأس اين ھرم "ﭘادشاه  -فيلسوف" قرار دارد .بالفاصله
ﭘس از آن طبقهی "ﭘاسداران" فلسفه آموخته قرار دارند )فلسفه به
معنايی که آن دوران از آن دريافته میشد( .تودهھای توليد کننده و
سازنده در ﭘايينترين سطح اين نظام قرار دارند و تنھا وظيفهشان توليد
آن چيزھايی است که جھت تداوم جامعه الزم ھستند .بردگان ھم
علیرغم اين که اکثريت جامعه را تشکيل میدھند وليکن به مثابهی
موجودات مادون انسانی در اين طبقه بندی جايی ندارند.
در اين نظام از قوانين نشانهای نيست و يک "ﭘادشاه  -فيلسوف" وجود
دارد که وظيفهاش حکومت کردن با صدور فرامين است .وظيفهی
ﭘاسداران ھم نظارت بر اجرای دقيق فرامين توسط تودهھای توليد کننده
است .در اين شھر سربازان که او آنان را "ﭘاسداران نظام" مینامد از
- Kallipolis
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جايگاه برجستهای برخوردارند و طبقهی حاکم را تشکيل میدھند.
بخش مھمی از اين کتاب به ﭘرورش و آموزش ﭘاسداران اختصاص
دارد توضيح میدھد که ھيئت حاکمه و "فيلسوف  -ﭘادشاه" چگونه از
بطن اين ﭘاسداران بيرون میآيند.
اين که چرا ﭘادشاه بايد يک فيلسوف باشد را اينچنين استدالل میکند که
از آن جايی که تنھا دنيای "مثلھا" دنيای واقعی است و نه اين جھان
مادی ،و از آن جايی که تنھا فيلسوفان قادر به شناخت "مثلھا"
میباشند ،ﭘس ﭘادشاه بايد يک فيلسوف باشد.
افالطون به ھيچ وجه ضرورتی برای توجيه نابرابریھای اجتماعی و
وجود طبقهی حاکم و بردگان در جامعه نمیبيند بلکه صرفا آن چه را
که در يونان باستان وجود داشت دربست میﭘذيرد و الگوی جامعهی
آرمانیاش قرار میدھد .ھمان گونه که گفته شد او نقش فرمانروايان و
ﭘاسداران را اجرای عدالت میداند .اما ببينيم عدالت از نظر افالطون
چيست؟ :

»عدالت يعنی اين که ھرکسی وظيفهای که به او محول شده را
به خوبی انجام دھد ...وظيفهی ﭘاسداران اين بايد باشد که با
درايت ،فضيلت ،شجاعت و انظباط اين عدالت را متحقق
سازند ...عدالت عبارت است از مھار کردن و لگام زدن بر
اميال اکثريت مردم فرودست به کمک درايت اقليت برتر« .
از نظر افالطون اما اين اکثريت فرودست چه کسانی ھستند :کليهی
افراد جامعه به غير از فيلسوفان و ﭘاسداران ،يعنی کليهی مردان توليد
کننده ،کودکان ،زنان ،بردگان و اکثريت قابل مالحظهای از مردان آزاد
فاقد حقوق شھروندی .تنھا ﭘاسداران ھستند که میتوانند برای فيلسوف
شدن آموزش ببينند .آنھا برای اين که عادل باشند بايد عدالت را
بياموزند و برای اين منظور بايد فلسفه بياموزند تا به حقيقت دست يابند.
