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  ژاک دریدا
  شباح مارکسا

  صل سومف

  ھا فرسودگی
  )تصویر جھانی کھ سن ندارد(

  

  

گذارد،   خراب است آقا، و ھر چھ پا بھ سن می: نقاش ؟  ام، راستی، از اوضاع دنیا چھ خبرمدتی مدید است کھ شما را ندیده: شاعر  «

  ».شود  تر می خراب

حرومیت، قحطی و بنابراین ستم بر این ھمھ از موجودات اعمال نشده منابرابری،  ،آورد کھ در طول تاریخ، ھرگز حشونتباید فریاد بر  «

  ».است

وفاداری بھ آن چیزی خواھد بود كھ ھمواره از ماركسیسم در بنیان و از ابتدا یك نقد  و استمرار در الھام گرفتن از روحی از ماركس  «

كھ راه تغییر و دگرگون  خواھد از خود میاین نقد اصوالً و صریحاً . ی روشی كھ آمادگی انتقاد از خود را داردساختھ است، یعن رادیكال

  ».ی خود را باز بگذارد  سازی خود، راه ارزش یابی مجدد از خود و راه تفسیر دوباره

ی ارض، امروز بھ  ی انسان ھای كره  انند، ھمھچھ بخواھند، چھ بدانند و یا ند. مسئولیت در این جا بار دگر، مسئولیتِ وارث است  «

شكلی كھ اصوالً غیر . اش  ھمانندی در شكل فلسفی و علمی میزانی وارثان ماركس و ماركسیسم ھستند، وارثان پروژه و یا نوید مطلقاً بی

  ».باشد  ای نبوده، پس ملی نیز نمی  مذھبی است، مذھب بھ معنای اثباتی آن، اسطوره

  

  

  

  مترجمی کوتاه   مقدمھ

  .، انتشار یافت)١٣٧٢( ١٩٩٣ ، یازده سال پیش، در سالالملل جدید و بینامر سوگ ، ین◌ِ د وضع: با عنوان دوم، اشباح ماركس

سیاسی نگاھی بھ  ی  ھی فلسف خود، و بھ ویژه در فصل سوم آن کھ در زیر می خوانید، دریدا از دریچھ» سیاسی«در این اثر 

ھشت (» ندگشست و گذار  در  «کھ در جھان کنونی ما » اشباحی«و  »ده آفت نظم نوین جھانی «، »اوضاع خراب دنیا«، »سیاست«

  .اندازد  می )ی اول مانیفست  کلمھ

خاصھ، مارکسی . در کار نیست دیگری  »  بازگشت بھ مارکس «. ی مارکس نیست ، در پی احیأ اندیشھاشباح مارکسدریدا، در 

ھای   یکی، روح: اما اشباح مارکس بھ دو معناست. »  بیش از یک روح دارد  «س در این جا زیرا کھ مارک... ھمانند خود، ثابت و ابدی

معنای دیگر، آن . دپرداز  یکی از آن ھا می ی  ای و جذب نقادانھ  مارکسیسم کھ دریدا بھ دفع پاره» متن«خوِد مارکس ھستند، روح ھای 

 .    وز نیز در شکل ھای مختلف حضور دارنددفعشان بود و ھم چنان امر کھ مارکس ھمواره در پی اند  اشباحی

لیبرالیسم فاتح و مارکسیسم ھای مبتذل، کھ ھر کدام بھ   در برابر تمامی محافظھ کاری ھا و جزمیت ھای عصر ما، در برابر نئو

در این جا، از دریدا می خواھد ... چنان بھ خاک می سپارند  گونھ ای مارکس و مارکسیسم را بھ خاک سپرده و ھم ی خود و بھ  نوبھ

! خوانشی نھ صرفاً فلسفی و نھ، البتھ، آئین پرستانھ. روحی از میان روح ھای مختلف و گاه متضاد مارکس، خوانش دیگری را افتتاح کند

  .بلکھ انقالبی، ساختارشکنانھ، نقادانھ و خود نقادانھ کھ انصراف از آن امکان پذیر نیست

ن تیره و تار و بھ آوضاع دنیا خراب، تصویر ا. زمانھ از کوره در رفتھ است  «شتھ اند کھ لیک، اشباح نابھنگام مارکس زمانی باز گ
و از الزام و ابرام مقاومت و مبارزه با ... را بر می شمرد وتحلیل می کند» ده آفت نظم نوین جھانی«دریدا . »تقریب گویی سیاه است



رویداد، چون نام دیگر  ،»فرا می رسد« بی موقع کھ  اِد ھمواره پیش بینی نشدهروید. »رویداد«با رفتن بھ پیشواز ... راند سخن می ھا  آن

  ... چون...»بین الملل جدید«چون ... ،»نوید«، چون »ساختار شکنی«، چون »امر سوگ«، چون »نابھنگامی«

  

  :چند تذکر

ن خاص خود را دارد بھ طوری کھ حتا زیرا دریدا واژگا. ی ادبیات دریدایی بھ زبان فارسی کار شاقی است اگر ممکن باشد  ترجمھ

. و تفھیم کرد» ترجمھ«در زبان فرانسھ، کھ زبان اصلی کتاب ھایش است، واژه سازی و مفھوم سازی ھای او را باید دوباره و چند باره 

از این . دشوار استدر این فصل از کتاب، با  نمونھ ھایی از این واژگان بدیع رو بھ رو خواھم شد کھ برگردان آن ھا بھ فارسی بسی 

  .ای را کھ در زیر می خوانید، باید بھ حساب  تالشی اولیھ گذاشت کھ خالی از نقص و ایراد و خطا و بد فھمی نیست  رو، ترجمھ

بخش تکوین » نوید« کھ ی »رویداد«، فرا رسیدن آن )ی سیاسی و فلسفھ(ی فلسفھ   باشد، بھ ھمت کوشندگان فارسی زبان در حوزه

  . بھ زبان فارسی باشد) سیاسی  و فلسفھ(و ژرف تر ادبیات فلسفی  چھ بھتر و بیشتر ی ھر  و توسعھ

     

  . در متن اصلی عنوان گذاری نشده است. عنوان ھای این فصل، ھمھ از من است

  .ی کلمات با حروف ایتالیک از دریداست  ھمھ

  .)١١: (*بطور مثال: اند  مشخص شده* یادداشت ھای دریدا با عالمت ستاره 

  .)٢١: (بطور مثال: یادداشت ھایی کھ عالمت ستاره ندارند از من است

  . پارانتز ھا ھر جا کھ با تأکید مترجم نیامده از دریدا است

  ).  ھمان طور کھ بھ فرانسھ نیز ترجمھ نشده اند(جملھ ھای انگلیسی در متن از دریداست و ترجمھ نشده اند 

  

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

  

  ھا فرسودگی
  )تصویر جھانی کھ سن ندارد(

  

  

  »...خراب است آقا ...از اوضاع دنیا چھ خبر؟  «
  

»the time is out of joint«. یا جوانی،  کھولت .آید اوضاع دنیا خراب است، فرسوده شده است، اما فرسودگی آن بھ حساب نمی

دیگر حساب و کتاب فرسودگی را . ایم  را از دست داده  حساب میزاِنِ◌◌ِ . دنیا بیش از یک سن دارد. کس اھمیت ندارددیگر برای ھیچ 

. بلوغ است، نھ بحران و نھ حتا احتضار نھ. دھیم  رفت تاریخ مورد توجھ قرار نمی ی سنی واحد در پیش  دیگر آن را بھ مثابھ. نداریم

آن چھ کھ . ی تاریخ ضربھ فرود آورد شناسانھ شود تا بر نظم فرجام  دھد بر خوِد سن حادث می  آن چھ کھ رخ می. چیزی دیگر است

است  نابھنگام. رسد  ھنگام فرا نمیشود، لیکن بھ  شود، بر خود زمانھ حادث می  موقع ظاھر می آید، آن جا کھ بی  می

the  time  is  out of  joint .زمانھ از کوره در رفتھ . ی جھان، تاریخ و سیاست ھاملت در تماشاخانھ زبان. نامھ است این زبان نمایش

و دنیا بھ میزانی کھ سنش باال  روزگار بسیار بدی است. ماند قاعده، ناجور و وارفتھ می خوِد زمانھ بی یش از ھمھبھمھ چیز و . است

مارکس ی   کھ نمایش نامھ( Timon  d´Athènes تیمون آتنیش شود، ھمان طور کھ نقاش نیز در آغاز نمایتر می رسوده، فرودرفتھ و می

ا یکند و  ی نمایشی صحبت میی نقاش است و گویی در باره  زیرا این بار، گفتھ. بیان کرده است) ، این طور نیست؟تواند باشد  نیز می

  :در برابر تصویری قرار دارد

How grows the world? - It wears, sir, as it grows  

 :ویکتور ھوگو آمده است -ی فرانسوا رجمھدر ت 

  ام، راستی، از اوضاع دنیا چھ خبر؟مدتی مدید است کھ شما را ندیده: شاعر

  .شود  تر می  گذارد، خراب خراب است آقا، و ھر چھ پا بھ سن می: نقاش 



فرایندی نیست کھ بھ صورت عادی،  وِد رشد، یعنی در دوران جھانی شدن جھان،خین فرسودگی در ھنگام بسط و توسعھ، در حیِن ا

ھای دیگر نیست، ای از رشد و توسعھ نیست، بحرانی مضاعف بر بحران  رحلھماین فرسایش، . ھنجار و با قاعده جریان داشتھ باشد  بھ

نیست، یکی » ھا ایدئولوژی -عمر -پایان«ین دیگر یک ا .(it wears, sir, as it grows)ان رشد نیست چون کھ رشد چیزی بد است ربح

  .داری نیست  ترین بحران سرمایھ ھای مارکسیسم و یا تازه  دیگر از آخرین بحران

  .ن تیره و تار و بھ تقریب گویی سیاهآوضاع دنیا خراب است، تصویر ا

  

  ساختار جدیدی از واقعھ و شبح مندی آن

 
ی  نامھ یا پردهدانیم کھ نمایشمی(دلیل کمبود وقت و بھ  تیمون آتنیفرض کنیم کھ مانند نقاش در . ای طرح کنیم  فرضیھ ناکنو

. ی سیاه بکشیم یعنی تصویری سیاه روی تختھ. رحی برای نقاشی بریزیمطتوانیم   ، تنھا می)است» کمبود وقت«نقاشی ھمواره ناشی از 

آن چھ کھ در «ا ی» the  time  is out of joint«: آید در سر فصل می: بندی استفاده کرد و یا تصویر را متوقف کرد توان از علم رده  می

ی   ایم تا از سخن گفتن در بارهطرفانھ بھ این سرفصل متعارف داده ما شکلی بی. »بردضعی بسیار بد بھ سر میودنیای امروز در 

دی بھ معنای ستم و ی درد و رنج و ب  اب ورزیم و ھم چنین از انتخاب میان بدی بھ مثابھنبحران کھ مفھومی است بسیار ناقص اجت

  .جنایت احتراز جوییم

  ھا کدامند؟این عنوان. ر این سرفصل و برای تکمیل تصویر سیاهِ ممکن، تنھا چندین عنوان جزیی اضافھ خواھیم کردب

. رفتآمریکا پس از جنگ حتا در آن زمان تکان دھنده بھ شمار می ی  یاالت متحدهاز اوضاع جھان و ا  kojévienکژویی ردهپ

ی بدون طبقھ از ھم اکنون   تمام اعضای یک جامعھ«:   طرح این مطلب کھ در آن زمانباوری ملون بھ گستاخی بود، جسورانھ بود وشخ

