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 خلاصه

میلادی در  0891ی دههی ارتباط او با مائویسم در ی انقلابی بدیو به واسطهی سوژهنظریه

ه از آن ای در باب سوژه دانست کفرانسه شکل گرفت. بدیو پروبلماتیک اصلی را نظریه

ی لیهی اوی سوژهکه نظریهپس راهنمای تمام کارهای نظری و عملی او قرار گرفت. با این

 یی انقلابی مارکس را در خود داشت، اما در اواخر دههی سوژهاو هر سه شرط نظریه

همانند  ی بدیوتوجهی تغییر کرد. این تغییرات در نظریهقابلطور این نظریه به 0891

اگرچه  ؛شناسی بودتر او از هستیگیری عمیقی لاکلائو و نگری، ناشی از بهرهنظریه

ی ها مرتبط است. بدیو در نظریهی مجموعهشناسی بدیو با اصول ریاضی نظریههستی

حرانی ب« حقیقتِ»ی انقلابی دارای وفاداری دایمی به که سوژه کندخود بیان می« رخداد»

ن کرداش، با زندهمستقر است. او در کارهای بعدی« وضعیتی»نشده در بینیپیش

ه کند. در این مرحلاش کمی این نظریه را تدقیق میهای موجود در کار پیشیندرونمایه

گرفتن بدیو که ابتدا از سویی فاصلهیابد؛ مفهومی محوریت می« ی کمونیسمفرضیه»مفهوم 

حال از سوی دیگر امروزه برای بازاندیشیدن داد و در عینی مارکس را توضیح میاز نظریه

ی بدیو بر مفاهیم رخداد و سوژه رود. ارزیابی من از نظریهی مارکس به کار میبه نظریه

یو م که به باور بدپردازی نتایج کلی آن چیزی میمتمرکز است و همچنین به ملاحظه

 ی انقلابی امروزه باید در آن دخیل باشد.سوژه

 

 «ی سوژهنظریه»مائویسم و 
ای بود اما در حدود پانزده سال، مائویسم فرانسوی گرچه جنبش سیاسی عمدتاً حاشیه

« آوانگارد»روشنفکران رونق گرفت و در میان دانشجویان و  0891ی ویژه در اوایل دههبه

که در سپتامبر  0(.پی.جی) چپ پرولتری(. سازمان 311:5092)بورگ، بود بسیار محبوب

                                                      

0 Gauche Proletarienne(GP) 
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 پی.ی.جتأسیس شد، احتمالاً مشهورترین سازمان مائویستی در فرانسه بود. از نظر  0899

 99طور هم زمان خشونت سیاسی برای احیای روح می و به« پروپاگاندای برانگیزاننده»

الن بدیو در تأسیس سازمان  0891استا در سال (. در این ر31105001)درک، ضروری است

همکاری  0اتحاد کمونیستی جوانان مارکسیست لنینیستمائویستی نه چندان متفاوتی به نام 

از »کرد. از نظر بدیو و همکارانش اهمیت مائویسم در سه چیز بود5 اول، پذیرفتن حکم 

ها اعتماد کنند و از باید به توده(؛ روشنفکران 08995008)مائو، ی مائو«هاها به تودهتوده

ی کارهای سیاسی باید در جهت حفظ این پیوند دیالکتیکی دایمی ها بیاموزند و همهآن

(. دوم، باید از هرگونه فعالیت در نهادهای 31195020بدیو،) بین نظریه و عمل باشند

ها با ویستمائ)مثل انتخابات، احزاب سیاسی و...( پرهیز کرد. این تفاوت اصلی  ییبورژوا

که اشاره خواهم کرد، امروزه جزءِ اصول سیاست های آن دوره بود و چنانتروتسکیست

تر یشب اتحاد کمونیستی جوانان مارکسیست لنینیست  کهبدیو باقی مانده است. سوم این

به یک اتحادیه شباهت داشت تا یک سازمان حزبی متعارف. سیاست باید پیوندش را با 

یافتن در یک ساختار حزبی عینیتکرد و از خطر سی عملی حفظ میهای سیارویه

 کرد.ناپذیر پرهیز میانعطاف

 کم منحل شدند وکمهای مائویستی فرانسه بسیاری از سازمان 0891 یدر اوایل دهه

وهوای سیاسی و فکری بسیار متفاوتی داد. چپ حالجای خود را به  0899شور و امید 

پرتقال،  :089رشد، شکست انقلاب بهطلبی رودیگر باید با اصلاحفرانسه غیر از مسائل 

 «فیگور تروریست»ی های انقلاب فرهنگی چین و تهدید تازههای تندرویرسوایی

(. به تعبیر 31135092؛ رس،311050:3)دریک، شدخصوص در آلمان و ایتالیا مواجه میبه

(. 3119580)کالینیکوس، ینی بودنشکاملاً در حال عقب« گراچپ جزرومدّ» کالینیکوس

 ظهور کردند. از نظر بدیو تحت تأثیر انتشار کتاب 3فیلسوفان نونشینی زمان با این عقبهم
                                                      

0 Union des Communistes de France Marxiste-Leniniste(UCFML) 

3 nouveaux philosophes 
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، این فیلسوفان نو نوعی 0890در سال  الکساندر سولژنیتسیناثر  0الجزایر گولاگمجمع

دلایل بسیاری برای  0891ی که در دههدادند. درحالیی ارتجاعی مهمی را نشان میسوژه

و  3اندرو گلوکسمنپردازانی مثل شان وجود داشت، نظریهمبارزان برای رها کردن مبارزه

رار شونت و وسیله قتر بردند؛ با آشکار کردن خآن را یک گام پیش 2نری لوویابرنارد ه

ی تام ظهور عنوان نمایندهدادن آن برای استقرار مرجعیت اخلاقی و مشروع، خود را به

کلی طور(. به3113508)رس، ، ده سال بعد از رخداد، قالب کردند99می « صدای حقیقی»

جانبه یر همهتغی یای دربارهها ادعا کردند که هر نظریهفیلسوفان نو با اتکا به قدرت رسانه

