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 سیاست  یبازاندیش

  آگامبن فلسفه سیاسی خوانشی ازدر پرتو 

 در ایران 69 دیماهخیزش مردمی  خواه   ییبه جوانان رها

 

رو به رو شده  ،المللی ملی و بیندر سطح اقتصادی،  و بزرگ اجتماعی، سیاسی تحوالتکه با  امروز ما، دنیایدر 

بدون  ،جهانی دیگرحیاتی و برای مبارزه  .تبدیل شودناپذیر  به واقعیتی انکار رود که می خواهانه رهایی ی     مبارزه است،

 ...ساالری، مردساالری دین ساالری، دولت داری، ی خودکامگی، سرمایه م و سلطهست

 ای مبارزه. موهوم نیست دور و ای آیندهبرای  ،داردجهانی  -ملی  ، خصلتیدر دوران کنونی ، که ناگزیر این مبارزه

ها و  تاکتیک از این مبارزه .یستناز پیش  شده زیری  برنامه .نیست پذیر  این مبارزه مرحله .از حاال و جا این در است

تعیین  ...آوانگاردی، ای سوژهای،  طبقه ،، حزبیای دسته ،نیرویی برینتوسط که ، منسوخ و های کالسیک استراتژی

 و برابری در ،امروز خوب و کافی   زندگی   برای .امروز رهایش   برایاست ای  این مبارزه .کند شده باشند پیروی نمی

، است گیری شکلبرآمدن و ر حال ددر همه جا  اکنون  این مبارزه .ها آن  ها در بسیاری و چندگانگی نانسا آزاد   مشارکت  

 .پذیر است استوار، متزلزل و آسیب نا چنان هم اما

 69ماه  خیزش جوانان و تهیدستان ایران در دیو از جمله  جهانسراسر در  های گذشته سال های میدانی جنبش

زحمتکش  دانشجو، جوانان زن و مرد، .قرار داد تأملمورد  ،است نخواهانه، که نگاه م رهایی یاهتوان در پرتو نگ را می

 فساد و تبهکاری، فالکت و فقرافشای با  ایران، ی بزرگ و کوچکها در بسیاری از شهر ،روز و شب طی چندا بیکار، ی

 و زندگی بهتر آزادی برای کسب دالتیع بیخودکامگی و ، ساالری دینی  ستم و سلطهبه مقابله با دست ، حاکمان

و  دین ی سلطهدر نفی هم  اقتصادی و  فشاردر اعتراض به هم و در عین حال سیاسی،  اجتماعی جنبشی .زدند

، و سرکوبقهر از  ...بی هراس و جوش، رادیکالخطیب، اما خود و بی برنامه، بی رهبر جنبشی بی. صاحبان زر و زور

، گری و هماهنگی مداخله نوین  های  مبارزه و مقاومت، شکل نوین  های  و جوی شیوه جنبشی در جست .مرگ و زندان

 .سیاسی و اجتماعی نوین  های  ایده

زیر پرسش به  را سنتی و کالسیک «سیاست  »های  شیوهها و  داده از بسیاری ما  ی زمانه نوین   یها جنبشاین 

 ای وظیفهنظری و عملی،  یهای  ، با طرح بغرنجما  ی نوین  زمانههای  این جنبش. اندازند دور میبه کل به  برند و یا می

 نظریه و عمل  در راستای  «سیاست»بازاندیشی :  دهند قرار میسیاسی   فلسفه بر دوش عاجل و خطیر

 .خواهی رهایی

فاهیم م گذاشتن مفاهیم جدید و کنار تنها با ابداعباید فرا رسد،  ما جهان  تغییر برای  ازکه  ،رهایشسیاست  

  .شود میپذیر  منسوخ گذشته امکان

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

 

:  عنوان دو زیر ای کتابچه، در 8کننده برکنار تواناییپرداز  نظریه، ایتالبایی مبارز   معاصر و ، فیلسوف6جورجو آگامبن

در  ،فرا رسد ایدب که« یتسیاس» ی درباره را یای، تزه9ی سیاست ها در باره یادداشت و ها فرجامبدون  ها وسیله

 سیاسی   -مفهوم فلسفیهنوز آگامبن  ،2661در سال  این تزهانگارش  هنگام. کند فرموله میخطوط اساسی 
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 در من. خورند به چشم می او یها داشتدیاهمین در  این تئوری بنیادهایاما  ،بود نکرده تبیین را توانایی برکنارکننده

 . تأکید خواهم کرد این نظریهبر  جستاراین  پایان

خواه  فعاالن رهایی فکری، فلسفی و سیاسی   ی مشغله تواند می که در عین حال ،ها یادداشت پروبلماتیک ناظر بر

در  و در این جا من .نامیم می« 4 هیخوا سیاست رهایی»است که ما  پدیداری، را تشکیل دهد جهان و از جمله ایران

در  را، ی، اصول و بنیادهای چنین سیاستدهم به دست می سیاسی آگامبن فهفلس از نگاه خود با کهی خوانش پرتو

 .دهم مورد تأمل قرار می، زییم می تغییر و تحوالت بزرگ آنبا  ای که زمانه

 او های سیاسی یادداشتکه موضوع  ورزد درنگ تأکید می ، فیلسوف ما بیگوشزدبا عنوان  نوشتار در پیشگفتار

آگامبن  ی به گفته یا دوران برزخ سیاسی ی ندیشها ،امروزه به واقع .ت استاسیتأمل بر مسائل مشخص س همانا

ها و  ، که مقولهتغییرات بزرگ عصر ما های ناشی از زیرا که از رویارویی با چالش ،گذراند میخود را  کسوف

با  تقابلبه باید  فلسفه سیاسیپس  .زند می بازسر اند،  سیاسی را به تدریج از درون تهی کرده  فلسفه 5 های مفهوم

 یاز موقعیت امروز فلسفه سیاسی .بداندخود   ی بزرگ و اصلی وظیفه را این مهمشرایط جدید رود و ی اه چالش

 تأمل. آید برون وضعیتی چنیندر نتیجه باید از ، برخوردار است نسبت به مذهب، اقتصاد و حتا حقوق فرودست

 .رود بندی به شمار می این شرط آگامبن جزئی از سیاسی

ها  برخی از آن. آیند به رشته تحریر درمی آگامبنچند سال قبل از انتشار آثار اصلی  ی سیاست در باره ها یادداشت

ای که  ُکموُنته، 2جنگ داخلی، برای یک نظریه سیاسی استازیس، 7 استثنایی وضعیت، 1 ساکر هومو: عبارتند از

 های ها و دریافت ، آگامبن به طرح ایدهها یادداشتشویم که در  ، متوجه میها این ا مطالعهب. و غیره 3 رسد می فرا

و یک  زندگی بشرییک  مبارزه برای یعنی پردازد، می ،میا فهمیده ما گونه کهاز سیاست، آن  اش ویژه و اصلی

  61.گرا حقوق غیرگرا و  دولت غیر سیاست

عمده، به قول  خطوطو در  طور بخشی بههای اصلی، حداقل  ، ایدهها یادداشتسان، از همان زمان نگارش  بدین