  . »ای کار کنند کھ باب میلشان باشدتوانند صاحب ھر چیزی شوند کھ باب طبعشان است و در عین حال بھ اندازه  می

داری یا لیبرالیسم اقتصادی و  ظفرنمون سرمایھ خدشھ ناپذیر کھ سرود نظریِ   آن کوتھ ی ما امروز چھ باید فکر کرد در بارها

را » پایان معضل طبقات اجتماعی«و یا » ی پایان حکومت بشری  ی نقطھ  جھانی شدن دموکراسی لیبرالی غربی بھ مثابھ«سیاسی و 

ھر آن چھ کھ ھمیشھ و در ھمھ جا «تواند بنویسد و یا بقبوالند کھ  نھا وقاحت یک وجدان آسوده با افکاری مالیخولیایی میتسراید؟   یم

  )١*( ».د، امروز توسط تاریخ مطرود و مدفون شده استش  ھا می  مانع بھ رسمیت شناختن متقابل شأن و کرامت انسان

نوان جنگ داخلی، آیا باید از نو تحت ع. المللیپری شده میان جنگ داخلی و جنگ بینسپردازیم بھ تقابل رای تسھیل کار، موقتاً میب

بوده است، ھیچ گاه تا امروز و تا این نانفراد زه در اقلیت و داان یناا یچ گاه تھبھ خاطر آورد کھ دموکراسی لیبرالی در شکل پارلمانی آن 

است؟ احراز نمایندگی ھای لیبرالی نشده  ھ دموکراسیب وسوممر کشورھای د) ترجمم -  dys-fontionnerment(حد دچار سوء کارکرد 

 اقتصادی -اجتماعی  توسط انتخابات با زندگی پارلمانی نھ تنھا بھ صورتی کھ ھمواره و تا کنون رایج بوده است توسط ساز و کارھای

 فضای دگرگون شده توسط. کند  بلکھ بیش از پیش در فضای عمومی عمیقاً دگرگون شده، بھ طرزی بد عمل میت منحرف شده اس

ارتبطات و توسط آرایش و سرعت نیروھایی را  وانتقالی از راه دور، توسط کثرت و تناوب اطالعات  -ایرسانھ -ی تکنیکیھادستگاه

اختاری س، گیرند   ھا در تصاحب امور بھ کار میھایی نوینی کھ این دستگاهجتاً توسط شیوهیھمین طور نیز و نت. کنندکھ نمایندگی می

بھ  وکنند  کنند و متجلی می آورند، افتتاح میبھ دنیا می وکنند اختراع می در آن واحد و( کنند می تولیدآن مندی  جدید از واقعھ و شبح

ز پیش در اارتباطی  -ھای اطالعاتگیرد کھ دستگاهصورت می کانیمازی در سشبح -د و این واقعھنسازآشکار می ورسانند وقوع می

  .)تولید در مناسباتش با شبح است مپس موضوع بحث در این جا مفھو ،اشتھ باشنددحضور اند بدون آن کھ در آن جا آن جا بوده

مناسبات میان . گیرد داد را نیز در بر می  ، مفھوم حادثھ یا روی»واقعھ«امل حال وقایع نیست بلکھ خود مفھوم شاین دگردیسی تنھا 

فضای آن و  ،نھ تنھا در شرایط فنی این کارکرد، زمان آن. ده استشور و تصمیم و یا بھ عبارتی کارکرِد خود حکومت نیز تغییر کر

ھای بھ یاد آوریم کھ دگرگونی. شویم، در خود مفھموم آن نیز تغییر بھ وجود آمده است ھسرعت آن، بلکھ بدون آن کھ حقیقتاً متوج

فضای عمومی و افکار  ،respublicaپولوژیِک ی بعد از جنگ جھانی اول در اروپا ساختار تو تکنیکی، علمی و اقتصادی از ھمان دوره

فرض توپولوژی را   ھا حتا راه پیشآن. گذاشتندوژیک تأثیر نمیلھا تنھا روی ساختار توپو اما این دگردیسی. عمومی را در ھم ریخت

زبان، چیزی عمومی یا آرمانی ای قابل تشخیص و تثبیت توسط را و بنابراین پیکره کانیمجود ویعنی . ساختند  نگیز میا کم مسئلھ کم

داری، راه را برای توتالیتاریسم ھموار  مایھرھا بھ قول معروف با بھ بحران کشیدن دموکراسی لیبرالی، پارلمانی و سآن. اجتماعی را

  .شوند یترکیب م باھمکنند و یا با ھزار و یک شکل  شوند، مبارزه می  می کھ سپس با ھم متحد میستوتالیتاری سھسازند،   می

  



  بی کفایت اً ساختار. ..ای سیاستمدار حرفھ

  

توان  بھ طوری کھ چنین روندی را نمی اند  یر قابل تشخیص و در ابعادی وسیع گسترش یافتھغھا بھ طرز ین دگرگونیا اما امروزه

بھ توانیم  چیزی را کھ دیگر نمی آن. افزایی توضیح داد چنان چھ تحت این نام رشدی منسجم و ممتد را در نظر داشتھ باشیم  با توسعھ

از  شیعنی پی ١٩٢٠ھای   ھایی کھ در سال قدرت. سازد  ای دور می  ھای رسانھ ست کھ ما را از ھم اکنون از قدرتاشکافی  سنجیم،

گوھا  و  گفت ی  کردند، گستره  ساختند، اختیار و نمایندگی منتخبان را تضعیف می  پیدایش تلویزیون فضای عمومی را عمیقاً دگرگون می

دموکراسی انتخاباتی و  ،ز ھمان زماناتوان گفت کھ آن نیروھا حتا می. دادند  ھای پارلمانی را تقلیل می  گیری و شور و تبادل و تصمیم

 ھای غربی، روند عمومی  اگر در تمام دموکراسی. بردندزیر سوال می شناسیم  ر شکلی کھ حداقل امروزه میدسیاسی را  نقش نمایندگی

و یا فرد حزبی را تحت این عنوان محترم نشمارند، علت آن، این کمبود شخصی و یا آن  ای دارحرفھمبھ سوی آن است کھ سیاست

ھا وسیعاً پخش   شوند و اخبار آن  کفایتی و یا آن افتضاح سیاسی نیست، مواردی کھ ضمناً امروزه بھتر شناسایی می  یبکاری، این   خطا

بلکھ علت این است کھ سیاستمدار . باشد  ھ محصول خود قدرِت ارتباط جمعی میکپرداختھ بلھ از پیش ساختھ و نز گردد و غالباً نی  می

در زمانی کھ دگرگونی فضای عمومی دقیقاً بھ  ،ھای عمومی تبدیل شده استشخصیت نمایشی رسانھ بیش از پیش و یا صرفاً بھ یک

ھ پیش از آن از ساختارھای نمایندگی پارلمانی کده است شاصلی قدرت و کاردانی او  ھا باعث از دست رفتن بخشی ھمین رسانھوسیلھ

امروزه  رازکھنطای   توانایی و کاردانی او ھر اندازه باشد، سیاستمدار حرفھ این. زبی مرتبط با آن بھ دست آورده بودحھای   و دستگاه

کفایتی سیاستمدار سنتی   ای است کھ این ناتوانی و بی مان نیروی رسانھو این ھ. کفایت تبدیل شودبی اختاراً سھ یک شخصیت برود   می

کند کھ  از یک سو قدرتی مشروع را از او سلب می. بخشد  می ھوسعت آن راکند و ھم  کند و ھم تولید می ھم محکوم می ر آن واحددرا 

ای ساده، اگر نھ   سازد بھ سایھ دیگر او را ناگزیر میبھ دست آورده است و از سوی ) حزب، پارلمان و غیره(از فضای سیاسی سابق 

-کردیم ولی بیم آن می  تصور می او را یک بازیگر سیاسی. ھای تلویزیونی پردازیی نمایش سخن  بدیل شود در صحنھتبھ عروسکی، 

  .)٢*(  آشناست برای ما، کھ او چیزی بیش از یک بازیگر تلویزیونی نباشد ین چیزیارود و 

  

  ....اند فوج وار بازگشتھاشباح 

  

لی، جنگ مھای  ھای اقتصادی، جنگ  جنگ امروزهالمللی ھمواره باید بھ خاطر آورد کھ بین -المللی یا داخلیبھ نام جنگ بین 

ھای فرھنگی و مذھبی، اروپای موسوم بھ  ھای قومی و کشمکش  درگیری ،بیگانھ ستیزیو  تیسھا، افسارگسیختگی نژادپر اقلیت

ی اعصار، نھفتھ در  ھایی از ھمھارتش: اند وار بازگشتھ  اشباح فوج. اندازند  راتیک و کشورھای جھان را بھ جان ھم میوکدم

ای، انفرماتیک، نظارت تام بصری و ماھواره(مدرن   می و فوق تسلیحاتی پساانظ  ی شبھ گرایانھ  ھای واپس ھای مبدل با نشانھ  لباس

 ،ھا را تشخیص دادتوان مرز میان آن  کھ حتا دیگر نمی) المللیداخلی و بین(یع کنیم، فرای این دو نوع جنگ تسر. )اتمی و غیره ھدیدت

داری دموکرات یا  خطی، از احتمالی نام بریم کھ شور و شعف سرمایھ با ترسیم. تر کنیم تصویر این فرسودگی فرای فرسایش را سیاه

ی ھای صوری یا حقوقی در باره  زویر در لفاضیتتوھمات و یا آشکارترین  ترین  ھذیانی ساِن کورترین و سوسیال دموکرات را ھم

را جمع زنیم و کافی نخواھد بود کھ روی انبوه » اھد تجربیوش«موضوع تنھا این نخواھد بود کھ بھ قول فوکویاما . سازدحقوق بشر، می

طرح موجز مسئلھ حتا بھ معنای تحلیلی نخواھد بود کھ . ترسیم یا افشا کند دانتو  میکھ این تصویر  گذاریم انگشت ھایی انکارناپذیرداده

طلبد کھ با ھم   ھایی را این تصویر می  باشد یعنی خوانشمی فسیر دو گانھتبلکھ بھ مفھوم . ی جھات آن باشد  ی آن پرداختن بھ ھمھ  الزمھ

ناشی  ھای آفتای   داشتیم در یک پیام تلگرافی ده نکتھاز ابتدا اجازه میاگر . ھا ناگزیر کنندھ مشارکت در آنبدر رقابت باشند و ما را 

  :  را برشمریم یرھای ز  بود کھ نکتھ امکان این میرا نام ببریم احتماالً » نظم نوین جھانی«از 

  

  »نظم نوین جھانی«ده آفِت 

    

دید و جنگ رقابتی نوین جھانی، بدون تردید، جای ھی بازار جدید، تکنولوژینظمی کم و بیش حساب شده  این بی .کاری  بی -١

کند کھ  می تواقعیتی را تثبی) مترجم -کار کردن از راه دور(کاری دوربھ ویژه آن کھ . ی نامی دیگر است  ھمانند کار و تولید، شایستھ

نظمی منظم   این بی. سازد غشوش میا مرھا نآغیر وھای سنتی و ھم تقابل مفھومی میان کار و غیرکار، میان فعالیت و شغل ھم شیوه



گیرد و ھم گردیده است یعنی غالباً مورد انکار قرار می» اجتماعی«گیرد و ھم   باشد، ھم مورد محاسبھ قرار می ھم تحت انقیاد می

از دست داده است،  ھا و زبان مأنوسش رازیرا سرمشق کشد  تر رنج می باشد، ھمانند رنج، رنجی کھ باز ھم بیشبینی مییشپغیرقابل 