توان را نمی هیچ چیزی»شود و در نتیجه اجتنابی منجر به توتالیتاریسم میطور غیرقابلبه

 یترین اثر بدیو در دهه(. مهم091)همان، «تصور کرد که از آنچه اکنون هست بهتر باشد

که  ای استواسطه برای بررسی و درک زمینهاو تلاشی بی ی سوژهنظریه، یعنی  0891

 ی انقلابی.ی سوژهبازاندیشی مسئلهو همچنین تلاش برای   طرح کردیم

ی انقلابی نخستین بدیو درک مائویسم از تناقض است. ی سوژهی آغاز نظریهنقطه

موجود در دیالکتیک مرسوم هگلی، بر این باور است که تمام تناقض  0«دور»بدیو برخلاف 

 «یک»تز( )تز و آنتی «دو»ن ایده که از فهم شود؛ برخلاف ای« انقطاع خلاقانه»عنوان باید به

دارد5  کند که تنها یک قانون دیالکتیک وجودتوان اثبات کرد، بدیو بیان می)سنتز( را می

(. سپس با کاربست این مفهوم دیالکتیک :3118500،0بدیو،) شودیک به دو تقسیم می

ی که طبقهکند. درحالیی کارگر و پرولتاریا ایجاد میبین طبقه« شکافی»درمورد سوژه، 

شدن انقلابی طور عینی در مناسبات تولید قرار گرفته است، پرولتاریا به سوژهکارگر به

                                                      

 این کتاب به فارسی ترجمه شده است و با مشخصات زیر به چاپ رسیده است5 0 

 ی عبدالله توکل، تهران5 سروشالجزایر گولاگ، ترجمه( مجمع 0299سولژنیتسین، الکساندر ایسایویچ )

3 Andre Glucksmann 

2 Bernard-Henri Levi 

0 circularity 
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ی (. بنابراین طبقه3119582وس،؛ کالینیک:311952)فلثم، دهدی کارگر ارجاع میطبقه

صرف  عنوان عامل، بهی سرمایه شده استابژه بورژوازی« امپریالیستی»ی کارگر در جامعه

مثابه نظم خاصی از جاگذاری در داری بهی سرمایهپس جامعه«. مکان یافته است»تولید 

و پرولتاریا زمانی نامد. از نظر بدیمی 0«مندمکانفضای »بدیو آن را شود که  رفته مینظر گ

با زور راندن مکانی  3،«راندبا زور می»ی کارگر را  عنوان طبقهآید که وجودش بهپدید می

هر سوژه با زور عقب راندن از مکانش »کند. داری برایش منظور میی سرمایهکه جامعه

 (. بنابراین دارای اهمیت است که اگر3102508؛ رایت،:311852)بدیو، «گیردپیشی می

آید، پس ای پدید میای است موقت، بدین معنا که صرفاً با شورش دورهپرولتاریا پدیده

ای موقت باشد. بدیو بیان ی بدیو درک ما از خود تاریخ هم باید پدیدهبراساس نظریه

ها و آغازها کند که تاریخ بدون داشتن هیچ پیشرفت خطی مطلقی، با مجموعی از وقفهمی

 کندای میای که آن را دورهی آنها بستگی دارد به ظهور سوژهرود که همهپیش می

 (.09،83)همان،

« زمان طغیان»ی انقلابی یا به زبان او نامد به ظهور سوژهمی« شدنسوژه»چه بدیو آن

 - وی سوبژکتیرویه - تریی مؤسسشدن همواره باید با لحظهدهد. البته سوژهارجاع می

در  «قانون سوژه»کند و ی انقلابی را تبیین میام سوژهتکمیل شود. این رویه انسج

هم قرار دارد5 شورش باید به بازترکیب گره آمیز این دو لحظه بهکردن موفقیتوصل

آثار »از  ایی پیچیده(. بدین منظور سوژه باید به مجموعه091،300،3:8بخورد)همان،

منجر  وژهه اشکال مختلفی از ستوانند بتوجه کند که همگی وقتی ترکیب شوند می« سوژه

 ی انقلابی را شامل چهارکاوی ژاک لکان، سوژهی روانشوند. بدیو با استفاده از نظریه

                                                      

0 splace 

 3 force  در« سطططوژه ینظریه»اصططططلاحی اسطططت که بدیو آن را از منطق هگل گرفته اسططت و در کتاب 

شطططود و در آثطار بعدی اصططططلاح رخداد جای آن را عنوان متنطاقض مکطان مطرح میی تنطاقض، بطهنظریطه

 گیرد. م.می
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(. به زبان بدیو 3100581)باستیلز، اندداند که به یکدیگر گره زده شدهفیگور سوبژکتیو می

 کند، اضطرابمیی انقلابی از مازادهای وحشتناک سوپراگو پرهیز که سوژهدرحالی

شورش  قطعیتشدن باید به شجاعتی ضروری ختم شود. شجاعتی که عدمنخستین سوژه

 است ناپذیرکند که در آن لحظه ذاتاً تصمیمبندی میشرط« عدالتی»پذیرد و بر را می

(. شجاعت توانایی سماجت، تسلیم نشدن و زور 31025099-09رایت، ؛399،380)همان،

ی است. عدالت نتیجه فضای مکانمندحال تخریب نهایی( ا اینراندن بازترکیب )و ب

یزی و ایجاد چ فضای مکانمندجامانده از تخریب ضروری است که متضمن اشغال خلأ به

شود یادآور می باستیلزطور که خاطر همانهمین(. به390)همان، اساساً جدید است

 تنها از بینن نظم موجود نهکنند که در آبندی میای را مفصلرویه»شجاعت و عدالت 

اقع شود، بلکه در واش حمایت میهای گذشتهرسد و یا به شیوهبست میرود و به بنمی

(. پس برای 598 3100)باستیلز، بخشدکند و به حقیقتی نو انسجام مییابد، تغییر میبسط می

ی صحیحی شیوههباید با هم ب« اثر سوژه»تکرار و تضمین انسجام تغییر انقلابی هر چهار 

 (.31185390)بدیو، گره بخورند

یابد. در واقع بدیو گاهی سوژه ای میالعادهجا نقش حزب مائویست اهمیت فوقدر این

(. به دو دلیل5 اولاً بدیو پذیرفته 302)همان، دادرا مستقیماً با خود حزب مائویست پیوند می

