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  براي راديو زمانه١۴١-١۴٠نيلگون 

 ٢٠٠٨ ژوئن ٨
 

 
 فرضيهء كمونيسم
 نوشتهء آلن باديو

 نتري عبدي كال: مترجم
 
 

 شـبح
در نگاه اول عجيب به نظر مي رسد كه رئيس جمهور جديد فرانسه نيكوال ساركوزي اصرار بر اين دارد كه 

يك بار براي هميشه از « اين است كه كشور در» بازسازي«راه حل بحران اخالقي فرانسه و هدف پروسهء 
همهء ما تصور مي كرديم كه اين ميراث سالها است كه از ميان » . خالص شويم١٩۶٨شر ميراث ماه مه 

 تهديد مي كند؟ » ۶٨مه «پس اين چه چيزي است كه رژيم فرانسه را زير نام . رفته است
 

در يكي از آخرين تجليات واقعي » كمونيسمشبح «فقط مي توانيم چنين گمان كنيم كه اين تهديد از سوي 
ما «مي گويد، ) اگر بخواهيم به شيوهء او زبان بگشاييم(گويي نيكوال ساركوزي . خود صورت مي پذيرد

كافي نيست كه كمونيسم واقعي و تجربي ناپديد شده . حاضر نيستيم گشت زدن هيچ شبحي را قبول كنيم
اگر كمونيسم يك نام نوعي و معادل با . لي آن هم از ميان برودما مي خواهيم كليهء شكل هاي احتما. باشد

 ».شكست ما تلقي شود، ما مي خواهيم حتا فرضيهء كمونيسم هم ذكر كردني نباشد
 

كه در ) generic/ جنريك(چيست؟ در معني نوعي ) Communist Hypothesis(فرضيهء كمونيستي 
يا وجود [منطق طبقه : اين معني را مي رساند» ونيستكم«آمده، كلمهء ] اثر ماركس و انگلس[» مانيفست«

ــ جايي كه نيروي كار به طور بنيادي در انقياد طبقهء حاكم است، ترتيبي كه از دوران ] طبقات اجتماعي
. باستان تا امروز دوام آورده ــ آري، اين منطق طبقاتي اجتناب ناپذير نيست؛ اين رابطه مي تواند تغيير كند

سم اين است كه يك سازمان جمعي متفاوت مي تواند عملي شود، سازمان يا ساماني كه در فرضيهء كموني
تصاحب خصوصي ثروتهاي كالن و انتقال آنها . آن نابرابري ثروت و حتا تقسيم كار از ميان خواهد رفت

ه وجود يك دولت سركوبگر، مجزا از جامعهء مدني، ديگر ضروري ب. توسط وراثت به پايان خواهد رسيد
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، بر اساس اتحاد و تعاون ]اجتماعي و سياسي[در يك روند درازمدت از تجديد سازمان . نظر نخواهد رسيد
 . آزادانهء توليدكنندگان، دولت زوال پيدا خواهد كرد

 
همان چيزي كه . به خودي خود فقط به همين احكام نظري بسيار كلي اطالق مي شود» كمونيسم«] مفهوم[
مي گويد، يعني چيزي كه حالت برنامه و طرح عملي ندارد بلكه فقط » ايده« به آن كانت] فيلسوف آلماني[

ناداني است اگر اين اصول كمونيستي را اصولي يوتوپيايي يا . دارد) regulatory(كاركرد تنظيم كننده 
ستند كه آنطور كه ما اين اصول را اينجا تعريف كرديم، آنها فقط الگوهايي فكري ه. آرمانگرايانه بخوانيم

به عنوان ايدهء محض . هميشه به شيوه هاي گوناگون به عمل در  مي آيند] وقتي قرار شود عملي شوند[
به محض آنكه حركت . برابري، فرضيهء كمونيسم بدون شك از زمان پيدايش دولت وجود داشته است

 هاي اوليه يا خرده توده اي در برابر سركوب دولتي و به نام عدالت و برابري طلبي قد علم كند، شكل
شورشهاي مردمي ــ شورش بردگان به رهبري . ريزهاي فرضيهء كمونيسم آغاز به پيدا شدن مي كنند

