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   بینش سیاسی و دینی بنیادھای توتالیتر

  لِویبنی  وسارتر  دیالوگ در پرتو

   )دیباچه(
  
   

باید اسیر سوژه شود تا متحد  گونهجمع بسیارتا زمانی که «
برای توتالیتاریسم  میدان، یابدو ھستی اجتماعی  شود

  )لِویبنی  از گفتگوھای سارتر و( ».ودخواھد بگشوده 

س پ .است نھان ی الھیات کرانهزیر سنگفرش سیاست، « 
الھیات  ،سیاست. است ینھان اینشکار  ،اندیشه ی وظیفه
  )(*)لِوینی ب -  قتل شبان(» .است پنھان

  

  

  »سیاست اندیشه ی نقدِ «در باب 

در فرانسه  سیاسی متعھدو ان دو متفکر سیاسی می -، گفتگوھایی فلسفی١٩٨٠تا  ١٩٧٢سال، از  ھشتطی 

چون  ،سارتر ُپل یکی، ژان .رھبرسابقه، میان دو  و منظم، غریب و بی طوالنیدیالوگی . پذیرند انجام می

یک مخفی  و سیاسی رھبرچون ، )٢(ویکتور پیر رنام مستعا با، در آن زمان لِوی و دیگری، بنی) ١(ایدئولوژیکی رھبر

  ).٣(١٩٧٣ سال فرانسه تا انحالل این سازمان در ۶٨ ی جنبش مه زمانی ی فاصله در ،ستیمائوئی رادیکال سازمان

سال پیش  یچندتازگی مباحث آن ھا در زمان خود، یعنی در سی و ویژگی و این گفتگو ھا، تنھا در  فراواناھمیت 

، بینش سیاسی و »ستسیا« ی در باره که ی استھای ، در عین حال، در ھمواره امروزی بودن پرسشبلکه ،نیست

» سیاست نقدِ  ی اندیشه«تکوین برای  ویژه به، هامروز ھا اھمیت آن. کنند آن طرح می و دینی بنیادھای توتالیتر

 که »گرید چپِ «و  »دیگر سیاستِ «و عملی برآمدن  نظری تدارکو » واقعاً موجود سیاستِ «ُگَسست از  جھت در ،است

 .دنباش می ھاموضوع اصلی تآمل این گفتار ھر دو،

  .شود نمی ابداع وآغاز  لِویبنی  -سارتر دیالوگا ب ، البته،کهاست  ای دارای پیشینه، »ی نقد سیاست اندیشه«

مالت جدید تأدر  ،٧٠ ی دھهپایان  ، دردر ھمان زمان توان از دوره ی معاصر شروع کنیم، رد پای آن را میاگر  

صحبت از  او آن جا که ،افتی )۵(پیشامدرخداد، اتفاق و  ی اندیشهو  )۴(یتصادف ماتریالیسمپیرامون  آلتوسر یلِوی

  .کند می» تخیل فوق العاده و ھر عمل زنده از جمله سیاست ،داد رویگشایش جھان به سوی «

 تحت حکومتحکومت کردن و «از نزد او،  ،»سیاست« ، آن جا کهیافت سیاستمعنای  پیرامونھانا آرنت  کارھایدر 

  ).۶(شودمی تبدیل مشارکت عموم در امر خود،  یعنی، دیگر یچیزبه  شده،جدا  »قرار گرفتن

نقد در آن جا که  کنیم،  پیدا می ،او دنفلسفی ی دورهدر  ،نزد مارکس جوانرد پای آن را رویم،  که سپس دور تر

 ،می دانیم ،که نقدی .)٧(رسد می نقد الھیات به نقد سیاستو از  از نقد آسمان به نقد زمین، حق ھگل ی هففلس

 مارکسیستی» سیاست« درِ  ی پاشنه، آن زمان موعودو تا  شود می تاریخی یا آینده احتضار دولت در ناعالبه  محدود

  . چرخد می، چنان که ھست آن »سیاست«بر محور  ھمواره نیز

ی  نظریه«بانی  این، نزد ماکیاول توان میرا، به معنایی،  »نقد سیاست«ی  اندیشه نشانرویم، باز ھم دور تر اگر 



نقد «ی  اندیشه تبارشناسی سیراین سرانجام در . کردپیدا  )٨(»سیاسی بدون خدا، بدون مشیت الھی و بدون مذھب

و سوفسطائیان بر  افالطون میانل دَ جَ در  را مقولهو ریشه ھای  نکرد گریز ناپذیر یونانبه بازگشتی نمی توان  ،»سیاست

) افالطون( امر خدایی یا پادشاه –چون امر شبان، امر فیلسوف » سیاست« :نیافت »سیاست«سر دو بینش نسبت به 

  . )٩()پروتاگوراس( گانھمیا امر  شھروند، امر ھر انچون امر جوان» سیاست«و 

بیشتر و  ،تسا درآمده ی تحریر  به رشتهو  اندیشیده )نقد سیاست( تا کنون در این باره که آن چه با این حال،

که  گونهآن  ،»سیاست« خودِ  نقدِ  ات بوده) شر سیاستدر مقابل  خیرسیاست ( »؟سیاستکدام « بر سر ،تر چشمگیر

. را می سازد ورزی سیاست و »سیاست«که  سیاسی بینش نقدِ  تا ،است به اجرا درآمدهتا کنون تبیین شده و 

ھای سارتر و  گفتگووضوع مکه چه  آن اما .استبوده ھای عملی و جاری  نقد سیاست، یافتهانجام آن چه که تا کنون 

قدرت،  ،»سیاست«که از  است بینشیآن نقد   -جاست ی باشد در این بدعتاگر و  – دھد را تشکیل می لِوی بنی

و  بنیادھای توتالیترمن آن ھا را  که کند تفھیم میرا  عناصریمفاھیم و یعنی  ،»سوژه«و  »یک«، ، غایتدین، سلطه

 »سیاست« - »واقعاً موجود سیاستِ «نه تنھا ارکان اصلی  که عواملیو  مفاھیم. می نامم سیاسی بینش دینی

   .باشند می ورزی و سیاست »سیاست«خوِد  ی تعریف کننده بلکه، دندھ  را تشکیل می - آن چنان که ھست

 ----------------  

گذرد،  ننده می، از نظر خوالِویبنی  -ای بر گفتگوھای سارتر دیباچه زیر عنوانآن چه که در این بخش نخست، 

، )شمسی ١٣۵٠(١٩٧٠، در دھه ی ھا که در بستر آن یشرایط. است سیاسی – دیالوگ فلسفیاین توضیح ماجرای 

، در ھمان آلَن بَدیوآن چه که  یا بحران سوسیالیسم، بحران چپ و بحران مارکسیسم: دنانجام می پذیر این مباحثات

، بویژه یایران مارکسیست ھای چپما  شرایطی که خودِ . امدن می فروپاشی سه مرجع تاریخی مارکسیسمھا،  سال

 لِوی بِنی -سارتر دیالوگ روندتحولی که در  سرانجام، و !تآخیر تاریخی چپ ایران: در آن قرار داشتیم در خارج از کشور،

این  یجهنتو در ) لِوی بِنینزد (» از سیاست خروج« سپس و» سیاست  نفی«به  »سیاست نقد«گذار از : پیش می آید

بینش  و دینی توتالیترو تبیین بنیادھای  »نقد سیاست« ی بر زمینه ،دیالوگاین با  ما ھمراھی و ھمکوشی توضیح که

و خطوط  عنوان ھای اصلیرا در  بنیادھااین ، در پایان این بخش .رود خط سرخاین فراتر از تواند  نمی ،سیاسی

ھای  ھا را به بخش آن تفسیری و بررسی مطالعه. بازگو خواھیم کرد ،لِوی بِنی -گفتگوھای سارتر میاناز  ،شان کلی

   .کنیم دیگر این سلسله گفتارھا واگذار می

  

  میان فیلسوف مبارز و مبارز فیلسوف... ماجرای دیالوگی از نوع خاص -١

به  تواند یاو دیگر نم. دھد می، بینائی خود را تقریباً از دست مغزی آخرین حمله پی، در ١٩٧٣سارتر، در سال 

سارتر، در . حتا برای آشنایانش ناخوانا شده است او دستخطِ . نیاز به کسی دارد که برای او کتاب بخواند. تنھایی کار کند

بر  ١٩٧٠آشنایی مستقیم آن ھا به سال . خود استخدام می کند منشیرا به عنوان ) لِوی بنی(ویکتور  ھمین سال، پیر

ویکتور بنیان گذار و رھبر  که پیر چپ پرولتاریاییدر آن زمان، سازمان . پاریسدر ) ١٠(ُپلکوالمالقاتی در کافه . گردد می

پایان  ۶٨ی  در شرایطی که جنبش مه ،این سازمانی عمل  برنامه. فشار شدید حکومت قرار دارد زیر مخفی اش است،

وزیر داخله  .و اقدام ھای رادیکال است ای مبارزات اعتراضی توده بافعال  ھمبستگی از طریق» ۶٨ ی مه تداوم«، یافته

، مدیران آن را، )١١(خلق آرمانتوقیف ارگان این سازمان،  فرانسه، که رئیس پلیس و امنیت کشور نیز ھست، در پی

، واقع در اریسیپ معروف ی آن روز، در آن کافه. کند یکی پس از دیگری، به جرم انتشار غیر قانونی روزنامه، دستگیر می

، نظر اوچون، به . عھده گیرد ررا ب شان ی روزنامه که مدیریت ھداخو ویکتور از سارتر می ، پیرارناسپ نوخیابان م

نیز پذیرد و دستگاه  سارتر می .»!اندازند ولتر را به زندان نمی« :»سارتر را دستگیر کند نخواھد کرددستگاه جرآ ت «

، میان فیلسوف مبارز و ژرف، پیوندی ١٩٨٠ناپذیر در آوریل خستگی  مرداز این پس و تا درگذشت آن پیر. کند جرأت نمی

  .مبارز فیلسوف، بر پایه ھمکاری و ھمفکری، برقرار می شود

  .شود با سارتر از طریق آثار او، از نوجوانی آغاز می لِوی اما آشنایی بنی



ی ناصر، جنگ سوئز و پس از کودتا. ی یھودی است در قاھره از یک خانواده) شمسی ١٣٢۴(١٩۴۵متولد  لِویبنی 

کند و سر از  را به قصد اروپا ترک می خود زادگاهسخت شدن شرایط زندگی یھودیان در مصر، او، ھمراه با والدینش، 

در اورشلیم در  ٢٠٠٣اکتبر  ١۵در او (، در شرح حالی که از خود به جای گذاشته است لِوی بنی .آورد فرانسه در می

 - خارجی - و – تبعیدی -ھمواره -یھودیو چون ا. گوید سخن می» کمونیسم«خود با ی بنیادین  ، از رابطه)می گذرد

  .کند ، آشنایی خود را با فرانسه و زبان فرانسه از طریق آثار سارتر توصیف میدیگران -نگاه -در -دائمی

ه شده بودم و زیرا در سن یازده سالگی به اروپا راند. زدم برای فرانسوی شدن، بی نتیجه دست به ھر کاری می« 
با  پس در شرایطی که. از ھرگونه فرھیختگی بی بھره بودم... در مصر، حداقل الزم برای تأمین خود را کسب نکرده بودم

خود زندگی به توانستم  تنھا چیزی که با تکیه به آن می ،من تحمیل شده بود برخشونت مفرطی  ترک مصر و آوارگی،
به یاد دارم که روزی، . دو نوجوانی، طرفدار کمونیسم و فرداھای تابناک شده بودماز ب. بود» مکمونیس« ، نامادامه دھم

او با صدایی پائین درِ . داد که چرا در جنبش مخفی کمونیستی فعالیت می کند یکی از برادرانم برای مادرم نوضیح می
بیش  ییا ھشت سال بودم، ھفتن بیشکودکی من که در آن ھنگام پچ او برای  پچ. گوش مادرم صحبت می کرد

و در  پچ آھسته برای من، این پچ. را بر زبان آورد» کمونیسم«سپس برادرم نام . بود انگیز شگفتاندازه  ، بینداشتم
  ...نام محشری گردید. یی پیدا کردآسا گوشی او، این واژه، زیبایی برق

 سارتر و از این طریق، ھای ن کتابھنگامی که به فرانسه رسیدم، چند سالی بیش نیاز نداشتم تا شروع به خواند
می بایست تا باالترین قله : نددر آن ھنگام، ھدف و مقصود برایم کامالً روشن شده بود. زندگی با زبان فرانسه کنم

زیرا . ]فرانسه است ١٧٨٩منظور انقالب [ ٨٩فرانسوی شوم، اما فرانسوی فرانسه ی سارتر، یعنی بر اساس ُبرش 
  )  ١٢(».آغاز می شد  ٨٩ترقی و پیشرفت از 

. ، طی می کندفرانسوی شدن ی قلهباال رفتن تا سپس توضیح می دھد که چگونه ھمه ی مراحل را برای  لِوی بنی

بنام نخبگان  سرایو پذیرفته شدن در این آموز Ecole Normale Supérieure، شرکت در کنکور ھا آخرین و سخت ترین آن

یعنی در حقیقت با . آلتوسر یلِوی :شود ، آشنا میتئوریکدیگری، این بار  ی در آن جاست که با قله. استفرانسوی 

آلتوسر مرا وارد دنیای تئوری   «). لنین( »حقیقت است چونست، ا قادر مطلقمارکس  ی نظریه«: به معنای» تئوری«

خواھد  )secteur(بخش  کار تو، در: " به من گفت .باشم باید او نگاھی به من انداخت و  حدس زد که آدم باھوشی. کرد

از آن پس، . »کردم برداری آثار کامل لنین فیش کتاب جلد ٣۶پس، در عرض یک سال، من از تمام ". آثار کامل لنین: بود

، ھمزمان با پایان ١٩٨٠در سال  او از سیاست ، تا کناره گیری کاملشود آغاز می لِوی بنی عمل گرایی ی مرحله

فرانسه، با این  ۶٨شرکت آنھا در جنبش مه . ا بسیاری از شاگردان آلتوسر و ژاک الکانآشنایی ب :گفتگوھایش با سارتر