رو نقش حزب نبوده و از این« خالص»پرولتاریا هرگز کاملاً « زور آوردن»است که 

 است« گراراست»و « گراچپ»سازی انحرافات متمرکزکردن آن ازطریق خالص

اش «وجود عینی»ی کارگر با کمک حزبش (. بنابراین طبقه3119508؛ فلثم،03،2)همان،

سازد. هدف از این کار مثابه پرولتاریا را میاش به«وجود سیاسی»دهد و را گسترش می

محوشدن مکان جاگذاری طبقات. »های ساختاری است5 ی اشکال جاگذاریتخریب همه

(. ماهیت سوژه صرفاً تخریب 311859و،بدی) «های طبقه استی شاخصشدن همهاین گم

نیز  دفضای مکانمننیست، بلکه تخریب خودش در و از طریق تخریب  فضای مکانمند

ویست آن است که به باور (. دلیل دوم تأکید بدیو بر ضرورت حزب مائ93هست)همان،
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 که میراث حزب لنینیستی 0«انحلال خود»ی کردن دشوارهبدیو حزب مائویست برای حل

روسیه است، اهمیت دارد. به عبارت دیگر، اگرچه حزب لنینیست روسیه ثابت کرد که در 

ی قدرت ماهر است، اما در نهایت در رها کردن آن موفق نبود. از نظر بدیو این دقیقاً قبضه

 دکوشید از طریق انقلاب فرهنگی چین حل کنچیزی بود که حزب مائویست در چین می

 (.:31)همان،

« سوژه»ی انقلابی بدیو در این مرحله دارای سه عنصر است5 اول، ی سوژهنظریه

بیت تث»ای است که ضرورتاً باید بنیاد یا حال سوژهمشخصاً سیاسی و مبارز است و با این

و بنابراین باید « نه جوهر است نه خودآگاه است... نه علت است نه دلیل»سوژه «. شود

(. بدیو 089،399،391)همان، فرض درنظر گرفته شودک پرسش و نه پیشدرچارچوب ی

شوند می ها پدیدارها در آنکند که ما باید ساختارهایی را که سوژهمانند لاکلائو تأکید می

ی تنها ظهور سوژهچون لاکلائو و نگری، نه(. دوم، بدیو هم310152)پلاث، درک کنیم

ور که اشاره طکند. در واقع همانتبدیل به مسئله می انقلابی بلکه یکپارچگی آن را نیز

شده  99هایی را که جذب رخدادهای می کردم، این چیزی بود که بدون شک فکر آن

بودند و بسیاری را در آن دوران به خود مشغول کرده بود. پاسخ بدیو به این دغدغه 

« تماداع»نوعی اخلاق آوردن به حزب مائویست بود. از نظر بدیو امکان کمونیسم در روی

 ای که توسط خود حزب ایجاد شده استها و هم در خط تودهاست، هم در شورش توده

شود، بدیو در این مرحله یادآور می هالواردطور که (. البته همان31185221،220)بدیو،

عبارت (. به3112528)هالوارد، ایمان زیادی هم به تاریخ برای تضمین کل فرایند داشت

ی آن متخاصمانه« ای شدندوره»ی اول تاریخ را در چارچوب گرچه بدیو در وهله دیگر،

هدف »ها ناشی از باورش به تئوریزه کرد، اما در اصل ایمان او به ظرفیت انقلابی توده

ی (. در نهایت بدیو علاوه بر ضرورت و یکپارچگی سوژه3119590)فلثم، بود« اندکی عینی

                                                      

0 Self-dissolution 
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له در اکنون در این مرحکند. واقعی آن برای انحراف توجه می انقلابی، همچنین به ظرفیت

 ماندگار کاملاً واقعی است.ی انحراف یک امکان درونی بدیو مسئلهی سوژهنظریه

ابی ی انقلی سوژهی انقلابی بدیو در ظاهر هر سه شرط نظریهی نخست سوژهنظریه

شود، الیت تولیدی تعریف میی فعواسطهی انقلابی بهکند5 سوژهمارکس را حفظ می

آید و هدف آن در واقع ماندگار از ترکیب عوامل عینی و ذهنی به وجود میطور درونبه

شود. مکان فهمیده می-ی بیتغییر در سطح تمامیت است که در چارچوب استقرار جامعه

ا دی مارکس جی بدیو از نظریهای که نظریهاما این امر اهمیت بسیاری دارد که نقطه

عبارت دیگر گی دارد. بهطورکلی در نوع فهمی است که از سوژه و سوژهشود، بهمی

ی اولیه مفهومی است که فرایند بسیار خاصی را ی بدیو در این مرحلهمفهوم سوژه

؛ 3119599لثم،)ف «های متکثری رویهترکیب تکین و شکننده»کند، یعنی بندی میمفصل

اما  شود،ی شورش قابل فهم میواسطهچه این سوژه تنها بهعلاوه گر(. به310250:9رایت،

اجتماعی نیست، بلکه بین وجود و جاگذاری ژنریک  یاین شورش تخاصم بین دو طبقه

 (.3100529؛ سوتیریس،3119582)کالینیکوس، آن در ساختار جاگذاری است

 بست مارکسیسمبن

ی نخست خود تاحدّ زیادی در نظریه 0891ی بدیو دقیقاً مانند لاکلائو و نگری در دهه

شد. مارکسیم بستی بود که برای مارکسیسم تصور میتأثیر بنتجدیدنظر کرد. این امر تحت

ال توانست مرجعی برای اشکرا از دست داده بود و دیگر نمی« اشگاه تاریخیتکیه»عملاً 

دیو در این (. متن واسط مهم ب31195:29)توسکانو، بخش باشدنوظهور سیاست رهایی

با  0([، هنوز به انگلیسی ترجمه نشده است.:089)توان به سیاست اندیشید؟می ایآدوره 

ار متأخر ی گسست آثترین نقطهکه مفسران بسیاری موافقت دارند که این اثر واضحاین

(. درست است که بدیو بحران 3103)همان؛پاور، اش استبدیو از آثار دوران جوانی
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Badiou, Alain(3109) Can Politics Be Thought?, trans. Bruno Bosteels, 

Duke University Press 
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را تأیید کرده بود، اما شکست انقلاب فرهنگی چین که پایانی  0899 مارکسیسم در سال

ث توجه باره به ادامه بحخاص آن را تصریح کرد. در این« تسلسل خشونت سیاسی»بود بر 

 کنید.