. شناسد ری کرده است، نمیاذگ ھا پیش نام  از مدت کھای   کاری و در صحنھ ی بی دیگر خویشتن را در نام کھنھ شده کھ ای  لحظھاز 

. طلبد و مفھومی دیگر را  سیاستی دیگر را می. کاری و یا زیر اشتغال وارد عصری نوین شده است  ماعی و بیتفعالیتی اج  نقش بی

ی  کم دارد کھ آن چھ در فرانسھ ی شابھتکاری   اش بھ ھمان اندازه با بی  ھای تجربی و چگونگی محاسبھ  در شکل» کاری نوین  بی«

  .داشتھ باشد تواند با فقر تشابھ  نامند می  امروز فقر جدید می

خراج و یا تبعید آن ھمھ ا ،تیک کشورھااز ھر گونھ مشارکت در زندگی دموکرا (homeless)خانمان بی طرد انبوه شھروندان -٢

 وملی  ای نوین از مرزھا و ھویت  شوند، خبر از تجربھ  نامیده می کھ ملیھایی   رانده و مھاجر بھ بیرون از سرزمین  از وطن پناھجوی

  .دھندمی مدنی

روپای شرقی، میان اروپا و ایالت ھا و کشورھای ای اروپا، میان آن ای اتحادیھھ  ی میان کشورا  رحمانھ بی جنگ اقتصادی -٣

راند زیرا   ھا فرمان می نخست بر سایر جنگ واین جنگ بر ھمھ چیز . متحده آمریکا و میان اروپا، ایاالت متحده و ژاپن درگیر است

ی   ی فراوان در دھھھای  توان نمونھ  در این مورد می. المللی استی حقوق بین گیر و نابرابرانھپی  و اجرای نا یحاکم بر تفسیر عمل

  .گذشتھ پیدا کرد

ھای حمایتی وانع ایجاد شده توسط سیاستم(. بازار لیبرالی واقعیتدر مفھوم، ھنجارھا و  ناتوانی در تسلط یافتن بر تضادھا -۴

وپائیان در مقابل ھا و یا بھ طور کلی از ارز غربیاگری برای حمایت از اتباع ملی خود،  داری در دخالت  ھای سرمایھ  و رقابت دولت

منافع خاص  در بازار رقابت جھانی از توان چگونھ می). باشد  دستمزدی ارزان کھ غالباً از حمایت اجتماعی مشابھ بر برخوردار نمی

  ؟...خود را نمود و» دستاوردھای اجتماعی«خود دفاع کرد و در عین حال ادعای حراست از 

مشابھ و مرتبط با آن بخشی عظیم از بشریت را بھ گرسنگی و یا درماندگی و سایر ساز و کارھای  دھی خارجیبتشدید  -۵

نین منطقی در پی گسترش آن چباشد  کھ ھا از بازاری مینزمان انسا  ھا در جھت طرد ھمبھ این ترتیب کھ سمت و سوی آن. رانند  می

ی رشد ھا ھمراه با گفتار در بارهاین سیاستر اگ باشند حتا ای می  ھای منطقھھای سیاست  ن نوع تضادھا محصول نوسانای. است

   .و حقوق بشر باشند) مترجم –موکراتیزاسیون د(دموکراسی 

ی متعارف قش تنظیم کنندهن) ھای از راه دور  ترین تکنولوژی آن و یا پیچیده »متعارف«در حد ( صنعت و تجارت تسلیحات -۶

توان تولید و مگر از طریق یک انقالب تصورناپذیر، نمی. کنندشدن کار ایفا می ھای علمی، در اقتصاد و در اجتماعیرا در پژوھش

کاری مورد بحث مواجھ   ی اول با تشدید بی  ای بزرگ و در وھلھھبا خطر ھو یا کاھش داد بدون آن ک متوقف کردتجارت اسلحھ را 

تمیز داد، مقام اول را پیش از قاچاق مواد مخدر » متعارف«رت کھ بتوان تازه آن را از تجا) محدود(و اما قاچاق اسلحھ تا میزانی . نشد

  .کنداحراز می ،ھ ھمیشھ با آن دیگری بیگانھ نیستک

گویند خواھان محدود کردن آن  در خود کشورھایی کھ می تسلیحات اتمی) مترجم -» بذرافشانی« Dissémination(توسعھ  -٧

رشد تسلیحاتی نھ تنھا از کنترل . پذیر نیست  ختارھای دولتی قابل کنترل بود، دیگر امکانی سا  ھا بھ وسیلھھستند، ھمان طور کھ تا مدت

  .بلکھ بازار علنی اسلحھ را نیز لبریز کرده است هارج شدخدولتی 

شوند، رو بھ افزایش   ھدایت می عتیقکھ با وھم و مفاھیم ) آیا ھرگز نوعی دیگر از جنگ وجود داشتھ است؟( ھای قومیجنگ -٨

. ی کشوری، خاک و خوناملت، حاکمیت ملی، مرزھ -دولت ،و بدوی نسبت بھ قومیت fantasme conceptuelوھِم مفھومِی . و تکثراند

توان منکر آن   اما چگونھ می. ناپذیر برخوردار است  ی تقلیلا  دون تردید از نیروی ذخیرهبچیز بدی نیست و  ودخبھ خودی  گرایی  کھنھ

ای از راه دور، و در خود ھاز تکنیک ناشی ی روند انفصالِ   بھ وسیلھ - اگر بشود گفت -یش از ھر زمان دیگر شد کھ وھم مفھومی ب

 ،)مترجم  – (ontopologie  شناسی -موقعیت -ھستیمنظور ما از . شناسی مفروض، کھنھ و نسخ شده است - موقعیت - ی ھستی  زمینھ

و با مکانی  آن موقعیت و وضعیتِ ناپذیر، با   انفکاک یرا بھ صورت) on -کس(اصلی اولیھ است کھ ارزش ھستی شناختی ھستی حاضر 

topos) –  ( .شودابت و قابل تعریف تعیین میی ثھ بھ طرزکدھد   یوند میپ )مترجمTopos، سرزمین، خاک، شھر و پیکره بھ  بھ معنای

این ھمان شتابی است کھ (یابد   پرشتاب توسعھ می متعارف و بیش از پیش متمایز و  روند انفصال چون بھ طرز نا). طور کلی است

گردد یعنی بھ ھمان   ھا بر میبھ طریق اولی بھ اصل و ریشھ ،)ساختھ است مطلع فراسوی قواعد سرعت، فرھنگ بشری را تا کنون

ر کردن ثباتی است کھ روند این در واقع شرط مساعد برای برقرا. راند  ای کھ از ابتدا بیرونش میگرایی است کھ کھنھ» کھنھ«اندازه 

 – (différance تمایزبایست کھ    پس می. است تثبیت و رسوب ھر استواری در یک مکان بھ معنای. اندازد  یمانفصال پیوستھ بھ جریان 

دوانی ملی،  ھر ریشھ. ، حرکتی آفریند، جاسازی کند و مکان دھد)٣( جا شدن -بھ - ناشی از جا) ٢( گذاری  یا فاصلھ محلی) ) ١( مترجم



نھا ت »out of joint«. جا پذیرند - بھ -و یا جا نداجا شده -بھ -دواند کھ جا  یمریشھ  ضطراب مردمیاا بھ عنوان مثال، در ابتدا در خاطره ی

  .گذاری لکھ فضا نیز ھست، فضایی در زمان، فاصلھبزمان نیست 

کھ  ھاشبح -ه و بی حد و حصر و بنابراین جھانی این دولتتوان قدرت فزایندچگونھ می. ھاشبح -دولتی   قدرت فزاینده -٩

ھا و از جملھ در کشورھای ستند یعنی قدرت مافیا و شرکت عامالن مواد مخدر در تمام قارهھ داری ر و خالصانھ سرمایھثالعاده مؤفوق

دھند، تا نفوذ کرده و خود را عادی جلوه می ھا در ھمھ جاشبح -دولتسابق اروپای شرقی بھ اصطالح سوسیالیستی را نادیده گرفت؟ این 

بھ عنوان . (دموکراتی کردن تفکیک کردای ھ  ھا را از فرایندا از ھم تمیز داد و یا حتا آشکارا آنرھا دقت آنھ توان بحدی کھ دیگر نمی

 - توسط -بھ ستوه آمده -یلیسیس -ای را در نظر بگیریم کھ طرح ساده و تلگرافی آن عبارت است از تاریخ یک مافیای  مثال صحنھ

 - اقیانوس  -دو طرف -در -دموکراسی -اردوگاه -متفقینِ  -با -مبولیکس -و -دهرفش -بھ طور -نتیجتاً  -کھ -موسولینی -دولت -فاشیسمِ 

 -از -نوین -بندییک شکل -در -امروز -کھ -ایتالیایی -مسیحی -دموکرات -دولتِ  -نوسازی -در -و ھمچنین -شودمتحد می -اطلس

ین سرمایھ گفت این است کھ بدون اھمیت دادن نوبندی ی این شکلتوان در بارهشرکت میکند و حداقلی کھ می -وارد شده است -سرمایھ

گذرانند و بدون تردید بھ ما اجازه را می» بحرانی«ھا اصطالحاً تمام این رخنھ کردن). ی آن، چیزی دستگیرمان نخواھد شد بھ تبارنامھ

اقتصادی و گردش عمومی سرمایھ  -اعیمنھا بافت اجتتھا نھ شبح -این دولت. صحبت و تحلیلی را آغاز کنیم ھا  ی آندر بارهدھند تا می

  .اندرا بلکھ ھمچنین نھادھای دولتی و بین المللی را نیز مورد تھاجم قرار داده

. المللی و نھادھای آن را مورد تحلیل قرار دادبین ضع کنونی حقوقوزیرا بھ ویژه و باز ھم بھ ویژه باید  .المللیحقوق بین - ١٠

باشند، حداقل از دو   پذیر می  اپذیرشان و با وجود این کھ بھ صورتی خوش اقبال کمالنرفت انکار  المللی با وجود پیشاین نھادھای بین

ھا وابستھ بھ فرھنگ ھ و تعریف رسالت آننامھا ناشی از آن است کھ قواعد، اساستریِن آنولین و بنیادیا. برند  نج میرمحدودیت 

ی اروپایی تفکیک کرد و مشخصاً از مفھومی از حاکمیت دولتی یا ملی فای از مفاھیم فلستوان از پاره  ھا را نمیآن. تاریخی معین است

و عمالً روزمره،  عملی شخص،لکھ بھ طور مبپردازانھ   حقوقی یا نظریھ -تر و نھ تنھا در شکل نظری  ی آن ھر چھ مناسب کھ تبارنامھ

ی اجرایی مدعی   المللی کھ در زمینھبین این حقوق: محدودیت دیگر پیوندی فشرده با اولی دارد. آشکارا در حال بستھ شدن است

اقتصادی و  -بھ تقریب، ھمواره قدرت تکنیکی. ھای مشخص قرار دارد ملت -از دولت عدادیتی شمولی است، وسیعاً تحت سلطھ  جھان

کھ بھ  و یا ھمان طور گیرد صمیم میتگذارد و بھ عبارت دیگر  بیند و بھ مورد اجرا می ھا است کھ تدارک میظامی این دولتن

ھای سازمان ملل و   نامھ ھا و قطعی تازه یا کمتر تازه در مورد مشاوره ھزار و یک نمونھ. کندمی تکلیف را مشخصگویند انگلیسی می