امر ثابت «اسپارتاكوس، و شورش روستاييان به رهبري توماس مونتسر ــ را مي توان نمونه هاي عمليِ اين 
ر فرانسه است كه فرضيهء كمونيسم، در انقالب كبي. تلقي كرد) communist invariable(» كمونيستي

 . عصر مدرنيتِ سياسي را افتتاح مي كند
 

يك . آنچه باقي مي ماند اين است كه بفهميم ما اكنون در كجاي تاريخ فرضيهء كمونيستي قرار گرفته ايم
تابلوي بزرگ از عصر جديد مي تواند دو مرحلهء اصلي را در تكامل فرضيهء كمونيستي نشان دهد، دو 

مرحلهء اول برنشاندن فرضيهء كمونيستي است و . له كه ميان آنها يك شكاف چهل ساله قرار داردمرح
مرحلهء اول به فاصلهء كوتاهي پس از انقالب كبير . مرحلهء دوم تالش مقدماتي براي تحقق بخشيدن به آن

 ١٧٩٢ييم از سال آغاز مي شود و به كمون پاريس ختم مي شود؛ مي توانيم به تقريب بگو) ١٧٨٩(فرانسه 
اين مرحله، يك جنبش گستردهء مردمي را پيوند مي دهد با امر تسخير قدرت از طريق قيام . ١٨٧١تا سال 

] آحاد[جامعهء «اين انقالب شكل هاي پيشين سامان جامعه را برمي اندازد تا . و سرنگوني وضع موجود
ش مردمي بدون شكل، متشكل از طي قرن نوزدهم يك جنب]. كمون پاريس[را جايگزين كند » برابر

زحمتكشان شهري، افزارمندان و صنعتگران كوچك، و دانشجويان، به تدريج زير رهبري طبقهء كارگر 
. اوج اين مرحله در شكل گيري نوآورانهء كمون پاريس و سپس شكست قطعي آن متبلور شد. متشكل شد

اين مجموعهء جنبش مردمي ــ يعني رهبري كمون پاريس به طور همزمان نشان دهندهء انرژي فوق العادهء 
كموناردها نه قادر بودند انقالب خود را . طبقهء كارگر و قيام مسلحانه ــ و محدوديت هاي اين جنبش بود

 .به سراسر كشور بگسترانند و نه مي توانستند در برابر ضدانقالبي كه از خارج حمايت مي شد مقاومت كنند
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 به درازا مي انجامد، يعني از انقالب بلشويكي ١٩٧۶ تا ١٩١٧تي از سال دومين مرحلهء فرضيهء كمونيس

اين . ١٩٧۵ تا ١٩۶۶و تالطم شورشي سراسر جهان طي سالهاي ] در چين[» انقالب فرهنگي«تا پايان 
يا چگونه بايد قدرت را به دست [چگونه بايد پيروز شد : مرحله مي خواست يك پرسش مهم را پاسخ دهد

بايد در برابر واكنش مسلحانهء طبقات دارا دوام آورد ــ كاري كه كمون پاريس از ؟ چگونه ]گرفت
انجامش برنيامد ــ چگونه بايد قدرت جديد را سازمان داد تا بتواند در برابر حمالت دشمنان اش مقاوم 

 اكنون فرمولبندي و آزمون شود بلكه] از لحاظ نظري[بماند؟ مسأله ديگر اين نبود كه فرضيهء كمونيستي 
. آنچه قرن نوزدهم خواب اش را مي ديد قرن بيستم به انجام اش مي رساند. مي بايست آنرا تحقق بخشيد

مشغوليت اصلي ذهني براي پيروزي كه پيرامون مسألهء سازماندهي شكل مي گرفت خود را به شكل 
. مونيستي بودحزب كمونيست متجلي كرد كه تشكيالت ويژهء مرحلهء دوم فرضيهء ك» انضباط آهنين«

انقالب پيروز شد، يا از . حزب به طرز مؤثري راه حل مسألهء به ارث رسيده از مرحلهء دوم را پيدا كرد
. . . طريق قيام يا از طريق جنگ توده اي درازمدت ــ در روسيه، چين، چكوسلواكي، كره، ويتنام، كوبا و 