طور اولین درس مهم شکست انقلاب فرهنگی چین بازاندیشیدن به خود سیاست بود5 به

 آید یا ناشییاست از شکل حزب پدید میی این ایده که سخاص بازاندیشی درباره

شود. این به معنای انکار نقشی که حزب درگذشته بازی کرده نیست. بلکه از نظر بدیو می

کند که اکنون این شکل خاص سازمان هرچه داشته عرضه کرده است. بدیو بیان می

زمان مهمنازعات سیاسی باید در چارچوبی کاملاً تکین فهمیده شوند و توسط حزبی که 

(. البته بعدتر 3113589)بدیو، ی نیروهای اجتماعی معین خواهد بود، منحصر نشودنماینده

خواهیم دید که دقیقاً مانند نگری، طرد شکل حزب لنینیستی/مائویستی به این معنا نیست 

ستی اتحاد کمونیی سازمان را کنار گذاشته است. با منحل شدن که بدیو کاملاً مسئله
سرعت سازمان سیاسی به، بدیو و رفیقانش :089در سال  کسیست لنینیستجوانان مار

و این کار دقیقاً مبتنی بر بازاندیشی  0ارگانیزاسیون پلتیک جدیدی تأسیس کردند با نام 

و  ی اجتماعیی سازمان بود. در وهله دوم، بدیو از اهمیت سنتی منسوب به طبقهمسئله

پذیرد که که او مینتی فاصله گرفت. درحالیدرنتیجه استراتژی سیاسی مارکسیسم س

ر او مهم از نظاین اعتماد است، با وجود تحلیل طبقاتی مارکسی هنوز ابزاری کاملاً قابل

کند ای را نمایندگی میهای عینیاین ایده را پشت سر بگذاریم که سیاست گروه»است 

ی یا ی انقلابی تودههاتوانند طبقات نام بگیرند... دیگر اختصاص دادن کنشکه می

(. بدیو  311:509بدیو،) «ی سازمانی به منطق خاص نمایندگی طبقاتی ممکن نیستپدیده

 کلیطورکند و بهبه این سو آغاز به تأکید بر اهمیت کارگران مهاجر می 0891ی از دهه

ی کارگر[ ]یعنی طبقه اشکند که سیاست باید خود را از مدلول اقتصادی سنتیبیان می

در آخر، بدیو نظرش درمورد دولت را هم مورد تجدیدنظر (. :310153 )پلاث، جدا کند
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ی انقلابی نخست بدیو، دولت چیزی ی سوژهطور که نشان دادم در نظریهقرار داد. همان

لت ی انقلابی خصومت با دوشد. اما در آثار متأخر بدیو، هدف سوژهبود که باید نابود می

 چیزی کاملاً جدید است.« به شمارش آوردن»کردن آن به تصدیق یا حال مجبور و در عین

بنابراین تأکید بر نابودی دولت رها شده است و از نظر سیاسی امروز باید بیشتر به دنبال 

یو با دولت خاطر دشمنی بدهمینایجاد شرایطی برای تبدیل دولت به چیزی دیگر باشیم. به

 ی متأخر او استمچنان بعد اصلی اندیشهتر است، اما هگرچه قطعاً محتاطانه

ی ی سوژه، نظریه0891ی (. به تأیید خود او با بحران مارکسیسم در دهه3112589)هالوارد،

و  جای حمایت از انواع اعلام مرگ مارکسیسمبست رسید. اما بهانقلابی نخست بدیو به بن

؛ 311959)فلثم، نجات داد بودتوان تثبیت آنچه هنوز میبدیو ی در واقع مرگ سوژه، وظیفه

 (.31195:28توسکانو،

 شناسی و رخدادهستی

به  ی آغازینشبدیو همانند لاکلائو و نگری، برای تعمیق و بازاندیشی ابعاد نظریه 

کاوی و نگری از فلسفه مدد که لاکلائو از روانشناسی روی آورد. اما درحالیهستی

جستن از بهرهآورد. این ها روی میعهی مجموجستند، بدیو به اصول ریاضی نظریه

ه طور کمشاهده بود. اما همانقابل ی سوژهنظریههای پایانی کتاب ریاضیات در بخش

سوژه  یکه برای نظریهبرای آن وجود و رخدادشود، بدیو در کتاب یادآور می باستیلز

دی بنتری تأمین کند، کار اصلی خود را مفصلمحکم« شناسانهگاه هستیتکیه»

خصوص برای ی بدیو به(. نظریه31005019)باستیلز، دهدقرار می« ترشناسی منسجمهستی»

زی ار. اما این نظریه در واقع همدارد کسانی که از ریاضیات متنفرند، پیچیدگی بسیار

ها و مسائل مختلف مربوط به عدالت اجتماعی و ی مجموعهمستقیمی بین اصول نظریه

ین آنها کند و تنها برقراری قیاسی تقریبی یا شباهتی غیرمستقیم ببازنمایی سیاسی برقرار می

چه را که (. از نظر بدیو هر شکلی از جامعه آن3102591؛ رایت،311859،9)نوریس، نیست

ی صرفاً تواند شیوهشمارد. یک شیوه میهای مختلف میاند، به شیوهاعضایش فرض شده

ه. کنند و غیرمیلیون نفر در بریتانیای کبیر زندگی می 9239عددی باشد. برای مثال 
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ت، تر اسکنند مهمهای خاصی که این جوامع هر فرد یا گروهی را طبقه بندی میویژگی

، «مهاجران»، «دانشجویان»، «رگرانکا»یعنی با دادن نام یا هویت مشخص مانند 

و غیره. اما در استدلال بدیو این واقعیت دارای اهمیت است که هر شمارش « بازنشستگان«

 است« خلأ»بنیادی یا به قول بدیو مبتنی بر یک  0این چنینی مبتنی بر طردی

عی خاطر نامنسجم همواره از پیش در انسجام شمارش اجتما(. به همین:3111500،0بدیو،)

ی بدیو لاکلائو، در نظریه« همگنی اجتماعی»رخنه کرده است. بنابراین مشابه با مفهوم 

د. اگرچه گیرناند در خلأ قرار میاند یا اصلاً شمرده نشدههایی که به درستی شمرده نشدهآن