کند کھ نا انسجامی، نا پیگیری و نابرابری این حقیقت را بھ فراخ ثابت می) »enforcement«(ھا جرا درآوردن آنی بھ ایا در باره

ر ھالمللی، ھمان چیزی است کھ ھا در خدمت بھ حقوق بینبرابر قانون و سیادت طلبی متکی بھ قدرت نظامی بعضی دولت رھا د دولت

  .)٣*( دسالھ و روزانھ باید مورد توجھ قرار گیر

سانی کھ در ککند کھ بھ بعضی از   ایجاب می سبر عکعدالت . دھندمینالمللی کفایت اعتبار ساختن نھادھای بینھا در بیین دادها

و این گونھ . ھا فرو بستنھادھایی کھ ھرگز نباید چشم امید از آن. احترام بگذاریم مارند،گ  می جھت تکمیل و رھایی این نھادھا ھمت

نام  ھجویی بمداخلھ. جویی در زمان ما را باید تکریم کرد  ی حق مداخلھا ھر چند ناچیز، ناسره و مبھم باشند، اما با این ھمھ ایدهھنشانھ

این . ای از شرایط محدود سازدنامند ولی قادر است حاکمیت دولتی را در پاره می بشر دوستیچیزی کھ بھ طور مبھم و غالباً مزورانھ 

باشیم کھ در مورد ھمین  ھایی می  گیریم و در عین حال ھوشیارانھ مراقب اِعمال نفوذ و دخل و تصرف  بھ فال نیک می ھا رانشانھ

  .شوندھا بھ کار گرفتھ مینوآوری

  

  مارکسیستی» روح«و یک » الملل نوینبین«

  

ارجاع بھ یک دگرگونی » الملل جدیدبین« عنوان جزء گفتار من یعنی. مانگردیم بھ موضوع بحثتر باز می کنون ھر چھ نزدیکا

ھمان طور کھ مفھوم . کندی این حقوق میجویانھ  ی دخالتالملل، در مفاھیم و در گسترهژرف طی مدت زمان طوالنی در حقوق بین

ی، حقوق در مورد حق کار یا حقوق اقتصاد(اجتماعی مشخص گردید  - ھای سیاسیھا و در پس تکانرام طی سدهآقوق بشر آرام ح

کند، باید   ی دموکراسی و حقوق بشری باشد کھ اعالم میبند عقیده المللی نیز اگر دست کم پایحقوق بین) زنان، کودکان و غیره

ھا کھ در شبح -ھا و دولتاقتصادی و اجتماعی جھانی و فرای حاکمیت دولت یکرد خود را تا در بر گرفتن گسترهعمل ی   حیطھ

  .کردیم، توسعھ دھد و متنوع سازدان صحبت ش  ی  باره



گوییم صرفاً یک مطلب ضد دولتی نیست چون در شرایطی معین و محدود، آن را کھ در این جا می یزیچ ظاھر آن، بر خالف

بار بعضی نیروھای   جویانھ و خشونت  المللی درآید ھمواره قادر بھ تھدید اعمال تصرفنیک نھاد بی شکلکھ بھ  )۴(  دولتی ابر

ذیر و پکھ در ضمن پیچیده، تکامل(اما بی آن کھ الزاماً بر تمام گفتار سنت مارکسیستی . اقتصادی خصوصی خواھد بود -اعیاجتم

ی   ی تمایز میان قدرت دولتی و دستگاه دولتی، در بارهدر باره ،ی حاکم ولت و تصاحب آن توسط یک طبقھدی در باره) نامنسجم است

ی حقوقی  ی مقولھھ ایدهب، مھر تأیید زده باشیم و از سوی دیگر بی آن کھ نسبت )۴*( یا زوال دولت» یاستپایان س«پایان نقش سیاست، 

ی   وقفھ  ی قضایی و افشای بیخودمختاری قوه مارکسیستی الھام گرفت، جھت نقِد بھ اصطالح» روح«توان از بدگمان باشیم، باز ھم می

ی نمادین   علمی، سرمایھ -ی تکنیکیھای سرمایھھای مقتدر و توسط تراکمملت -للی توسط دولتالماِعمال فشار و نظارت بر مقامات بین

  .ھای خصوصی ھای دولتی و سرمایھ سرمایھ ،الیمی   و سرمایھ

در  ھای گفتاریحدودیتمو از ھم اکنون  کند  الملل جست و جو میھای حقوق بینان این بحرانی، خود را از م»الملل نوینبین«ک ی

 - علمی، نظامی -ی تکنیکی ، نابرابری توسعھ»بدھی خارجی«ار، زیعنی تا زمانی کھ قانون با. سازد ی حقوق بشر را بر مال می  باره

باشیم، آن گفتار  اقتصادی حافظ این نابرابری واقعی و ھولناک باشد کھ امروزه بیش از ھر زمان دیگر در تاریخ بشریت شاھد آن می

-ھا تبلیغ نئوزیرا در زمانی کھ بعضی. است ناپیگیرسا باقی خواھد ماند، گاھی مزورانھ و در ھر حال صوری و حقوق بشری نار

کھ  ای  دموکراسی -پردازند  یمو با جسارت بھ ترویج آرمانی بھ نام دموکراسی لیبرالی  کنند می )مترجم  – néo-évangiliser(انجیلی   

باید فریاد برآورد کھ در طول تاریخ زمین و بشر، ھرگز   -آرمان تاریخ بشری نایل آمده است  یعنی بھ ویشتن خودخھا بھ از دید آن

بھ جای سرود خواندن برای . حرومیت، قحطی و بنابراین ستم اقتصادی بر این ھمھ از موجودات اعمال نشده استمنابرابری،  ،حشونت

و » اھایدئولوژی«دمانی پایان تاریخ و بھ جای جشن گرفتن برای پایان داری در شا  ظھور آرمان دموکراسی لیبرالی و بازار سرمایھ

شمار بر آمده ای را کھ از درد و رنج مشخص و بی  بینانھ  ی بدیھی و درشتنباید این داده هبخش، ھیچ گاھای بزرگ رھاییپایان بیانیھ

و آمار، بھ طور مطلق این حقیقت را نادیده انگارد کھ ھرگز  واند با حرکت از ارقامت رفتی ھرگز نمی ھیچ پیش: اھمیت شمرداست، بی

و عجالتاً و متأسفانھ باید . (اندحت ستم و قحطی و نابودی قرار نگرفتھتتا کنون این ھمھ انسان روی زمین از زن و مرد تا کودک، 

- ی قبلی نیز تفکیک در ضمن از مسئلھ ر تاریخ را کھد» حیوانات« و ھستی، زندگی »حیوانی«ی سرنوشت زندگانی موسوم بھ   مسئلھ

ینده و در سطحی وسیع غیر قابل احتراز آاین مسئلھ ھمواره بسیار مھم بوده است و مطرح شدن آن در . باشد، کنار بگذاریمپذیر نمی

 ).خواھد بود

  

    …وندی نابھنگام، بدون حزب، میھن، ملیت مشتركپی

  

» بین الملل نوین«. المللی جدیدی باشد  ھا، در جست و جوی حق بین  ی این جنایتصرفاً چیزی نیست كھ در پ» بین الملل نوین«

بھ  ١٨۴٨پیوندی است ھمواره محرمانھ و بھ تقریب مخفیانھ، ھمان گونھ كھ حول . دردی و امیدواری است  نوایی، ھم  پیوندی در ھم

پیوندی است . است بیش از یك نشانشدنش نیز  ھای آشكار شود و نشانھ پیوندی است كھ بیش از پیش آشكار می. )۵( وجود آمد

 ،»out of  joint« پیوندی بدون قرارداد. نابھنگام، بدون اساسنامھ، بدون عنوان، بدون نام و بھ زحمت عمومی با این كھ مخفی نیست

در حیِن آن و فراسوی آن، بنابراین، قبل از ھر گونھ تعیین كنندگی ملی، ( است بدون ھماھنگی، بدون حزب، بدون میھن و ملیت مشترك

  . ای پیوندی است بدون شھروندی مشترك و بدون تعلق بھ طبقھ). المللی  پیوندی است بین

ی دوستی در ائتالفی بدون نھاد است، در بین كسانی كھ اگر حتا بھ   شود، یاد آورنده  آن چھ در این جا بین الملل جدید نامیده می

ی اتحاد پرولتاریای سراسر جھان دیگر   ھ دیكتاتوری پرولتاریا و نقش پیامبرانھ و فرجام شناسانھماركسیستی، ب  – الملل سوسیالیستی بین

چون (دھند   با این ھمھ، در الھام گرفتن از حداقل یكی از روح ھای ماركسیستی ادامھ می امااند،   اعتقادی ندارند و یا ھیچ گاه نداشتھ

با این ھدف كھ تحت اسلوبی نو، معین و واقعی ائتالف كنند حتا اگر این ائتالف دیگر  ).دانند كھ بیش از یك روح وجود دارد  اكنون می

وضع حقوق ) نظری و عملی(یا توطئھ بھ نقِد  تقابلائتالفی كھ در شكل . گیرد  المللی كارگری بھ خود نمی  شكل حزبی و یا بین

 .آن ف نوسازی این نقد و بھ ویژه در جھت رادیكال كردنبھ عبارت دیگر، با ھد. پردازد  المللی، مفھوم ھای دولت و ملت می بین

   

  … سوگ و نویدامر ، ده آفت، »تصویر سیاه«دو تفسیر از 

  



ایم، نویدی كھ آن تصویر سیاه، ظاھراً با توضیح و   سوگ و نوید نامیدهامر ، ده آفت، »تصویر سیاه«ی آن چھ كھ   امروزه، در باره

، چگونھ اند  با ھم قابتركھ در  ناسازگار میان این دو تفسیر. ارایھ داد دو گونھ تفسیردسِت كم، توان   گذارد، می تشریح، در میان می

روح از روح ھای  یكتوانیم انتخاب كنیم؟ چرا نباید انتخاب كنیم؟ در ھر دو مورد، سرنوشت وفاداری بھ   انتخاب كنیم؟ چرا نمی

  .آن بھ بھ یكی، بھ این و نھ: خورد ماركسیسم در اینجا رقم می

  

اما برای . ماند فوكویاما باقی می ایدئالیستیاولی كھ ھم سنتی ترین و ھم ناسازه تریِن آن است، ھم چنان در منطق  تفسیر  .١

ھای دنیای كنونی ما چیزی جز میزان شكاف بین واقعیت تجربی از   استنتاج دیگری از آن موقتاً این فرضیھ را بپذیریم كھ نابسامانی

آل را بسان فوكویاما تعریف كنیم و چھ آن را دقیق تر كرده و مفھومش را   چھ این ایده. نظم دھنده از سوی دیگر نیست آل  یكسو و ایده

بدین سان، حتا با این فرض . افتند  ھای تجربی بھ خطر نمی تغییر دھیم، ارزش و بداھت این آرمان با نارسایی تاریخی واقعیت

در جریان فرایندی كھ ضرورتاً پایان ناپذیر » آل  ایده«با » واقعیت«ا تقلیل آن، برای تطبیق آلیستی، برای افشای آن شكاف و ی  ایده

این نقد ماركسیستی، اگر چنان چھ . باشد و باید بی نھایت ضروری باقی بماند از نقِد ماركسیستی امر عاجلی میروحی است، توسل بھ 

ھای جدید تولید، از آِن خود   ھایی چون شیوه  پویا باقی بماند، مثالً در زمینھ تواند  قادر باشیم آن را با شرایط جدید تطبیق دھیم، می