بنا بر  ،ها را و آن ام گزیدهبر را  اساسیچهار محور  من ،در این میان. ، وجود دارند اش های اصلی هستهآگامبن در 

 : دهم رار میخواهی، مورد توجه و تأمل ق رهایی پروبلماتیک   راستایدر  و فلسفه سیاسی آگامبن دریافت خود از

 .گرا دارِی دولت دموکراسِی سرمایهرهایی از توتالیتاریسم و  -6

 .کنارگذاردن مفاهیم کالسیک فلسفه سیاسی -8

 .پایان تاریخ و 66 پایان دولت زمان اندیشیدن به هم -9

 .(توانایی برکنارکننده نظریه درآمدی بر پیشچون ) قدرت مؤسساننقِد  -4

در د که نای همراه باش که با شماره آنبه نقل از آگامبن است، مگر  ایتالیکبا حروف  ، جمالتدر همه جا: توجه)

 .( دنده این جستار ارجاع می پایان در نامه ها و کتاب به یادداشتاین صورت 

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

 

  .گرا دارِی دولت دموکراسِی سرمایهرهایی از توتالیتاریسم و  -6

بزرگ و  ، از دو مانع ایدئولوژیکی،ی سیاست در باره ها یادداشتفلسفه سیاسی امروز، به گفته آگامبن در آغاز 

 گرا خواهی دولت ترقی یکی استالینیسم و دیگری :اش شده بودند، رهایی یافته است   ی نوسازی ازدارندهبکه  ،اصلی

آزاد و مستقل  از سر گیری  بیستم، پیشرفت هر گونه  ی ژی، در سدهاین دو ایدئولو. داری سرمایه دموکراسی   در شکل

 .ساخت ممکن می  را نا های زمانه متناسب با چالش فلسفه سیاسی

در شکل  .شود ظاهر می صد سال پیش با انقالب اکتبر روسیه درست دانیم که به واقع میمانع نخست، 

 دموکراسی و سوسیال داری سرمایهاز " گسست"در  "یونیستکم"که خود را  نظامییا   ایدئولوژی ،یعمل  ی  نظریه

، از همان بدو استقرار تحمیلی و به "سوسیالیستی" جدید  نظام اکنون آشکار شده است که  حال .کند اعالم می

هم در  ها در شکلی دیگر از طریق بازتولید آنمناسبات سلطه و ستم دست به تجدید  ،2621 ی در روسیه خود زور



 تحکیم: عبارتند از، «موجود سوسیالیسم واقعا  »، این سیستم توتالیتر های ویژگی .زند می و هم در خارج رکشو داخل

، ی فردی و جمعیها دولت، ترور پلیسی، لغو آزادی –حزب  تام و تمام دولت، دیکتاتوریبیشتر  و تقویت هرچه

 .جهانیای و  منطقهطلبی  و سیادت گری نظامیداری دولتی،  سرمایه

 یعنی بودن واقعیت دولت دموکراتیک مدرن پوشیدهگیرد، محصول  بزرگ دوم، که در غرب شکل می ینع ایدئلوژیکما

 ایدئولوژی سوی از ،دراز یزمان ، مدتی این سیستم سلطه. است دارانه گرا و سرمایه دولت دموکراسی نمایندگی  

 ،سلطهاین  .شده بود و مستور پنهان ،است تالیترهای خودکامه و تو نظامنسبت به  آنمدافع برتری که  ،خواهی ترقی

آشکار و عریان است، مسلم بلکه  نبوده و نهان دیگر مخفیپذیرفته است،  روشن تحقق کامل و ای گونه بهامروزه که 

 .است در مقیاس جهانیهمگانی و  انهآزاردهنده است، ستمگر، است برانگیزندهاست، 

 وقایعدر این میان، . گذرد آگامبن بیش از دو دهه می های یادداشتریخ نگارش تأکید کنیم که از تاباید در این جا 

ها، مردان و  سانی ان عینی و ذهنی مبارزه شرایطالمللی،  مهمی از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، ملی و بین

سخت تغییر کرده  (تمبیس)گذشته ی  سده نسبت به کنونی اوضاع ملی و جهانی. اند را تغییر داده زنان، برای رهایی

 ی ما شایسته زمانهکه به قول آگامبن  سیاست و فلسفه سیاسی در جهتیبازاندیشی  بهما را  تغییراتاین  است،

  :ریماشم در زیر برمیرا از دیدگاه خود وضعیت جدید  ویژگی چند.  خوانند فرا می باشد

، که نتیجه 68   اه ملت  - چنین فرایند افول دولت همدارانه دارد، و  شدن، که امروزه خصلت سرمایه فرایند جهانی -2

 .شده است عصر ما ناپذیر   بازگشت شدن است، تبدیل به پدیدار   جهانی مستقیم

و « موجود واقعا  سوسیالیسم » یعنی ،در اندیشه و در عمل بیستم ی های سده سوسیالیسم( یا افول)پایان  -1

  ای حیاتی و مبرم گونهامروزه به  ها همه این ،شده داری جهانی سرمایه در چنین تحوالت همو  ،«دموکراسی سوسیال»

 (اکسیسرپ یا) عمل  - اندیشه : کنند مسأله تجدید بنیاد اندیشه سیاسی یا فلسفه سیاسی نوین را مطرح می

 .عملهم در و  نظریهدر  ، همقرن گذشته" های سوسیالیسم" از در گسستی کامل و رادیکال  خواهانه رهایی

و  تاراج،  سلطه درای و محلی، از شرق تا غرب و از شمال تا جنوب، که  های ارتجاعی منطقه قدرت باالروی -3

و  های بزرگ سنتی قدرتبا هم و  خود میانهم دست به رقابت، ائتالف و جنگ جهان،  مردمان خود وبر   ستم

ی جدید ژئوپولیتیک دنیای ما را  همه چهرهها  این .زنند می چون آمریکا، اروپای غربی، روسیه و چین یگر سلطه

  . ی بیستم ، جهانی متفاوت از جهان دو ابرقدرت یا دو بلوک سدهسازند می

و  باالرفتنویژه  گرایی، به ، ناسیونالیسم، پوپولیسم و هویتدین برآمدن  دیگر اوضاع کنونی جهان،  های ویژگیاز  -4

. است ، در خاور میانه، در مغرب، در غرب و غیرهر مناطق مختلفدمذهبی  های و بنیادگرایی ها تهاجم تئوکراسی

در پی انقالب ضد سلطنتی  ،شیعی در ایران اسالمی   ساالری   دیناستقرار  در کنار عوامل دیگر، که شویم یادآور

 .کرددر سراسر جهان ایفا دینی اندیش  ر پیدایش و رشد ارتجاع تاریکای د برانگیزنده  عمده نقش، 2331

به افول  استالینیسم، که یعنی با سقوط سیستم توتالیترسو،  از یک . ای به دست دهیم خالصهاین بخش از 

انجامد و از سوی  در سراسر جهان میسنتی « چپ» سقوط و به طور کلی سنتیناپذیر احزاب کمونیست  بازگشت