 .انقالب موفق شد نظم نويني را مستقر سازد
 

وم نيز به نوبهء خود مشكل تازه اي خلق كرد؛ مشكلي كه با روش هاي پيشين قابل حل نبود، اما مرحلهء د
وسيلهء مؤثري بود ] طبقهء كارگر[حزب . روش هايي كه در پاسخ به مسايل مرحلهء اول ابداع شده بودند

ختن براي سرنگون كردن رژيم هاي ارتجاعي ضعيف، اما در عمل روشن شد كه ابزار مناسبي براي سا
ديكتاتوري پرولتاريا به تعبيري كه . گذاشتند» ديكتاتوري پرولتاريا«دولت جديد نبود، دولتي كه نام آنرا 

ماركس در نظر داشت يك دولت كوتاه مدت و موقت بود كه مي بايست انتقال جامعه را به دوران بدون 
آنچه در عمل رخ . ته مي شدپنداش] طبقاتي[دولت تدارك ببيند، همان چيزي كه زوال ديالكتيكي دولت 

. شكل تازه اي از خودكامگي را به وجود آورد] يا ادغام حزب و دولت[داد اين بود كه حزب ـ دولت 
بعضي از اين رژيم هاي كمونيستي دستاوردهايي ملموس در آموزش و پرورش، طب و بهداشت عمومي، و 

هي هاي قدرت هاي امپرياليستي موانعي همين رژيم ها بر سر راه زياده خوا. تحقق نيروي كار داشتند
در عمل به فساد انجاميد و در دراز مدت ناكارآ ] ي كمونيستي[با اين همه، اصل دولت گرايانه . برافراشتند
را از گزند ركودِ » سوسياليست«} به اصطالح{اِعمال زور پليسي موفق نشد اين دولت . باقي ماند

سپري شده پنجاه سال روشن شد كه چنين دولتي هرگز قادر بوروكراتيكِ داخلي نجات دهد؛ و پس از 
آخرين تالطم ها و . نخواهد بود در رقابتي كه از سوي خصم كاپيتاليست بر او تحميل شده بود پيروز شود
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تالشهايي بودند براي حل معضل عدم » ۶٨ماه مه «و » انقالب فرهنگي«آشوب هاي مرحلهء دوم، يعني 
 . كفايت حزب كمونيست

 
 ان پرده هامي

در فاصلهء پايان مرحلهء اول و آغاز مرحلهء دوم، يك ميان پردهء چهل ساله وجود داشت كه در آن اعالم 
 ميالدي امپرياليسم در سراسر ١٩١۴ تا ١٨٧١از سال . شد فرضيهء كمونيستي ناموجه و غيرقابل دفاع است

 ميالدي به پايان ١٩٧٠تي نيز در دههء از وقتي كه مرحلهء دوم فرضيهء كمونيس. كره زمين پيروزمند بود
در چنين وضعيتي . رسيد، شاهد يك ميان پردهء ديگر هستيم كه در آن دشمن بار ديگر تفوق يافته است

اما واضح . آنچه حائز اهميت است گشايش اجتناب ناپذير مرحلهء جديدي از فرضيهء كمونيستي است
ماركسيسم، جنبش .  باشد و اينطور نيز نخواهد شداست كه اين مرحله نمي تواند ادامهء مرحلهء دوم

كارگري، دموكراسي خلقي، لنينيسم، حزب پرولتاريا، دولت سوسياليستي ــ همه ابداعات و اختراعات قرن 
قطعاً اين ابداعات در سطح نظري هنوز قابل مطالعه هستند؛ . بيستم ــ ديگر فايده اي براي ما نخواهند داشت

مرحلهء دوم تمام شده و تالش براي احياي آن بيهوده . لي ديگر به كار ما نمي آينداما در سطح سياست عم
 .است

 
در وضع كنوني، طي ميان پرده اي كه دشمن برآن حكم مي راند، هنگامي كه آزمون هاي تازه با موانع بي 