ھای صوری قضایی، گفتار و كردار حقوق ملی و بین المللی و مسایل   علمی، شكل-ھای اقتصادی و فنی ھا و دانش  توانایی )۶ِ(  كردن

  …ی شھروندی، ملیت و جدید در باره

  

و فرای آن چھ » شواھد تجربی«، فرای بھ اصطالح »ھا  واقعیت«فرای . منطق دیگری استاز تصویر سیاه تابع تفسیر دومی  .٢

. آل را باید بھ زیر سوال برد  اش، خوِد مفھوم ایده ھای اساسی  ای از گزاره  باشد، مسالھ این است كھ در پاره  آل ناسازگار می كھ با ایده

تحلیل اقتصادی از بازار، قوانین سرمایھ و انواع : لی از این دست باشدی مسای تواند در بر گیرنده  ی آن بھ عنوان مثال می  دامنھ

ھای نمایندگی و   ، تحلیل از دموكراسی پارلمانی لیبرالی، از شیوه)مالی، نمادی یعنی بنابراین طیف ھای مختلف آن(ھا  سرمایھ

كھ بیش از ھمھ سوال (ی و بویژه برادری ھای جاری برابری، آزاد انتخابات، از مفھوم اصلی حقوق بشر، زن و كودك، از مفھوم

تواند تقریباً   ی بھ زیر سوال كشیدن می  در عین حال، دامنھ. و یا از مسالھ منزلت انسان و روابط میان انسان و شھروند) برانگیز است

و مفھوم معینی از ) یوانی استو بنابراین مفھوم آن چھ كھ الھی و یا ح(آل را در بر گیرد، حتی مفھوم انسان را   ھای ایده  تمامی مفھوم

بدین ). )٧( فرا رسد  ای كھ باید و البتھ نمی گوییم ھر دموكراسی و یا باز ھم دقیق تر دموكراسی(دموكراسی را كھ پیش شرط آن است 

  .ماند  ماركسیستی چون تكلیف باقی می روحی آخری، وفاداری بھ میراث یك  سان، حتا با این فرضیھ

  

  امر خالف زمانھ باور دارممن بر فضیلت سیاسی 

  

ھا، در   آن. ھا را با ھم جمع زد بلكھ در ھم تنید  نباید آن. این ھا دو دلیل متفاوت برای وفادار ماندن بھ روحی از ماركسیسم ھستند

سیاستی . بود سیاسی شدن مجددی در كار نخواھد. شود، باید خود را درگیر نمایند  ای كھ بی وقفھ باز سنجی می جریان استراتژی پیچیده

تواند بھ سخت ترین شرایط و حتی اگر بتوان   بدون این استراتژی، ھر یك از این دو دلیل نامبرده می. از نوع دیگر بھ وجود نخواھد آمد

  . نگرایانھ و یا بھ فرجام شناسی انتزاعی و جزمی در برابر نابسامانی جھا گفت بھ بد تر از بد انجامد یعنی بھ نوعی ایدئالیسم تقدیر

ھا و  ، رضایت خاطر ماركسیستماركسیسمپس این كدام روحی از ماركسیسم است؟ تصور این كھ چرا ما با تاكید بر روحی از 

بویژه اگر منظور خود را روشن كنیم و بھ گوش برسانیم كھ این . باشد آوریم، ساده می حتا بھ نسبت بیشتری دیگران را فراھم نمی

شان كرد، بلكھ آن ھا  ھای نابھنگام كھ نباید طرد  ھا، طیف باشد، بھ معنای طیف در كثرت شان می ماركس ھای روحمنظور ناظر بر 

  .را تمیز داد و برگزید، مورد نقد قرار داد، در پیش خود حفظ كرد و بازگشت شان را ھموار نمود

ھنما و برقرار كردن سلسلھ مراتب را ایفا نقش را» اشباح«البتھ ھیچ گاه نباید از دیده پنھان بماند كھ اصل گزینشی كھ در میان 

در شب بیداری و در مراقبت از . او حتا نابود ھم خواھد ساخت. زد  ی خود و ناگزیر دست بھ عمل طرد ھم خواھد  كند، بھ نوبھ  می

گناه باشد و یا بی  و مھم نیست از روی(بھ دلیل فراموش كاری . ی معین تا در زمانی دیگر بیشتر در این لحظھ. اجدادش تا از دیگران

تواند اشباح نوینی   ، بھ علت سپری شدن موعد قانونی مجازاتِ تجاوز بھ عنف و یا بھ دلیل قتل، این شب بیداری حتا می)گناھی

و این، قانون . یھا، پس با كشتن مردگان  ی نخست با گزینش در میان اشباح موجود، در بین نزدیكان و خودی  آفریند، اما در وھلھ  بی



 آن ھا تصمیم نزدای كھ  ھای میرنده  گیری و مسئولیت پذیری برای موجودات متناھی یعنی تنھا برای زنده  ی است، قانون تصمیمتناھ

  .بگذرد )٨(  ناپذیری ، معنایی دارد، معنایی كھ باید از آزموِن تصمیمپذیری ، گزینش، مسئولیتگرفتن

لیكن در كجا آمده است كھ انسان تنھا برای خوشایند دیگری باید . شیندبدین خاطر است كھ گفتار ما در این جا بھ دل كسی نمی ن

ای  ی ما در این جا گونھ  چیزی بگوید، بی اندیشد و یا بنویسد؟ و باید ما را خیلی بد فھمیده باشد آن كس كھ در این رفتار پر مخاطره

ین جا و در حال حاضر، دعوت بھ خالف زمان و راست است كھ امروز، در ا. ماركسیسم را تشخیص دھد  – بھ  – دیررس  – پیوستن

تر و عاجل تر از ھمیشھ است، كمتر از ھر زمان دیگری برای من نامحسوس   خالف جریان در شكل پدیدار نابھنگامی كھ آشكار

آن ید، اما چرا سر انجام وقتش رس «و یا از سوی دیگر »   حاال وقتِ آن است؟ !درود بر ماركس «: شنوم اما از ھم اكنون می. باشد  می

ای نباشد   دارای اقبال كم و بیش حساب شده ای و اگر امر خالِف زمانھ. من بر فضیلت سیاسی امر خالف زمانھ باور دارم. » دیر؟ قدر

تواند شھادت دھد و دقیقاً در  باز ھم می) چیز دیگریسیاسی یا (كھ سر وقت فرا رسد، در این صورت زودرس بودن یك استراتژی 

ی آن پرداخت، عدالتی كھ بھ   سازی قاعده  شود و ما در باال گفتیم كھ باید بھ دگر حداقل در مورد عدالتی كھ مطالعھ می یادالت، ی ع  باره

  .یاید حق و حقوق تقلیل نمی

ن چھ آ. ھا قطع رابطھ كرد  بایست با ساده نگری این شعار  دھد و سرانجام می  ی اصلی ما را در این جا تشكیل نمی اما این انگیزه

ھا پیش، بھ خاطر آوریم، فردی این جملھ را گفتھ بود و انگلس آن  كھ مسلم است، این است كھ من ماركسیست نیستم، ھمان طور كھ مدت

؟ با چھ »من ماركسیست نیستم«: بایست بھ مرجعیت ماركس توسل جوییم تا بتوانیم بگوییم  آیا ھنوز می. ی خود نقل كرد  را از حافظھ

  ؟»من ماركسیست ھستم«تواند ھنوز بگوید كھ   توان تشخیص داد؟ و چھ كسی می  ی ماركسیستی را می  معیاری یك گفتھ

  

  آن روح نقِد رادیكال و خود دگرگون ساز

   

وفاداری بھ آن چیزی خواھد بود كھ ھمواره از ماركسیسم در بنیان و از ابتدا یك نقد  و استمرار در الھام گرفتن از روحی از ماركس

كھ راه تغییر و دگرگون  خواھد  از خود میاین نقد اصوالً و صریحاً . اختھ است، یعنی روشی كھ آمادگی انتقاد از خود را داردس رادیكال

روح انتقادی »   دنبرای خود پذیرا ش  «این گونھ . ی خود را باز بگذارد سازی خود، راه ارزش یابی مجدد از خود و راه تفسیر دوباره

  . انید در زمینی كھ ھنوز انتقادی نیست و حتی ماقبل انتقادی نیز نمی باشدضرورتاً ریشھ خواھد دو

از روحی از  روح انتقادی  این نوع. رود اگر چھ سبك كاری ھم ھست این نوع روح انتقادی فرا تر از یك سبك كار می

ی كھ در جسم یك آئین ماركسیستی پرچین ھای ما این روح را از دیگر روح. برد  نباید پوشید، ارث می آنانكھ چشم از ) ٩( »منوران«

روش  «خاصھ در شكل (از بھ اصطالح ادعایش بھ مثابھ تمامیتی نظام یافتھ، متافیزیكی یا ھستی شناسانھ : سازیم  كنند، متمایز می  می

ی اجتماعی و سرانجام   بقھی تولید، ط  تا آن چھ كھ بھ مفاھیم اساسی یعنی مفھوم كار، شیوه )»  دیالكتیك ماركسیستی «و یا »  دیالكتیكی

ھای   الملل  دستگاه ھایی كھ یا بھ صورت پروژه طرح شدند و یا واقعیت داشتند چون بین. (گردد  ھایش برمی  بھ تمام تاریخ و دستگاه

  ).جنبش كارگری، دیكتاتوری پرولتاریا، حزب واحد، دولت و سرانجام ھیوالی توتالیتر

صحبت كرده باشیم، باید بگوییم كھ ساختارشكنی ھستی شناسی » ت تمام عیارماركسیس«زیرا اگر بخواھیم بھ عنوان یك 

كند بلكھ بھ ھر چھ كھ او را بھ عینی ترین تاریخ   ی ماركسیستی برخورد نمی ی پیكره  پردازانھ خیال  -ماركسیستی تنھا بھ الیھ نظری

مندانھ   ین ساختارشكنی در تحلیل نھایی فرایندی روشو ا. پردازد كند، می  ھای جنبش كارگری جھانی وصل می ھا و استراتژی دستگاه

و این ساختارشكنی، در امكان پذیر بودنش و ھم چنین در آزمون ناممكن بودنش كھ ھمواره جزیی از آن را تشكیل . و نظری است

 از پیش در مسكو، برخیچند سال . رسد، بیگانھ نیست  یعنی بھ بیان ساده با آن چھ كھ فرا می)   )١٠( رویدادداد، ھرگز با   خواھد

. است) مترجم -(Déconstruction باز ھمان ساختارشكنی perestoikaیكا وی پرستر  فیلسوف ھای شوروی بھ من گفتند كھ بھترین ترجمھ

 توان  می تبسمبایست نسبت بھ آن وفادار ماند از دیگر روح ھای آن كھ با  این تجزیھ بھ ظاھر شیمیایی از روحی از ماركسیسم كھ می

  .زنند، متفاوت است را جمع می تقریباً ھمھ چیز  تشخیص داد كھ

مفھوم شبح، بھ شبح برخورد كرده است؟  بھچگونھ شخص ماركس . ی شبح است  لھأی ما بھ راستی امروز، مس  مشی ھدایت كننده

ھا با یك ھستی  ھا و تضاد  کشاکشطیف و یا بازگشت روح؟ چگونھ آن را متعین كرده است؟ و چگونھ آن را در ورای آن ھمھ تعلل، 

ی این پیوند، این ھستی شناسی با ماتریالیسم، با حزب، با دولت و با  داده است؟ و این چگونھ پیوندی است؟ و رابطھ پیوندشناسی 

  تواند باشد؟   توتالیتر شدن دولت چھ می



  