ُگَسست از حزب  نظرینقشی که اینان در ایجاد زمینه ھا و شرایط . کند میآن ھا را نیز غافلگیر  ،که این جنبش

با کمک بخشی از  اریائیچپ پرولتتشکیل سازمان مائوئیستی . کنند کمونیست فرانسه و مارکسیسم روسی ایفا می

لنینیسم و اندیشه  -ھمین شاگردان آلتوسر و دیگر جداشدگان از حزب کمونیست فرانسه، که به مارکسیسم

، برای جلوگیری از خطر سقوط آن به تروریسم ١٩٧٣سرانجام، انحالل سازمان در سال ... روی آورده بودنددون  مائوتسه

زبان « ،کسی که تنھا از طریق خواندن آثارش بایعنی سارتر،  با لِویبنی  ی ساله ھشتو در پی آن، آغاز مباحثات 

  ... فرا گرفته بودرا » فرانسه و فرانسوی شدن

در بازنگری اندیشه و عمل  ھا تبادل نظر و تقابل آرای آن. لِوی بِنیسارتر و  حال، باز گردیم به ماجرای دیالوگ

مسیحی و  سیاسی، جامعه شناسی، روانشناسی، تاریخ، الھیات ی خود از یکسو و در بازاندیشی فلسفه ی گذشته

به ثمر  آزادی و قدرتاز سوی دیگر، می بایست در کتابی تحت عنوان » سیاست«و به طور عمده و اساسی  یھودی

ھا و  داشت آن چه که از آن بحث ھا باقی ماند، یاد. گاه مجال تدوین و انتشار نیافت اما این رساله ھیچ. رسید می

ست که به کوشش ژیل ھانوس جمع آوری و تنظیم شده و در کتابی  و نوارھای این گفتگوھا لِوی دستنویس ھای بنی

در تأملی بر گفتگوھای  این نوشتاری  کار پایه ).١٣(انتشار یافته است ٢٠٠٧، در سال و آزادی قدرتتحت ھمان عنوان، 

  .استساس این کتاب ابر  لِوی بِنیسارتر و 

  :   گوید و طرح مورد نظرشان، چنین می لِویدیالوگ خود با بنی ی  ، در باره١٩٧٩مصاحبه ای در سال  سارتر، در

ھستیم که به صورت دیالوگ روی نوار ضبط شده » قدرت و آزادی«من و پیر ویکتور در حال تھیه کتابی در باره ی «
ارائه دھم، در ھمان حرکتی که دیگری نیز  ای است که امروزه من می توانم اندیشه ای زیرا این تنھا شیوه. است



... اگر این امر تا به آخر پیش رود، شکل نوینی از کار خواھد بود. دھد ھای خود را در تقابل با افکار من قرار می اندیشه
 ...در آن وجود خواھد داشت ،حیات یعنی ،زیرا تضاد ،با دو نگارنده، دارای اھمیتی اساسی است ،برای من، این کتاب

اندیشند و گفتگو می کنند، شکل دیگری از خواندن را به وجود  من مایلم که حضور دو نفری که به نوبه ی خود با ھم می
که  ای اندیشه. توانند شیوه ی حیات نوینی برای اندیشه ایجاد کنند کوتاه این که اتفاق، اختالف و تضادھا می... آورد

  )  ١۴(».و تن می باشددیگر نه اندیشه ی یک فرد بلکه اندیشه ی د

اتفاق، در  –ورزی مشترک  این گفتگوھا، به نظر من، نه در ارایه شکل نوینی از اندیشه ی اما، اھمیت فوق العاده

که در بازبینی و بازاندیشی خود و  ست در آن جا. دیگر است یبلکه در جای –، به قول سارتر اختالف و تضادھا

و بینش » نقِد سیاست«بحثِ بحران سوسیالیسم و مارکسیسم، دست به  ، فراسویلِوی، سارتر و بنی »سیاست«

. زنند ھا و بنیادھای توتالیتر آن، می با نشان کردن ریشه - نامیم می» سیاستِ واقعاً موجود«یا آن چه که  -سیاسی 

  . اگر نه بی سابقه بود ،، بدیع و کم سابقهکردیمامری که در آن زمان، ھمانطور که اشاره 

در شرایطی که . پذیرد معینی انجام می ھا، در اوضاع تاریخی کوشی ابداعی آن ضخ است که این تالش و ھمپر وا

در آن . آغاز فرایند فروپاشی سوسیالیسم واقعاً موجود و فراتر از آن بحران چپ و مارکسیسم نامید توان آن را امروزه می

، در غرب، در بین پاره ای »بحران مارکسیسم«ث در باره ی ، گرچه بح)شمسی ١٣۵٠برابر با دھه ( ١٩٧٠زمان، در دھه 

توتالیتر، آغاز شده بود، اما ھنوز کمتر کسی، در تعمیق این بحث، بحران ھای  از متفکران و فعاالن چپ منتقد به نظام

. داد و مورد کنکاش قرار می پنداشت می و بینش سیاسی» سیاست« بنیادھای، در »سیاست«در خوِد  اصلی را

، از عمل، اما، در )١۵(کند می» سیاست نقد« صحبت از که مارکسیسم نیز، با این که روحی از آن شاره کردیما

احتضار تاریخی  ی ادعای پیشگویانه بسنده به و تنھا دھد ُگَسستی انجام نمی )»سیاستِ واقعاً موجود«(» سیاست«

نقد «گذرد،  می لِوی ینی -ه دھه از گفتگوھای سارتربه ھر رو، اکنون که بیش از س .کند می دولت و بنابراین سیاست

 نقد سیاست و در ھمین راستا برای ی اندیشه ھا، ھمواره نو، کنونی و بدیع و در ھر حال، برای توسط آن» سیاست

  .تآمل برانگیز است بسیامروزی اجتماعی و سیاسی ھای  جنبش

  

  .ماز بحران سوسیالیسم تا بحران مارکسیس: شرایط تاریخی -٢
       Alain Badiouنقطه نظر آلَن بَدیو – ٧٠فروپاشی سه مرجع تاریخی مارکسیسم در دھه      

، آغاز فرایند فروپاشی سوسیالیسم ١٩٧٠دھه . بحران، ابتدا، از کشورھای به اصطالح سوسیالیستی آغاز می شود

توسط ارتش  پراگ بھارر برلن، با سرکوب سال قبل از فروریختن دیوا ٢١این فروپاشی، در حقیقت، . واقعاً موجود است

 توتالیتر ھای کند که نظام  ، مسجل می)١٩۵۶(چکسلواکی، پس از مجارستان  .شود آغاز می ١٩۶٨متجاوز شوروی در 

خود، راه برون رفتی جز ... اند و در بن بست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی تحول ناپذیر )»دولتی ھای سوسیالیسم«(

  . ندارند فروپاشی تام و تمام

به عنوان نمونه، افول حزب کمونیست فرانسه، که در  .اما بحران به احزاب کمونیست غیر حاکم نیز سرایت کرده بود

ترین و بزرگترین حزب طرفدار شوروی  ، چون اصلیرفت فردای جنگ جھانی دوم بزرگترین حزب این کشور به شمار می

، ھا  ، طرحھا ایده واپس ماندنجنبشی که  .شود آغاز می ۶٨ مهدر غرب، پس از حزب کمونیست ایتالیا، از جنبش 

حزب طبقه « واپس ماندنجنبشی که . ردگذاشیوھای کار و سازماندھی این احزاب را آشکارا به نمایش ، ھا برنامه

درک مبارزات و از  ماندن واپس. ختسا را نسبت به تحوالت و پدیدارھای جدید و بدیع اجتماعی، بر مال» کارگر

 چون کردند ھای سنتی عمل می که خارج از ھنجارھا و نمونه –از جمله کارگری  –نوین  ھای نبشج

؛ مسلط ھای سنتی ارزش نفیدر  جوانان ودانشجویان ؛ جنبشزنان در نفی مردساالری خشب رھایی جنبش

در دفاع از محیط ، نی آو توزیع یتولید ،یمصرف حاکم سرمایه داری و ُمدل نظم نفیمدنی در اجتماعی و ھای  جنبش

 ھمان فرانسه در لیپدر کارخانه ساعت سازی  یاعتصاب جنبش ی ، چون نمونهخودگردانی جنبش ،انجامو سر زیست

  )١۶.(انجامیدمدیریت کارگری  -خودکارگران و  خودِ که به راه اندازی چرخ تولید توسط  )١٣۵٠( ١٩٧٠ھای  سال

فیلسوف  بَدیو، و این را، آلَن. بحران اصلی، در خوِد مارکسیسم است. ست ھا چیز  بحران ژرف تر از این با این حال،



، تشریح )١٧(»اندیشید؟ را آیا می توان سیاست«: تحت عنوان ای ، در رسالهبارزیبا شفافیت  مبارز فرانسوی،

ما بحث او در ، ا)١٩٨۴( شود منتشر می لِوی بنی -چھار سال بعد از پایان گفتگوھای سارتر رسالهبا این که . کند می

گفتگوھا انجام آن گر شرایط ذھنی دوره ای است که  ، بیان٨٠و آغاز دھه  ٧٠باره ی بحران مارکسیسم، در دھه 

توجه خواننده را به بخشی از این رو، برای آشنایی با حال و ھوای ذھنی آن زمان، الزم است که در این جا . پذیرند می

  .جلب کنیم گفتار بَدیو از 

تنھا چپ رادیکال، از موضع پایبندی  را دیو، نقد رادیکال فجایع چپ و مارکسیسمکه از نگاه بَ  تأکید کنیمباید قبل از آن 

مجدد چپ و  دگرسازی و بنیاد سازیپدیدار چپ رادیکال و از موضع  درون، از در تئوری و پراتیک به چپ رادیکال

 ، از زبان بَدیودر زیر که ینقِد رادیکال. م رساندبه سرانجاو  دھدانجام می تواند  ...آن تدارک ذھنی و عملی

  :چنین دیگاه و بینشی استاز  ،خوانید می

 تخریب موقعیت در موضع ذھنی، از مارکسیست امروزی کیست؟ مارکسیست امروزی کسی است که«
 مرگی که .می میرد که چه چیزی باید بمیرد و خود به خود نیز داردمارکسیسم قرار دارد، که از درون پدیده، اعالم می 

فرایند عملی است که اندیشه ی  چنیندر تمام درازای . سازد آمادهو  ببیند مجدد سیاست را تدارکدگرسازی  باید
 بنابراین ،ویرانمکانی قرار گرفتن در مارکسیسم یعنی اشغال . آید سیاسی واقعی تخریب مارکسیسم به وجود می

    )١٨(».ناپذیر سکونت

بَدیو از ). تأکید از خود اوست(مارکسیسم است  کاملکه مورد توجه ما قرار دارد، مربوط به بحران او،  کتاببخش اول 

دولت ھای سوسیالیستی که مدعی : صحبت می کند) ١٩٧٠دھه  ی دوم از نیمه(اصلی تاریخی  مرجعفروپاشی سه 

که ...) ویتنام، چین و(ادیبخش ملی بودند، جنبش ھای آز) و نه تنھا در تئوری(عینیت بخشیدن به سوسیالیسم در عمل 

تحت ھژمونی یا رھبری احزاب مارکسیستی قرار داشتند و سرانجام، جنبش کارگری در غرب که تحت نفوذ احزاب 

که به مارکسیسم روی  بودندتاریخی  یاین ھا مراجع. قرار داشتند ھا کمونیست و سندیکاھای طبقاتی متمایل به آن

بدین ترتیب بود که مارکسیسم خود . از آن ھا کسب اعتبار می کرد و مشروعیت می گرفتو مارکسیسم نیز  آوردند می

ویژگی  ،به عبارت دیگر، این سه عامل ارجاعی. کرد ھای موجود، حتا انقالبی، مستثنا می را از دیگر دکترین

 کسبھا برای خود  و مارکسیسم از آنداد  سیاسی و انقالبی تشکیل می ھای مارکسیسم را نسبت به سایر تئوری

  . نمود می عتبار تاریخیا

  ...شده است کامل این بحران که امروز باید گفت بحران مارکسیسم،ی  در باره«
مارکسیسم را  ھمتای بیبرای اندیشیدن به خصلت کامل این بحران، باید بازگردیم به آن چه که قدرت ویژه و 

آن چه که، از میان ... اند منسوخ شده ی آن ھا ، که امروزه ھمهآن یعنی قطعاً به مراجع تاریخی. داده است تشکیل می
به گواھی داد،  ی و یکتایی مارکسیسم را تشکیل میگھای انقالبی برخاسته از سده ی نوزدھم، ویژ ی دکترین ھمه

ی مارکسیسم و تنھا مارکسیسم بود که خود را چون دکترین سیاسی انقالب. تاریخ، حق کسب اعتبار از تاریخ بود
اما حد اقل  -این خود ماجرای دیگری است  -دکترینی که اگر چه ھنوز مورد تأیید تاریخ قرار نگرفته بود . کرد معرفی می

  ...به لحاظ تاریخی فعال بود
  :کرد مارکسیسم، با تکیه بر سه مرجع اصلی، از تاریخ، برای خود، کسب اعتبار می

این . به وقوع پیوسته و نه فقط طرح ریزی شده، بودند انقالبیھایی که پرچمدار تغییر  وجود یک رشته دولت) ١
و تجسم  بخشیدند رحله ی گذار به کمونیسم را عینیت میکردند، م را میسوسیالیسم در عمل ھا ادعای  دولت

  .بودند دیکتاتوری پرولتاریا
با  اش بود که سرنوشت یا مارکسیسم تنھا دکترین انقالبی. مرجع دولتی: به این مرجع اصلی می توان نامی داد

  ...خورد تجسمی از دکترین دولتی رقم می
که برای نخستین بار در تاریخ، ستمدیدگان، کارگران، دھقانان، با توسل به  شد مارکسیسم چنین دریافت می

و  اسلحه و سازماندھی خود، واقعاً توانسته بودند بر دشمن پیروز شوند و دستگاه نظامی و دولتی ای که تمامی جور
  .ستم کھن در آن تمرکز یافته بود را واقعاً  تخریب و نابود سازند