مھمترين خصيصهی ﭘاسداران اين است که آنھا تنھا کسانی ھستند که
بر "مثلھا" شناخت دارند و غايت آرمانشھر ھم تربيت ﭘاسداران بايد
باشد ،آن ھم برای آن که آنھا بتوانند "مثلھا" را بشناسند .ويژگی ديگر
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ﭘاسداران وضعيت اجتماعیشان است .او مقررات خاص و سختی را
برای آنان تعيين میکند .به ﭘاسداران توصيه میکند که از ثروت
اندوزی اجتناب ورزند و مالکيت خصوصی را فقط برای طبقهی
فرودست جامعه مجاز میداند .استدالل افالطون اين است که با توجه
به سرشت ﭘاسداران و نيز تعليم و تربيتی که ديدهاند تنھا آنھا قادرند
دربرابر اميال نفسانی و شھوات مختلف خويشتنداری از خود نشان داده
و از مالکيت خصوصی چشم ﭘوشی کنند .آنان اين فداکاری را صرفا
به خاطر "خير ھمگان" و با رضايت خاطر انجام میدھند چرا که
فرودستان به واسطهی سرشت ذاتیاشان قادر نيستند بر اميال
خودخواھانه و بر نفس اماره اشان غلبه کنند.
اما تحقق اين ھمه در گروی آن است که فرمانروا "عاقل" باشد و
ﭘاسداران "شجاع" ،و اين ناممکن است مگر با آموزش و تربيت افراد
برای چنين نقشھايی .از اين رو امر آموزش و ﭘرورش در نظام
افالطون اھميت ويژهای دارد .نظام آموزشی آھنينی بايد ايجاد شود تا
در مرحلهی نخست طی سالھای طوالنی به تربيت و ﭘرورش
ﭘاسداران آتی بپردازد و در گام بعدی نخبگان ﭘاسدارانی که با موفقيت
امتحانات را ﭘشت سر گذراندهاند به مدت بيست سال ديگر آموزش
عملی و نظری دھند تا فرمانروايان آتی از ميان آنان بيرون آيند .و تمام
اين امور يعنی آموزش طوالنی و با انظباطی آھنين از وظايف
حکومت است.
بدين ترتيب افالطون ،در مواجھه با تضادھای طبقاتی موجود بين افراد
زمينی ،آرمانشھری را ﭘيش مینھد و در مرکزش "خير عمومی" را
قرار میدھد که جايگاھش در آسمانھا است و انسان عادی را به آن
دسترسی نيست .نظام برده داری يونان و يا به بيان دقيقتر شکل
سازماندھی جامعهی ﭘادگانی اسپارت که رقيب آتن بود و به خوبی به
ھمهی مشکالتاش واقف بود را جالئی ملکوتی میدھد و تالش در
جاودانه کردن آن دارد .افالطون آکادمی خود را دقيقا با ھمين ھدف
تأسيس کرد .حتا در دو مورد به تالشی ناموفق دست زد تا نظريهی
خود را در عمل ﭘياده کند و طرح "فيلسوف  -ﭘادشاه" خود را در
جزيرهی سيسيل به مرحلهی اجرا درآورد .ناکامیاش موجب شد تا به
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ايجاد يک آکادمی نظری بسنده کند حتا در اوآخر زندگی به اين نتيجه
میرسد که عقل و عمر انسان برای تحقق آرمانشھر ﭘيشنھادیاش
کفايت نمیکند و چنين میگويد :

» ...شايد طرحی که انداختهام جايگاھش در آسمانھا بايد باشد،
در جايی که شايد کسانی وجود داشته باشند که قلبھایشان از
ذوق و شوق الزم برخوردار بوده و عقلشان توانايی آموختن و
فھم آن را داشته باشند .اما اين که اصوال يک چنين حکومتی
وجود دارد و يا اين که در آينده میتواند به وجود آيد ،به ھيچ
وجه حائز اھميت نيست .به ھرحال اين تنھا نوع حکومتی است
که من حاضرم در سياست گذاریھايش شرکت داشته باشم«.
افالطون در اواخر زندگی اش ﭘس از نااميد شدن در تحقق و ﭘياده
کردن طرح حکومتی "ﭘادشاه  -فيلسوف"اش ،در کتاب "قانون" که
آخرين نوشتهاش است از ايده آرمانشھرش دست میکشد و تا حدودی
از ضرورت وجود قانون مدون و حکومت متکی بر قانون سخن
میگويد.