اعالم کرد که  راستی بهامروزه  توان ، میسرمایه داری دمکراتیک   گرایی   دولت جهانی  آشکار و  تمام گری با سلطهدیگر 

 راعاجل  وظیفهاین به خود  و گذشته خود را پاره کند ایدئولوژیک بندهای چشم تواند می سرانجامفلسفه سیاسی 

 .کند ابداعرا جدید اوضاع  سزاوار جدید   اندیشد و مفاهیم ما بی ی های بزرگ زمانه که در مورد دگرگونیدهد 

 .هیم کالسیک فلسفه سیاسیکنارگذاردن مفا -8

توانیم با قطعیت تصریح کنیم که  می و ناتمام است، ناقصکه البته  ،جهانی وضعیتفهرست فوق از با حرکت از 

و هم ) های اصلی کالسیک  فلسفه سیاسی  که مفهومشده است  تغییر و تحولی چنان  دستخوش کنونی ما دنیای

این  .اند اند، منسوخ و سرانجام از کار افتاده تهی شده ،شان ز حقیقتامروزه از معنای اصیل خود، ا( چنین سیاست

که در ابتدا و در  آن واقعیتی نداردبا  هیچ ربطیگیرند که دیگر  واقعیتی را در بر میامروزه آگامبن،  به گفتهمفاهیم، 

، 65 «مردم»، 64 «ملت»، 69 «حاکمیت»  چونگیرند  هایی را در بر می این ها مقوله. کردند می تبیینمفاهیم  این اصل



: مانند  افزود،های دیگری نیز  توان مفهوم کنم که می فکر می من ،ها نای رب .و غیره 61«اراده عمومی»، «دموکراسی»

توان از برخی  کند که امروزه دیگر نمی آگامبن تأکید می ...«انقالب»، «سوسیالیسم»، 67 «نمایندگی»، «جمهوری»

بردن  ؤالزیر سبدون استفاده کرد ، نام بردیمها را در باال  ای از آن ما پاره کهد، ر  ب   نام میها  یادداشتمفاهیم که در 

 .انتقادی ای گونهبه ها  بدون بازاندیشی آن، ها آن

خواهی دوباره بازبینی  با میزان سیاست رهاییفکری با آگامبن، به باور ما باید مفاهیم کالسیک فوق را  در هم

باید ابداع سیاستی که مفاهیم خاص خود را . کردکنار گذارد و یا نسخ اگر الزم باشد ها را  ید و حتا آناندیش بازکرد، 

 گونه نیرویی برین، زمینی یا استعالیی، از هر یا قدرتی   از هر گونه سلطه آزادزندگی احیای یک برای یک کند، 

 ...اقتداری، فرمانروایی

، دهند را تشکیل میرکن  اندیشه سیاسی مدرن سه  که ،سیاسیسه مفهوم کالسیک فلسفه  ،نمونه برای

دو نظامی که در سده بیستم فرمانروایی  .دهیم مورد توجه قرار می را« دموکراسی»و « مردم»، «حاکمیت»یعنی 

ای این مفاهیم را برای توجیه  گسترده طورداری، هر دو به  کردند یعنی سوسیالیسم توتالیتر و دموکراسی سرمایه

در امروز، ، داری دموکراسی سرمایه، یکیکه  تفاوتبا این اند،  به کار بسته متمایز کردن خود از دیگریام خود و یا نظ

 .شده است مسلط یرقیبهیچ بدون  زمینبر کره  ،واقعا  موجودسوسیالیسم ، دیگریفروپاشی  شرایط

حفظ وحدت جامعه بر  کهرا خود  ماهیت ،"جنگ همه علیه همه" از ورای ایدئولوژی هابزی  ، حاکمیتمفهوم اول، 

در  دهد؟ نشان می شمایلیدر چه شکل و خود را  یگانه .سازد پنهان می، باشد( لویاتان) یگانه و قهر  اساس سلطه

حذف واقعی از طریق جذب صوری و به  عمل  ، در فرماندهی، دربریندر اقتداری ، و حاکمجدا چون قدرتی  شکل دولت

که به  استثنایی (یا دولت) ، در وضعیت(مشروع) و خشونت قهر حفظ همراه با تأسیس   اقدام ر، د(حذف ادغامی) زور

 .شود قاعده و حقوق تبدیل می

 قهر ،قانون با« حاکمیت» ،که در آنآورد  ای می قطعه ،.(م.ق 315) پیندار ،از شاعر برجسته یونانی به نقل  آگامبن

 :شود می تعریف و زور

 ...دارد حاکمیت همهبر قانون »

 .کند هدایت می  تر از همه توانابا دستی 

  62 «.ترین  توجیه خشونت با

 یعنی حاکم: کردرا پیدا  تعاریف بعدی حاکمیت یتمامراهنمای پارادایم پنهان  توان  می ،آگامبن گفتهبه  ،حادر این 

 81 .شود میو حقوق تبدیل به قهر  قهر تبدیل به حقوق در آن جا ای که ، آستانهقهر و حقوق بین 63 نامعلومیی  نقطه

و ( خشونت)سویی قهر  هم یا گشتن چیزی جز یکسان غیرهو « طبقاتی»، «مردمی»، «ملی» در حقیقت، حاکمیت  

 On Revolution خود به نام کتاب در همانی است که هانا آرنت« میتکحا»و این تعریف از . نیست (قانون)حقوق 

برین، فرمانروایی مطلق و اقتداری  ای سرچشمه حاکمیت یعنی :دارداشاره  به آن نیزو آگامبن  دهد توضیح می

 86 .ی انقالب و نه با اراده سان است همعمومی ملت  ی نه با اراده همیشه حاضر، که

میان قهر و حقوق، طبیعت و زبان،  ناروشنی ی آستانه این است کهمراقبت  و نگهبان حاکمیت، آگامبن ی به گفته

امروزه . شود می( و قانون)تکرار کنیم، تبدیل به قاعده  العاده،  فوق استثنایی، (یا دولت) وضعیت. نشود گاه روشن هیچ

ی  همه... ها ها، تجاوزها، ستم ها، جنگ انسان طردها،  خشونت: بریم استثنایی به سر میدر شرایط  ما همیشه

یک نیروی توانای اگر امروزه ... م حاکمیت ملی وکنند، به نا المللی توجیه می ها خود را با حقوق ملی و بین این

ای زند  رد هر اراده دست بهیعنی  رودباید تا به آخر  ،خود ، در فراینداین نیرو، آگامبنتأکید  بنا به، داردوجود   اجتماعی

یا اساس دولتی هیچ نهاد، سامانه و  ،تواناییگونه این  .کند نگهبانی قانونیاز یا  نماید ووضع  را یکه بخواهد قانون

   .کند حفظ مییا حقوقی را نه تأسیس  و نه /و

وجود ندارد و هرگز  واحد چون یگانه چیزی به نام مردم   زیرا .براگیز است ابهام بیشبیش از ، مردممفهوم دوم، 

سیاران گونی ب ها و گونا به جز در گفتمان سیاسی و آن هم از برای پنهان ساختن تضادها، تعارض. وجود نداشته است

multitude . ،موسد  فلسفه سیاسی، از افالطون به این سو، همواره نسبت به مردم Dèmosُدکسا) ، و افکار عمومی ،