اتحاد شوروی، : مدید، از تاریخ کسب اعتبار کنند با تکیه بر این بود که دولت ھای سوسیالیستی توانستند، مدت
 ھا تطی مدت تقریباً شصت سال، این دول. ١٩٧۶تا  ١٩۶٠ ھای و سپس چین، بین سال ١٩۵۶تا  ١٩١٧حداقل از 

   .       تجسم ذھنیت پیروزمند بودند



آن محسوب  ی چین و ویتنام نمونه ھای برجسته... ھای آزادیبخش ملی، مرجع دوم را تشکیل می دادند جنگ) ٢
و  کند آبدیدهرا علیه امپریالیسم  که جنبشی واحد می تواند ملتی کرد  جنگ آزادیبخش ملی طرح می... شدند می

تحت ھژمونی مارکسیستی، با ضمانت حزب چون تشکیالتی . فئودالی آزاد سازد -ھای نیمه خلقی را از قید و بند
  ...صورت پذیردتواند  مردمی و ستاد کل استراتژیکی، اتحاد فعال خلق و ملت می

جنبش . بود غربی و به طور مشخص در اروپا ھای آخرین مرجع، سرانجام، خوِد جنبش گارگری و این بار در پایتخت) ٣
سندیکاھای . ری حضور مستمر سیاسی خود را ھمواره با عنصر عمومی ارجاع به مارکسیسم اعالم می کردکارگ

طبقاتی، احزاب مارکسیستی کم کم تبدیل به داده ھای درونی ثابتی، در زندگی سیاسی و حتا در ساحت تنظیم 
می توانست معنایی » اب طبقه کارگراحز«از نقطه نظر اجتماعی، سخن راندن از . ی پارلمانتاریسم، شده بودند شده

تلفیقی ویژه از نھادی پایدار و حرکتی به نسبه معترض، در موقعیت انتظار و در عین حال، تا حد این احزاب، . داشته باشد
  . اپوزیسیونی نزدیک انقالبی دور و فعالیت  آرمانمختلطی از  ھای ، شکلبودند کشوری متوسطی، در مقام مدیریت

 تاریخجنبش کارگری، مبارزات آزادیبخش ملی و دولت ھای سوسیالیستی، مارکسیسم را به  :این سه مرجع
، ھا از ورای آن. ندساخت فکری، حتا انقالبی، متمایز می ھای را از سایر جریانکردند و آن  واقعی مرتبط و ھماھنگ می

قیام، دولت، جنگ، ملت، اقدام . دارد می در جھت اعتبار مارکسیسم گام بر تاریخکه  پیمود این اعتقاد راه خود را می
 چفت و بست ،گشت متبلور می ،به ظاھری، توانایی سیاسی کارگر ،که در آن ھا عناصری این  ھمه: توده ییسندیکا

  ».و عالی ترین عامل ذھنی خود را نیز در حزب مارکسیستی یافتند خود را در مارکسیسم می

پاشد و بحران مارکسیسم، که  بعد تمامی دستگاه مرجعیت فوق فرو میبه  ٧٠دیو طرح می کند که از دھه سپس بَ 

مارکسیسم اکنون دیگر آن ویژگی و یکتایی خود را از دست . شود  میشده است، نام دیگر این فروپاشی  کاملاینک 

   .  داده و بسان دیگر دکترین ھا، حتا انقالبی، درآمده است

مارکسیسم، امروز، در ناتوانی . دستگاه ارجاعی فوق نامید یا لهرا می توان فروپاشی مرح» بحران مارکسیسم«
اعتبارش به اتمام رسیده است و اینک به دکترینی درآمده است بسان دیگر . است تاریخکسب مشروعیت از  ی ادامه

  . ھا، با ابعادی مشترک دکترین

و مرجعیت ) »سم واقعاً موجودسوسیالی«نقد (در ظرف سی سال، ما شاھد روند عزل مرجعیت سوسیالیسم دولتی 
ای که، چون ویتنام، به نوبه ی خود، دست به توسعه طلبی نظامی  نقد ملت ھای آزاد شده(جنبش ھای آزادیبخش 

  .ھستیم) می زنند

، لھستان بحران را به ]منظور جنبش اعتصابی کارگری لھستان در شھر گدانسک است[ ٨٠اگر ، حد اقل از گدانسک 
میان مارکسیسم و  ده است، بدین علت است که از ورای این جنبش کارگری، ارتباط تقریباً صد سالهسرانجام خود رسان

، سومین و آخرین مرجعیت اش بدین ترتیب است که، در شکل ساده. دشو جنبش کارگری وارد بحرانی رادیکال می
  ».رود تاریخی مارکسیسم نیز از بین می

  : فروریخته، توضیحاتی می دھد ھای جعیتسپس، بَدیو در باره ی ھر یک از این مر

چنان ثابت شده است  اش افتادگی ورشکستگی پا سقوط اتحاد شوروی در بی اعتباری چنان ژرف است و پیش«
  ...که اندیشه حتا ممکن است رِدپای آن چه که حقیقتاً موضوع اصلی آن ماجرای تاریخی بود را گم کرده باشد

ت قرار می دھد و بدین سان اتحاد لِویستم یعنی وقایع انبوھاً تأیید شده را در او ی حمله، معموالً، ترور و زاویه
  » .شوروی را از ھر گونه سیاست عقالنی خارج می سازد

اھمیت این مورد چنان است که  .ریزد ، با تحول دولتی ویتنام، فرو می)ھای آزادیخش ملی جنبش(دومین مرجع 
ی اصلی رادیکالیسم سیاسی  ھای ھندوچین سرچشمه ی خلق با مبارزه برای جوانان کشورھای غربی، ھمبستگی

ویتنام امروز به قدرت نظامی توسع طلب و شدیداً متکی به دم و دستگاه شوروی تبدیل شده . ھا را تشکیل می داد آن
  ».اش با دینامیسم خلقی پیوند ارگانیکی ندارد  دینامیسم نیرومند ملی. است

، فرو حاکم بر آن در ویژگی و تازگی اندیشه ی سیاسی کارگری ،گری لھستانسومین مرجع، با جنبش کار

  :پاشد می

حال باید به ثبت رسانید که این اندیشه سیاسی کارگری، که از نظر شیمیایی تقریباً خالص است، بر علیه « 
نھای، شکل سیاسی ، خود و به تای  کارگری، در جریان رخداد ھای تودهجنبش . گیرد  لنینیسم موضع می -مارکسیسم
  ...کند لنینیسم، ایجاد می –خاص خود را در بیگانگی رادیکالی نسبت به مارکسیسم ی  دھد و اندیشه به خود می

] است ٨٠دھه  تا ٧٠اواخر دھه  ازمنظور ھمان جنبش کارگری لھستان [ این که بزرگترین جنبش کارگری معاصر



دھد، با  لنینیسم انجام می –طور کامل در خارج از مارکسیسم  بهرا  اش ی سیاسی ی اندیشه ی خودانگیخته توسعه
چشمان ما، پیوند جھانشمول و ارگانیک  لِوی، به نظر من، بیانگر آن است که ج)چون کلیسا و غیره(وجود الزامات ملی 

  .شکند مارکسیسم و مرجعیت اجتماعی کارگری در ھم می

ای  مبارزات آزادیبخش ملی و نه جنبش کارگری مراجع تاریخی بدین ترتیب، امروز، نه دولت ھای سوسیالیستی، نه
  ...نیستند که قادر باشند جھانشمولی عینی مارکسیسم را تضمین کنند

یک جا به جایی اساسی . مارکسیستی نیستند ،امروز ارجاع ھای سیاسی: توان گفت این را به شکل دیگری می  
یتی وجود داشت، زیرا مارکسیسم از وجود دولت ھایی که خود را مرجع -در گذشته، گونه ای خود. صورت گرفته است

مارکسیستی می نامیدند، از وجود جنبش ھای آزادیبخش ملی که تحت رھبری احزاب مارکسیستی قرار داشتند و از 
اما امروز، این . یافته توسط سندیکاھای مارکسیستی، کسب اعتبار عمومی می کرد وجود جنبش ھای کارگری سازمان

کنند، حداقل، از  ای دیگر به مارکسیسم رجوع نمی تاریخی توده ھای بزرگترین تپش. رجعیت عمر خود را کرده استم
  )١٨ھمان (».نگاه کنید به لھستان یا ایران: به بعد پایان انقالب فرھنگی چین

می خواستیم به  ھا نآن چه که از آ. دھیممی  خاتمهبحران مارکسیسم را در این جا  پیرامونھای بَدیو  نقل گفته

که  است در زمانیو این  است، فرانسویبر چپ نواندیش  ٧٠شرایط ذھنی حاکم در دھه تشریح دست دھیم، 

او، در رساله ی خود در سال . این جا ختم نمی شود بهبحث بَدیو الیته . صورت می پذیرند لِویبنی   -گفتگوھای سارتر

نیز  ٧٠در نیمه ی دوم دھه  لِوی بِنی -رسارت مشترککه پرسش  ندک را طرح می، پرسش مھم و اساسی دیگری ١٩٨۴

اندیشید؟ می دانیم که به صورت دیگری چگونه می توان سیاست موجود را از اساس نقد و نفی کرد و دوباره آن را : بود

 بیو یا  متفاوت بودند درمانھمسان و مشترک بود ولی راه ھای  ، امری»سیاست واقعاً موجود«اگر تشخیص بحران 

نگاھی نقادانه به شرایط ذھنی  باید، ع مھم دیگر در این بخش از نوشتاراما قبل ار آن که به این موضو. ماندند میپاسخ 

چپ  لِویبِنی   -گفتگو ھای سارترچون . اندازیم ، بیشرکت داشتیمخودمان در آن زمان که در جنبش چپ ایران 

ھمراه با  ستِ سَ گُ  در پی آن، نی وکساختارش و بازاندیشی، نقد یمھم و حیات را نیز به امر مارکسیستی ایران

  .    دفرا می خوانَ ... نواندیشی و دگرسازی

  

  )١٣۵٠( ١٩٧٠چپ ایران در دھه  »خواب زمستانی« -٣
   !تأخیر تاریخی چپ ایران     

بویژه نسل  ،ایران را نیزچپ  بلکه ،تنھا چپ مارکسیست غربی را مورد خطاب قرار نمی دھد لِویبنی  -دیالوگ سارتر

به چالش فکری با خود و  را دورهو از آن میان فعالین مارکسیست خارج کشور در آن ) ۵٠( ٧٠چپ ایرانی دھه ی 

به حساب  ایرانایران و تاریخ چپ معاصر در تاریخ  مھم و حساسی ی لحظه ،این دھهچه . خواند فرا میی خود  گذشته

دوره ای که بیش از ھر زمان دیگر در . وم ایران و استقرار حکومت اسالمی می انجامددوره ای که به انقالب د. آید می

رژیم دیکتاتوری ی ضد  مبارزهاعالم وجود و در ، به ویژه در باشد میتاریخ چپ ایران، چپ رادیکال مارکسیست فعال 

  .مان ھای خودایده ھا و آر سویبه  تغییر اوضاع و شرایط در در عمل، ، و در عین حال ناتوانشاه

و آن ھم در دورانی که باالترین حضور  ،توصیف می کنیم» خواب زمستانی«در  را چرا چپ رادیکال مارکسیستی ایران

   .ست در ھمین جا قضایاپارُدکس و فعالیت را دارد؟ 

 گفتمان، مقارن است با آن چه که در یچپ مارکسیست ایران )یا پنجاه شمسی(ی ھفتاد میالدی  دھه

ی   در نحله( »جنبش چریکی«در داخل ایران، . نامیدیم می» جنبش نوین کمونیستی«آن زمان،  ستیمارکسی

، ولی لِوی، با گزینش راه قھر آمیز سرنگونی رزیم پھ)مارکسیستی آن و نه اسالمی آن که مد نظر ما در این جا نیست

گیرد و تأثیر خود را بر  روی، شکل میاز سیستم فکری و بینشی حزب توده و شو ای و نه کامل نه ریشهدر تمایزی 

اردوگاه و در خارج از کشور، انشعاب و جدایی از . گذارد کل شرایط سیاسی اپوزیسیونی درون و برون کشور می

تر و رادیکال تر است،  با این که کامل -چین و شوروی میان المللی   به ویژه در پرتو جدل بزرگ بین - سویتیک سیستم

سیستم نظری، ھمان نظم بینشی و  ھمان: ماند  اقی میب نظام فکری و عملی ن ھماندرواما ھمواره در 



ضد دیکتاتوری و ضدامپریالیستی دانشجویان  دموکراتیک، سر انجام، در این دھه است که جنبش. راھبردی توتالیتر

و ) در خارج و داخل(چپ ایرانی ھا و گروھبندی ھای  پذیری از ایده ایرانی در خارج از کشور، کنفدراسیون جھانی، با تأثیر

پراکندگی و پاشیدگی خود را  دوم ھمین دھه، ی دوران اوج و در عین حال، از نیمه، )در خارج( ھا با تأثیرگذاری بر آن

  .  سیر می کند

و دیگری ) در ابتدا(یکی فرانسوی  -نویسنده ی این سطور، خود، در این دھه، در متن دو جریان چپ مارکسیستی 

در پی جنبش ماه مه . کنفدراسیون دانشجویان ایرانی، قرار داشته استھای دموکراتیک  چنین در فعالیت و ھم  -ایرانی

فعالیت ھایی، ابتدا در محیط دانشجویی و سپس در سطحی عمومی تر انجام  پرولتاریایی  چپ فرانسوی ، با سازمان۶٨

لنینیستی و طرفدار  - ل جریانی مارکسیستیدر تشکی، )پنجاه( ھفتاد ی در ھمان آغاز دھهسپس، . دھد می

به نام  تئوریک  ای و انتشار نشریه »سازمان اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر« نام به دون مائوتسه اندیشه

  )١٩.(کند می شرکت ،»مسائل انقالب و سوسیالیسم«

پردازم، با  می ،گونش جوانب گونهو  ویژگیر ، دسال از آن زمان، به بازنگری آن دوره سیبیش از اکنون که با گذشت 