گر ویران بار یاماند که این خلأ به شکل فاجعهی لاکلائو این امکان باقی میمانند نظریه

د که ای باشبسیار ویژه« وضعیت تاریخی»(. برای وقوع این امر باید 82،80)همان، ازگرددب

بودن آن وضعیت تاریخی، شرایط را برای ظهور چیزی فراهم کند که غیرعادی

نامد. می «ی رخدادپذیرعرصه»انتظاری جدید است؛ یعنی آنچه بدیو طورکاملاً غیرقابلبه

ای پذیر بنیادهای عینی برای ظهور دراماتیک خلأ جامعهی رخدادبنابراین وجود عرصه

فاق اند. نام این اتاند یا اصلاً شمرده نشدهدرستی شمرده نشدهبهکند که معین را ارائه می

 3است.« رخداد»

شود، تفاوت  2«سازیمحلی»معین « وضعیتی»تواند در که رخداد میاز نظر بدیو با این

آورد. پس ارتباط بین رخداد و تمیزناپذیری است که با خود به همراه می« مکمّل»آن در 

ی رخدادپذیر فقط شرطی ی آن برای تضمین وقوع رخداد کافی نیست. عرصهعرصه

علاوه (. به098)همان، کندآن را ایجاد می« امکان»وجودی برای رخداد است و صرفاً 
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ا آن ی رخداد قطعاً بپذیر به وضعیتی خاص مرتبط است، اما نتیجهی رخداداگرچه عرصه

به « میطور رسبه»سازی خلأ است و خلأ در ابتدا مرتبط نیست. زیرا رخداد اساساً بازفعال

(. مکمّل رخدادپذیر به این معنی کاملاً یگانه 31125000)هالوارد، شمارش نیامده است

 تعلق دارد« نیست -هستی -مثابهبه-هستی-که-هآنچ»شناسی، به است و در اصطلاح هستی

(. این نکته دارای اهمیت است که از نظر بدیو، یکی از 3113500؛ بدیو،311:5098)بدیو،

بینی های خاص رخداد موقتی بودن آن است5 رخداد به همان سرعت و پیشویژگی

ه و داده است یا ن که رخداد واقعا رخشود. اثبات اینای که پدید آمد، ناپدید میناپذیری

درنتیجه با آن وضعیت خاص نسبتی دارد یا نه، از درون وضعیتی که از آن گسسته 

آسا بدانیم نوعی مکمّل برق»(. بنابراین اگر رخداد را 311:5090)بدیو، است« غیرممکن»

است  یی«ردّپا»گذارد ، چیزی که رخداد به جا می«افتدکه برای یک وضعیت اتفاق می

؛ 3113593بدیو،) ک اهمیت حقیقی رخداد باید یافته و بررسی شودکه برای در

 (.31195031فلثم،

 ی وفادار، بازفعال و مبهمسوژه

ردن آشکار ک»و « گذاری غیرقانونینام»شود. رفع می« مداخله»ناپذیری رخداد با تصمیم

 یتماه -«ی )رخدادپذیر( به آن تعلق داردکه عرصه -گذاری در مکان وضعیتاین نام

(. چیزی که این نام رخدادپذیر را غیرقانونی 311:5312بدیو،) دهندمداخله را تشکیل می

یزی ی رخدادپذیر، بر چشدن از عرصهکند، این واقعیت است که این نام با وجود نتیجهمی

(. زیرا اگرچه 319)همان، کندمازاد بر زبان و معرفت وضعیتِ مورد پرسش دلالت می

تواند امری نو در وضعیت را تأیید کند، اما ارتباط آن با نام قطعاً میی رخدادپذیر عرصه

(. به 319)همان،  «در اثبات منطقی بودن این پیوند ناکام است»رخداد عقلانی نیست5 

خاطر از درون خود وضعیت همیشه تردید وجود خواهد داشت که رخدادی بوده همین

بندی کند که رخداد در واقع رخ داده رطکه کسی روی این امکان شاست یا نه، مگر این

ی انقلابی هستند. ی سوژهمراحل اولیه« مداخله»و « گذارینام»است. بنابراین دو مفهوم 

منظور ارزیابی نسبت رخداد و وضعیت، ضرورتاً باید از امکان بهانقلابی به این معنا که 
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حرانی عینی ی مارکس، بمفروضِ وضعیت گسست. پس از نظر بدیو، بسیار شبیه به نظریه

است.  ناکافی حال به تنهایی برای تبیین ظهور سوژهدر وضعیت ضروری است و با این

ی بدیو صرفاً واکنش به بحرانی عینی نیست. بلکه این سوژه باید تعهد سوبژکتیو سوژه

 «از نظرگاه مکمّل رخدادپذیر آن»رادیکالی به رخدادی خاص داشته باشد و در این کار 

(. بنابراین مداخله کار یک 3113500)بدیو، طور متفاوتی به وضعیت بیندیشد و عمل کندبه

ای که به تبع آن پدید «سوژه»نیست، بلکه مربوط به نظمی هماهنگ است و « قهرمان»

ی( ه)ناشناخت ای است که به توابعی چیزی غیر از خودش است. سوژهآید واقعاً سوژهمی

 (.311:500)بدیو، بند استرخداد پای

ین کند که نسبتی ایجابی یا سلبی بکردن از وضعیت اثبات میوفاداری با پرسش 

ود وج -سازی شودتواند محلیی رخدادپذیر از درون آن میکه عرصه-رخداد و وضعیتی 

ه. کند که این نسبت وجود دارد یا نوفاداری ثابت می« ژست مینیمال»دارد یا نه. بنابراین 

ود هیچ نظم پایدار عامی وج»بودن این وفاداری تأکید کند5 جزئیاق است بر بدیو مشت

ی کردن توسط وفاداری ذاتًا تکرار رویهعلاوه اگرچه پرسش(. به322)همان، «ندارد

ای بین شده است، اما از نظر بدیو بدون تردید هیچ همسانیشمارش توسط وضعیت منقطع

ی شمارش نیست؛ یگر وفاداری فقط یک رویهعبارت دها وجود ندارد. بهاشکال آن

ی اول به شمارش نیامده چه در وهلهکوشد انسجام وضعیت را در ارتباط با آنوفاداری می

-ضددولت/-ضد»نوعی « وفاداری نهادینه نشده»(. بنابراین 329)همان، است ایجاد کند

ر نی است بسازد که مبتدهد که وضعیت متفاوتی را برقرار میرا شکل می 0«حالت

ی برقراری نسبت ایجابی بین (. بدیو نتیجه329)همان، متفاوت« هایمشروعیت شمول»