اما جهت . شمار روبرو است، امكانپذير نيست كه با قاطعيت بگوييم خصلت مرحلهء سوم چه خواهد بود
جهت حركت طوري خواهد بود كه رابطه اي جديد ميان . حركت به شكل عام خود قابل تشخيص است

انقالب «جنبش سياسي و سطوح ايدئولوژيك برقرار كند ــ رابطه اي كه مظاهر اوليهء آنرا در اصطالح 
ي تئوريك و تاريخي البته درس ها. شاهد بوديم) ۶٨در ماه مه (» انقالب در ذهنيت«يا اصطالح » فرهنگي

اي كه از مرحلهء اول آموختيم، و اهميت و مركزيت پيروزي كه از مرحلهء دوم يادگرفتيم، كماكان براي 
يا جنبش چندفورمي (نه يك جنبش بدون شكل توده اي ] براي مرحلهء سوم[ولي راه حل . ما مهم است

ام مي گيرد، آنطور كه آنتونيو نگري و مبارزان اله/ ) مالتيتود(خواهد بود كه از ذكاوت انبوه مردم ) توده اي
ضدگلوباليسم باور دارند ــ و نه يك حزب توده گير و دموكراتيزه شدهء جديد، آنطور كه تروتسكيست ها 

وابسته به زمان [شكل هاي مشخصِ ) قرن بيستم(و حزب ) قرن نوزدهم(جنبش . و مائويست ها اميد بسته اند
در عوض، به دنبال تجارب منفيِ . ودند؛ ديگر بازگشت به آنها امكانپذير نيستفرضيهء كمونيستي ب] و مكان

، وظيفهء ما آن »١٩۶٨مه «و » انقالب فرهنگي«و درسهاي مبهم » سوسياليستي«} به اصطالح{دولتهاي 
است كه فرضيهء كمونيسم را در وجه و شكل ديگري از نو بيافرينيم، تا آن در درون شكل هاي تازه اي از 
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ما بايد توجه مان را بر شرايط . به همين دليل كار ما چنين پيچيده و تجربي است. ربهء سياسي ظهور كندتج
ما بايد فرضيهء كمونيسم را از نو تعبيه . وجود آن متمركز كنيم، نه اينكه فقط روش هاي آنرا بهبود ببخشيم

تناب ناپذير نيست ــ اين گزاره را كنيم ــ اين فرض و گزاره كه انقياد نيروي كار توسط طبقهء حاكم اج
 .بايد در حوزهء ايدئولوژيك دوباره مستقر سازيم

 
اين اقدام چگونه ميسر خواهد شد؟ به طور آزمايشي مي توانيم نقطه اي را بجوييم و بيابيم كه خارج از بعد 

 service(» ثروتخدمتِ ] حوزهء[«زماني ـ مكانيِ نظم حاكم قرار داشته باشد، نظمي كه ژاك الكان آنرا 

of wealth (قرار » خدمت به ثروت«يعني نقطه اي پيدا كنيم كه در تقابلِ فورمال و رسمي با . نام گذاشت
چنين نقطه اي مي تواند . را هم در بر داشته باشد) يونيورسال(گيرد و همزمان يك يك حقيقت جهانشمول 

» فقط يك دنيا وجود دارد«ور از اين گفته كه منظ» .فقط يك دنيا وجود دارد«اعالم اين حقيقت باشد كه  
چيست؟ سرمايه داري معاصر هم با غرور اعالم مي كند كه فقط يك نظم جهاني وجود دارد كه او آنرا 

در اصل، . سخن مي رانند» ضدجهاني شدن«يا » ضد گلوبال شدن«مخالفان اين نظم نيز از . خلق كرده است
راه هاي عمليِ حركت از جهان حاضر كنوني به سمت جهاني كه تعريف آنها از سياست عبارت است از 

 . آرزويش را داريم
 

وجود دارد؟ ) human subjects(سوژه هاي انساني /اما مي پرسيم آيا واقعاً يك جهان واحد از ذهنيت
جهان واحد گلوبال شده فقط جهان واحد اشيا است ــ چيزهايي كه براي فروش عرضه مي شوندــ و جهان 