به  ھمواره در تأخیر تاریخی که یجنبش: که ترجمان وضعیتِ جنبش چپ ایران است شوم غریب مواجه می ای ناسازه

     .درَ بَ  سر می

دوره ای که در غرب به بازبینی خود و بنیادھا و   - تاریخ چپ جھانی ی مھم  چپ مارکسیست ایرانی، در این برھه

خود در  نگریباز«و یا » مارکسیسم بحران«، »یالیسمسبحران سو«چیزی به نام  - پردازند احیأ مجدد بر مبانی ِدگر می

به ( »حقیقی«انحراف از سوسیالیسم یا مارکسیسِم . کند می» انحراف«اکثر، صحبت از حداو، . شناسد نمی ،»بحران

شد  طرح می از چپ ھای ایرانی ای ین نیز، غالباً از سوی آن دستهکه ا )رویزیونیسم( طلبی نظر تجدیدنام  زیر، )زعم او

ھنگامی که در غرب، فعاالن و اندیشمندان مارکسیست از بحران . دون بودند ئوتسهما که طرفدار راه چین و اندیشه

 ،لِویبنی و  ھای سارتر گفتگو – راندند ی سیاسی سخن می سیاست و اندیشهبحران مارکسیسم و به طور کلی 

را  ...وآلن بدیو در باره ی بحران مارکسیسم و سیاست  ی ، رسالهحالل خودندر ا پرولتاریایی چپسازمان  فعاالنتصمیم 

خواب در چنان  ایران ھم چپ -دانستتوان نمونه ھایی از این جنبش یازنگری اساسی به خود و به بنیادھا  می

یا » پرولتری یانقالب«در پی » دیکتانوری پرولتاریا«) (!استقرار: برد به سر می » زمستانی قصر«فتح  زمستانی

 گذر ناپذیر افق«، این لنینیسم -مارکسیسم تئوری علمیو » کارگر حزب طراز نوین طبقه«رھبری  به» نوین دمکراتیکِ «

  .)کرده بودبیان  پیشسالھا البته که فرمول معروف سارتر در مورد مارکسیسم، (» بشریت

ھا و آرزوھای چپ ایران، رخ  پیش گویی و خالف نامنتظرهپیامدھای  باانقالب ایران  و سال ھا می گذشتباید 

تا سرانجام، در ذھنیت ... پاشیدمی  و به طور قطعی فرو اش داد و بویژه باید سوسیالیسم واقعاً موجود در تمامیت می

، بحران سوسیالیسم و »انبحر« ی فلسفه -آن ھم ھنوز و صرفاً بخشی از آن  –و عملکرد بخشی از چپ ایران 

 که بحرانی. کرد باز می - ناھموار ھر چند ھنوز کوره راھی -  ، راھی»سیاست«مارکسیسم و به طور کلی بحران 

 گیر چشمچنان باید فراگیر و  ی کهبحران. بود بلکه ساختاری، ژرف، ھمه جانبه و درازمدت نبود موضعی، موقتی و محدود

ایده ی ی ضرورت به زیر پرسش بردن بنیادھای فکری،  بخشی از چپ ایران، ایدهتا در ذھنیت و عملکرد  گشت می

خوِد از و فرا تر از آن  ، در مفھومی که از زبان بدیو آوردیم،خود مارکس و مارکسیسم یعنی از» بنیادھا«از  ساختار شکنی

، شکل گردِ  چیزی احتمالی منظور ابداع و بازسازی به تخریبایده ی و بینش سیاسی، » سیاست«

و این ھمه، البته، با تأخیری تاریخی، تأخیری بسیار طوالنی، شاید به توان گفت نزدیک به دو دھه و نیم اگر ... گرفت می

  !ناپذیر نچه بسا جبرا تأخیری .نه بیشتر

باید  است، این نوشتار و موضوعکه خارج از حوصله  ...، جامعه شناسیک، فرھنگییک تحقیق و بررسی تاریخی

به . را نشان دھد در غرب چپ مارکسیستی نو اندیشینسبت به  دائمی چپ ایران تاریخی تاخیراین  عللو  ه ھاریش

 عدم آشنایی با و ، زندانمبارزه سھمگین شرایط شود که نمی داخل کشور مربوط به چپ تنھاویژه این که این تاخیر 

را از کشور جنبش چپ خارج دامن به ویژه، اما ، این تأخیر .می توانند توجیه گر آن باشند ...در غرب فکری جدید روندھای



 گذشتغیر قابل توجیه و  امری که .گذشتپیرامونش  نظریاز کنار تحوالت  توجھی و بی تفاوتی  که با بی گیرد می

 اپوزیسیوندر فعالیت ھای درگیر شدن با  چگونه است که این سطور ی نگارنده خودِ در  آن، بارز ی نمونه .باشد می

محصول  که سیستمی جزمی و ضد غیر، انتقادی ی اندیشهجوانه ھای ، کشور در دھه ی مورد نظر از در خارج ایرانی

 و کدر رنگ کم سرعتبه بود،  در فرانسه جنبش نواندیشی چپ غیر سنتیو  ۶٨جنبش ماه مه نشینی با  ھم

بر کل جنبش چپ ایران  حاکم یو مطلق گرا سیستم ساز، جزمی اتتفکر جای خود را بهد و نرو از میان میشوند،  می

  .دھند می

  

   سیاست نفی تا »نقدسیاست«اندیشه یاز  -۴
  تا کجا؟... لِویبنی  –ارتر ستأمالت با  راھیھم     

آغاز انقالبی در وجه چپ آن،  پراتیکو  تئوزی و بازبینی برخورد انتقادی به خوداز  لِوی بِنیسارتر و گفتیم که دیالوگ 

آن جا ، نقد و بازنگری فرایندِ  ی ادامهاما در . انجامد و کشف ریشه ھای توتالیتر آن می» سیاست«به نقد و  شودمی 

 مباحثاتبه تدریج،  و به بعد ١٩٧٨از سال ، یعنی طرح می شوندمھای جانشینی  ناگزیر مسأله ی بدیل یا بدیلکه 

تأثر نظریه ھای دینی  تحتکه  لِویبنی  ناس توسطلِویوئل بازخوانی اماندر بویژه  -  شان ناسیلِویمطالعات  در پی، ھا آن

یھودی و بویژه مطالعات  -به مقوله ھای دینی توجهو  سیاست دنیایخارج شدن از  در جھت - گیرد او قرار می

با  در رابطهیھود، پراکنده اما واحد تجربه ی قوم راستای ھایی، در  پرسش ،اگر نزد سارتر. سوق پیدا می کند... لمودیتَ 

و . رادیکال و قاطع است بسی ،"مائو به موسی" از )موتاسیون(استحاله ، لِوی بِنی نزدطرح می شوند،  »سیاست یکِ «

  ھمراھی و ھمفکری کرد؟ لِویبِنی  -می توان با گفتگوھای سارتر تا کجا :کند می پرسش مھمیاین ما را مواجه با 

  مستبد سیاسی »یکِ «سوای  ،گردِ  »یکِ «: سارتر

 ی را در مجله )١٩٨٠مربوط به سال ( لِویی خود با بنی گفتگوھااز ، بخش ھایی مرگاز  پیش چندی، ترسار

در  ھا آن تأمالت ،آن جادر . دھدمی  انتشار )٢١(١٩٨٠گفتگوھای  - اکنون امیدعنوان  زیر )٢٠(نوول اُبسرواتور فرانسوی

 آنانتشار . ست ھویدا شان، به روشنی ناسیلِوی و ودیلممطالعات تَ  و ردپای عبرانیالھیات یھود،  ی مسألهی  باره

منحرف کردن « صحبت از. اندازد راه می فرانسه در محافل روشنفکریجار و جنجالی  ،یو مضامین محتوا چنین، با مباحث

 تر،رسا ھمیشگیھمراه  جانببویژه از ( می کنند »جانبهدو  گفتگوی ی بھانه«به  لِوی بِنیتوسط  »پیرمرد

 فرانسوی مجله ی، ھا و اتھام ھا تعصب پایانو پس از درگذشت سارتر سال  ١٠ سرانجام، .)واربُ  ود سیمون

مواضع سارتر در سال ھای پایانی ی  خواھد که درباره می لِوی بِنی، از است، که سارتر بنیان گذار آن )٢٢(نو عصر

 .در آن مجله چاپ می شود حرف آخرعنوان  تتح اوی  مقاله ابتدا. نیز می پذیرد لِوی بِنی. ، توضیحاتی بدھدشعمر

ما به یکی از ، در این جا. کند منتشر می )٢٣(را در کتابی سارتری جنجال برانگیزآن تأمالت ، ١٩٩١سپس در سال 

توضیح می دھد  لِویبنی  .کنیم می کوتاه یا اشاره شغول کرده بود،مخود  را بهکه سارتر  این کتاب اصلی اتموضوع

یک گام بیشتر در جھت  که سارتر موفق می شود«، فلسفی شان –ی مطالعات و تفکرات سیاسی که در ادامه 

 .آورد به وجود می برای ھمه راآزادی   وفردی آزادی  میان چفت و بستامری که امکان  .بردارد Un یک ی اندیشه

 یکِ  ،)٢۴(ساز سیستم ، یکِ یک ی سیاسی این امکان را می دھد که خود را از نمونه سارتریھودی، در نتیجه، به 

   :».جدا سازد ،»تاریخ« یکِ  و )٢۶(در نقد خرد دیالکتیکی )٢۵(دیگری–استبدادی، یک

یان در سطح جھان بلکه در عین حال چون وحدت  دیھو پال شدن و می بایست تاریخ یھود را نه تنھا چون تاریخ پخش«

  )٢٧)(سارتر( ».کردتصور  متفرق، وحدت یھودیان Diaspora این مردمان پراکنده

 ،منظور[ سیاسی یکِ  تحت شوه ی«: کند  می بیان سارتر را به گونه ای دیگر سخنسپس خود، این ، لِویبنی 

پس  .اند آن ھا متحد واقع بهحال آن که  ،متفرق و پراکنده اند ]Diaspora -دوران پراکندگی[ ، یھودیانِ ]ملت-دولت

  .)من استتوضیح  ،آمده[] آن چه در داخل ( )٢٨(».داشته باشدسیاسی وجود  یکِ  سوایدیگری  بایست یکِ  می

   .)٢٩) (سارتر( ».داردرابطه با یک خدا  عامل اصلی نزد یھودی، این است که از ھزاران سال پیش، او«

  :گیرد از این گفته ھای سارتر چنین نتیجه می لِویسپس بنی 



ی سیاسی مدرن ساخته شده است  ه بنا بر آن، فلسفهزیرا ُمدلی ک .، منقلب کننده استسادگیعین تز، در این «
 ساخته است ، مفھوم یک سیاسی را به سیاق نمونه ی دولت عبرانیانی مدرن سیاسی فلسفه. را واژگون می سازد

چون دولت منھدم شده : گیرد میی ضروری را  اسپینوزا نتیجه ).ددگر الھام بخش قرارداد اجتماعی میکه  پیمانی(
یھودیان پراکنده اما  –یھودی  )٣٠(سارتر، با حرکت از تصنعیت. دھد مینی علت وجودی خود را از دست عبرااست، پس 

  )٣١(».دھد سیاسی، گواھی می دیگر، سوای یکِ  از یکِ  ،وجود یھودی: منطق را واژگون می سازد  -متحد 

 پایانی، در دوره ی اوی فکری ھا مشغله، یکی از در آخر عمر سارتری  بدین ترتیب، مشاھده می کنیم، که دغدغه

کالسیک سیاسی،  و فلسفه ی سیاسی فلسفه ی مدرن ◌ِ یکسوای  است،» گردِ  یکِ «، لِوی بِنیگفتگوھایش با 

متحد را  - پراکنده -ی یھودیان در نتیجه تجربه. ست تام و تمام گراو  مستبد یکِ سیاست واقعاً موجود، که  یکِ سوای 

و ). ملت -دولتبدون (دولت و ملت بدون ، بدون کشور، متحد در پراکندگیمردمانی  ی تجربه. قرار می دھد لمورد تأم

) سیاسی( وارد بازی می شود، اما خدایی که نمی تواند نه قدرتی »خدایی«ای چند ھزار ساله با  در این جا رابطه

 از دولت واحدیو نه دارند واحدی  نه سرزمیناین مردمان برقرار سازد، چون ) ساالری دین(نه حکومتی  اعمال کند و

 .به وجود آوردرا  دولت  -قدرت و نه -نهدر شرایط ، راکندگیپ  -رد -اتحاد قادر است تنھا »خدا«پس این . برخوردارند

که اسارت و بردگی بشر را در » بخش نجات« سیاسی یک نقدِ از  ،با این ھمه در این جا .غیر سیاسی یکِ یعنی ھمانا 

 .می رسیم» خدایی -دینی«ی  نمونهدر به ھمان سان اسارت بار اگر نه بیشتر، گر، دِ  یکِ  به ضرورت حیاتیپی دارد 

  .ھستیممنجی باورانه » یافق« گرفتارھم چنان  آن که، نتیجه

  جھان بینی سیاسی نقد: لِویبنی 

 او، .شود میمشھود  ،به بعد ٨٠از دھه ی  ،دین روی آوردن بهو  سیاستترک نفی و به سوی  لِویتحول بنی اما 

، پس از ٨٠در نیمه اول سالھای . می زند یتلمود اتمطالعو  انیفرا گرفتن زبان عبردست به ، ٧٨از اواخر دھه 

رایی س آموزشدر  به مدت چند سال، .کند آغاز می ی تورات را مطالعه درگذشت سارتر و پایان گفتگوھای شان،

 به مدت ده آن، پس از. رساند ی آن را به اتمام می مطالعه و »ھا کتاب کتابِ  «خواندن  ،استراسبورگ شھر در مذھبی

برای ھمیشه به  با ھمسر و فرزندانش ،١٩٩٧در سال  ،در فرانسه می پردازد و سرانجامتدریس فلسفه به  ،سال

مطالعات  ی  مؤسسهبا تأسیس  ، ٢٠٠٣اکتبر  ١۵ فوتش درتا  ،جا آندر . در اورشلیم ساکن می شودرود و  می اسرائیل