جا تمایز دانش و حقیقت اهمیت داند. در اینمی 3«حقیقت عام»رخداد و وضعیتش را 

و  ی خودش را داردشدهتثبیت« المعارف یا دانشِدایره»یابد. هر وضعیت ای میالعادهفوق
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 بندی آن استفاده شده است( برای ایجاد آنچهتمل بر زبانی که برای مفصل)مش این دانش

طور (. همان239)همان، کندشمارش فرض شده، عمل میدر آن وضعیت ممکن یا قابل

کند. که دیدیم تفاوت رخداد در آن است که چیزی نامتمایز را وارد وضعیت می

شود. یجه از دانش بیرون گذاشته میطریق رخداد به زبان وضعیت تعلق ندارد و درنتبدین

المعارف دانش موجود باشد. تواند تنها مبتنی بر دایرهپس ایجاد حقیقت رخداد نمی

ی دانش نیست. وفاداری کار متخصص نیست5 کار مبارز است و هدف وفاداری مسئله

کاری وضعیت است برای آنکه حقیقت آشکار شده بتواند ی حقیقت دستنهایی رویه

 (.203)همان، شود« سازیعادی»

در ایجاد « قانون سوژه»نامد. می« زور آوردن»ی حقیقت را بدیو این گام آخر رویه

دهد المعارفی وضعیت را بسط میی خودش مستقر است. زبانی که دانش دایره«زبان سوژه»

یند راکند. ماهیت سوبژکتیو این فاش ایجاد شده، تکمیل میو آن را با حقیقتی که در رویه

ی رخداد بدیو را ی انقلابی بدیو قطعاً مرکزی است. در واقع نظریهی سوژهدر نظریه

مقایسه کرد، اما یکی از  توماس کوهن« تغییر پارادایم»توان تا حدّی با مفهوم می

هد دشرح می نوریسطور که ها تأکید بدیو بر سوژه است. همانهای اصلی آنتفاوت

وهن تأکید ی کی بدیو نسبت به نظریههای دیگر این دو نظریه، در نظریهعلاوه بر تفاوت

ناپذیر (. ماهیت تصمیم311850:0)نوریس، ی سوبژکتیو وجود داردتری بر جنبهبسیار بیش

 شود، یعنی تعهدی رادیکال؛ اعتماد یا باورایجاد می« اصل سوبژکتیو»رخداد تنها از طریق 

رای توانید بهرکاری که می»نتیجه پیش نخواهد رفت5 ی حقیقت بیکه رویهبه این
استقامت کردن در آنچه که از استقامت شما افزون است بکنید. استقامت در انقطاع. آنچه 

(. 3113509بدیو،) «را که در وجودتان شما را تصرف کرده و شکسته است تصرف کنید

کند، از این انقلابی بدیو بین سوژه و حقیقت برقرار می یی سوژهنسبت دقیقی که نظریه

وژه کند که سوژه و حقیقت مترادف نیستند. سگفتاورد روشن است. او به صراحت بیان می

ز آن طور نامحدودی فراتر اطریق که توابع آن بهیابد، بدینهرگز به حقیقت دست نمی

یرون زند؛ سوژه در برابر چیزی بمی ی بدیو حقیقت سوژه را عقباست. بنابراین در نظریه
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توان قاطعانه گفت سوژه حقیقت را که میدهد. پس با ایناز فهمش اختیار از دست می

ود و از شکند، این حقیقت در اختیار سوژه نیست. سوژه با وفاداری اشغال میتولید می

است که  -گاهیا تکیه-شود. به بیان دیگر سوژه صرف مکانیسمرو از حقیقت معلق میاین

 (. 5289،289،019 :311بدیو،) شودتواند ایجاد حقیقت از طریق آن در نهایت می

، چند بازنگری 3وجود و رخداد (، با عنوان فرعی 3118)هامنطق جهانبدیو در کتاب 

دهد. من برای دستیابی به هدف اش انجام میی طرح شده در کتاب پیشینمهم در نظریه

ها تمرکز کنم5 مورد اول بازنگری در بر دو مورد از این بازنگری خواهماین تحقیق می

ایی ی نهی او از شکل سوژهشدهمفهوم وقوع عینیِ رخداد است و مورد دیگر، فهم تعدیل

ترین که مفهوم رخداد یکی از جذاببا این هولتاست. از نظر بسیاری از مفسران ازجمله 

توان فهم آن از تغییر اجتماعی رادیکال را یت نمیی بدیو بود، اما درنهاهای نظریهبخش

شود وضع یادآور می پلاثطورکه (. در واقع همان31195:9)هولت، طور کامل پذیرفتهب

آید، طور خودانگیخته پدید میتبیین بود که ظاهراً بهرازهای غیرقابل»رخداد یکی از 

 هامنطق جهان. بدیو در کتاب (3101599)پلاث، «شودای از آسمان نازل میچون معجزههم

که رخداد از آن « جهانی»ی رخدادپذیر، یا همان با بازنگری نسبت رخداد و عرصه

ین جا انواع مختلف تغییراتی را تبیپردازد. او همچنین در اینگسلد، به این مسئله میمی

ی رخدادپذیر ممکن است ایجاد کند. در یک سر طیف، بدیو اولین کند که عرصهمی

نامد و آن را مجاز و درونیِ نظم منطقی یک وضعیت/جهان می 0«تعدیل»شکل تغییر را 

ا ی« واقعی»که دیدیم از نظر بدیو تغییر (. چنان311852:8)بدیو، کندخاص توصیف می

خاص برای ظهور است. تغییر اساسی در « شدت وجودی»ای با نیازمند عرصه« حقیقی»