؛ يعني بازار جهاني همانطور كه ماركس پيش بيني كرده )monetary signs(د نشانه هاي مربوط به پول واح
اين حكم . [اكثريت مردم جهان از دسترسي به اين جهان محروم شده اند، بعضي ها حتا با غل و زنجير. بود
 وظيفهء ما است كه بايد همين. بايد به نحو ديگري تعريف شود» تنها يك جهان براي همه وجود دارد«كه 

 .] اكنون آنرا توضيح دهيم
 

. برانداختن ديوار برلين قرار بود نشانه اي باشد براي شروع يك جهان يگانه مملو از آزادي و دموكراسي
بيست سال پس از فروريختن ديوار برلين آشكار است كه جهان ديوارش را فقط جابه جا كرده است؛ به 

رب را از شرق جدا كند اين ديوار اكنون شمال ثروتمند سرمايه دار را از جنوب فقير و ويران جاي آنكه غ
ميان فلسطينيان و اسرائيلي ها، : ديوارهاي تازه اي در سراسر جهان دوباره باال مي رود. شده سوا مي كند

آمده از ثروت و خواسته ميان مكزيك و اياالت متحده، ميان آفريقا و مناطق اسپانيايي، ميان خوشي هاي بر
 .هاي مردم فقير، اعم از روستاييان ده يا ساكنان حلبي آباد ها و زاغه نشين هاي شهرهاي بزرگ
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قيمتي كه براي اين جهان وحدت يافتهء سرمايه مي پردازيم تقسيم دردناك هستي انساني است به شكل 
كراتيك، پاسداران آبهاي مرزي، سيم مناطقي جدا شده ــ مناطقي كه با زور سگهاي پليس، كنترل بورو

شناخته مي » مسألهء مهاجرت«مسأله اي كه امروزه به نام . هاي خاردار، و ترك وطن از هم جدا شده اند
ي زاده از گلوباليزيشن فريبي بيش » جهان وحدت يافته«شود چيزي نيست مگر شاهدي بر اين واقعيت كه 

 .نيست
 

 اتحاد در عمل
ما نمي خواهيم از يك توافق آناليتيك بر سر اينكه . سي را بايد وارونه بررسي كردبنابر اين، مشكل سيا

ي بزنيم تا ويژگي هاي جهان )نورماتيو(جهان وجود دارد شروع كرده و سپس دست به اعمال توصيه شده 
. است] جهان[ويژگي هايي كه بايد تغيير كنند مورد اختالف نيستند، بلكه مسألهء ما وجود . را تغيير دهيم

 ] كدام جهان؟[
 

» غرب«در تقابل با جهاني كه به نحوي مصنوعي و طاقت سوز به دو نيمه تقسيم شده ــ انفصالي كه واژهء 
آن را مؤكد مي كند ــ ما بايد از همان ابتدا وجود يك جهان واحد را به عنوان يك اصل اوليه و بديهي 

به معني نتيجه » تنها يك جهان وجود دارد« ساده كه اين عبارت. مورد تأكيد قرار دهيم) axiom/اكزيوم(
يعني [است  ) performative/پرفورماتيو(اين عبارت عبارتي اجراگرايانه . گيري از وضعيتي عيني نيست

با گفتن اين عبارت ما قصد مي كنيم و تصميم مي ]. سخني كه هم هنگام با گفتن اش به اجرا نيز در مي آيد
با وفاداري به اين اصل، سپس وظيفهء ما آن خواهد بود كه .  ما اين چنين استبراي] جهان[گيريم كه 

 .برآيندهاي چنين تصميمي را توضيح دهيم
 

آن كارگر آفريقايي : نخستين برآيند آن است كه من تشخيص دهم همه به جهاني تعلق دارند كه من دارم
باحجاب زن  جاده را سوراخ مي كند؛ آن كه در آشپزخانهء رستوران مي بينم؛ آن كارگر مراكشي كه دارد

همين جاست كه ما ايدهء حاكم را وارونه مي كنيم؛ . كه كودكانش را براي گردش به پارك آورده است
و به جاي آن وحدت جهاني ] كنار مي زنيم[ايدهء جهان مشتركي را كه زير حاكميت اشيا و عالمت هاست 