  . کند را ترویج می دینی بزرگ این فیلسوفافکار  ناسی،ویلِ 

بینی  جھاننقد  :و عنوان دوم قتل شبان، زیر عنوان اصلی اش مھمترین اثر فلسفیآخرین و ، در لِویبنی 

ی  که چگونه در سیر فلسفه کند تحلیل میاو . توضیح می دھدگسترده  ه طورموضع مھم خود را ب، )٣٢(سیاسی

متجلی شده است، حال آن که چنین چیزی در  »شبان«تنھا در  و ھمواره ،»سیاست«روسو،  ...طون تاسیاسی، از افال

پس  .، عالوه بر این که ھمیشه به استبداد و توتالیتاریسم کشیده شده استھمواره نامقدور بوده و ھستو عین حال 

از  برون رفت و خروج از آنی جز د و راھانجام بست می به بن سیاست و فعالیت سیاسی رسد کهمی  نتیجه او به این

اھمیت دارای از دو جھت برای بحث ما  ،طرح می کنددر کتاب خود  لِویکه بنی مسأله ای  .نداردوجود سیاسی  بینش

و جزئی از موضوع اصلی بحث ما در باره ی بنیادھای توتالیتر  »سیاست« در »شبان«نقش بنیادی  یکی این که. است

روج از خ ی درباره لِویدر نقد موضع بنی است و دیگر این که  لِوی بِنی –بینش سیاسی در پرتو گفتگوھای سارتر دینی 

           ؟تا کجا... گفتگوھاھمفکری و ھمسویی با   :طرح کردیم پیش از اینی را داد که به پرسش می توان پاسخسیاست، 

پیرامون الئیسیته و  لِوی بِنیو  )٣٣(گو ھایی بین آلن فینکیلکروتی رادیویی، گفت و  طی چند برنامه ،٢٠٠٢ ژوئن در

ھمراه با  بحث و گفتگواین  .دنانجام می پذیرنقد بینش سیاسی،  یعنی ،قتل شبانکتاب موضوع اصلی  ھم چنین

در سال  ،ی الئیسیته ھا، گفتگوھا در باره بکتا بِ کتادر کتابی تحت عنوان  فیلسوف،دو  آنھای دیگری میان  دیالوگ

توصیح  با ایرادات فینکیِلکروت تعاملی خود را در  جوھر نظریه لِویدر آن جا، بنی  .)٣۴(شوند منتشر می ٢٠٠۶

  :وریمآمی  زیرفراز ھای اصلی این پرسش و پاسخ را در . دھد می

 کهآخرت در کتاب  اما ؟یا نه یافتی ،بودی جویش و در جستکه  را آن چهآیا دانم  نمی  –آلن فینکیلکروت «
جھان بینی نقد «زیرعنوان  ،کتاب آنبه . برداشت باید یبه آن سو گامی که :دھی را نشان می راه، نام دارد شبان قتل

بینی  جھانو با نقد  برون آییخواھی از آن  میی تو نیست و  مورد عالقهکه  وجود داردچیزی . ای را داده »سیاسی



که  اطمینان پیدا کنمخواستم  ، میبیان کنماحتمالی خودم را  ایرادھای قبل از این که. شوی میخارج از آن  ،سیاسی
   خواھی بگوئی؟ میچه  جھان بینی سیاسیبدانم که زیر فرمول یا مفھوم  و ام فھمیدهخوب تو را 

من زندانی آن ! اردوگاه زندانیان بود چون ،برای من ،جھان بینی سیاسی .خیلی ساده است -لِویبنی   
کسی که  مثلمن وارد کار سیاسی شدم . بود یاردوگاھ چنینپس خروج به معنای خارج شدن از . دمبوبینی  جھان

ی با این آغاز کردم، یعن )٣۵(رمال سوپریورمن با سی و شش جلد کتاب لنین در اکول نُ . رسد مطلق به خواھد می
برای من  اساسه در تنھا چیزی ک. »حقیقت است ست، زیراا قادر مطلقمارکس  ی  نظریه«: ی لنین جمله

، کامالً انقالبی خدا بودم بیکامالً ھنگامی که من  !تام و تمام مطلق یقدرتبود،  قادر مطلق ھمین اھمیت داشت،
که ند کفکر و یک انقالبی بی خدا، اگر ! مطلق بودامر کرد،  بودم، کامالً ماتریالیست بودم، تنھا چیزی که مرا جلب می

کسب  آماده برایتنھا می تواند تروتسکیست باشد، یعنی کسی که امروزه  که ی استکس، نداردای با مطلق  رابطه
ق موجود شوشور و  آن، ایجاب گرایی، دوران فعالیت سیاسی معنای آنتوان  نمی )٣۶(!است و بس ھای دولتی ُپست
   !برقرار کنیمرابطه با مطلق خواستیم  میما که  نکرددرک  و، شناخت را در آن

بین خواھی  میتو  ناراحت می کند، پیوندی است کهمرا  ،آن چه که در بحث تودر عین حال،  – وتآلن فینکیلکر
صحبت از توھم  ،ی انقالب فرانسه ، در بارهخود مارکسزمانی، . با مطلق و جھان بینی سیاسی برقرار کنی رابطهاین 

یعنی ست،  اراده ھا رویاروئیبه  دنیامسائل و آن چه که توھم سیاست می نامد، خالصه کردن  .کند سیاست می
این و یا  »است بشریت  دشمنان علیهجنگ بشریت  ،انقالب« که شود می ،روبسپیر ی این گفتهسبب ھمان چیزی که 

، کم و ما ھمه .»شمشیر جزنیست  یھیچ چیز مشترکدیگر ، خلق میان خلق و دشمنان«  که ژوست سن ی جمله
 حکومتیایم و خیلی ھا، بدون آن که ضرورتاً مسئولیت ھای  ، سھیم بوده)تهرادیکالی(گرایی  در این رادیکال بیش،

 سیاست سر .دیگری از سیاست را برگزینند ی ایدهو  کنند خارج سیاست از توھم خود راکه  ه اند، خواستپذیرفته باشند
 یم که رادیکالیته آن را به کشف می کن دوبارهدر نتیجه، امروزه ما مقوله ای را . است contingenceپیشامد کارش با  و

فقدان  یا محافظه کاری و آن که ئیمعنای بورژوا بهسنجیدگی، نه .  phronesis سنجیدگی یعنی ،فراموشی سپرده بود
 پیشینی ی در تماس با واقعیتی که ھیچ ایده نامعلومی، تشخیص در موقعیتِ  مفھوم قضاوت بهبلکه  است جسارت

a priori متناسب با ویژگی و تکبودی و سرانجام، به معنای فضیلت عملی  بریزدالبی تواند آن را در ق نمی
، از چیزی به عنوان دست از توھم سیاست: گفته شودگونه ای برون رفت از رادیکالیته وجود دارد که  ...ست ھا نمونه
 من که پرسشیحال، . یمدباز می گر  phronesisبر می داریم و به برداشتی فروتنانه از سیاست چون  ...Praxisعلم 
 مفھوم تحترا رادیکالیته و ضد رادیکالینه  این که چرا بویژهرا انتخاب نکردی و  دوم چرا این راهاین است که  دارم از تو

    ؟زنیجھان بینی سیاسی جمع می 

اساسی  بین ما تفاوتی وجود دارد که ارجاع به نکته ایاما . تز اصلی من استتو، درست  صحبتِ این   - لِویبنی 
من راھی که تو تجویز پس ... تو برای این انتقاد از رادیکالیته حقانیتی قائل می شوی  که من نمی شوم. دھد می
  چرا؟ .توانستم آن را دنبال کنم  و نمی کنی را نرفتم می

سیاسی و  ی  فهسبین فلباید . ی سیاسی، امر بزرگی وجود دارد فلسفهدر . باید ابتدا تعریفی به دست دھم
ی سیاسی، البته، مکانی است که  فلسفه .قرق قائل شد )جھان بینی سیاسی( جھانینش سیاسی در باره ی ب

در آن، رشته ھای جھان بینی سیاسی تنیده می شوند، اما در عین حال مکانی است که از آن جا می توان خوِد 
تمام ، اما است وی فلسفهفراسکه کتابی  )قتل شبان(کتاب من دلیل، به ھمین . سیاست را به نقد کشید

 باز ھمچرا  سر و کار داری،یھودی  ھای متنبا رسند که حاال که پ گاه از من می... کند را سیر می ی سیاسی فلسفه
ھنوز چیزی برای  ھا ؟ خوب دلیل آن روشن است، چون این متنکنی استفاده میی سیاسی  ھای فلسفه متن از

   .اند متن ھای فلسفه ی سیاسی ن دقیقاً چیزی برای گفتن دارند چوگفتن دارند و 

ی  فلسفه. کند فلسفه ی سیاسی را پنھان میی  گفتهآن چیزی است که این  ،اما جھان بینی سیاسی
 ،سیاست. است aporieالینحل  یانگیز پرسش ترجمان، ھا قدیمیدر واژگان ، بست یا بیان بن ،به معناییسیاسی، 

شبان . باشدباید ھا  شبان انسان، داردو این تنھا چیزی است که برای ما اھمیت  ،به شمار آیدبزرگی  کاربرای این که 
. ھمه می رسدوضع  در عین حال که به برسد ، تک تک افراد،یکھر  وضعکه سیاست باید به این انسان ھا بودن یعنی 

. است اش گله تمام مراقب حال کهدر عین حال  کند مواظبت میھر گوسفند  ازشبان ! مسأله به ھمین سادگی است
 که پرسش را طرح می کنداین  ،، به ضرور)٣٧() politikos(ورز سیاستحاال، افالطون در دیالوگ بسیار بزرگش به نام 

 را این نهدلیل باید . نه که دھد میپاسخ ، در این دیالوگ، ی انسانی باشد؟ و ناگزیر نباید شبان گله ورز آیا سیاست
ی  قرار داریم، چرخه در آنکه  ای زمانه ی چرخه ،ای افالطونی در بیان اسطوره، است کهی آن این  علت ساده. فھمید
سان ھا به نکه ا ای چرخه زمان درست در اینسیاست و . درماندگی و فالکت بشری است زمانزئوس یعنی  زمانی



 ناب، ر یک حرکت حاکی از نبوغاما، د .اند، فرا می رسد رنج و عذاب در و ...اند  شده، خودمختار اند شدهحال خود رھا 
، سیاست، آرییعنی این که . است لحظهخود در آخرین  افالطون به ما می گوید که ویژگی وجودی سیاست در اصالح

خواھید،  الئیک است و ھر چیز دیگری که می است؛ سیاست) آته(خدا  ، سیاست بیآری ؛خودمختاری انسان است
سیاست خود را اصالح می کند، بر  در واپسین لحظه، ،دقیقهآن این که در آخرین ی این ھا تنھا به یک شرط و  ھمه اما

  .خدایی به پیامد شوم بی ،!نهایستد و بر می گردد و می گوید  پا می

سیاست . کند تعریفتا آن جا که با خود مختاری انسان پیوند دارد، سیاست نمی تواند خود را چون شبان  بنا بر این،
 لحظهدر آخرین جاودان،  پیراین  ،پیراما افالطون بزرگ، افالطون ! شتپس باید آن را کُ . دشنسان ھا باتواند شبان ا  نمی
بی قاعدگی و افراط است، که سیاست  ،که سیاست بدون خدا نامیزانی. که چنین چیزی غیر ممکن است فھمد می

، بر سخن گفت logos لوگوس بر ضدباید بنابراین باید به شبان بازگشت، . بدون خدا سپردن انسان به جباریت است
استثنایی در این جا چیزی که و . باشد، شبانی کندشبان  کسی است کهورز حقیقی  که سیاستگفت ! لوگوس ضد 

  ...و مدرن ھا وجود ندارد ھا قدیمیمیان  اختالفیھیچ است، این است که از این نقطه نظر، 

من این نکته را در . زدندمی  ھا قدیمیکه  زند حرفی را میھمان مدرن امروزی نیز  ی فلسفهمنظورم این است که 
 ...نمک ، ایراد میھای فراوانی که طی سمینارھا ی مختلف و در دانشگاه، مطالعه و بازگو کرده ام متن بر تکیهبا  ،مکتاب

اتفاق ، است ماعیقرارداد اجتمدرن  اندیشمند که او در این موردکه ھمه را نام می برم  ھای روسو  از جمله متن
از یک متن به که  را و تحولی کند رجوع میی شبان  افسانهبه  قرارداد اجتماعی این یحال، روسو در سه جا. نظر دارند

ی ھمان افالطون کھنسال را  ت و شما خواھید که دید که روسو نیز گفتهسچشم گیر ا، کنیم مشاھده میمتن دیگر 
گفتن این که انسان « : روسو به ما می گوید .، در کتاب اولارجاع به شبان نخستین: دھم می حتوضی .تکرار می کند

مسأله انگیز و بسیار  اع به شبان، در وسط کتاب، در بخشدومین ارج .»داری است شبان است، دفاع از برده ،سیاسی
ی، در قرارداد، سیاس ساحتکسی که در . گذار صحبت می کند ظریف کتابش، در آن جا ست که روسو در باره ی قانون

! فردی به اصطالح اسرارآمیز است که بر فضای عمومی حاکم است ولی مشمول آن نمی شود ،قانون گذار. جایی ندارد
و در این جا نظر روسو . روسو می گوید برای شناخت این جایگاه اسرارآمیز، بی تردید باید به شبان افالطون فکر کرد

 و سرانجام، متن سوم و آخر،. ایی و سری می شودمنیست، بلکه مکانی معداری  شبان دیگر برده. تغییر می کند
 قرارداد اجتماعیآن جا که روسو می گوید که  ،»دین مدنی« ی فصلی است در باره زمانی که روسو پیر شده است،

  !...وجود نداردبدون دین مدنی 

ی  در یک مسأله ھا و قدیمی ھا بین مدرناین بود که  تأکید ورزم بر آن در این جا خواستم می که ای نکتهتنھا 
 و از سوی دیگر باشدباید شبان از یکسو انسان سیاسی  :که است آن اینو  نداردوجود  اساسی ھیچ اختالفی