Doxa) ،بدون استثنأ،  همه ای جمعی بسیاران برای رهایی و برابری   در آن جا که ارادهبه واقع، . است  بدگمان بوده

در  راستین یاند، موضع قرار نگرفته راستینی  در جبههه به طور غالب فالسفتبعیض ابراز وجود کرده است،  یا حذف و

 نشدنی؟ یافت «مردم  » این ی گوید آگامبن درباره چه می. اند اتخاذ نکردهمناسب  ی لحظه

واحد ( ای اُبژه) شیئی، واقعنامیم، به  می« مردم»که ما  آن چهرسد که  سان به نظر می پس بدین»

و اسی یس یرکسو، مجموعه مردم چون پی از یک :استدو متضاد کتیکی بین دیال ینواسانبلکه نیست 

و طرد  های نیازمند انسانپیکرهای  بهمنقسم  مجموعه مردم چون گوناگونی   زیر کامل و از سوی دیگر

 راه به هم بنیادین را با خود (بیوپولیتیک  ) زیست سیاست   همواره شکاف« مردم»... از جامعهشده 

را طرح و  این واژهشود، هر گاه که  میپاسخی  های بی انگیز تضادها و پرسشمسبب  نتیجهدر و ... دارد

پر کردن برای  مند روشو  سرسخت یتالشدوران ، ترتیب ما، بدین ی زمانه... نیمک سیاسی وارد در صحنه

 شدگان  حذفحذف رادیکال  طریقاز ، تالشی که کند می تقسیم و تجزیهکه مردم را  است شکافی

  88«.پذیرد ورت میص

هیچ . ندارد« قدرت مردم»چون  «دموکراسی»مفهوم اصیل ، نیز، امروزه ربطی با دموکراسیمفهوم سوم، 

مشترک عمل جمعی و با ی امور خود،  ها در ادراه مشارکت آزاد انسانو گری  مداخلهبا توانایی بسیاران،  با مناسبتی

را امروز از  «توانمندی بسیاران»چون  «دموکراسی»چنین برداشتی از  .ندارد جامعه ساختن دگرگون مردان و زنان برای

، «نمایندگی»ی  شیوه که  است در حالیو این  .اند سوق دادهگیری یا خاموشی  ، به کنارهاند راندهشهر بیرون 

این که  عیتیواق ،امروز« دموکراسی» واژهبنابراین . کند بر شهر حکومت میامروزه  ،گرا دولت دموکراسی نمایندگی  

واقعیت امروزی . پوشاند می ،متفاوت ی دیگر و به طور کاملکرد را با واقعیت می تبیین مفهوم در گذشته

در حالی است  و این .نیست از سیاست د مُوس و حذف اخراج، د مُوس عدم، به قول آگامبن، چیزی جز «دموکراسی»

آنانی که سهمی در  ومالی، صاحبان فن و دانش که سیاست، سیاست واقعا  موجود، امروزه توسط اشرافیتی 

یا حکومت کردن  «نمایندگی» که در حقیقت «دموکراسی»نام ها همه به  این و. شود می برده پیش ثروت دارند - قدرت

 سهمان   بی، ژاک رانسی ر پرآوازهفرمول  ، بنا بهکه گیرد انجام می آنانیکنار راندن پذیرد، و با  صورت می است ای عدیه

 :گوید چنین می در همین راستا آگامبن. دهند را تشکیل میجامعه 

مردم بنیاد شده  نبودبر  حکومتی است که در حقیقت، شود حکومت ما که دموکراتیک خوانده می»

ای که  دموکراسی. است" مردم بی» حکومت   دموکراسی،توان گفت که  حتا می دیگر بیانبه . است

ایم،  به دست آورده آمیز نمایندگی ریشخندساز و کار  ی است که توسط در برابر خود داریم چیزامروزه 

    89 «.داده استرا دستگیر و در مرکز خود قرار  «یمردم بی»که  مکانیسمی

 .و پایان تاریخ  پایان دولت زمان اندیشیدن به هم -9

پایان دولت و پایان  دو مقوله   ی ارهدرب زمان هماین است که باید ، آگامبنبرانگیز  تأمل تزهای سیاسی  یکی دیگر از 

، زمان همبتواند قرار گرفته که  ی ما بر عهده که ای است وظیفه ی شایسته ای تنها اندیشهاو،  باوربه  .فکر کردتاریخ 

با آن، « برکناری»و یا )پایان دولت به معنای نابودی آن هم به و  (در کمونیسم) پایان تاریخ به معنای تحقق آنهم به 

 .اندیشد بی (فرمول خود  آگامبن تفاده  ازاس

شان، و نه  شان، در اتحاد زمان و با هم، در ترکیب همدو مقوله را باید بتواند،  رسد می ای که فرا اندیشهدر حقیقت 

 پایان تاریخ و: اندیشد بی و تصور کند، تاریخی رویدادهایی در مراحل مختلف ی گونهبه به صورت جداگانه در زمان و یا 

یعنی کند، در یک بحث دیررس هایدگری قرار دارد،  طور که خود اذعان می البته در این جا، آگامبن، همان. پایان دولت

اما حرف آخر آگامبن در این جا، که به نظر ما . Ereignisو  «آغازی دیگر » ،کنیم خود می که از آن   «یرخداد»موضوع در 

مبارزه  ادعایتوان  امروزه دیگر نمی است که این ،است ساز هم داری ایهسرم -یدولت ضد خواهانه   با اندیشه رهایی

امحای آن، یعنی بازهم ساده تر  و در عین حال برای پایان دولت را کرد و تر گوییم، کمونیسم برای تحقق تاریخ، ساده

توان از  بر عکس، دیگر نمی و. مانیفست، مبارزه نکرد داهیانه، این فرمول ها آزاد انسان یمشارکتی  جامعهگوییم برای 

ی محو  ، اندیشیدن در بارهآن که نتیجه. ی به میان نیاوردصحبت( در کمونیسم)و از تحقق تاریخ پایان دولت سخن راند 



ی تحقق تاریخی که  به همان اندازه نا ممکن است که اندیشیدن درباره، télos دولت بدون تحقق هدف نهایی تاریخی

 .دهدادامه  را ویژه در شکل دولت و به ل مختلفدر اشکاحاکمیت  بخواهد

امری بلکه چون « رسیدخواهد در آینده »که  حیاتیفکر کنیم، نه مانند  زندگی خوببه از هم اکنون بنابراین ما باید 

، چیزی نیست خواهانه رهاییدر اشتراک با هم، که در بینش  باهم، زندگی سیاست   یک :جا و هم اکنون در همین

  ...دولت، سرمایه، مالکیت:  در کناره گرفتن از هر سلطه کردن دگینجز ز

فرمانبری از  و یافرماندهی ، تواند شکل دولتی نمی ،را از آن خود کردن تاریخیعنی ، تاریخبدین سان، تصاحب 

، کنونی سلطههای  تمامی این شکل. غیر به خود گیردچه مذهبی و چه اقتصادی،  چه ، چه سیاسی،برینقدرتی 