  آزمونی ضرورتاً نامشخص، انتزاعی، كویری و در انتظار رویداد 

  

حال اگر روحی . را از تقریباَ ھمھ تمیز دھیم  وت بھ انتقاد از خودی پایان ناپذیر، بار دیگر بدین معناست كھ  ھمھكردن و دع انتقاد

ش جویانھ نخواھد بود سی نقد و یا حالت پر  از ماركسیسم وجود دارد كھ من ھرگز آماده برای انصراف از آن نخواھم شد، تنھا مقولھ

بلكھ این ). را در این حالت قرار دھد حتا اگر بداند كھ پرسش نھ آخرین و نھ اولین حرف استچھ یك ساختارشكنی مصمم باید خود (

توان از جزم  ای آزمودن نویدی است كھ بر حسب آن می  و گونھ )١١(  مسیحاییبخش و   ی ایجابی رھایی روح بیشتر نوعی گفتھ

و یك رویداد باید قولی بھ وفای عھد باشد یعنی . خالصی یافت ممسیحاییسمذھبی و از ھر   -گرایی متافیزیكی اندیشی و حتی از ھر جبر

. باقی نماند، بلكھ رویدادی بی آفریند، اشكال نوینی از فعالیت و عمل و سازماندھی و غیره را» انتزاعی«ا یو » نظری«در سطح 

ز ھرگونھ شكل سازماندھی عملی و موثر و یا از این یا آن نوع شكل دولتی یا بین المللی بھ معنای انصراف ا» شكل حزبی«گسست از 

  .نیست

ھا در  ، مخالفت با ھوشیارترین و متحد ترین بازنگریاز یكسو. ایم با بیان این مطلب بھ مخالفت با دو گرایش غالب پرداختھ

جام شناسی اجتماعی و كھ بیشتر بر این باورند كھ ماركسیسم را باید از ھر گونھ فر) ھا و حول آلتوسر  بویژه توسط فرانسوی(ماركسیسم 

، مخالفت با تفسیرھای از سوی دیگر). اما صحبت من دقیقاً تمیز دادن این یكی از آن دیگری است(یا غایت شناسی پیامبرانھ متمایز كرد 

دھند كھ   ای می یزدان شناسانھ  -شناسی رھایی بخش خاص خود را دارند و بھ ماركسیسم محتوای ھستی فرجامضد ماركسیستی كھ 

ی  ی ساختار شكنانھ، آن طور كھ مورد نظر من است، ھمواره بر تقلیل ناپذیری گفتھ  یك اندیشھ. اند  بوده اره قابل ساختارشكنیھمو

ورزد، ھمان طور كھ بر غیر قابل ساختار شكن بودن مفھومی از عدالت  و وعده تاكید می )١٢( ایجابی و بنابراین بر تقلیل ناپذیری نوید

  . داردتاكید ) )۵(* از حقوق تفكیك شود كھ در این جا باید(

، )بھ لحاظ نظری و عملی، ھمان طور كھ گفتیم(ای، پایان ناپذیر و بی نھایت   تواند بدون اصل انتقاد ریشھ  ای نمی چنین اندیشھ

آزمونی كھ . رسد یچیزی كھ فرا م  ای باز بھ روی آینده مطلقِ  دارد، تجربھ  چنین نقدی تعلق بھ یك جنبش تجربی. كارآیی داشتھ باشد

گذارد، كھ در انتظار دیگری، در انتظار  كند و بھ نمایش می  ضرورتاً نامشخص، انتزاعی و كویری است، كھ خود را بر مال می

توان قرابت ھای اساسی با نوعی  در این آزمون، در شكل خالص صوری و در حالت نامعینی كھ دارد، ھمواره می. است )١۴( رویداد

ای كھ در ھر  یعنی آن تضاد ریشھ(گوییم  می l'exappropriationی  آن چھ كھ ما در این جا و آن جا در باره. ی پیدا كرداز روح مسیحای

ی نخست در  ھای وابستھ بھ آن ھا و در وھلھ وجود دارد و ھم چنین در مفھوم )١۵( از آن خود کردنیسرمایھ، ھر مالكیت و یا در ھر 

اگر بتوان گفت، درست . ی رابطی ندارد نیاز بھ حلقھ) شود  ھا تنظیم می  در مورد رھایشی كھ بر بنیاد آن مفھوم ذھنیت آزاد و بنابراین

  .كند وصل می  »از آِن خود كردن«را بھ ) خود(این انقیاد است كھ  است زیرا بر عكس

  

  مسئولیِت  وارثان  ماركس

  

بین الملل . گیرد  ی ھر كس قرار می  اً بھ طور اصولی بر عھدهحال، وفاداری بھ روحی از ماركسیسم، این است مسئولیتی كھ طبع

رسد كھ این مسئولیت،  اما امروز بنظر می. نوین كھ بھ سختی سزاوار نام جامعھ مشترك است، تنھا بھ سرزمین گم نامی تعلق دارد

مبرم و  مقدم ترگوییم  حذف كنیم میخواھیم كسی را   ، و چون نمیالزاماً و بیش از ھمھی روشنفكری و آكادمیك،   حداقل در محدوده
اند در برابر سیادت جزم اندیشی و یا متافیزیك ماركسیستی در اشكال سیاسی و  ھای گذشتھ توانستھ  ، بر عھده كسانی است كھ در دھھتر

ندیشیده و بھ مورد ی آن كسانی است كھ این مقاومت را ا  گوییم، این مسئولیت بر عھده و باز ھم مشخص تر می. نظری آن، مقاومت كنند

كسانی كھ بر . كارانھ و نومحافظھ كارانھ، ضد علمی و قھقرایی گردند  ھای ارتجاعی، محافظھ  اند بدون آن كھ تسلیم وسوسھ اجرا گذاشتھ

. اند كردهی ساختار شكنانھ رفتار   اند و اگر جسارت آن را داشتھ باشیم، بھ شیوه  ی نقد مفرط باز نایستاده  عكس ھمواره از تالش بھ شیوه

ای دیگر   آل را بھ گونھ كنند تا آن ایده  ی دمكراسی و رھایی بردارند، بیشتر كوشش می  آل خود در زمینھ  آن ھا بی آن كھ دست از ایده

  .اندیشیده و بھ مورد اجرا گذارند

  

  رویدادی بی سابقھ در تمام تاریخ بشریت



ی ارض، امروز بھ  ی انسان ھای كره  ند، چھ بدانند و یا ندانند، ھمھچھ بخواھ. مسئولیت در این جا بار دگر، مسئولیِت وارث است

ھمانندی در شكل  ای پیش گفتیم، وارثان پروژه و یا نوید مطلقاً بی  یعنی ھمان طور كھ لحظھ. میزانی وارثان ماركس و ماركسیسم ھستند

زیرا، . باشد  ای نبوده، پس ملی نیز نمی  اسطوره شكلی كھ اصوالً غیر مذھبی است، مذھب بھ معنای اثباتی آن،. اش فلسفی و علمی

 كلمھ  یعس و عبارت یا بھ  و ای  مذھبی یا اسطوره  ناسیونالیسمی وجود ندارد كھ  فرای میثاق با خلقی برگزیده، ھیچ ملتی یا

، ھم جامع و ھم زایل ناپذیر آن ھم استثنایی نرخ داد. كامالً یگانھ باقی مانده است شكل این نوید و یا پروژه. نباشد) ١۶( »عرفانی«

تواند جا بھ جا نماید بدون آن كھ محو   كھ تنھا می )١٧(  سوگ امر ای دگر، از طریق انكار و در جریان زایل ناپذیر است بھ گونھ. است

  .ای تكان دھنده سازد در اثر ضربھ

توان   جھان و زمین، در تمام آن چیزی كھ می در تمام تاریخ بشریت، در تمام تاریخ. سابقھ بوده است  چنین رویدادی در تاریخ بی

علمی كھ ادعای گسست از اسطوره، مذھب و   – كنم گفتمانی در شكل فلسفی و تكرار می(بطور عام تاریخ نامید، چنین رویدادی 

كند   یوند برقرار میھای جھانی سازماندھی اجتماعی پ  ، برای اولین بار و بطور انفكاك ناپذیری با شكل)ناسیونالیستی را دارد» عرفان«

شود با طرح مفھوم نوینی از   ھا ھمراه می  ی این  ھمھ). ھا و غیره  ای از دولت  حزبی با رسالت جھانی، جنبشی كارگری، اتحادیھ(

  .انسان، جامعھ، اقتصاد و ملت و چندین مفھوم دیگر از دولت و زوال آن

ھر چھ  تر از خوِد واقعھ است، شكست آن كھ گاه دھشتناكی   ی این رویداد فكر كنند، در باره خواھند در باره  ھر چھ می

ھای  ھایی كھ زمینھ بھ بار آورده و یا انحراف این رویداد كھ اقتصادی و محیط زیستی  – ھای فنی  ی مصیبت در باره خواھند  می

ناشی از دقیقاً انحراف ھای تصادفی یا گفتند كھ این ھا   در این مورد، كسانی از مدت ھا پیش می( ه، تأمل کنندتوتالیتاریسم را فراھم كرد

شكنی بنیادین است كھ از بدو تولد حضور داشتھ است، كھ   نبوده بلكھ محصول گسترش ضروری یك منطق اساسی، یك قاعده بیماری

ی طیف   شناسانھ  ھستیالبتھ نظر ما در این مورد و بطور فشرده، بدون انكار فرضیھ فوق، این است كھ این شكست معلول یك درمان 

ی انسان ھا پدید   ای كھ این رویداد در خاطره ی تكان دھنده  ی ضربھ  خواھند در باره و سرانجام ھر چھ می) باشد  مانندی شبح می

اش   حتا اگر در شكل اعالم شده. ای بھ وقوع پیوست  باید اعتراف كرد كھ در پرتو این رویداد، تالش یگانھبا این ھمھ، آورده فكر كنند، 

شتافت، با این وجود، نویدی مسیحایی و طراز نوین توانست مھر  در زمان حال شناسانھ  حتی اگر بھ سوی یك محتوی ھستیاجرا نشد، 

از آن، نمی توانیم وارثان این رویداد  شناختو ما چھ بخواھیم و چھ نخواھیم و با ھر اندازه . یگانھ و افتتاحی خود را بر تاریخ بكوبد

  .نباشیم

كیدی انتقادی، انتخابی كھ از أكید مجدد بر ِدینی است، لیكن تأارث ھمواره ت. ھ مسئولیت پذیری وجود نداردمیراث بدون دعوت ب

» دولت«ھم بھ معنای  Etatدر زبان فرانسھ :  Etat de la dette(» وضعیت ِدین«ما با نگارش عبارت دو پھلویی چون . گذرد صافی می

ناپذیر را اعالم كنیم و بیش از  احترازخواستیم چند موضوع  یر عنوان این نوشتھ، میدر ز) مترجم -» وضعیت« بھ معنای است و ھم

ھای خاص ماركس و ماركسیسم نقش  ھایی كھ در تاریخ بھ نام  ھر چیز، موضوع ِدینی زایل نشدنی و ادا نشدنی نسبت بھ یكی از روح

شود، این ِدین بھ   گیرد و یا انكار می  ا كھ مورد توجھ قرار نمیحتا در آن جا كھ بھ رسمیت شناختھ نشده است، حتا در آن ج. بستھ است

ی  ی تمام فلسفھ و یا تمام اندیشھ در باره ی فلسفھ سیاسی كھ بطور ضمنی ساختار دھنده  دھد، بھ ویژه در زمینھ  كار موثر خود ادامھ می