 آنبا فروید، با . اند چون شبان را کشته ،بینی سیاسی امروزه طغیان می کند پس جھان ...شبان شود تواند  نمی
کشند، که موسی  می راو از ھمان لحظه که شبان  ندنام دارد، شبان را کشت کتاپرستییکه موسی و  کوچک یا جزوه

که  شویم می کامل وارد قلمرویی ،ی سیاسی قلب فلسفه، بدون تپش ما. ھمه چیز تمام می شودکشند،  می را
» امپراطوری پوچی«تنھا از و  روم نمی حد اینتا  البته من. نامید می ینیھیلیست دولتآن را  مسلماً  )٣٨(میلنر کلود ژان

      ...کنم میصحبت 

خواھد تک و  می سی کهک ، یعنی»فرد«... فرد استمفھوم ، آن اصلی ی مقوله؟ تامپراطوری پوچی به چه معناس
 پادشاه  -فرد. در کالم دیگر، گوسفندی است بدون گلهفرد، . ، بدون شبانبدون موسی باشد مانند باشد، اما تکی بی

این پیروزی حق  ،حال. است ی مدرن ی اندیشه ویژه که حق طبیعیآن  ،صول پیروزی حق استکسی است که مح
به طور  - حق چون حق طبیعی –حق )... منظور در این جا قانون الھی است( قانونمرتبط و توأم است با شکست 

مستلزم قتل شبان  فرد،. است فرد –پادشاه  تعریف، ھمان ھمان تعریف فرد ،و اینفرد  نامحدود ی توسعهیعنی  عمده
تنھا در . شود می فرد  –پادشاه  ،شبانی وجود ندارد از آن جا که و بدون گله است گوسفندِ  از آن جا که ،فرد یعنی ،است

به خودی خود و در خود  اربابذکر نام ! ھر چھره ی برین ھستیمنقِد  این گونه شاھد فضای دموکراتیک مدرن است که ما
در اختیار  ،ای متوالیھ جھش طی ،دموکراتیک فضایاین که  آمدخواھید  به شگفتباز ھم آیا ، ساز این پ! منفی است

    ).خود متن است درھمه ی تأکیدات ( )٣٩(.»!داده شود مستبد سیاسی تحویل، قرار گیرد ممکن اربابانترین بد

 بینشنفی سیاست و به  لِوی سیاسی، بنی »یک«نفی و رد  جریانبدین ترتیب، مشاھده می کنیم که در 

حاال که در سیاست آن و . است »مطلق«ھمواره در جست و جوی  ،در حقیقت ،اما او. رسد می در کلیت آن سیاسی

در  سراغ آن را جبار می شود، پسمستبد و » یک«به  تبدیل ناگزیر ، به باور او،سیاسی »یک«، که پیدا نمی کندرا 

و در این راه، البته، سیاست و فلسفه  گیرد می خدایی، ، نزد شبان)انیو بطور مشخص دین عبر(دین  نزد ،دیگر یجای



دریافت دیگری از می توان که رابطه موضع ما این است در این  .، به کمک او می آیندالھیاتی پنھانسیاسی چون 

رش آماده برای پذی«و در عین حال  داشت» شبانی«و » مطلق خواھی« در نفی و رد» سیاست ورزی«و » سیاست«

سیاست و اندیشه  بست بن از لِوی بِنی قطعی و نھایی استنتاجبر خالف از سوی دیگر،  .نبود» ھای دولتی سمت

که  کرد» بندی  شرط«و  و امید داشت می توان بر این باور بود چنان ھم به دلیل مطلق گرایی ناکامش، ،سیاسی

سیاستِ «، یعنی از »واقعاً موجود سیاستِ «ست از سَ گُ  برایاندیشه و عمل،  ی  عرصه ھا، در و توانایی ھا ی راه ھمه

 »خروج از سیاست« نتیجه گیریاز این رو، ما نمی توانیم و نباید با  .اند نشده مسدودمنسوخ و  »بدون قیم و شبان

و  در نقد سیاست لِویبنی  و ھمراھی و ھمسویی ما با چالش فکری سارتر، در حقیقت. توافقی داشته باشیم

تالش  می توان آن را که خواھد بود امری ، در جھتلِویشخصی بنی  و تحول نتیجه گیری برخالف ،یاسیی س اندیشه

    .نامید ، چون احتمالی ممکن،»گرید سیاستِ «ھای فکری و عملی برآمدن  تدارِک زمینه و مبارزه برای

  

  ی اصلیھا عنوان –بینش سیاسی  و دینی بنیادھای توتالیتر - ۵

 لِوی بِنی ھای یاداشتدفترچه ھایی شامل ، لِوی بِنیسارتر و  دیالوگاز  ،اشاره کردیم از اینپیش  ھمان طور که

روز ( زمانترتیب ، صحبت ھا به ھا نوشته دستدر این . گیرند نمیالبته جای نوارھای موجود ضبطی را که  باقی ماندند

بخشی از این  ١٩٩١در سال  .ده شده اندروی کاغذ آور )نویسی تند( یادداشتی نگارش ی ویژه سبکِ و با  )شماری

ھا  سال. شوند می، منتشر لِویبه نام ژان پل سارتر و بنی  ،)۴٠(امید، ھم اکنونبه صورت کتابی زیر عنوان  دیالوگ

زیر عنوان  این دفترچه ھا را به صورت کتابیبخش ھای دیگر و اصلی  ،فرانسویناشر  ، یک٢٠٠۵، در سال بعد

ھر فصل کتاب مربوط  .دھد می انتشار ،ھایی پانوشت باا مقدمه و توضیحاتی در ابتدای ھر فصل ب ،)۴١(آزادی و  قدرت

چند ماه قبل از مرگ یعنی  ١٩٨٠آغاز و به سال  ١٩٧۵فصل ھا از سال  .ندارد عنوان مشخصی وبه سال معینی است 

با  لِوی سارتر و بنی) چپ پرولتاریایی انحالل سازمان( ١٩٧٣تا  ١٩٧٢اشاره کنیم که از سال ( .یابند  خاتمه میسارتر 

قیام بر حق « کتاب مشترکی زیر عنوان ) در فرانسه لیبراسیونمؤسس روزنامه ( Philippe Gaviھمکاری فیلیپ َگوی 

  . )استمدت زمان  اینطی گفتگوھای آن ھا  ی ثمرهکه  کنند میمنتشر » است

من طرح شده اند، ، امید، ھم اکنونو ) بطور عمده( ادیقدرت و آز: کتابدو مباحثی که در  در یک دسته بندی از

  :کرده امفرموله  زیر کلیدی اصلیعتصر سه  بربینش سیاسی را  و دینی توتالیتر بنیادھای

  با قدرت و حاکمیت سیاسی، »سیاست« سرشتگی -١

  زمانبندی دینی انقالب، - بینش سیاسیدر  الھیات پنھان -٢

  .»تاریخ ی سوژه«و » شبان«امر چون  »ستسیا«  - تجانس و گرایی» یک« -٣

مطالعه . میپرداز می فوق ھای عنوانبه طرح کلی  ،اولیه و کوتاهبا آوردن فرازھایی از متن و توضیحات  در این دیباچه،

فرازھایی که . م دادیخواھانجام  نوشتارھای دیگر این  بخش دررا ھای مربوطه  پُربلماتیکو بحث پیرامون  آن ھا تفسیرو 

توضیحات من در داخل پرانتز با در متن، جز  تأکیدات .است قدرت و آزادی کتاباز  به طور عمده، ام آورده زیردر 

  .باشند می لِوی بِنیسارتر و از خود  ، ھمهحروف کمرنگ و غیر ایتالیک

  :چنین استام،  برگزیده لِویسارتر و بنی  مباحثبر خود در  کار تأمل و تفسیر من  ی را کهروش

  .در بینش سیاسیو دینی  توتالیتر )یا عناصر( طرح عنصرکم، ی

  ،بدیلی )یا مفاھیم(مفھوم طرح  ،)ھا( آن با تقابلدوم، در  

  . بلماتیک مربوطهسوم، طرح پرُ  

  

  

  



  

    و حاکمیت سیاسی قدرت باسیاست  سرشتگی – ١
    »قدرت ناپذیری«یا  impouvoir :مفھوم. از قدرت )اسییس( اندیشه ُگَسستِ : در مقابل       

  ؟»قدرت ناپذیری« بر مبنای دخالت گری سیاسیچگونگی امکان پذیری و  :بلماتیکپرُ        

مناسبات  ی مسأله ،١٩٧۵، بویژه در سال شان ھمفکری و مطالعات آغاز، در لِوی سارتر و بنی بحثموضوع 

-Sansنقش بررسی انقالب فرانسه و بازخوانی ھا به  آن. استقدرت سیاسی و سیاست و بینش سیاسی با حاکمیت 

culottes  )۴گینمایندکه نه ه واسط بدون و مستقیم یگر مداخله، مستقلانقالبی و نیرویی  :پردازند می) ٢ 

از سوی  ...اجرایی )قوه( قدرتاز و ھم  بود متمایز گذار قانون )قوه(قدرت ھم از  که ،کرد و نه نمایندگی می  فتپذیر می

در برابر حزب ) لھستان لیستیجنبش کارگری و سندیکا چون(جنبش ھای مدنی در اروپای شرقی  ،٧٠ ی دھهدر دیگر، 

ی  به مطالعهدست  لِویسارتر و بنی . یابند تکوین می ،در سوسیالیسم واقعاً موجوداکم ح ست و توتالیتاریسمنیکمو

 ھا آن ست کهدر این جا. زنند می اعتراضی و سیاسی ،، اجتماعیجنبشینوین  ھای حرکت اینراھنمای  ی اندیشه

به معنای مکانی است که  Impouvoir .ترجمه می کنم» قدرت ناپذیری« من آن را کنند که را ابداع می impouvoir مفھوم

و  جنبشی است که به قدرتو مبارزه ، عملانئیشه، میدان . دننمی شواِعمال سلطه  ودر آن قدرت، حاکمیت 

   .ارجاع اصلی، نگاه نمی کند ونچ چون مسأله ی اصلی، تصرف قدرت

  

»...  
 در لھستان KORی دفاع از کارگران  از جمله کمیته ،متن ھای معترضین اروپای شرقیمنظور ( سر و کار داریم ھایی متنما با 

چگونه می توان خود را : این است که به شدت سیاسی اند، اما در عین حال موضوع مرکزی شان ) است ١٩٧٧ در سال
  خالص کرد؟رت قدشر  از

ھا  به آن حتا می گذشتند، توجھی ی خالیھا خانه در فرانسه، تظاھر کنندگانی که از کنار وزارت ١٩۶٨مه  ٢۴در 
این ابھام ھم . کردند از خأل قدرت صحبت می: ایجاد کرده بود یپوچی مسأله قدرت در آن زمان، توھم. کردند نمی

بالغ  ۶٨مه ی  :شود گفته می. ندیشه ورزی سیاسی را مختل کرده استدارد و کار ا تا کنون ادامهچنان با سرسختی 
بر عکس،  اما؟ نکردمطرح را  )لنین(» قدرت یعنی له ی اصلی ھر انقالبأمس« زیرا کرد، می سیاسی خرده کاری ،بودن

 رحطمعترضین اروپای شرقی  هامروز چیزی است کهآن و رای نخستین بار طرح کرد، بپرسش نوینی را  ۶٨مه ی 
   )۴٣(؟نباشدقدرت  اش تصرف توان سیاستی را اندیشید که ارجاع اصلی چگونه می :کنند می

  ١٩٧۵دسامبر  ١٣
رویه و معنا ، بکارت خود را از دست می دھد، تغییر  ماھیتت، سیاس ی حوزه در ای و مطالبهاصول ھر ایده و 

حال، در صورتی که اصول ما با . را حفظ کند سیو حاکمیت سیا در بنیاد خود ایده ی قدرت اگر :شرطیک  به. دھد می
  ...؟بر خیزند، آیا تغییری حاصل خواھد شد impouvoirصراحت و  آشکارا از 

  ...تواند در ساحت سیاسی عمل کند؟ می impouvoirبرخاسته  از  ایدهچگونه : پس مسأله بدین قرار است

  .به وجود آوردراسی مستقیم دموکدر  یقانونگذار ی  قوه می خواست، Sans-culottesجنبش 
 انجمن ھای پایه ای ولی این. نشان می دھد، پیشنھاد می کند فقط موجود راقانونگذ ملی مجلس
  .  ندارد فکرجایی در این  )در معنای متعارف سیاسی( قوه ی اجراییپس . می گیرند تصمیم ھستند که

   دسامبر ١۵
از (گیرد  خود را به جای کل می ،»جزء« :اجزأ باشد؟ تا کنون )۴۴( اندرباشکه  اندیشیدرا  »کل« چگونه می توان

در این صورت شیوه ی  باشد؟ »کل« ،»جزء«چگونه باید عمل کرد که ). طریق نمایندگی کردن یا تردستی سیاسی

  ...بود؟ خواھدچه  »زءج«ھستی 

  دسامبر ٢٣
تمایز میان در  ، impouvoirت ناپذیری برخاسته از قدر و سیاست مورد عالقه قدرتتمایز میان سیاست وابسته به 

چفت مسأله بیشتر بر سر . ، خالصه نمی شود)گردان مکان قدرت یگانه(و امر سیاست ) مکان دوستی(امر اجتماعی 

    .است حوزهاین دو  و بست میان

  ٧۶ژانویه  ۵
  . انقالب  منجمد شده است

خود تغییر جھت  خاستگاهکه قدرت بر علیه  است لحظه ای: به چه معنا ست» انقالب انجمادی  لحظه«مفھوم 



تغییر قدرت : نتیجه. )الب اکتبرقدر ان(و یا سرکوب کرونشتاد  )در انقالب فرانسه( مسرکوب ژرمینال سال دو: مثال .دھد می
منظور تغییر افراد در رأس نھاد ھای قدرت از طریق گردش ( از بین می رود آن »گردان« جنبه ی: دھد می ماھیت
زدگی  یخ که این است آن چه: جمد می شودمنماند و  مینھادی که باید فسخ و ذوب شود،  .)ست  ھا  تمسئولی