 و سیاستی به حیاتیاند، جای خود را باید  مانده پوشیده و پنهان باقیکه همواره کم و بیش ، تاریخینماد اقتدار  نچو

 . نه حقوقی دهند -نه دولتی 

روابط کاالئی و  در 84 «گرایی مصرف زندگی» یکی،. برد نام می در برابر همو  متضاد زندگیشکل دو از آگامبن 

خواهی بر بنیاد پایان دولت چون  رهایی که  اصل هر سیاست   85«بسنده زندگی» دیگری، وجهانی شده  داری   سرمایه

ی  ی جامعه جهان مدرن کنونی، حداقل در غرب، نمونه. دهد میسلطه را تشکیل  در نتیجهساختار ناب حاکمیت و 

تنها این ما،  زامرو اما در دنیای. تنها هدف بهزیستی را سرمشق خود قرار داده است با تولیدی -مصرفی

 توهمات گرفتارستمی نیز وجود دارند که  زیرهای  کنند بلکه انبوه توده زندگی می نیستند که کنندگان غربی مصرف

حداقل تاکنون،  هنوز، اما ی این ها همه ،از نظر آگامبن .شوند و غیره می یاندیش قومی، مذهبی، تاریک کهنه  

 متعلق به «برابرآزادی»فرمول ) برابری و آزادیدر اشتراک،   زندگی از نوینیاز برآمدن  شکل  حتا مبهم ای شانهن

در  .دنده ما قرار نمی پیش روی ،غیر حقوقی -غیر دولتیدر مناسباتی  (در این جا شاید مصداق پیدا کند 81 بالیبار ناتی  

 :را با استناد به گفتار خود آگامبن خالصه کنیم بحثچند کلمه این 

از وظائف اساسی  یکیچون  ،نامقدس به طور مطلقو « زندگی بسنده»مفهوم  از تعریف»

توانایی خاص و   حیاتی که به حد کمال  . چنان پایدار باقی مانده است ، همرسد می که فرا ای اندیشه

تأکید با ) 87 «.دنکه حاکمیت و حقوق دیگر هیچ تصرفی بر آن ندار ای به گونه ،رسد میمراوده خاص خود 

 .(ن استخط درشت از م

 .(توانایی برکنارکننده نظریهدرآمدی بر  پیش) قدرت مؤسساننقِد  -4

، که آگامبن Puissance destituante« توانایی برکنارکننده» نظریهبا  Pouvoir constituant «سسانؤقدرت م» نقد  

چون  «destituere» واژه ،در این نوشتار با این که .مستقیم دارد پیوندیکند،  تبیین می ها یادداشتپس از ها  سال

 .در آن مشاهده کردتوان  را مینظریه روح اما  ،خورد به چشم نمی (نابودی یا تخریب و نه) و یا نسخ خلع، برکنار کردن

قدرت  پرسش .زند می سلطهای دیگر از  نقد حاکمیت و قدرت مؤسسان چون گونه آن جا که آگامبن دست به در

بوده  ،اگر نه بیشتر ،دهه گذشتهغرب در سیاسی در  -فلسفی  ای موضوع مناقشه ؟برکنارکننده توانایییا  مؤسسان

 – 2615های  سالدر  « یا اسپینوزا/هگل و» زیر عنوان ای دیگر مشاجره ی ادامهجدل یادآوری کنیم که این  .است

تنگاتنگ با  ای  رابطه، یک کالم و درجوهر خود، در مجادله ،این بار .است (ویژه فرانسوی به) فالسفهدر بین  2695

توانایی و قدرت نزد  – نابهنجاری وحشی خود بر کتاب آنتونیو نگری زیر عنوانکه ژیل دولوز در پیشگفتار  دارد فرمولی

« سلطه» علیه potentia« توانایی» اسپینوزا، فلسفه فلسفه: گوید می فلسفه اسپینوزیست تبیین، در اسپینورا

potestas است. 

 رکسا وهومدر از جمله  .گیرد مورد بحث قرار میآگامبن  پسیندر آثار که  است پرسشی؟  کردن برکناریا  تأسیس

 پیاده : زیر عنوان 1523سال  ی دررانسر کنف، د(2663) توانایی و حقوق –قدرت حاکم و حیات برهنه  : (یکجلد )

شرایط در  زندگی کردن ی مسألهکه  کنیم مشاهده می ها نوشتهدر این (. نامه به کتاب کنیدرجوع ) ...کردن  غرب

خواهانه  که از دید ما در اندیشه و عمل رهایی موضوعی .شود طرح میممرکزی  ای گونهبه « سلطه نه –دولت  نه»

 .اساسی دارد یجایگاه



توانایی  مقوله از، حاکمیت نسبت به مسأله   ،قدرت مؤسسان ، در بررسی و نقد ابهاماتبه روشنی ،آگامبن

سازد، که هیچ نهاد حکومتی را  متمایز می حاکمیت مضمون  از هر  خود را کهمفهومی  .کند می داری جانب برکنارکننده

، نمایدسلطه ا عمال و نه هیچ نهادی که   (مؤسسانمجلس ) قانون اساسی تدوین نه مجلس: کند تأسیس نمی

 .ت قانون و یا انتخاب نمایندگاناز طریق مشروعی چه ،به هر ترتیبی ، و اینکندو یا خود را تحمیل  فرماندهی

این . گردیم بازنمی Pouvoir constitué شده نهادینه قدرتو  مؤسسان قدرتتمایز مقدماتی بین  برما  میان،در این 

. قدرت مؤسسانآنتونیو نگری نیز در  . به تفصیل مورد بحث قرار داده است( 2663) رکهومو ساتفاوت را آگامبن در 

نویسد،  می Il potere constituenteبه ایتالیایی زیر عنوان  2661، که در سال های مدرنیته دیلی ب جستاری در باره

برخوردی به ، آگامبن توانایی و حقوق، ساکر هومودر فصل سوم . کرده استبررسی   به طور گستردهرا  مسأله

تنها  شده نهادینههای  قدرتکند که  تفاوت دو مقوله باال را در این نکته اساسی خالصه میو  کند مینگری  ی نوشته

، برعکس، خود را در مؤسسان قدرتکه  حالی ، درباشند می چهارچوب دولتی یک نیازمند   و دارندوجود  دولت در

 »: گوید ، می82رساله علوم سیاسیو آگامبن، به نقل از ژرژ بوردو، نویسنده کتاب . دهد قرار می خارج از دولت

برداری از  بهرهکه  آبی است  چشمه این قدرت. نیز وجود دارد، بدون دولت ولت نیستمرهون د هرگز مؤسسان قدرت

بدین معنا  ،ناپذیر دارد کاهشو  اولیه، خصلتی ترتیب ، بدینقدرت مؤسسان 83 «.خشکاند را نمی چشمههرگز  جریان آن

ر قدرت مستقر و خارج از ه و در نتیجهنظم حقوقی نیست یک دیگری نیست، ملزم به  قدرتمشروط به  که