« ی عرصهشناسهستی»تواند در خود ه چنین شدتی نمیی بدیو در این نکته است کنظریه

 کند که این تغییر به نتایج شدت وجودی عرصه بستگی داردیافت شود؛ او اضافه می

قعیت گردد. وانامد بازمیمی« واقعیت»ی بدیو به آنچه او (. تغییر دوم در نظریه290)همان،
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ای حال عرصهبرای ظهور است، اما بااینای اولین شکل تغییر است که فعّالانه نیازمند عرصه

نامی است « تکینگی(. »31185293بدیو،) «شدت وجودیِ آن حداکثری نیست»است که 

شدت وجودی آن حداکثری »کند که ای دلالت میبرای شکل دوم تغییر که بر عرصه

رخدادی که »ترین تکینگی مسلماً رخداد است5 ترین و رادیکالدر آخر قوی«. است

 (.9-293)همان «عرصه در جهان است-ی آن موجودکردن ناموجود مناسبِ ابژههنتیج

گونه نتواند اشکال مختلف تغییر را تبیین کند و بدیی بدیو میبنابراین طرح دوم نظریه

ی از این ی پیشین او پاسخ دهد. اتهاماتگرایی سیاسی در نظریهطور مستدل به اتهام انفعالبه

 پلاثطور که اسی باید منتظر وقوع یک رخداد باشیم. در واقع همانقبیل که برای کنش سی

که بدیو بیش از آن که بر وقوع رخدادها تأکید کند، بر اینخر أمتی شود، نظریهیاداور می

طور که به شدت کند. وقوع رخداد همانتأکید می« چه تغییری با رخدادها انجام شده»

ی زیادی به توابع آن هم وابسته است و مانند نظریه ی رخدادپذیر وابسته است، تا حدّعرصه

اطر توابع خنخست او، تنها راه تعیین توابع آن وفاداری سوبژکتیو به آن است. به همین

گیرند با آن ای کاملاً عملی است و وابسته به نسبتی است که افراد تصمیم میرخداد مسئله

ادتان باشد رسیم. اگر یی نخستش میدر نظریهجا به بازنگری دوم بدیو برقرار کنند. در این

ه ی وفادار ککرد. سوژهی مشخصی تأکید میی سوژهبر نظریه وجود و رخدادبدیو در 

دهد. از ی جستار توابع رخداد تن میشعاع قرار داده و به مسیر غیرمنتظرهتغییر آن را تحت

 هانطق جهانمست. بدیو در کتاب ی انقلابی اگیری سوژهنظر بدیو این دقیقاً فرایند شکل

های موجود در کتاب دهد و ناخواسته درونمایهاین نظریه را هم مورد بازبینی قرار می

لابی( ی )انقپذیرد که سوژهی دومش میکند. او در طرح نظریهرا تکرار می ی سوژهنظریه

ر او انواع دیگ تواند ایجاد شود5گی است که توسط رخداد میوفادار یکی از انواع سوژه

 نامد.می« مبهم»ی و سوژه« ارتجاعی»ی سوژهگی را  سوژه

 وسیلهده بهش، اکنون تثبیت«نه به رخداد»ای است که با گفتن ی ارتجاعی سوژهسوژه

طور متناقضی (. اما این انکار به::)همان، کندی وفادار را انکار میی حقیقتِ سوژهرویه

فیلسوفان ه جا بی اول است. ارجاع اصلی بدیو در اینون در وهلهمبتنی بر پذیرفتن این اکن
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رفتند پذیکه میها با اینها بحث کردیم. آنتر در مورد آناست که در این فصل پیش نو

ی ارتجاعی به وفاداری خودشان خیانت کرد و ای رخداد است، اما این سوژهگونه 99می

 ی ارتجاعی یککردند. پس سوژهتشویق می درواقع دیگران را فعّالانه به همین کار

ی دوم و شده است. سوژهی وفادار تثبیتانحراف ممکن از اکنونی است که توسط سوژه

ی مبهم ورای انکار اکنون فعالانه آن را نفی ی مبهم است. سوژهی خطرناکتر سوژهسوژه

که « شدهحذف اکنونی»دهد، کند و این کار را با توسل به دوران کهن انجام میمی

کم ی مبهم باید دستی ارتجاعی، سوژهخواهند احیا شود. اما دقیقاً مانند سوژهمی

دهد که ضمنی اکنونی را که به دنبال نفی آن است، تصدیق کند. بدیو توضیح میطوربه

ی خوبی (. نمونه8:)همان، «شودها روشن میبدین طریق گذشته با غروب اکنون برای آن»

نیکولاس توان یافت. می 3119ی مبهم را در انتخابات ریاست جمهوری ژهاز این سو
 ی فرانسه را بر مبنای حذف یا از نواش قول داد که جامعهدر مبارزات انتخاباتی سارکوزی

وان به تتقویت کند. از نظر او علت بسیاری از مشکلات فرانسه را می 99آغاز کردن می 

د، انیادآور شده توسکانوو  پاورکه خاطر چنانهمین ی معین برگرداند. بهاین لحظه

ظر کوشید اکنون را از نصراحتاً می« تجسّد جمهوری»با تلاش برای فراخواندن  سارکوزی

طور ی اثر نخست بدیو، بهمایهجا درون(. در این3118521-39 )پاور و توسکانو، پنهان کند

تأخر بدیو سه ی مبینیم. بنابراین در نظریهی انحراف را دوباره میتر توجه او به مسئلهدقیق

ی وژهمربوط هستند5 س« اکنون»ای به تثبیت گونهوجود دارد که هر کدام به شکل سوژه

 بودگینهانی مبهم اکنون را و سوژه انکاری ارتجاعی اکنون را، سوژه محصولوفادار 

 (.3118593بدیو،) دهدمیاکنون را سازمان 
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 ی کمونیسمفرضیه

های همیشگی بدیو از رخدادهای های فرانسه، روسیه و چین مثال، انقلاب99در کنار می 

های فرانسه و چین تمرکز کنم. از نظر خواهم تنها بر نمونهجا میدراین 0سیاسی هستند.