  .نامیم می

  ٧۶ اکتبر ١۶
  :نقطه ی آغاز تأمل

بازگشت به  ،فبه اصناف در جھت نیلسزاریسمی ھر  تمایل. انجمن ھای صنفی به خواست بازگردد می بناپارت
 دلبسته به فردھم نمی توانند  ھا چرا؟ چون سزاریسم...). وسه ی دوگلھا، وس مثالً فاشیسم(است  ُمدل صنفی

مسلم است که آن ھا نمی توانند به طبقه رجوع کنند چون  .سرپرستی کنندفردی  به شیوه یجامعه را ھم باشند و 
سم البته روشن است که برای سزاری(آن ھا طبقه را نفی می کنند . پارگی و نه یگانگی در اساس یعنیطبقه 

  ).مارکسیستی استثنایی باید قائل شویم
ی  ایده ی اجتماعی گرایی سن ژوست، ایده(انجمنی ایده ی  با انقالب نیزخوِد : در این جا پرسشی طرح می شود

 ،دولت-بدون-انجمن: سعی می کند بی اندیشد انقالب آن چه که. می کندنزدیکی ) ی مدنی شورایی، ایده ی جامعه
انجمنی که چیست این  .دولت زدایی شده  است انجمنشده و باز است،  زدایی انحصار انجمن. است شده نقد انجمن

  ؟شود مورد نقد واقع شده و میاز درون 
  :تزھا
را تشکیل  سیستمی ،زیرا جامعه ،وجود دارند )ناپذیری قدرت( impouvoirدر ھمه جا در جامعه، مناطق : ١تز 

   .مخفیانه، سنتز قدرت را به دنبال دارد ایده ی سیستم اجتماعی، یه طور .دھد نمی
در حالی که رژیم  . به منزله ی مرکز امپراطوری  سوژه بزرگفرد چون . سنتز قدرت به رژیم فرد ارجاع می دھد: ٢تز 

   ...است )۴۵(فردی  ناپذیری ، رژیم غیر فردی است، ترا تقدر

   ١٩٧٧ژانویه  ٢١
کرده  خود ناپلئون ادغام را اصل کلیدی سیستم(ھم ادغام می کند حکومت ناپلئونی ضدین را سرشته می کند، در 

  ).بود
  .منطق قدرت وجود دارد) که میراث دیالکتیک است(به بیانی دیگر، در ایده سنتز 

   )۴۶( .قدرت پنھانگانگی بدون سنتز و منطق تعارض و چند در نظر گرفتن: مسأله ی ما
  

  

  . انقالب دینیدی نب زمان .سیاسی بینشدر  الھیات پنھان – ٢

    »مداپیش« چون و انقالب »سیاست« .»آتئیستیبندی  زمان«: در مقابل       
  ؟»گشودگی« به روی باز انقالبِ  .فرجامآغاز و  بدون انقالبِ  : پروبلماتیک       

  

مرکزی  مسائلیکی از  چون، در تاریخ دگرگونیو به طور کلی  »انقالب«مسأله ی ، لِوی بِنی -در دیالوگ سارتر

و  نظریه ھابازنگری و نقد  یعنی به بازبینی خود ،در این مورد ،آن ھا. کند می تصرف مھمبس  ی، جای»سیاست«

و از  ...مثالً در نقد خرد دیالکتیکی ،سارتر سابق تئوری ھای بازبینیاز یکسو، : ، می پردازندخود پیشین ھای تجربه

بحث آن ھا  موضوع اصلی .چپ پرولتاریاییدر سازمان  اش یت سیاسیی فعال از تجربه لِوی بِنی جمعبندیسوی دیگر، 

 کار آن ھا،. است بر سیاست ،ھا به قول آن، مسیحی مشخصاً حتا دینی و  - ای افسانه بینش تغلب، ھا در این زمینه

   :بوده است )۴٧(الھیات پنھانکه ھمواره از ابتدا  گونه ای  است ی سیاسی فلسفه نقد

  

    ١٩٧۶ژانویه  ١٣

  ...اندیشیم بی )به التین hic et nunc("اکنون و این جا"آن را  ،می اندیشیمیاز این پس باید انقالب را چون فرایندی دا

  ژانویه   ١۶

  ؟تصور کردچگونه می توان چنین چیزی را . و نه سر م داردانقالب نه دُ 

تاریخ  -ماقبل تاریخ/آن یعنی به غایت اندیشیدآن » فرجام«دیگر نباید به . انقالب اندیشید )۴٨(»معنای«باید به . الف

به پایان  نظر اگر حال .آن از لنین تا کنون کالسیکبه تنھا معنای  یعنی خاصتصرف قدرت به معنای / به معنای وسیع

   ...اندیشید Béance گشودگی را چون خط فرار» انتھا«نداریم، پس باید  دیگر انقالب

. بدین معنا، ھمیشه انقالبی وجود داشته است. نخواھد بوددر کار  نیز آغازی انتھایی نیست، و پایانپس اگر . ب



تاریخی به معنای دقیق  ی انقالب را دیگر نباید چون حادثه. تاریخ است )پرسپکتیو(نمایی  دقیق تر بگوییم، انقالب بُعدِ 

یه  زیربنای فرا تاریخیچون بلکه  – شود میحادثه ای که فرا می رسد و موضوع اعتقادی از نوع مذھبی  –نگاشت 

  ...شود شمار آورد که به طور اتفاقی و تصادفی و ناگھانی در تاریخ پدیدار می

سه بدین منظور   .زمانبدی به شدت آتئیستی انقالب است: باید اندیشید ،به صورت ایجابی ،آن چه که بنا بر این. ج

  :باشد فراھم چیز باید

  ،)می نامند کایروسفلسفه و اندیشه ی یوانی  آن چه که در(تئوری موقعیت مناسب  -

  ،)۴٩( زمان انقالب و قدرت ھای ُخرد -

  ).۵٠( سیاست کالنزمان  و  -

    ژانویه ١٧

دقیقاً ھمان طور که اتقالب بر گشودگی قیام تکیه . است )۵١( روی گشودگی بهانقالبی باز  ،انقالب بدون فرجام
خاتمه دادن به انقالب  آرزوی. رش بیزارند که از خصلت بی پایان انقالبمرتجعین به ھمان اندازه از شو. نماید می

حال چگونه می توان . پشتیبان ھمدیگراند ، ھر دوو انزجار از شورش) تثبیت اوضاع و یه سرمنزل رسیدن(
بدین » وی گشودگیاز به ربانقالب «( ...د؟نانزجار برنخیزدو گونه  انقالب بی پایانی را اندیشید که از این» ھای ایستگاه«

است، باز به روی پدیدارھای غیر قابل  کایروسمعناست که انقالب نه تنھا آغاز و پایانی ندارد بلکه باز به روی پیشآمد، نابھنگامی و 
  ).است تا کنونی ی  و شکل ھای شناخته شده است، باز به روی امر بدیع و خارج از ھنجارھا از قبل شده پیش بینی و برنامه ریزی

  ژوئن ١٢

 یبه پرسش ھا دادن پاسخاز کند که  کشف می سارتر. داردمالقاتی با سارتر مترجم غثیان در اسرائیل  :ژوئن ١١

 .گیرد در می )در آثار سارتر contingenceپبشامد  جایگاهدر رابطه با (از آن جا بحثی بین ما ... افتد می به شور و شوق، او

پیشامد  به سرکردگی، تاریخی که ھنوز ایم هجبا یورش تاریخ موا ره ایست کهدو ،ھستی و نیستیتا  غثیان ازابتدا، 

و در نقد عقل دیالکتیک، پیشامد رنگ ... شدنی امربه سوی : ، رخ می دھدانحرافسپس، . شد اندیشیده می

  ... بازد می

ی فرھنگی و به طور مشخص فشارھا(بود، در برابر فشار تنھا چرا چنین انحرافی؟ به این دلیل که سارتر 

نمی توانست  ،)ی فرھنگی و سیاسی چپ استالینی در آغاز دوره ی پس از جنگ جھانی دوم است منظور سلطه( )سیاسی

 )ھای جنبشی مستقل از احزاب چپ سنتی و آغاز حرکت ۶٨به ویژه پس از جنبش ماه مه ( جنبش، از راهِ  اما امروز. مقاومت کند

  .می تواند سر بلند کند» وجود حق«

ساختار  شدنی امرانقالب، از  فکر با ساختارشکنی که عبارت از این نخواھد بود ما وظیفه امروزیآیا دین ترتیب، ب
خدایی  مشروعیتیعنی  خداباورانه پیامدکه   ؟نمائیمکه پیشامد باشد، استوار  بنیادشبر را و انقالب  کنیمشکنی 

 الھیات جبرباورانه ھر آن چه که با جویی مصالحه ھایھمه ی شکل  ید خود را ازحاکمیت بشری را فسخ کنیم؟ با
  )۵٢(.کنیمخالص  است،

  

   »تاریخ ی سوژه«و » شبان«چون امر » سیاست«  - تجانسگرایی و » یک« -٣
    رادیکال )پلورالیسم(چندگرایی و  )یونانی multitude )hoi polloiبسیارگونه جمع   :در مقابل      
  ؟»شبان«و » سوژه«بدون  »سیاستِ «یری امکان پذ: پروبلماتیک      

از بنیادھای توتالیتر بینش دیگر یکی  نقدِ  دست به لِوی بِنی، سارتر و قدرت و آزادیپیرامون  خوددر ادامه ی تأمالت 

دین و  ،فلسفه در بنیادین یاون ایده چ  Un یکدر این جا، . زنند می در سیاست سوژهو  یکی  مقوله یعنی سیاسی

متحد چون اصل  »سوژه«ایده ی پیرو آن،  بهو  )روسو و حتا ھابز  تاافالطون  از، ی سیاسی ژه در فلسفهبوی( الھیات

ھمان طور که پیشتر  .قرار می گیرند ھا آنشدید  انسان ھا، مورد نقدِ  و قیم نگھدار» شبان«چون  سیاست،در  کننده

در دستور کار چند سال پس از این گفتگوھا  مفھومی است که ،»شبانی سیاستِ «سیاست یا  »شبان گرایی«گفتیم، 

  . حضور داردکامالً  »سوژه بزرگ«در  آن ھا، اما روح آن در ھمین جا و در بحث گیرد قرار می لِویبنی  نظری

  ١٩٧۶ژوئن  ٢٣

  :احساسیاثبات برخی فرضیه ھای  .)۵٣( )او زمان در سیاسی علمروسو و (بر ِدراته خواندن کتاب رُ 

 .توان یافت میدر تبارشناسی ھابزی این مقوله را برھان آن  .مفھوم سوژه اندیشید تحتِ را باید اراده ی عمومی  

، فضا برای توتالیتاریسم پیدا کنداجتماعی  ھستیو  گرددتا متحد  شودسوژه  اسیرتا زمانی که جمع بسیارگونه باید 

  . گشوده است



ما را یه بازاندیشی سنت لیبرالی  نکته و این. انداخت دوربه اراده ی عمومی را بودن بنا بر این باید خصلت سوژه 
  ).چند نقطه در خود متن( ...از سر گرفتن الک: سوق می دھد

ی انقالبی نیز وجود  اما تقلیل چندگانگی به یگانگی تنھا محدود به اندیشه ی لیبرالی نمی شود بلکه در اندیشه

، فرمانرواخلق حاکم و بنا بر این  ی اراده چون) روسو(اده ی عمومی مقوله ی ار از مسیر فرعیبرابری طلبی نیز، : دارد

  : را دنبال نمی کندکردن  یکھدفی جز یگانگی و 

ی  اراده عمومی اندیشه ی اندیشه .می شود) ھا تفاوت(منجر به نابودی پلورالیسم  برابری ی اندیشهنوعی 
که  نشد) پلورالیته(موجب ایده ی کثرت گرایی  دیشهان آیا گونه ای شکوھمندی. تقسیم حاکمیت را از بین می برد

  .، آن را به باد می دھداش»طبقاتی تئوری«مارکسیسم، به نام  ژاکوبینو ونظریه ی آزادی است  ی الزمه
  .چندگانهو  یکدر رابطه با پلورالیسم به گذشته باید رویم تا برسیم به افالطون، : نتیجه گیری ھا را ادامه دھیم

پیدا  تانالِوینشان می دھد که مقوله ی اراده عمومی روسو سر رشته ی خود را در ھا  آنبه ی ھابز  سپس، مطالعه

    :در آن جاست که ایده ی سوژه سیاسی پدیدار می شود. کند می

  ١٩٧۶ژوئیه  ١٧
انس ھای نامتج سریی ادغام  نقطهیعنی : خواھد بود) ۵۴(»توده -ضد«مکان قدرت :  قدرت برای تئوریی ا فرضیه

: استمدی خاص این مکان در این آکار .تجانس سازی آغاز می شودمکار  ،، نقطه ای که با حرکت از آن)توده(
خواھد  سوژه ی بزرگ ،این حل شدن پیامد). ھدف ھر قدرتی مطلق شدن است(. کردننامتجانسی را در تجانس حل 

ادغام :  ١، می بایست زمان ی خالص شویمھابز گفتمانبرای این که از امپریالیسم ). وای ھابزیرفرمان(بود 
  .، جدا سازیمسوژه ی بزرگتشکیل : ٢نامتجانسی ھا را از زمان 

  :بدین منظور باید نشان دھیم که

  .باشد» فردی طبیعی«تواند   و نمیست ا» ساختگی یفرد«: گیردمی  شکلتنھا در تخیل  سوژه ی بزرگ -

  . انجام می پذیرد» واقعی امردر «) اھ حقیقت مادی انقالب(= ادغام نامتجانسی ھا  -

این گفتمان، ھر چه باشد و ھر چه بگوید، موفق به : ساخت فاشرا  بزرگ ی سوژهگفتمان  ناتوانیجا باید  ایناز  -

  .)آشوب است پر ،از روی ناآگاھی و در عین حال به دلیل این که مکان. (شودادغام نامتجانسی ھا نمی 

 واقعی وجود) یاغی(تنھا نافرمان ). ایده(، فرمانروا، تنھا یک ایده است وژه ی بزرگس: اگر بخواھیم ساده بگوئیم
  .دارد

  :سرانجام، آیا، به قول خوِد ھابز، ھر قدرتی نوعی مذھب نیست؟

  ".واحد، بنا شده است یبه فرد multitudeجمع بسیارگونه ، بر ایمان اول، در درجه ی ای سامان یافتهھر مذھب "

ی نقد سیاست  در نتیجه، نقد مذھب الزمه. ، ایمان استی بزرگ سوژهغام نامتجانسی ھا در یک پس الزمه ی اد
  . است

  ١٩٧۶نوامبر  ۴
، قانون )contingence پیشامد(باست، با حرکت از اصل مشترک  ، میانقالب یاندیشه  بنا نھادن برای

  ).کیش شخصیت( Personaرا تعیین کنیم، پراکندگی در برابر قانون  چندگانگی ی شورشگرانه

Persona  اندیشندگی ( ه کردنجھت یگانگ گرایی تمرکزیعنیCogito سین  :سوژه ی بزرگیعنی . ) شاھانه
 ).S(بزرگ

  ).s(سین کوچک :پراکندگی سوژهیعنی . کوچک» ھای سوژه«تکثر یعنی : قیام

 ). S(و ) s(تشخیص فرق بین منطق 

)S( )ود مدارخ(سوژه ی حقوق، من  :یعنی )سوژه بزرگ( Ego  ،Persona  ،ی شرف بآدم ، رئیس)،در غثیان نزد سارتر، 
 پیشامد بر حسباین که و نه  است ضروری در این دنیا شوجود که نشان دھدسعی می کند که  می شود اطالق کسیبه  این واژه

  .سوژه ی دستور زبانییعنی ، )است contingenceو تصادف 

)s ()غاز مسلم آشوبآچون نقطه ی . جودی پراکندهسوژه چون و: یعنی )سوژه کوچک .  