 نهادبه نه نگهبان قانون اساسی،  نهادبه نه مؤسسان،  سبه مجلنه : نیستپذیر  تقلیلو  گیرد قرار مییافته  تشکیل

 گرداگرد ،تا به امروزاز انقالب فرانسه  ،کالسیک سیاسی   ی به هر آن چه که در فلسفهنه این قانون و تجدید نظر در 

 .  استتعریف و تبیین شده  constitutionalisme« گرایی قانون اساسی»

 یا حاکمهقدرت با  قدرت مؤسسان ی ، رابطهدهد تشکیل می را در این جامورد توجه ما  موضوعه پرسشی کاما 

 شده نهادینه قدرت از هم و مؤسسان قدرت از هم ای متمایز چون مقوله نوانایی برکنارکنندهدر این جا  .است حاکمیت

، در فردای جنگ جهانی اول، مناسبت  بنیامین. کند بنیامین رجوع می ن به والتربآگام رابطه،این در . شود طرح میم

در  ایده و این. کند می معرفیقهر نگهدارنده  با مؤسسرا چون مناسبت  قهر  شده نهادینه قدرت  با قدرت مؤسسان

 :آوریم می دهنده توضیح پاراگرافیکر سا هومو ازدر این خصوص، . کند ایفا می بارزیمورد بحث ما نقش  پروبلماتیک

 نگهدارندهقهر چون  ،شده نهادینه قدرتیقین واال تر از   قانون، به ایجادکنندهچون قهر  ،مؤسسان قدرت»

 ازاش  دگربودگی بتواند که ندارداسم و رسمی  مؤسسان قدرت اما با این همه .است ،قانون

  .ناپذیر وجود دارد ای مبهم و اجتناب این دوقدرت رابطه میاندر نتیجه  .را توجیه کند شده نهادینه قدرت

قانون اساسی پیش از هر چیز مستلزم وجود یک قدرت »گوید  که می یس سی ژوزف امانوئلتز مشهور 

قدرت خود را در از پیش که قانون اساسی  درک کرد معنا به اینرا باید بیشتر « است مؤسسان

به یک قدرت  هقدرت حاکم .شود نمایان می حاکمیت کسارادُ پ جادر این . داند مفروض می مؤسسان

این دو نامعلومی    شود و با قرار دادن خود در نقطه تقسیم می شده نهادینهو یک قدرت  مؤسسان

  ...کند حفظ می ها با هر یک از آناش را  ، رابطهقدرت

 ای شده نهادینه قدرت به هرگزکه نیست قدرت مؤسسانی  برداشت از در ،اصلی مسأله

مؤسسان را از قدرت حاکمه  ، بلکه در این است که بتوان به روشنی قدرترود نمی تحلیل

 .تمیز داد [حاکمیت]

 به قدرت چون فرایندی که مؤسسانحفظ قدرت اندیشیدن به  ها برای تالشدر دوران ما کم نیستند 

انداز، قدرت شوراها را  ن چشمدر ای... «وقفه انقالب بی»، «انقالب مداوم»: نشودتبدیل  شده نهادینه

دو حزب لنینیستی و حزب نازی، . تصور کرد شده نهادینهدر قدرت  مؤسسانتوان بازمانده قدرت  می

در کنار  مؤسسان یخود را به عنوان حافظ نهادبزرگی که کلک شوراهای خودجوش را کندند،  جریان

، در هر دو مؤسسان م است که قدرتچنان مسل با این همه، هم... کردندمعرفی  شده نهادینهقدرت 

جدا  حاکمیتکه به سادگی از  دهد و یا چون قدرتی حالت، خود را چون قدرت حاکمه نشان می

  .(از من است و کروشه تأکید با خط درشت)  83 «.شود نمی



در  اساسی ی  یک مسأله (حاکمیت) و قدرت حاکمه مؤسسانمیان قدرت تمایز  پرسش   ،بدین ترتیبپس 

قدرت که  گوید به ما می در این راستا آگامبن .شود می خواهانه اری و یا کنارگذاردن این مقوله در سیاست رهایینگهد

 دیگر یمحدود به ایجاد و نهادینه کردن قدرت نیز اش نیست و وظیفه شده نهادینهناشی از قدرتی  ، با این کهمؤسسان

و با این  - ایجاد حاکمیتی جدید نیست یا قانون اساسی و مؤسسان  مجلس بحث بر سر تکرار کنیم  در نتیجه - نیست

، پذیرد پایان نمیهرگز آزاد است یعنی پدیداری که حرکت و فرایندش  یپراکسیس مؤسسانکه از سوی دیگر، قدرت 

به  .(به نقل از متن) قدرت حاکمه نیست ازهیچ به معنای دگربودگی قدرت مؤسسان با این وجود اما این ها همه 

البته در . است به طور کامل متفاوت از حاکمیت پدیداری دیگر و مؤسساننیست که قدرت  آننی دیگر، به معنای بیا

که در این جا ما با یک مقوله  نیز به عمل آورداین برداشت را  مؤسسانتوان از مفهوم قدرت  انداز نهایی می یک چشم

« تأسیس توانایی»تواند تبدیل به مسأله  می سسانمؤدر نتیجه مسأله قدرت شناسیک سر و کار داریم و  هستی

و  «توانایی» بیندر رابطه  بندی مفصلیک چنین تبدیل به مسأله دیالکتیک   شود و هم( ایجاد و تشکیل یک توانمندی)

دست به ی که مؤسسانتوانایی به بیانی دیگر، . شویم نزدیک می« یک توانایی»ی  ، که در این جا به ایده«عمل»

باز هم در توضیح این بحث  .زند نمی پیشین قدرت جدید به جای قدرتی کننده و تأسیس ایجاد، دهنده کیلعمل  تش

 :دهیم با این نقل از آگامبن، به این بخش از گفتارمان خاتمه میبغرنج، 

 ،و ضرورت [احتمال]پذیری  بین رخداد پذیری و واقعیت، بین امکان یجدید به طور کامل  بندی   مفصلتنها »

به  بتوانیمکه  و تنها فقط زمانی .فراهم سازد راحاکمیت با  مؤسسانقدرت  پیوند   ُبریدن   امکان تواند می

هنگام است  آندر بهتر گوئیم فراسوی آن رویم،   اندیشیم، ای دیگر مناسبات توانایی و عمل را بی گونه

تا  .یت رها شده باشدنیم که به طور کامل از حاکمفکر کی مؤسسانخواهیم توانست به قدرت که 

های کارگذاشته از سوی اسپینوزا، شلینگ،  تیرکفرا تر از )  یشناسی نوینی از توانای که هستی زمانی

کننده نهاد قدرت  منظور عمل  ایجاد] برتری عمل بر بنیادشناسی  جایگزین هستی (نیچه، هایدگر و دولوز

از  که  ی سیاسیا  نظریهمکان اندیشیدن به ااش با توانایی نشود،  و رابطه [و بنابراین سلطه است

  کروشهتوضیح در )  91 «.وجود نخواهد داشت خالص شده باشد، حاکمیت نشدنی   انگیزهای حل پرسش