بوارون فيلسوفان نخستين يونان که در مجموع ماترياليست بودند و
طبيعت نقطهی شروعشان بود ،افالطون آگاھانه به دنيای محسوسات
ﭘشت کرد .برای او آغازگاه دست يابی به حقيقت ،نه تجربه و مشاھده
بلکه رياضی و استنتاج عقلی بود .افالطون بر سر آکادمیاش اين جمله
را حک کرده بود " :آن کس که ھندسه نمیداند حق ورود ندارد" .برای
افالطون رياضيات و به ويژه ھندسه يک تجربهی صرفا فکری يعنی
نظری بود و از ھمينرو وجود ھرگونه ابزاری نظير خطکش و يا
گونيا در آکادمیاش ممنوع بود .او به شاگردانش میآموخت که
ستارگان را نه آن چنان که ھستند بلکه آن چنان که بايد باشند ،مورد
مطالعه قرار دھند .جوھر فلسفهی افالطون ،صرف نظر از روش
ديالکتيکیاش ،درمجموع بسيار محافظهکارانه است و جھانبينی قشر
نخبگان و اشرافيت يونان دوران بردهداری درحال زوال را بازتاب
میکرد .افالطونيزم الگوی اصلی تمام مکاتب ايدهآليزم فلسفی است .در
اين مکتب فلسفی دنيا به دو بخش نابرابر تقسيم میشود :دنيای ھستیھا
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)حقايق( که واقعی است و دنيای ظواھر )نمودھا( که توھم و دروغ.
نزد افالطونيان آن چه واقعی است حقيقی ھم است " .ايده دايره" ھم
واقعی است و ھم حقيقی ،در حالی که "شئی گرد" غيرواقعی و توھم.
با يک خوانش دقيق تر نوشته ھای بديو و مقايسه آن با نوشتهھای
افالطون ،تقارن يک به يک بين مراحل سه گانه تحول فلسفی بديو با
مراحل سه گانه نزد افالطون را میتوان مشاھده کرد ،البته با در نظر
گرفتن يک فاصله زمانی  ٢۵سدهای .اھميت رياضيات برای ھر دو
آنھا و شباھت بين مفاھيم ﭘشت مقوالت و واژهھای مختلف نزد اين دو
بسيار چشمگير است .برای نمونه نزد بديو "تئوری مجموعه ھا" و
مقوالت "ايده"" ،حقيقت"" ،رخداد"" ،سوژه وفادار" ،و "فرﺿيه
کمونيستی" شباھتھای بسياری به ھندسه و مقوالت "مثل"" ،خير"،
"خورشيد"" ،پاسداران" ،و "کالی پليس" افالطونی دارند ،شباھتی که
با توجه گفتهھای خود بديو برحسب اتفاق و "شانس" نمیتواند باشد!
به نظر میرسد که بديو در آخرين مرحله تحول تاکنونی نظرياتاش
در ﭘی مھمترين بحران سرمايهداری در بعد از جنگ جھانی دوم  -ھم
چون افالطون که در سال ھای ﭘايانی زندگیاش از نظرات در کتاب
جمھوری ﭘس نشست و کتاب "قوانين" را در رابطه به لزوم حکومت
بر اساس قانون نوشت – و در نوشتهھای اخيرش از مرادش افالطون
کھن سال ﭘيروی میکند و نظريات ﭘيشيناش را خجوالنه ﭘس میگيرد.
در يک جمله مراحل تحول انديشه بديو را در چرخش از مائوئيزم
استالينی ابتدا به کمونيزم افالطونی و سرانجام به ليبراليزم نيھيليستی
میتوان تشخيص داد.