  . باشد  فلسفھ می

  

 ساختارشكنی یا قرار گرفتن در روحی از ماركسیسم

اند،   كنم كھ بھ عنوان مثال، ساختارشكنی نامیده ای از خطوط آن چیزی می  بھ دلیل كمبود وقت، محدود بھ طرح پاره بحث خود را

، از )١٨(  ھا، از كالم محوری  ھای گذشتھ بھ خود او تعلق داشت یعنی ساختارشكنی از متافیزیك  در شكلی كھ از ابتدا در جریان دھھ

یعنی آن (ی زبان   ی خود مختارانھ از سلطھ) ٢٢(  یا رسوب زدایی )٢١(  ، یعنی راز زدایی)٢٠( ، از آوا شناسیسم)١٩(  زبان شناسیسم

، از فنی شدن )٢٣(  شود، مفھوم دیگری از متن و نشانھ  ای كھ در جریان آن، مفھوم دیگری ساختھ و پرداختھ می گونھ ساختارشكنی

  ). ...  ھا بنیادین آن

ساختارشكنی، ھیچ گاه، حداقل از نظر . بودبل ماركسیستی غیر ممكن و غیر قابل تصور این چنین ساختارشكنی در یك فضای ما ق

نوعی از ماركسیسم، قرار گرفتن در  سنتِ ندارد كھ در عین حال، یعنی قرار گرفتن در  رادیکال کردن، معنا و اھمیت دیگری جز من

كھ در آن جا، (كھ ساختارشكنی نام دارد، صورت گرفت ماركسیسم  رادیکال کردندر گذشتھ، تالشی در جھت . روحی از ماركسیسم

نقش   exappropriationو از  différanceاند، نوعی مفھوم اقتصادی از اقتصاد متمایز  ھمان طور كھ بعضی ھا مورد توجھ قرار داده

اگر این تالش در ). كند  م، بازی میسوگ، بھ طور عا امرند، ھم چنان كھ مفھوم كار در پیوندش با تمایز و با نك دھنده ایفا می  سازمان

آمد، بدین علت بود كھ ھستی   كرد و در ضمن بھ ندرت از در مخالفت بر می  استراتژی ارجاع بھ ماركس با احتیاط و با امساك عمل می



ھا   دستگاه ، باتُدكسیبا اُر ظاھراٌ  این ھا. بود کرده )٢۴(  توقیف قویاً  او راشناسی ماركسیستی، استناد بھ ماركس و مشروعیت گرفتن از 

ای باقی   ھا برای خود آینده ھایی جوش خورده بودند، بھ طوری كھ كمترین خطای شان تنھا این نبود كھ تحت این عنوان  و استراتژی

منظور از جوش خوردگی نیز آن چسبندگی ساختگی ولی استواری است كھ ھمانا . گذاشتند، بلكھ نسبت بھ آینده نیز بیگانھ بودند نمی

  .و نیم گذشتھ جھان و بنابراین تمام تاریخ نسل ما را رقم زده است سدهضورش تمام تاریخ یك ح

بھ ھمین خاطر است كھ من از یادمانھ و از سنت . )۶(*  شود  ھمواره مدیون آن چیزی است كھ رادیكال می کردن اما رادیكال

ھای  ین نھ یگانھ روح آن است و نھ ھر روحی از روحالبتھ ا. ماركسیستی آن صحبت كردم» روح«ماركسیستی ساختارشكنی، از 

  .فرصت كوتاه است کھنمونھ ھای دیگری را باید طرح كنیم و مورد مداقھ بیشتری قرار دھیم . ماركسیستی

، با  étatو وضعیت  Etatدولت كند، باز بھ این خاطر است كھ مفھوم  می) ٢۵( وضعیتِ ِدیناگر عنوان دوم این كتاب، تاكید بر 

  :استبھ سھ صورت درآورم و این ) مترجم –پربلماتیك (انگیزی   یا بدون آن را بھ صورت بحث بزرگ اول رفح

  

  »جوجھ تیغی بی قرار«بازگشت : وضعیِت ِدین بھ ماركس

مانند  توان  نمونھ بھ ماركس و ماركسیسم را نمی عنوانوضعیتِ ِدین، بھ . ایم اوالَ، در این باره ما بھ اندازه كافی تاكید كرده

. آورند  این گونھ حساب رسی ھا را در یك جدول نمی. كرد تھیھ و تدوین، ایستا و آماریی جامعی در شكلی  ترازنامھ یا صورت جلسھ

با . بھ صورتی عملی و كمال پذیر. سازد  كند و رھنمون می  گزیند، تفسیر می مسئولیت پذیری انسان در تعھد اوست، تعھدی كھ بر می

شود و بھ حكمی كھ از ابتدا چندگانھ، نامتجانس، متضاد و منقسم است و بنابراین بھ حكم میراثی   مسئولیتی اتخاذ می تصمیمی كھ چونان

  :گوید راز كسی كھ بھ ھاملت می. راز بانی آن جنایت را. راز یك جنایت را. كھ راز خود را ھمواره حفظ كرده است

  

                             Ghost, I am thy Fathers Spirit,                                                      

                                            Doom'd for a certain term to walke the night;  

                                            And for the day confin'd to fast in Fiers, 

                                            Till the foule crimes done in my dayes of Nature 

                                             Are burnt and purg'd away: But that I am; forbid 

                                             To tell the secrets of my Prison-House; 

                                              I could a Tale vnfold…  
  

  من روح پدر تو ھستم،                                      
  ام  ھا محكوم بھ آوارگی شده  ای، شب كھ برای برھھ                                      

  برم  ھای سوزان بھ روزه بر سر می و روزھا را در بند شعلھ                                      
  ام  تا جنایات زشتی كھ در روزھای زندگانی جھانی                                      
  .اند بھ سوزد و پاك شود  روی داده                                      

  ز افشای رازھای زندان خود ممنوع نبودمولی اگر ا                                      

  )٢۶( .كردم سرگذشتی برایت نقل می                                      

 

آید، از جایی مانند مخفی گاھی در زیر خاك   آید و ھمواره از آن جا می گردد، از زمین می در این جا ظاھراً ھر روحی كھ باز می

در این جا، ما . فرومایگی و و بھ ھمان جاست كھ بر می گردد، یعنی بھ سوی فروتنی) ان زمینیخاك خاكستر، خاك برگ، گور و زند(

نیز باید ھر چھ نزدیك بھ زمین، بازگشت موجودی را در سكوت بگذرانیم، موجودی نھ با سیمای آن موِش پیرِ خاكی 

Well said, old Mole)( خواھد او را با سحر و   كھ روح پدر می» بی قرارجوجھ تیغی «، و نھ بھ صورت خارپشت بلكھ در شكل یك

  ).٢٧(» پذیر  ھای زندگان فنا گوش«در » رازھای جاودانی«جادو دور كند از فاش شدن 

  

  ھای متعدد سرمایھ نقد بازار و منطق: ِدین خارجی

  



د امكان منظم مورد توجھ و را بھ صورت مستقیم، مسئوالنھ، مصمم و در ح» بدھی خارجی«تا زمانی كھ مشكل . دوماً، دیِن دیگر

ھایی بیش از دو رویی،   ی جھانی حقوق بشر و یا آینده بشریت چیز ھای مربوط بھ دمكراسی، بیانیھ بررسی قرار ندھیم، ، تمام پرسش

د است و در ابتدا سو سودتحت این عنوان یا تحت این تصویر نمادین، موضوع بر سر . خوش باوری و دالیل موجھ صوری نخواھند بود

سرمایھ بطور عام، سودی كھ در نظم جھانی امروزی یعنی در بازار جھانی، انبوھی از بشریت را زیر یوغ خود در شكل جدید برده 

اما . شود پیوندد و مجاز شمرده می ھا بھ وقوع می  و این ھمواره در شكل ھای سازماندھی دولتی و یا میان دولت. داری نگاه داشتھ است

ھای  ، بدون حداقل روحی از نقد ماركسیستی، نقد بازار و منطقتفھیم کندتواند مجازاً   می مقولھھر آن چھ كھ این مسایل دین خارجی و 

  .دھد، امكان پذیر نخواھد بود متعدد سرمایھ و نقد آن چیزی كھ دولت و حقوق بین المللی را با این بازار پیوند می

         

  نگیز زوال دولتبھ پرسش ا دگرگونگی تعیین کننده با ارجاع

  

ملت، حاكمیت ملی و   – ژرف و انتقادی مفھوم دولت، دولت مجدد،تكوین و تدوین  تعیین کننده با یک دگرگونگیسوماً و سرانجام، 

ھای ماركسیستی،   لھ انگیز ماركسیستی و اگر نھ بھ استنتاجأو این امر بدون ارجاعی دقیق و منظم بھ یك مس. دارد رابطھ... شھروندی

مسالھ انگیز و یا استنتاج ھای مربوط بھ دولت، قدرت دولتی و دستگاه دولتی و توھماتی كھ نسبت بھ خودمختاری حقوقی . ن استناممك

گذاری   ی شكل ھای زوال و یا بھتر بگوییم نام  اقتصادی وجود دارند و بھ ھمین ترتیب نیز در باره -  آن ھا در برابر نیروھای اجتماعی

مرزھای جدیدی برای دولت در فضایی كھ دیگر بر آن تسلط ندارد كھ در واقع ھیچ گاه نیز كامالَ بر آن تسلط  مجدد و یا تعیین حد و

  . نداشتھ است

  

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

  :یادداشت ھای دریدا

  

درستی  در آن جا سوریا بھ .Lignes ریھ خطوطدر نش  Michel Suryaیا، بھ نقل از میشل سورAllan Bloom ی آلًن بلوم گفتھ  )١(*

  .بوده است کویامافو» استاد و مداح«کھ بلوم  کند  خاطر نشان می

ای است کم و بیش حساب شده» تخلف«داستان دو . ھاصفحھ نبھ ھنگام بازخوانی ای، »خبارا«ی تازه از میان سیل   دو نمونھ  )٢*(

) بھ ابتکار یکی از ھمکارانشان(دو وزیر کابینھ  -١. بود  کنونی خبری غیر قابل تصور میھا بدون واسطھ و سیستم کھ امکان بروز آن

در ) ھای بصری وص رسانھصبھ خ(نند کھ در حال اجرا بوده است و در مطبوعات کسعی در منعطف ساختن یک تصمیم دولتی می

ی مطبوعات   شتھ بودند و بھ رغم میلشان بھ وسیلھکھ برای رییس دولت نو) و غیررسمی »شخصی«سری، (ی خصوصی   ی نامھ  باره

ر دو  ،کند  پنھان نمی خود را از کار دو وزیر تیئیس دولت، با این کھ نارضایربا این وحود، . کنند  می» اظھار تأسف«فاش شده بود، 

در یک بداھھ سرایی ھمین دولت  زیری دیگر ازو -٢ .شوند  روی از این دو وزیر می  س ناگزیر از دنبالھلی دولت و مج  پی او کابینھ

شود و بالفاصلھ با واکنش شدید بانک اری میجھنگام از زبانش مطلبی نابھ. کندمی خبطیتلویزیونی،  -رادیو صبحگاھیی   برنامھدر 

نیروی بایست بھ تحلیل از نقش عواملی چون سرعت و   مچنین میھ. شوددیپلماتیک مواجھ می - سیاسی ھای روندیک سلسلھ  ومرکزی 

ی  اش بیش از ھمھھای تلفنی این سوداگر و سخنان کوتاه تلویزیونیتماس. این یا آن سوداگر فردی یا جھانی پرداخت  ا در قدرتھ  رسانھ