      (.از من است

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

، با این ها این. ایم دادهتمیز  را ل مفهومی اصلی، چهار شکآگامبنسیاسی های  یادداشت ما اکنون، در بررسی

  .دراندازندرا  خواهانه سیاست رهایی طرح کلی توانند که کامل و جامع نیستند، اما می

در ابتدا و  دهد، باید خودای به وظایف نوین رویاروی  خواهانه، برای این که بتواند پاسخ شایسته اندیشه رهایی

توتالیتر و  سوسیالیسم   ،یکی: نمایدخالص  ی بیستم دو ایدئولوژی اصلی سدهچنگال از خود را دامن پیش از هر چیز 

تغییرات جدید  درک   در راه  ی بزرگ ، طی مدت زمانی دراز، مانعدواین  .دارانه دولتی  سرمایه دموکراتیسم   ،دیگری

 .دایجاد کردن المللی در مقیاس ملی و بین لیتیکوژئوپسیاسی، اقتصادی، اجتماعی و 

ای دگر را با  را کنار گذارد و پاره( و سیاست)مفاهیم کالسیک فلسفه سیاسی  ای پارهخواهانه باید  اندیشه رهایی

... ، دموکراسیچون حاکمیت، مردم، ملت هایی امروزه، مفهوم. قرار دهد توجهانتقادی مورد  به طور کاملنگاهی 

ها در زمانی  آنو ربطی با آن چه که  نزدیکی کمتریگر دگیرند که  را در بر می واقعیتی و غیره مؤسسانقدرت 

در  .کنار زد «توانایی برکنارکننده»مقوله  را باید به نفع «مؤسسانقدرت » .ندارد کنندتعیین و تبیین توانستند  می

 نه ناییتوا» به معنای و هم «برایِ توانایی » به معنای همزمان  همتوانایی برکنارکننده  ،آگامبن های واپسین نوشته

  .شود طرح می ...اقدامی کاری یا «برایِ 

 ،در این جا. اندیشد پایان دولت را با هم بیامر رهایش و امر زمان  خواهانه سرانجام باید هم اندیشه رهایی

آگامبن غایب است اما  های یادداشتشود، عبارتی که در  طرح میم« امر مشترک آزاد   کاربرد  »  پذیری و نحوه امکان

اگر امروزه سیاست . دهد ویژگی اصلی فلسفه او را تشکیل می ،مرکزی طوربه  او، اخیر در کارهایامروز 

« چه باید کرد؟»شده مطرح نیست که نیست، اگر امروزه پرسش  ریزی از پیش برنامه هدفی چونخواهانه دیگر  رهایی

این جا و  چگونه»پرسش  ماند تنها  یمطرح نیست که نیست، پس م جبرباورانه استرانزیکی   ریزی   چون برنامهدیگر 



، «اکنون این جا و هم اشتراکی حیات»یعنی بنابراین پرسش   .در امروز «؟اشتراکامر  گی کاربرد  چگون»یا « ؟اکنون

 تئوکراسی دیگری، سلطه داری و سرمایه -حقوقی -دولتیسلطه  یکی، :رود که زیر دو گونه سلطه نمی

 :    کند بیان می به این صورت ها یادداشتدر  را آگامبن این. توتالیتاریسم و

حرکت  «خاصرغی»و  «خاص»دیالکتیک   دل  سیاسی امروزه به طور انحصاری در  تأملو  پراکسیس»

همه جا  (گذرد های صنعتی می که در دموکراسی آن چهیعنی ) «غیرخاص»یا در این دیالکتیک، . کنند می

 به کند و یا، تحمیل می گرایی از جعل و مصرف انباشته و ای افسارگسیخته خود را با اراده ی سلطه

حذف هر گونه  مدعی  « خاص»،  پذیرد انجام مییا توتالیتر و های انتگریست  همان گونه که در دولت

را  «خاصرغی»و  «خاص»بین  نامعلومی ی نقطه ،در مقابل ما، اگراما  .شود میاز خود  «غیرخاص»

یا سلب  ، مالکیتتصاحب، تصرف ی چونعبارات نه با ،که هرگز آن چیزی، یعنی نامیمب« اشتراک»

ی سیاسی اساسی  شود، در این صورت مسأله میدریافت  کاربرد با مفهومی چون، بلکه تنها مالکیت

  96«.گردد می "اشتراک را به کاربرد؟ امر توان چگونه می"پرسشتبدیل به 

جدید  های مقولهبرای ابداع  است که فراخوانی ،جمله آخر خود را با این تسیاس ی ها در باره تیادداشو آگامبن 

 :رساند پایان می به ،ی سیاسی امروزی ما چون وظیفه

که بر ی ا به وظیفه نوین خواهند توانست شکلی ...اندیشه سیاسی های جدید   مقولهتنها زمانی »

مون  رخدادی که ها و معنای آز بین مکان، شیوه چفت و بستی که قادر شویمی ماست دهند  عهده

 98«.به وجود آوریم است «کاربرد آزاد امر اشتراک»

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

. بوده و هست جهان ها و امور انساندر « گیری موضع»همواره به معنای  در عین حال ، در تاریخ فلسفه،فلسفیدن

ها و  آننقد و هم در تکمیل ، هم در فلسفه سیاسیورزی در پرتو تزهای  ندیشهسیاست، ا ازاندیشی  باز این رو، 

تالش ما  .رود به شمار میدر فلسفه « گیری موضع»از  ناپذیر ی تفکیکبخشها،  برای فراروی از آن کوششدر بنابراین 

کار  از درکیین چهارچوب چندر  ،، بازاندیشی سیاست در پرتو خوانشی از تزهای سیاسی آگامبننوشتهدر این 

 .گیرد قرار می ها از معنا و نقش فلسفه است، فلسفی، که یکی از درک

، دو گونه فلسفه سیاسی، در استبندی دوگانه که حقیقی و قابل دفاع  که در یک دسته توان گفت می به واقع

 ،«سیاست» درپذیر نا متضاد و سازشبینش که به برآمدن دو  اند درازای تاریخ فلسفه، رویاروی هم قرار گرفته

 . اند انجامیده

 تا.. .با گذر از هابز، کانت، هگل امروز به بینش از جهان، که همواره از دوران افالطون و ارسطو تا یک

 ,Politeia)«  ی امر عمومی اداره»، نهایتدر  که است آنی  غالب و حاکم بوده است، بیستم   های سده سوسیالیست

Res publica )امرو یا ... ناجی، حاکم، رهبر، فیلسوف، خطیب امر: داند می « چند»یا « یک» ی    وظیفه، اساس ، دررا 

حکومت، نام دیگر « سیاست»در چنین دنیایی، . خدا، رسول، طبقه، برگزیدگان، نمایندگان، آوانگارد، دولت یا حزب

این همانی است که  .شود می ...مذهب، دین چون ایدئولوژی، برینحقیقت رهبری و سلطه، حاکمیت، دولت، قدرت، 

 .دهد را تشکیل می و غیره احزابها،  ، سیاست دولت«واقعا  موجود سیاست  » جا امروزه در همه

خود را  89هایی در لحظه .است که همواره تا کنون در اقلیت بوده است آنیاز آن دفاع میکنم،  مادیگر، که  یبینش