ﻭﺍﭘﺴﻴﻦ ﺳﺨﻦ
از اوايل نيمه دوم سده بيستم نقش اصلی دانشگاه در غرب بتدريج
دگرگون میشود .اين فرايند خود ﭘيآمد گذار وجه توليد سرمايهداری از
دومين به سومين مرحله تاريخیاش موسوم به "سرمايهداری ﭘسين"
است .در سرمايهداری ﭘسين اين تغييرات در دو وجه عمده خود را
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متجلی میسازند (١) :تقاضا برای نيروی کار متخصص فنی در
صنعت و بوروکراسی دولتی فربه شده؛ ) (٢برآوردن نيازھای
روزافزون تقاضا برای آموزش عالی در اثر رشد استانداردھای
زندگی ،گسترش طبقه متوسط ،ازدياد کارگزاران دولتی ،و ھمچنين
کارگران يقه سفيد و به ميزان کمتری حتی کارگران ماھر يقهآبی ،که
تحصيالت دانشگاھی را وسيلهای برای دستيابی به ﭘيشرفت اجتماعی
میدانستند .رشد سريع دانشگاه ،نه فقط مبين فزونی گرفتن شديد تقاضا
بلکه ھم چنين معرف گسترش عرضه نيروی کار فکری ھم بود.
رابطه بين سومين انقالب صنعتی و رشد تقاضا برای کار فکری ،و
اصالح تکنوکراتيک دانشگاه چنان آشکار و بديھی است که نيازی به
توضيح ندارد .بدين ترتيب يک "بازار فروش نيروی کار" برای فارغ
التحصيالن دانشگاه به وجود آمد .اين قانون عرضه و تقاضا در بازار
است که دستمزد کارگران فکری را تعيين میکند ،دقيقا شبيه تعيين
دستمزد کارگران يدی در دويست سال ﭘيشتر .بدينسان فرآشد
ﭘرولتريزه شدن نيروی کار فکری شکل میگيرد .ﭘرولتريزه شدن
صرفا تحديد توان مصرف نيروی کار فکری و يا کاھش استانداردھای
زندگی آن ھا نبود ،بلکه متضمن رشد از خود بيگانگی و گسترش انقياد
نيروی کار به تقاضاھايی است که ھيچگونه مطابقتی با استعدادھا و يا
تحقق نيازھای واقعی انسان ندارد .تاکيد بيش از حد بر تخصصگرايی
و ﭘرولتريزه شدن کار فکری ،موجب رشد از خود بيگانگی در نيروی
کار فکری و سوق دادن آن به سمت کسب آگاھی ذھنی نسبت به اين
مسأله میشود.
در ميان دانشجويان اين ﭘديده از خودبيگانگی ،به اضافه برنتابيدن
ساختار غيردموکراتيک نھاد دانشگاه توسط آنھا ،نقش مھمی به عنوان
نيروی محرکه خيزشھای دانشجوئی را بازی میکند .راديکاليزم
جنبش دانشجويی را از چند زاويه بايد در مد نظر گرفت .از زاويه
نارضايتی رو به رشد در ادغام شدنش در نظام اجتماعی کنونی ،امر
مسلمی که نمیتوان انکارش کرد ،يعنی بحران دائمی جامعه .ضد
اصالحات نئوليبرال در نھاد دانشگاه ،و فشار بااليی که دانشجويان
متحمل میشوند بر اين بحران و آشفتگی میافزايد .از زاويه ديگری،
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عدم اعتماد و ناباوری دانشجويان نسبت به سازمانھای منتقد سنتی ،از
جمله ،احزاب سياسی چپ ،و در راس آنان سازمانھا و سنديکاھای
کارگری که نقش تاريخی و وظيفه خودشان را در مقام اﭘوزيسيون
راديکال نظام اجتماعی فعلی ،سالھای مديدی است که رھا کردهاند .از
اين رو دانشجويان منتقد ھيچ امکانی را برای مواجھه با سيستم از
مجرای چنين سازمانھا و تشکيالتی نمیيابند .آنھا تالش میکنند تا
مطالبات راديکال خود را بيرون از احزاب ،ﭘارلمان ،و رسانهھای
ھمگانی حرفهای مطرح کرده و به دست آورند .اما از آن جايی که
دانشجويان از وزن اجتماعی الزم برای تغيير اجتماع برخوردار
نيستند ،فعاليتھایشان به تقليد محض خالصه میشود و عمال به
نوعی از نمايش محدود میگردد .برای برخی از دانشجويان راديکال
اين نمايش از يک وسيله به ھدفی در خود بدل شده است .به اين طريق،
با وجود لفاظیھای راديکالشان ،آنھا قربانيان يکی از فراگيرترين
ﭘديدهھای يک جامعه مبتنی بر تقسيم کار طبقاتی نامحدود ،يعنی ﭘديده
آگاھی جزئی و در نتيجه آگاھی کاذب میشوند.