  .کنند  ھا نقش بازی میگیری سیاسی دولت  تصمیم یھای دنیا بر روپارلمان

  

ھای سیاسی، اجتماعی، آموزشی، ی مداخلھ  افھ کرد، چھ در زمینھدم استقالل سازمان ملل متحد را اضعبر این نکتھ باید   )٣*(

زیرا باید دانست کھ سازمان ملل متحد بحران . تیدھی و مدیریت تشکیال  فرھنگی و نظامی آن و چھ حتا در مورد چگونگی سازمان

اندازی کارزار برای جلب حمایت  راهی آن،  نتیجھ. پردازندین خود را نمیدِ ھای بزرگ، ھمگی دولت. گذراندمالی شدیدی را می

بھ منظور پشتیبانی ) مالی رمتشکل از رؤسای صنایع، تجارت و امو(ھای سھامی یا شرکت »Councils«ھای خصوصی، تشکیل سرمایھ

در ) آن جا این جا تر این جا و آن جا ولی بیشتر در ادغالباً (تواند ای، می  از سیاست سازمان مللی است کھ تحت شرایط بیان شده یا نشده

 رالمللی کنونی خود را با این منافع سازگادر بیشتر موارد باید تأکید کرد کھ اصول راھنمای نھادھای بین. جھت منافع بازار گام بردارد

کھ فعٍال در  ست؟ این تنھا پرسشی استاحد و مرز آن بھ چھ معنایی  دھند وا چھ میزانی این کار را انجام میتچرا و چگونھ و . کنندمی



  .توانیم مطرح کنیم این جا می

  

، انتشارات »ی ماتریالیسم تاریخی  پنج بررسی درباره«،  Etienne Balibardدر مورد این نكتھ ھا رجوع كنید بھ اِتین بالیبار  )۴(*

عات مربوط بھ آن و موضو» مانیفست كمونیست اصالح«ی   و بھ خصوص بھ فصلی از آن درباره( ١٩٧۴، پاریس،  Masperoماسپرو 

  .و ادامھ ٨٣ .، ص»یك پراتیك جدید سیاسی«و » تعریف جدیدی از دولت«، »"پایان سیاست"«: چون

  

* »نیروی قانون«ی   دھم كھ خواننده را بھ رسالھ  ، من بار دیگر بھ خود اجازه می»حق«و » عدالت«ی تمایز میان   در باره  )۵(*

. شود  ھای جدید نسبت بھ آن نمی  و ویژگی آن و رویكرد» حق«اعث سلب صالحیت از ضرورت این تمایز بھ ھیچ وجھ ب. ارجاع دھم

بطور مشخص ضرورت این . بر عكس، چنین تمایزی ضروری بھ نظر می رسد زیرا پیش شرط ھر گونھ بازبینی و بازسازی است

خأل «كنند كھ امروزه  امِل چیزی میشود كھ بھ راحتی صحبت از پر كردن، بدون تجدید بنیان ك  تفكیك در آن جا ھایی احساس می

شود   ھا می ، میراث آن و نسل»مالكیت بر حیات«ی  بنا براین، تعجب آور نیست اگر بیشتر مورد ھا مربوط بھ مسالھ. نامند  می» قانونی

دران حامل، جنین نامند یا درمان ژن، پیوند عضو، ما  مسایل علمی، حقوقی، اقتصادی، سیاسی در رابطھ با آن چھ كھ ِژنوم بشر می( 

  ).ھای یخ زده و غیره

ی قانون، قانوِن قانون، حق و  است، در حالی كھ باید در باره» خأل قانونی«این تصور كھ مسالھ بھ سادگی بر سر پر كردن یك 

این میماند كھ ی این ھا بھ  گردد، ھمھ» لھ حلأمس«جدیدی تصویب شوند تا » لوایح قانونی«عدالت فكر شود و یا این تصور كھ كافیست 

  .ی اتیك واگذار كنیم  ی اتیك را بھ یك كمیتھ  اندیشھ

  »ساختارشكنی و امكان عدالت«در * 

* Deconstruction and the Possibility of Justice, Rosenfeld, Carlson, Routledge, New York, 1992.   

  

این اصطالح بھ معنای حركتی است كھ جلو تر . ه نیستدر این جا بھ چھ معناست؟ این بھترین واژ» رادیكال كردن«اما   )۶(*

است تا چیز » رادیكال كردن«لھ بر سر بیشتر یا كمتر أمس .شود می ختماین واژه بھ ھمین جا  مناسبتاما  . رود تا باز نایستد  می

 أژرفای رادیكالیتھ، ینیاد و مبدلھ بر سر باز ھم پیش روی در أمس. آن است صوریو وحدت  مبدأ ی لھأدیگری، زیرا داو، بھ راستی، مس

، در »رادیكال«و » مبدأ«، »بنیاد«تالش ما این است كھ راه بھ جایی بریم كھ نمودار . از طریق گام برداشتن در ھمان جھت واحد نیست

الح اش، چنان كھ ھمواره بر نقد ماركسیستی حاكم است، پرسش ھایی را طرح كند كھ در گفتمان بھ اصط شناسانھ ھستی وحدت

  .ستان گرفتھن این بررسی انجام بررسی نشده اند و یا بھ اندازه كافی اساساٌ ماركسیستی یا 

دھد، یعنی مفھوم و نمودار شبح، از مدت ھا پیش تحت این نام و مسالھ  داوی كھ در این جا مشی راھنمای ما را تشكیل می

  .اعالم شده بود  …ابھ شرط تصمیم گیری مسئوالنھ، تصمیم نا پذیری بھ مثکردن آلی  سوگ، ایده امرھایی چون   انگیز

در  ١٩٧٠این روابط از آغاز سال ھای . نمایم تأکیددر این جھ مناسبت دارد كھ بر روابط میان ماركسیسم و ساختارشكنی 

توانم در این جا بھ   نمی چنان فراوان اند کھ من. تجلی پیدا کردند بسیار فراوان  رویكردھای متفاوت و غالباً متضاد یا سازش ناپذیر اما

  .طورعادالنھ حق مطلب در مورد ھمھ ی آن ھا و دین خود را بھ آن ھا ادا کنم

، بھ Michael Ryanمانند کتاب میکائل ریان  ( عالوه بر تألیفاتی کھ موضوع اصلی شان مناسبات ساختارشکنی و مارکسیسم است

و کتاب ژان ماری بونوآ  * Marxism and Deconstruction, A Critical Articulation مارکسیسم و ساختارشکنی، یک پیوند بحرانینام 

 Jean-Marie Benoist   کھ در حقیقت بخش آخر آن، بھ رغم عنوان کتاب، سالمی بھ مارکس است **است مارکس مرده تحت عنوان ،

رسالھ ھای فراوانی نوشتھ شده اند ) کند  ر میاست و کمتر نفی گرا، بر خالف حکم مرگی کھ صاد» ساختارشکن«امداً عو در عین حال 

  :وریمآ  بھ عنوان نمونھ اسامی نویسندگان زیر را می. کھ امکان سرشماری آن ھا در این جا نیست

J. - J. Goux, Th. Keenan, Th. Lewis, C. Malabou, B. Martin, A. Parker, G. Spivak, M. Sprinker, A. Warminski, 

S. Weber.  

*    Johns Hopkins, University Press, 1982. 

**  Gallimard, 1970.   

 



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

  :مترجمیادداشت ھای 

  

)١  (Différance : از لحاظ تلفظ  .دھد بھ بعد، یکی از نماد ھای فلسفی دریدایی را تشکیل می١٩۶٨این واژه، از کنفرانس . تمایز

بدین ترتیب،  .شود  ایتالیک نوشتھ می aبا حرف  eاما از لحاط نگارشی، بھ جای حرف . ندارد Différenceکلمھ فرانسوی   تفاوتی با

  .شود مشخص می» تمایز«تمایز میان دو 

عمل « ، داللت بھ*)روشن شود " تمایز"تا فرق آن با " تمایوز"کھ بھ پیش نھاد بابک احمدی، بھتر است بنویسیم (دریدایی » تمایز«

دریدایی،  آن » تمایز« .دھد مد نظر قرار می) استاتیک(را بھ طور دینامیک و نھ ایستا » تمایز«بدین ترتیب، . گند  می» تمایز گذاری

بھ ظاھر کوچک، از آن » تفاوت«نزد دریدا، این . و نھ آن تمایزی کھ مستقر و تثبیت گردیده است باشد تمایزی است کھ در حال شدن می

را » تمایز گذاری عقالنی«شدنی، تعیین کردنی و فرا گرفتنی است، عمل  تعریف را کھ کند و نھ چیزی یندی را مشخص میجا کھ فرا

ھای تعقل گرای فلسفی وارد   را در قلب دستگاه»  نا متعادلی«و » نحرافا«، »بازی« امکان Différance توسل بھ . دکن بی اثر می

  ** .نماید  می

  .٣٨٧ ص. بابك احمدی. ه شكنی و ھرمنوتیكدشالو – ٢جلد  –متن  ساختار و تأویل*      
  :»واژگان دریدا«بھ ) بھ زبان فرانسھ(مطالعات بیشتر رجوع کنید  برای**  

  Le vocabulaire de Derrida, Charles Ramond, ellipses, Paris 2001. 
 
 

  
)٢        (Espacement   
)٣       (Déplacement 
)۴      (Super-Etat   
مارکس و انگلس در  این . دھد در لندن نخستین کنگره خود را تشکیل می ١٨۴٧بود و در سال » بین المللی«است کھ یک سازمان »اتحائیھ کمونیست ھا«منظور  )      ۵(

مانیفست کمونیست با این کلمات آغاز . شود می منتشر» مانیفست حزب کمونیست«یک سال بعد، برنامھ بھ نام . شوند میی این سازمان  کنگره  مأمور تدوین برنامھ
  ».شبح کمونیسم –در اروپا در گشت و گئار است  شبحی  «: شود  می

)۶      (Appropriation 
)٧      (à venir 
)٨      (Indécidable قرار گیرد» تصمیم ناپئیری« واقعی زمانی است کھ انسان در برابر» تصمیم«نزد دریدا، . نمی توان تصمیم گرفت آن موضوعی کھ در باره  .  
)٩      (Lumières در سرزمین زبان کانت، . منوران عصر روشناییAufklärung نام دارند.  
)١٠   (Événement 
   messianisme:و مسیحائیسم  messianique :مسیحایی)   ١١(
)١٢   (Promesse 
)١٣   (Désertique 
)١۴   (Événement 
)١۵  (Appropriation   
)١۶  (Mystique 
)١٧  (Travail de deuil :کھ  با سوگواری معمولی و  »سوگواری« این گونھ. در سوگ دیگری... امر بازبینی، درس آموزی، تأمل و تعمق و نقد و حساب رسی

  . می تواند بھ طول انجامد متفاوت است و سنتی رایج
)١٨  (Logocentrisme بھ دو معنای کالم و خرد استخرد محوری، زیرا لوگوس یونانی  -یا کالم.  
)١٩  (Linguistisme 
)٢٠  (Phonologisme 
)٢١  (Démystification 
)٢٢  (Dé-sédimentation 
)٢٣  (Trace 
)٢۴  (Arraisonner 
)٢۵  (Etat de la dette 
 . ، بنگاه انتشارات نشر کتاب ۵۴– ۵٣. فرزاد، ص. ی م ترجمھ. شکسپیر .ی پنجم ھاملت، صحنھ)  ٢۶(
   ھمانجا)  ٢٧(
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