 و یی، اسپینوزایماکیاول های در لحظه ،یی در یونان باستانی سوفسطا لحظه در .کرده است عملو بروز داده 

 بنیامین، آرنت، :در اروپا 2695 دهه ویژه در پس از جنگ جهانی دوم، به فلسفی   ی در لحظهو  26در سده  یمارکس

، کند یتعریف م «امر مشترک»را « سیاست»این بینش  ..و غیره آگامبن، ن گری نانسی، ،ب دیود ریدا، فوکو، رانسی ر، 

نام جایگزین  تا کنون زیرا نامیم می« دموکراسی مستقیم»ناگزیر  برابرانه، مستقیم و آزاد همگان، که گری   چون دخالت

امر »هایی که از  ویژه آن و به multitude چون مشارکت و مداخله بسیاران« سیاست». ایم پیدا نکردهش برای دیگری

فردی   های ها در آزادی انسان از سلطه   مشترک و برونحیات  چون « تسیاس» .شوند حذف می... ، از جامعه«عمومی

دنیای اولی، سیاست نام  مقابلدر چنین دنیایی، در . شان یها و اتحاد ها اختالفچندگانگی، چندانی، ، در  و جمعی



مداوم و حی  در چنین دنیایی، سیاست یعنی جنبش. شود می حاالاین جا و « ها مشارکت آزاد انسان»دیگر برابری، 

 ...، مذهب ودولت -سلطه مالکیت، سرمایه، دولت، حزب ضدپایان،  یعنی جنبش بدون  بدون مبدأ و ،و حاضر تغییر

سیاست را تشکیل « ایه  شده نافکر»انگیزد که  ها برمی خواهانه از جهان بسی پرسش بی شک، بینش رهایی 

 دارانه و از دموکراتیسم  سرمایه رها شده أملی فلسفی وتنها ت. اند پاسخ باقی مانده بدونو تا کنون  دهند می

پیش خواهانه را به راستی  های رهایی پروبلماتیکتواند  می گیری از آگامبن، با وام ،دینیتوتالیتر و  های  ایدئولوژی

ند را در بر معضالتی چ ،جهان کنونی در پیکار برای تغییر، مبارزاتی و جنبشیعمل  این ها، در شرایط امروزی   .کشاند

 :کنیم اشاره می در زیر ها ی آن نمونه پنجبه  .گیرند می

 .تیک  نفی قدرت و حاکمیت در سیاستخودداری از تصرف قدرت، بنابراین پروبلمایکم،  -

 . دولت در سیاستپایان گرایی، بنابراین مسأله نفی و  امتناع از دولت دوم، -

 ی «سوژه» نفی وجودبنابراین  .و مبارزه سیاست امر اوری دریسم، پیشاهنگی و مسیحابدآوانگار نفی سوم، -

 .یراهبر رهبری ودر نتیجه نفی   و خواهانه رهاییانقالبی در جنبش 

حاکمیت  خواهد نمیکه « توانایی برکنارکننده »و « آزادمشارکت »،  «دموکراسی مستقیم»ناظر بر  مسائل   ،چهارم -

 .بنشاند پیشین به جای حاکمیتجدیدی را 

  ...دولتی -حزبی، حزبی کبا رد اشکال کالسی ،دیگر شکلیمقاومت به  مشترک مسأله سازماندهی   پنجم، -

 .فکر و عمل کنیم ها پروبلماتیکدر باره این  رساند که یاری به ما تواند  میآگامبن  جورجو فلسفی ی اندیشه

    

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

 

 ها یادداشت

و تئوری  اوضاع استثناییپرداز  نظریه. در رم2641آوریل  11 ایتالیایی متولدمعاصر فیاسوف  Giorgio Agamben جورجو آگامبن: 2

  .های والتر بنیامین، هایدگر و کارل اشمیت شهیمتفکر در اند. توانایی برکنارکننده

 Puissance destituante:  توانایی برکنارکننده : 1

3  :Moyens sans fins – Notes sur la politique : به کتابنامه .(ک.ر) رجوع کنید. 

4  :Politique d’émancipation 

3  :Concepts   

9 :Homo Sacer  :به کتابنامه. ک.ر. 

1 :État d’exception - Homo Sacer II, 1  :به کتابنامه. ک.ر. 

9 :La guerre civile – Pour une théorie politique de la stasis  :به کتابنامه. ک.ر. 

6: La communauté qui vient – Théorie de la singularité quelconque  :به کتابنامه. ک.ر. 

  .214. ص. ها یادداشت :25

ی اجرایی، است، که سه قوا( آلمانی)  Staatو ( انگلیسی) State، (فرانسوی) État، معادل نوشتهدر هر جای این  دولت: 22

نظران اما نظر   برخی صاحب. شود می Gouvernement در نتیجه برگردان فارسی حکومت. گیرد را در بر میقضایی و مقننه 

 . دانند می Stateو حکومت را معادل   Gouvernementعکس دارند و دولت را معادل 

21 :État-nation 

23 :Souveraineté, Sovereignty 

24 :Nation 

23 :Peuple 

29 :Volonté générale 

21 :Représentation 



29 :Homo Sacer I. Chapitre 2 : Nomos basileus. Page 39  

26 :Point d’indifférence 

15: Homo Sacer I. Chapitre 2 : Nomos basileus. Page 40  

12: Homo Sacer I. Chapitre 3 : Puissance et droit. Page 51   

11: Moyens sans fins – Qu’est-ce qu’un peuple ? Pages 41-44 

13 :Vers une théorie de la puissance destituante  :به کتابنامه. ک.ر. 

14 :Vie consumériste  

13 :Vie suffisante  

19 :Étienne Balibar – L’Égaliberté  

 211. ص. ها یاداشت: 11

19 :Georges Burdeau – Traité de sciences politiques  

16 :Homo Sacer I. Chapitre 3 : Puissance et droit. Pages 51-52  

  34 - 33همانجا صفحات : 35

 235 - 216. ص. ها یاداشت: 32

 . همانجا: 31

 

  نامه کتاب

1. Moyens sans fins – Notes sur la politique. GIORGIO AGAMBEN. Rivages Poche.1995. 

2. Vers une théorie de la puissance destituante. Séminaire sur le plateau de Millevaches intitulé: 
    Défaire l’Occident. Web: lundi.am 

3. Homo Sacer. GIORGIO AGAMBEN. L’intégrale 1977. Seuil 2015.  

4. Qu’est-ce qu’un dispositif?  GIORGIO AGAMBEN. Rivages Poche. 2006. 

5. La Communauté qui vient?  GIORGIO AGAMBEN. Éditions du Seuil. 1990. 

6. État d’exception.  GIORGIO AGAMBEN. Éditions du Seuil. 2003. 

7. La guerre civile. Pour une théorie politique de la stasis – GIORGIO AGAMBEN. Éditions Points 2015.  

8. Le pouvoir constituant. Essai sur les alternatives de la modernité. ANTONIO NEGRI. Puf 1990. 

9. Maintenant. Comité invisible. La fabrique éditions 2017.  

   

  

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