بخش ديگری از دانشجويان راديکال تالش میکنند تا راه درست را
انتخاب کنند ،از جمله ،آنھا کوشش میکنند تا به طريقه متفاوتی وظيفه
خويش در قبال طبقه کارگر را به انجام رسانند ،يعنی نقش چاشنی
مشتعل کنندهای برای ايجاد انفجار در ميان گستره وسيعی از تودهھا
شوند .رويدادھای ماه مه  ١٩۶٨در فرانسه نشان داد که اين طرز عمل
غير واقعی نيست .اما اين رويدادھا در عين حال ھمچنين نشان داد که
يک چنين قيام دانشجويی نمیتواند جايگزين ﭘيشگام به لحاظ سياسی از
ﭘيش آموخته و به لحاظ سازمانی منسجم طبقه کارگر شود .اين است
درسی که رويدادھای ماه مه  ١٩۶٨در فرانسه بايد گرفت.
امروزه دانشگاهھا بين دو نيروی متضاد تحت فشار قرار گرفتهاند .از
يک سو ،فشار اصالحات تکنوکراتيک دانشگاه که از بيرون آن و در
جھت منافع طبقه حاکم اعمال میشود .و از سوی ديگر ،مبارزهای
راديکال که در درون دانشگاهھا ،در غياب ﭘشتيبانی ساير بخشھای
جامعه میتواند در باتالق خيالبافیھای غير عملی ،تخيلی و ناتوانی
سياسی غرق شود.
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آيا ھيچ راھی برای خروج از اين معضل وجود دارد؟ آيا دانشجويان و
به طور کلی "روشنفکران" محکوماند که خود را با نظم اجتماعی
غيرعقالنی و غيرانسانی موجود تطبيق دھند! يا وارد حرکتھای بدون
نتيجه فردی و يا محفلھای کوچک بیتأثير شوند؟ ﭘاسخ به اين مسئله
در گروی آگاھی بر ظرفيت نظام اجتماعی سرمايهداری ﭘسين برای
غلبه بر تناقضات درونی بسيار مھم آن است .برخالف نظر باديو ،ما
از نظرگاھی آغاز میکنيم که مھمترين تضاد در جامعه سرمايهداری را
توضيح میدھد ،چيزی که در سرمايهداری ﭘسين ھمچون مراحل
گذشته آن اصل است ،يعنی تضاد بين کار و سرمايه در جريان توليد.
ھر نظريه و فلسفه انتقادی که از اين نقطه نکته شروع نکند و بر اين
"حقيقت" جھانشمول استوار نباشد ،صرف نظر اھداف توليد کنندهاش،
در بھترين حالت نظريهﭘردازی و انديشهورزیھايی ھستند در ظاھر
خنثی وليکن بطور غيرمستقيم در خدمت تثبيت وضع موجود.
ﭘارميندس يکی از انديشمندان يونان باستان بود که در سده ﭘنجم ﭘيش از
ميالد می زيست .تنھا اثری که از او به جا مانده قطعه شعری است که
 ۴٧۵بيت دارد و مجموعا مرکب از  ١٨٠٠واژه است .از زمانی که
نيچه و ھايدگر در نوشته ھای اشان به او اشاره می کنند بيش از
 ۵٠٠٠٠مقاله تحقيقی در دانشگاه ھا درباره اين نوشته  ١٨٠٠کلمه ای
نوشته اند ،يعنی به طور متوسط  ۴٠مقاله ﭘژوھشی برای ھر کلمه آن!
به استناد ضرب المثل "مشت نمونه خروار است" ،می توان به
وضعيت و اھداف مؤسسات و مراکز ﭘژوش ھای فلسفی ﭘی برد ،دنبال
نخود سياه فرستادن دانشجويان تشنه دانستن!