اين انسانها كه از لحاظ زبان، طرز لباس، . ينجا، برمي سازيماز موجودات زنده و فعال را، هم اكنون و هم
دين،  غذا، و تعليم و تربيت، با من تفاوت دارند، درست همانند من وجود دارند؛ و از آنجا كه آنها مثل من 
وجود دارند، من مي توانم با آنها بحث كنم؛ و مثل بحث با هركس ديگر، ما مي توانيم بر سر موضوعاتي 

 . اما پيش شرط، آن است كه آنها و من در يك جهان وجود داريم. كنيم يا نكنيمتوافق ب
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فقط شامل كساني مي شود » دنياي ما«در اينجا به ما اعتراض خواهد شد كه تفاوتهاي فرهنگي چه مي شود؛ 

هنگ كساني كه فر. را پذيرفته باشند، يعني دموكراسي، احترام به زنان، و حقوق بشر» ارزش هاي ما«كه 
شان متضاد با اين ارزش ها است به اين جهان تعلق ندارند؛ اگر آنها مي خواهند به اين جهان بپيوندند بايد 

اگر خارجي ها بخواهند «همانطور كه نيكوال ساركوزي گفت، . »ادغام شوند«ارزش هاي ما را بپذيرند، بايد 
 ».اينصورت بايد اينجا را ترك كننددر فرانسه بمانند بايد فرانسه را دوست داشته باشند؛ در غير 

 
اما اگر بخواهيم شرط و شروط بگذاريم از همان ابتدا اصل اوليهء خود را فراموش كرده ايم، همان اصل كه 

ممكن است گفته شود بايد قوانين هركشور را » .فقط يك جهان متشكل از مردان و زنان زنده وجود دارد«
قانون، اين پيش شرط را ندارد كه بگويد همه به يك جهان تعلق اما . درست است. مد نظر داشته باشيم

قرار نيست . قانون تنها يك حكم موقت است كه در بخش كوچكي از آن جهان واحد جاري است. دارند
جهان واحدِ زنان و مردان زنده نيز مي . همه قانون را دوست داشته باشند بلكه فقط بايد از آن اطاعت كنند

اشته باشد؛ اما چيزي كه نمي تواند داشته باشد پيش شرط است، پيش شرطهاي ذهني يا تواند قوانيني د
براي بودن در اين جهان نمي توان پيش شرط گذاشت كه هركس بايد . براي بودن در اين جهان» فرهنگي«

از لحاظ . جهان واحد درست همانجايي است كه بي نهايت تفاوت در آن وجود دارد. مثل ديگري باشد
 .في، تفاوت نه تنها در اين وحدت خللي ايجاد نمي كند بلكه اصل وجودي آن را تشكيل مي دهدفلس
 

جهان . آنگاه اين سوآل پيش مي آيد كه آيا تفاوت هاي بي شمار را مي توان به نحوي زير نظارت درآورد
ر مراكشي بودن واحد به جاي خود، اما آيا معني اش اين است كه ديگر فرانسوي بودن بي معني است؟ ديگ

در فرانسه، يا مسلمان بودن در كشوري كه سنت هاي مسيحي دارد نبايد به حساب بيايد؟ يا اينكه دوام اين 
 هويت ها را بايد همچون مشكل و مسأله تلقي كنيم؟

 
عبارت است از آن سلسله از خصوصيات و كيفياتي كه يك فرد يا يك » هويت«ساده ترين تعريف از 

چيست؟ خود، آن چيزي است كه در ميان » خود«اما اين .  را در آنها تشخيص مي دهداش» خود«گروه، 
پس مي توانيم بگوييم . همهء كيفيات و ويژگي هاي مربوط به يك هويت، كم و بيش نامتغير باقي مي ماند
ند مثالً، هويت يك هنرم. كه يك هويت مجموعه اي از كيفيات است كه يك نامتغير را برپا نگه مي دارد