از آن جا، شکل . ، کند و کاو کرد)s ( #)S( بنا بر این فرضیه، می بایست، ھستی شناسانه، در این عدم تساوی،

  .قدرت# شورشگر : در تاریخ زاده خواھد شد  عمده  تعارضی

از فرد  نقداین : اشتباھی است دارایپایه  از) رتراثر سا( نقد خرد دیالکتیکیبنا بر این ، اگر این فرضیه درست باشد
معنا نیست که اختالط    بدین آیا ؟دھنده یعنی چه سازماندیالکتیک حال، . است) s)/(S( اختالطحرکت می کند که 

)s) /(S ( به استبداد)S ( ؟ زیرا انجامیدخواھد)s (» پس دیالکتیک تشکیل. پاشاند بلکه از ھم می ،»نمی سازدچیزی را 
  ...تعجب کنیم؟باید ) S(از پیروزی  ، آیابدین تدتیب. اختالط نامشروعی خواھد بود ی دھنده



  

  

  ١٩٧٧ژانویه  ٢۶
جمع شکن  تمامیتاست که فعالیت منقبض کننده ی قدرت و فعالیت  ای حوزهآن  ویژه،امر اجتماعی آن زمینه ی 

 استقدرت سنتزی  ی ، عمل منقبض کنندهلِویبنی به نظر . در جدال با ھم قرار می گیرند ،multitudeبسیارگونه 
  ).کیش شخصیت(شخصیت  -ِشمای فرد: به بیان دیگر . رھبربودگی  تک یا بھتر بگوییم تحتو  یکتحت ریاست 

ی  امر اجتماعی حوزه .شود، عمل چندگانگی باید خارج از ِشمای عمل فردی اندیشیده لِویبنی بنا بر این، به نظر 
سارتر جواب می دھد که با این ھمه امر . نیستبه ساخته ھای فردی  پذیر گیرد که تقلیل خاصی را در بر می

). کثرتی از رھبرانچون برآمدی از » یکِ «و نه ( رھبر است  »یکِ «است، اما اتحادی که نه آن  اتحادیاجتماعی دارای 
، به گونه ای دگر، شده بودزه ی سیاست خارج که از حو» یک« ،در این جا( .شود کشفاز نوع دیگر که باید  است بلکه اتحادی

  ).می شود میدانوارد دوباره این بار از طریق دین، و 

  ١٩٧٧مه  ١۶
  :اصل بزرگ تمایز

  .عمل دولتی= کردن   عمل ،»یک« -
دوپارگی  کهتوجه کنیم (برآید  )۵۵(، اما تا آن جا که از عمل وجود عمل اجتماعی= کردن  عمل ،»چندانی« -

  .بر عکس توتالیتاریسم را جایز می شمارد: منظور ما را نمی رساند ،سیاسی/ ماعیاجت ی ساده

  ١٩٧٧ژوئن  ٢۵
زیر و  محلتواند  چون می ،تجربه ی سیاسی به من نشان داده که چگونه فکر تجمع ھم الزم و ھم خطرناک است

) دوستی یونانی( philiaکه به  ریمداوحدتی از یکسو، : توضیح. شود به توتالیتاریسمو تبدیل آن دموکراسی  رو شدن 
» عدالت«چون (ی متقابل ھستی شناسانه و از سوی دیگر، وحدت سلسله مراتبی  به رابطه ، یعنیارجاع می دھد

             )۵٧(.است )۵۶(باشنده ویژه ی منطق   ادغامسنتز داریم که را ) ھر کس در جای خود :در جمھوری افالطون

  

---------------------- ------------  

بینش سیاسی از نگاه گفتگوھای سارتر و  و دینی تحت عنوان بنیادھای توتالیتر دیگر این گفتار، ھای در بخش

   .دادخواھیم قرار  و تفسیری مشخص ی را مورد بررسی و مطالعه، مباحث فوق لِوی بنی

  
 ھا داشت  یاد

 
  ).٣شماره (  کتابنامه رجوع کنید به. ١٣ص . بینی سیاسی جھاننقد  – قتل شبان(*) 

 جریاندر  ،۶٨جوانان مبارز مه ی  .بود »!دریاساحل ھا،  زیر سنگفرش«: فرانسه  ۶٨ی  مهیکی از شعارھای جنبش 
در . و با پاره سنگ ھا باریکاد می ساختند کندند میسنگفرش خیابان ھای پاریس را از جا  ،ھا با نیروھای انتظامی  درگیری

 رھاییساحل دریا یعنی به ھا،  سنگفرش کندناین بود که با  ھا آن مطرح شد و منظور یعارش چنینآن ھنگام بود که 
با طرح او  .»!دین: زیر سنگفرش سیاست: ملھم از این فرمول، می گوید ،لِویبنی  نقل قولی که آورده ایم،در .  خواھیم رسید
    .کند میتوجیه  دینیبینشی ش آتئیستی به از بین را خود ی  خواھد استحاله  میدر عین حال  شاید، ،چنین حقیقتی

 
و روشنفکر متعھدی  چھره ی سرشناساو : درَ سارتر در مورد خود به کار می بَ  ،این گفتگوھا ابتدایدر  که است اصطالحی .١

 ،حاالو  بودپرداخته  )بدون عضویت در حزبی( »رھبری ایدئولوژیکی« و به معنایی به کار فکری و نظری در طول زمان که بود
 .این عنوان استتحت نوبت به نقِد نظریه ھای او 

تا  ی اش و ھم در مقاالت و نوشته ھای اوھم در فعالیت ھای سیاس ،لِوینام مستعار بنی :  Pierre Victor: پیر ویکتور  .٢
 .٨٠ددھه  اوایل

، برای ١٩٧٣در سال گیرد و  شکل می ۶٨در آستانه ی جنبش ماه مه  Gauche prolatérienne چپ پرولتاریائیسازمان  .٣
) لِویبنی (پیر ویکتور . زند ، دست به انحالل خود میبریگاد سرخنوع از سراشیب عملیات قھرآمیز  دراز افتادن  گیری پیش

عمل نادری که ، ھم در تأسیس این سازمان، ھم در نظریه پردازی فعالیت ھای رادیکال آن و ھم در اقدام به انحالل تشکیالت
 . نقش اولیه ای را بازی می کند ،رود ار میبه شم نبش چپجدر 

 ).۶شماره (رجوع کنید به کتابنامه  - Matérialisme aléatoire: ماتریالیسم تصادفی .۴
 Contigence: پیشامد  .۵
 ).٨شماره ( به کتابنامهرجوع کنید  – »سیاست چیست؟«تحت عنوان مجموعه مقاالت در باره ی سیاست  .۶
 ).٩شماره (رجوع کنید به کتابنامه  – دمهمق - نقد فلسفه حق ھگل –مارکس  .٧



٨. Edgar Quinet  به نقل ازMiguel Abensour  –  ٢٠٠٨آوریل  ١١لوموند شماره 
 www.tarhino.com: طرحی نوبه گفتارھای نگارنده در این زمینه در  رحوع کنید .٩

١٠. La coupole 
١١. La cause du peuple 
 .)٣شماره (  ه کتابنامهرجوع کنید ب – خوشبه قلم  لِویبنی  زندگی نامهاز  .١٢
 .)٣شماره ( رجوع کنید به کتابنامه .١٣
 .٧. ، صقدرت و آزادینقل شده در  –مصاحبه سارتر با میشل سیکار  .١۴
  روزناخو در نوشتارھای فلسفی دوره ی اقامت مارکس در ک نقد فلسفه ی حق ھگلاز جمله در  .١۵
خودگردانی، چون  :نبش لیپ در فرانسه رونق پیدا می کندبا ج Autogestionخودگردانی و خود مدیریت کارگری نظریه و عمل  .١۶

 . سوسیالیستی داری و مالکیت دولتی بوروکراتیک بدیلی در مقابل مالکیت خصوصی سرمایه
 .)٣شماره ( رجوع کنید به کتابنامه .١٧
 .)۵شماره ( ه کتابنامهرجوع کنید ب. ۵۵-۴٧ - ۴٣ -  ٣٠تا  ٢۵: صفحات را اندیشید؟ سیاستیا می توان آ: به نقل از کتاب بدیو  .١٨
 .آید ، بیرون میگروه کادرھاموسوم به این گروه از انشعابی از سازمان انقالبی،  .١٩
 Nouvel observateur: چپ فرانسوی  هھفته نام .٢٠
٢١. L’espoir maintenant ،٢شماره ( جوع کنید به کتابنامهر.( 
٢٢. Temps moderne 
 .)٢شماره ( رجوع کنید به کتابنامه، L’espoir maintenant اکنون ، ھمامید: با ھمان عنوان  .٢٣
٢۴. Un synthétique 
٢۵. Un-tiers 
 .)١شماره ( رجوع کنید به کتابنامه ،سارتر فلسفی اثر .٢۶
  ٧٠ص  – امید، ھم اکنون .٢٧
 ١۴ص  ھمانجا .٢٨
 ٧١. ھمانجا ص .٢٩
٣٠. Facticité 
 ١۵ھمانجا ص  .٣١
٣٢. Le meurtre du Pasteur – Critique de la vision politique du monde   ٣شماره ٠ به کتابنامهرجوع کنید(. 
٣٣. Alain Finkielkraut 
٣۴. Le livre des livres – Entretiens sur la laïcité   .٣شماره ( به کتابنامه رجوع کنید(. 
٣۵. Ecole Normale Supérieure 
کنند و وارد حزب  خود را ترک می ماورای چپ گروه ھای ،پس از جنبش ماه مه ،ھای فرانسه از ترتسکیست پاره ای .٣۶

البته باید گفت که فقط . ، وارد دستگاه دولتی می شوند١٩٨١با پیروزی این حزب در انتخابات . لیست می شوندسوسیا
در این . بودیمدر اغلب سازمان ھای افراطی چپ  آنشاھد  بلکه کردندسیری را طی که چنین ھا نبودند  ترتسکیستبرخی 

 نباشد، پس برایمطلق  به خاطر اگر  کند، یاست شرکت میکه در س آتهانقالبی این است که یک  لِوی منظور بنی، جا
   ...و البته بسیاری دیگر ھای فرانسوی چون آن دسته از ترتسکیست ...است در دولت ست و مقامو احراز پُ  قدرت

 .را گذاشته است که البته نادقیق می باشد »مرد سیاسی« محمد حسن لطفی برای این دیالوگ افالطون عنوان .٣٧
٣٨. Jean Claude Milner 
 .)٣شماره ٠ رجوع کنید به کتابنامه. ١۵٢تا  ١۴٣از صفحه ی  – گفتگوھایی درباره ی الئیسیته –کتابِ کتاب ھا  .٣٩
۴٠. Espoir maintenant .٢شماره( رجوع کنید به کتابنامه(. 
۴١. Pouvoir et liberté  .٢شماره ( رجوع کنید به کتابنامه(. 
، ھا متشکل از شھروندان فعال و انقالبی تقسیم شده بود که یکی از آندر انقالب فرانسه، شھر پاریس به چندین بخش  .۴٢

پابرھنگان  این واژه را در فارسی می توان معادل. بود Sans-culottes بخش ترین شان موسوم به  انقالبی مشھور ترین و
 .  »بدون« یعنی Sansو   »کوتاه شلوار« یعنی Culotte.   دینام

 .)٣شماره ( رجوع کنید به کتابنامه. ١٩٧٧، جوالی ٣٧٢و شماره ی در عصر ن لِویاز مقاله بنی  .۴٣
۴۴. Immanent 
۴۵. Trans-personnel 
 .٨٢، ۶۵ ،٣٣ – ٣٢ ،٢۵: صفحه ھای قدرت و آزادی .۴۶

۴٧. Crypto-théologique 
۴٨. sens 
۴٩. Micro-pouvoirs 
۵٠. Macropolitique 
۵١. Béance 



 .۵١، ٣۶، ٣۵، ٣٣: قدرت و آزادی صفخه ھای  .۵٢
۵٣. Robert Dérathé – Rousseau et la science politique de son temps, Vrin, 1970 
۵۴. Contre-foule 
۵۵. Action existentielle 
۵۶. Logique ontique 
 .١٠٣، ٩٨، ٨۵، ۶٩ – ۶٨، ۵۵ -  ۵٣: قدرت و آزادی صفخه ھای  .۵٧
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