نقش دانشجويان به عنوان نيرويی ﭘيشتاز و مبتکر در تحول و تجديد
حيات جامعه چيز جديدی نيست .برای دانشجويان و روشنفکران امروز
ايفای نقش ھم چون ﭘيشتازان جنبش کارگری نوين در جھت اشاعه
آگاھی ضدسرمايهداری و سوسياليزم انقالبی آسانتر و ميسرتر از سده
گذشته است .اما اين ماموريتی بسيار دشوار است زيرا برای اولين بار
نيست که اين راه آزموده میشود و نيز کوھی از شکستھا و نااميدی
ھا روی آگاھی گستره وسيعی از تودهھا سنگينی میکند .در وھله اول
آن چه دانشگاه میبايد به کارگران جوان آتی عرضه کند توليد
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محصوالت تئوريک علمیای است که ھمچون ﭘوﭘوليزم مازوخيستی
سترون نباشد .آن چه که آنان بيشتر از ھر چيزی به آن نياز دارند
دانشی مبتنی بر نقد راديکال نظام اجتماعی حاضر و افشای
سيستماتيک ھمه دروغھا و خدعهھايی است که توسط رسانهھای
عمومی ترويج میگردند .ارائه يا توضيح اين دانش به زبانی که توسط
تودهھا قابل فھم باشد.
مارکس در زمان خودش مطبوعات را آشپزخانه بورژوازی میناميد،
چرا که بورژوازی از آنجا ھمه نوع خوراک مناسبی برای ھر نوع
ذائقهای بيرون میداد .امروزه دانشگاهھا بخش قابل مالحظهای از اين
نقش را برعھده دارند .دانشکدهھای و مؤسسهھای فلسفه و علوم
اجتماعی اصلیترين و مھمترين نھاد توليد و باز توليد ايدئولوژی
بورژوازی در جھت حفظ نظم سرمايهداری اند .در اين رابطه در طی
ﭘنجاه سال اخير در بين کشورھای غربی کشور فرانسه گوی رقابت را
از ساير کشورھا ربوده است .دليل آن ھم ﭘيشينه انقالبی و ھم وجود
تشکالت کارگری به نسبت مبارزتر در مقايسه با ساير کشوره است.
ايجاد "دانشگاه ونسن" )که بعدھا ﭘاريس  ٨ناميده شد( ،در فردای
رويداد مه  ١٩۶٨و يا "انجمن بين المللی فلسفه" دقيقا در رابطه ترويج
و اشاعه انواع فلسفه و تئوریھا برای مبارزه با آرای انقالبی عمدتا
مارکسيزم و زادگاه "ﭘسا-مدرنيزم"" ،فرنچ تئوری" و "چپ نو" بود.
اگر قرار باشد کل دستگاه فلسفی بديو به رايجترين بازنمودھا و مواضع
سياسی بيانجامد ،ﭘس چه ضرورتی به ايجادش میتواند وجود داشته
باشد ،جز ﭘرکردن فضای تھی دانشگاھی و تھيه خوراکی مسموم برای
دانشجويان جوان و ساده لوح رشتهھای فلسفه و روشنفکران خرده-
بورژوا.