آن چيزي است كه توسط اش نامتغيرِ سبك يا استايل او را قابل تشخيص مي كند؛ هويت همجنسگرا 
متشكل از همهء چيزهايي است كه در پيوند قرار مي گيرد با نامتغيرِ ويژه اي كه مورد خواست جنسي است؛ 
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قابل هويت يك كمونيتهء خارجي در يك كشور آن است كه توسط اش عضويت در اين كمونيته 
 . تشخيص است يعني زبان، حركات واشارات دست وبدن، طرز لباس، عادات خورد و خوراك و غيره

 
وقتي هويت را چنين تعريف كنيم، يعني توسط نامتغيرها، آنگاه هويت به دو طريق مربوط مي شود به مفهوم 

ه مي كند؛ و از سوي از يك سو هويت همان چيزي است كه آنرا متفاوت از بقي) . difference(» تفاوت«
تصريح هويت دو جنبهء ديگر . ديگر، همان غيرمتغيري است كه نمي تواند به متفاوت از خود تبديل شود

اين جنبه در مقابل . نخستين جنبه منفي است و بر اين اصرار مي ورزد كه من ديگري نيستم. نيز دارد
كارگر مراكشي به هر طريق ممكن تصريح . فشارهاي بيروني براي ادغام شدن جنبه اي اجتناب ناپذير است

او حتا بر . مي كند كه آداب و سنت هاي او متفاوت از آداب و سنت هاي يك اروپايي خرده بورژوا است
دومين جنبه مربوط مي شود به تحول . ويژگي هاي هويت ديني يا عرفي خود تأكيد بيشتر مي ورزد

هرچه مي خواهي همان «ه به گفتهء معروف نيچه كه وگسترش هويت درون يك موقعيت تازه ــ چيزي شبي
كارگر مراكشي آن چه را كه هويت فردي اش را مي سازد كنار نمي گذارد، اما به مرور و به شيوه . »بشو

اي خالقانه خود را مطابقت مي دهد با چيزهاي ديگري كه سرانجام، چه از لحاظ اجتماعي و چه 
به اين شيوه، او آنچه را كه هست ابداع . ه در آن خود را باز مي يابدخانوادگي، او را به جايي مي رساند ك

مي كند ــ يعني يك كارگر مراكشي در پاريس ــ و اين كار را نه از طريق گسست و شكاف دروني، بلكه 
 .از طريق گسترش دادن هويت خود مي كند

 
د كه ويژگي هاي در جهتي عمل خواهدكر» فقط يك جهان وجود دارد«برآيندهاي سياسي اصل 

يك مثال ــ يك تجربهء محلي ــ جلسه اي بود كه اخيراً در پاريس . جهانشمول در هويت ها را تحكيم كند
تشكيل شد و در آن كارگرانِ فاقد اوراق اقامت و شهروندان فرانسوي دور هم جمع شدند و تقاضا كردند 

واقعيت ساده كه آنها در اينجا حضور كه وجود كارگران خارجي به رسميت شناخته شود؛ به خاطر اين 
دارند؛ هيچ كس غيرقانوني نيست؛ همهء اينها به طور طبيعي خواستهء انسانهايي است كه در موقعيت 

 .وجودي مشابهي به سر مي برند ــ مردم يك جهان مشترك
 

 زمان و شهامت
ا اين اندازه از شوربختي، از تو ب«در يكي از نمايشنامه هاي كورني، يكي از نزديكان مده آ از او مي پرسد، 

 »!خودم، خويشتن ام، و همين بس«مده آ پاسخ مي دهد، » چه مي ماند؟
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آنچه مده آ براي خويش نگه مي دارد شهامتي است كه با آن سرنوشت خود را رقم مي زند؛ و ما اينجا 
) courage/كارج(مت برآن هستيم كه مهم ترين فضيلت در رويارويي با سردرگمي هاي زمانه، فضيلت شها

ژاك الكان نيز وقتي به عالج آناليتيك ناتواني و افسردگي ناشي از آن مي پردازد همين مسأله را . است
 . پيش مي كشد

 
آيا اين بحث نبايد طبق الگوي ديالوگهاي افالطون به مباحث ديالكتيكي مربوط به شهامت و عدالت 