» خرده بورژوازی ...بيشتر بر اين باور است که شرايط خاص
رھايی وی عين شرايط عامی است که نجات جامعهی مدرن و
ﭘرھيز از نبرد طبقاتی فقط در قالب آن ميسر خواھد بود ...ولی
اين حرف ھا به گوش دموکرات نمیرود ،او نمايندهی خرده
بورژوازی است ،يعنی ،نماينده يک طبقه ميانجی ،که ھمه
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تضادھای دو طبقه رويارو بايد در آن تعديل شود و به ھمين
دليل تصور میکند که وجود شريفاش مافوق ھرگونه تخاصم
طبقاتی است .دموکراتھا قبول دارند که با طبقهای ممتاز در
برابر خود روبرو ھستند ،ولی میگويند خودشان ،بعالوه بقيه
ملت ،ھمه جزئی از مردماند .و آن چه ﭘيشنھاد میکنند ،بيانگر
حقوق مردم است؛ نفع آنھا ھمانا نفع مردم است .بنابراين ﭘيش
از ورود به مبارزه ،نيازی به بررسی منافع و موقعيتھای
متفاوت طبقاتی ندارند .نيازی ھم ندارند که در مورد مناسب
بودن وسايل مبارزه وسواس زياده از حد نشان دھند .کافی است
سربجنبانند تا مردم با ھمهی منابع تمام نشدنیاشان برخيزند و به
جان ستمگران بيفتند ...خالصه اين که ،دموکرات آنچنان
موجودی است که از شرمآورترين شکستھا مثل زمانی که
وارد مبارزه میشد ﭘاک و منزه بيرون میآيد ،و با اعتقادی تازه
به اين که بايد ﭘيروز میشد و آنھم نه از اين رو که وی و
حزباش میبايست از ديدگاه سابق خود دست بکشند ،بلکه،
برعکس ،از اين جھت که شرايط بايد برای ﭘيروزی آماده
گردد«.١١٩
در بازگفت باال از مارکس اگر به جای واژه "دموکرات" اصطالح
"روشنفکر حرفهای" را قرار دھيم توصيف دقيقی از بديو خواھيم
داشت ،بديو حتی يک روشنفکر دموکرات ھم نيست .در ﭘس نقاب
"چپ" و " راديکال" آلن بديو ،اين شخصيت رسانهای و جنجالی ،و با
کاويدن سيستم "فلسفی" بديوئی ،چھره يک ايدئولوگ نظام موجود را
میتوان ديد .او آخرين مھره فلسفی اصلی دستگاه ايدئولوژيک نظام
سرمايهداری در سده بيستويکم است .آلن بديو به ادعای خودش در
تالش آن بوده است که "متافيزيک" انقالب را فرموله کند .ھرچند که
ھر از گاھی ژستی ضد ﭘسا-مدرن میگيرد و مريدانش به نادرستی او
را ضد ﭘسا-مدرن معرفی میکنند ،اما در واقع او يک نوع عرفان
افالطونی ﭘسا-مدرن را نمايندگی میکند.

- Karl Marx, The Eighteenth Brumaire of Louis Napoléon, 1852.
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رسانهھای جمعی به بديو "فيلسوف ضدسيستمی" لقب دادهاند .در بين
فيلسوفان "چپ" معاصر آيا فيلسوف ديگری را سراغ داريد که تا اين
حد در حفظ نظام موجود اين ھم نظريهﭘردازی کرده باشد؟ بديو از
سوسيال رفرميستھا ،مخالفت با انقالب را و از آنارشيستھا ضديت
با ھر نوع قدرت دولتی و رد ھرنوع تشکالت حزبی را میﭘذيرد ،از
ﭘل قديس جھانشمولی عرفانی مسيحيت و از کارل اشميت فاشيست،
نظريه " استثناء" را .آن چه خوبان ھمه دارند او به تنھائی دارد.
دستگاه فلسفی آلن بديو مرا به ياد جمله ترتوليان قديس مسيحی می
اندازد که درباره مسيحيت می گويد  » :قبولشان دارم ،چرا که
مھملند« .١٢٠اما در مورد بديو با صدای رسا بايد گفت » قبولشان
ندارم ،چرا که سرتاسر مھملند«.
انتخاب عنوانی بر اين مقاله کار آسانی نبود .عنوانی براين صفحات
اندک که بتواند گويای تمام جوانب انديشه آلن بديو باشد .ھيچ يک از
عناوينی چون" :بديو :از مائو تا افالطون"" ،بديو :افالطونيزم برای

سوسولھا"؛ "بديو :فيلسوف ھمه فن حريف"؛ "بديو :فيلسوف فيلسوف-
ھا"؛ بديو :فيلسوف بچه دبيرستانیھا" نمیتواند تمام جوانب نوشتهھای
بديو را نمايندگی کند .عنوان " بديو :از افسانه تا واقعيت" را مناسبتر

ديدم.
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