، ژنرال الشس در برابر پرسش سقراط چنين پاسخ مي »تديالوگ دربارهء شهام«بينجامد؟ در بخش معروف 
» .شهامت آن است كه وقتي دشمن را در برابر خود ببينم، به سوي او بشتابم و با او وارد نيرد شوم«دهد، 

اين مثال خوبي است براي «سقراط كه از اين پاسخ چندان راضي نشده با مالطفت به ژنرال مي گويد، 
ما نيز در اينجا، با احتمال مرتكب شدن همان خطاي » .بايد با تعريف اشتباه گرفتشهامت؛ اما يك مثال را ن

 .ژنرال الشس، تعريف خود را از شهامت ارائه مي كنيم
 

بپذيريم؛ فضيلت يك منش طبيعي يا چيزي ) virtue(نخست، مقام شهامت را بايد به عنوان يك فضيلت 
بنابراين، شهامت آن . د يا انسان در عمل آنرا مي سازدسرشتي نيست بلكه چيزي است كه خود را برمي ساز

اين فقط . جلوه گر مي كند) the impossible(نوع فضيلتي است كه خود را با مقاومت در برابر امر دشوار 
. نام گذاشت، نه شهامت) heroism(مقاومت لحظه اي را بايد دليري . يك مقابلهء لحظه اي و سريع نيست

شناخته شده ) posture( عنوان فضيلت بلكه به عنوان يك حركت يا عمل نمايشگر دليري همواره نه به
اما شهامت، . است، يعني آن لحظه اي كه انسان به ناگهان عزم مي كند با امر دشوار چهره به چهره شود

خود را در درون امر دشوار به شكل مقاوم ماندن و مقاومت برمي سازد؛ زمان مادهء خام آن محسوب مي 
 استمراري با  شهامت پيداكردن و شهامت نشان دادن عملي است كه طول و استمرار آن متفاوت است. ودش

نقطه اي كه ما آنرا مي جوييم در جايي قرار دارد كه با برداشت . كه قانون جهان بر ما تحميل مي كند
ي نظم حاكم اند ) temporality/تمپوراليتي(آنها كه زنداني زمان بندي . متفاوتي از زمان قرين است

دوازده سال حاكميت شيراك و حاال باز «هميشه، مثل كارگزاران حزب سوسياليست، شاكي مي شوند كه، 
در بهترين حالت » !يك دور ديگر انتخابات، مي كند هفده سال، شايد هم بيست و دو سال؛ يك عمر تمام

 .ختگان مي پيوندندافسرده و گمگشته حال مي شوند و در بدترين حالت به جمع خودفرو
 

طيف بزرگي از . از بسياري جهات ما به پرسش هاي قرن نوزدهم نزديك تريم تا به تاريخ انقالبي قرن بيستم
مناطق بزرگي از فقر، نابرابري هاي روزافزون، سياست هايي : پديده هاي قرن نوزدهم دوباره سربرآورده اند
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جوانها، عبوديت بسياري از ] يا بي هدفي[هيليسم محو كرده اند؛ ني» خدمت به ثروت«كه خود را در 
روشنفكران؛ آزمون ها و اقدامات تجربي معدودي كه زير فشار مي خواهند فرضيهء كمونيستي در به شكلي 

همهء اينها به ما مي گويد كه درست همانند قرن نوزدهم، مسأله پيروزي و به قدرت . . . محدود پياده كنند 
اين وظيفهء ما است طي ميان پردهء . ه پرداختن به شرايط موجوديت آن استرساندن فرضيه نيست بلك
گلوبال، همواره /همواره با خصلت جهاني(با جمع بستن پروسه هاي انديشگي . ارتجاعي حاكم بر دوران

، تا بتوانيم فرضيهء )همواره محلي يا منفرد، اما قابل انتقال(و تجربهء سياسي ) يونيورسال/جهانشمول
 . ///ستي را بازبيافرينيم، هم در آگاهي خود و هم بر زمين صعبكموني

 
 .آلن باديو استاد فلسفهء دانشگاه اكول نورمال سوپيريور در فرانسه است* 
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