تند. ای هسدارای اهمیت ویژهی انقلابی امروز بدیو این رخدادها برای درک مناسبات سوژه

ی فرد بود. از این جهت که عملاً آشکارکنندهرخدادی منحصربه 99از نظر بدیو می 

د. ی انقلابی مارکس را از نظر تاریخی از بین بری سوژهحقیقتی بود که هر سه شرط نظریه

 دیو،ب) این بود که مفهوم کلاسیک تغییر انقلابی منقرض شد 99می « حقیقت پنهان»

ی مند نظریه( بیان کرد که ابعاد مسئلهلاکلائو)و تا حدّ کمتری  نگری(. بدیو مشابه ::31015

ط ی انقلابی امروزه با همین شرایمارکس مثل هر چیز دیگری تابع شرایط هستند و سوژه

ی انقلاب فرهنگی چین اهمیت شدهگفتهتر های پیشجا درسسروکار دارد. در این

 تر بیان کردیم از نظر بدیو انقلاب فرهنگی چین تلاشی بود برایطور که پیشانیابد. هممی

راسی در ی تجدیدنظرطلبی و بوروکی مسئلهخصوص دربارهگسستن از سکون گذشته، به

اد کند که لنین شکل سازمانی صحیح برای بنیتأیید می نگریدولت حزبی. بدیو مانند 

طور هبه رخدادِ کمون پاریس وفادار بود و ب لنینه بود. نهادن دیکتاتوری پرولتاریا را یافت

ی ناتوانی رخداد در حفظ خود در مواجهه با خاص به آموختن از شکست آن که نتیجه

 طورهای انقلاب روسیه و بهبه درس مائو(. از سوی دیگر 31015390)بدیو، ضدّ انقلاب بود

با  ها همراه بودکرد. اما این درسخاص به شکل حزبی وفادار بود که انقلاب را ممکن می

های حقیقت، حقیقت مزبور با چون تمام رویهگونه همهکه چتحلیلی دقیق از این

که مائو ضرورت وجود حزب یافت. در واقع، با اینبودگی شرایط چین نسبت میخاص

دیو به . بها داشتنهایتی به ظرفیت خود تودهحال ایمان بیپذیرفت، درعینانقلابی را می

تر از کند که مائو همواره بسیار بیشکند و بیان میی مائو اشاره میاین جنبه از اندیشه
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ها و ای تا حدّ امکان ارگانیک بین تودهاش، به نیاز برای حفظ رابطههمتایان روسی

رو براساس رویکرد بدیو، انقلاب فرهنگی چین تلاشی بود برای شان آگاه بود. از اینحزب

ستن و بدین طریق شک« اسی منابع و بازیگران اصلی انقلاب در قیام عمومی تودهبازشن»

 (.399)همان، انجماد موجود در حزب و ادامه دادن منازعه برای کمونیسم

رغم این حال علیاز نظر بدیو انقلاب فرهنگی چین در این مقوله شکست خورد. بااین

ی بدیو لاکلائو و نگری، برای نظریههای مهمی از آن گرفت. مانند توان درسشکست می

ارد. گرایی قرار دترین درس انقلاب فرهنگی چین در گسست از هر شکلی از تاریخمهم

ری در گذارد. بدیو مانند نگاما جالب است که بدیو کل مفهوم فرایند تاریخی را کنار نمی

گرچه  د.کناش، مفهومی از فرایند تاریخی را حفظ می«ی منازعههاچرخه»مفهوم 

کم از نظر سیاسی( بسیار متفاوت از مفهوم ماتریالیسم تاریخی مارکس است. )دست

مثابه آخرین گسستن از تاریخ به»جا مانند لاکلائو و نگری، بنابراین هدف نهایی بدیو در این

(. از نظر بدیو علت وفاداری لنین به 3102590)رایت، است« ی سیاستدادگاه محاکمه

ی ایده»ها بود به آنچه او وفاداری مائو به انقلاب روسیه، وفاداری آنکمون پاریس و 

ی نامد. منظور بدیو از اصطلاح فلسفمی« ی کمونیسمفرضیه»تر طورعامو به« کمونیسم

ابی است. یدستقابلجا نه یک برنامه است، نه چیزی که با ابزارهای انضمامی در این« ایده»

امکانی است که به خاطر آن عمل »هر تغییری است5 بلکه ایده اصل راهنمای پشت 

طریق از نظر بدیو (. بدین3102500)بدیو و تاربی، «ای داریمکنیم و برنامهکنیم، تغییر میمی

ای که علیه دولت در طول تاریخ دوام آورده است و در هر منازعه« ی کمونیسمایده»

رد، اجزا گیبنیادی آن درنظر می ی شروعگیرد و برابری اصل موضوعی را نقطهصورت می

که بدیو پافشاری رو با این(. ازاین:311952،بدیو) شوندیا نامتغیرهای آن آشکار می

ن اش رها شود، اما با ایتواند/باید از میراث مخصوص مارکسیکند که کمونیسم میمی

 اند.تهم داشپیشین آن در واقع پیوند نزدیکی با مارکسیس 0یپذیرد که دو دنبالهمی حال
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-0983) را از انقلاب فرانسه تا کمون پاریس« ی کمونیسمفرضیه» یبدیو اولین دنباله

ود. شی کمونیسم در این زمان است که ایجاد میکند. فرضیهگذاری می( تاریخ0990

های مردمی علیه دولت، با هدف نابودی نظم گذشته از طریق اولین تحقق این فرضیه با قیام

ی کارگر جا طبقهی انقلابی دراین(. سوژه:2)همان، مرتبط بود« اجتماع برابران»برقراری 

ی کارگر بود و کمون پاریس الگوی کارآمد برای تأسیس قدرت سیاسی و اقتصادی طبقه

ی ی کمونیسم در پی عملی کردن فرضیهدوم فرضیه یشد. دنبالهدر نظر گرفته می

این  دهد درکه بدیو توضیح میر موفق شد. چنانکمونیسم بود و تا حدی هم در این کا

صورتبندی یا آزمودن فرضیه نبود... چیزی را که قرن نوزدهم  یدیگر مسئله»دنباله 

تر طرح کردیم، طور که پیش(. همان29)همان،  «دید، قرن بیستم عملی کردرؤیایش را می

ل او یهای دنبالهکستاین نکته دارای اهمیت است که راه وقوع این امر آموختن از ش

طور خاص با اجرای انضباط آهنین حزب انقلابی لنین. از نظر بدیو این دنباله از سال بود، به

ی دهه»های آخر آن با طور که اشاره کردم سالادامه داشت و باز همان :089تا  0809

ر و باوگرفت. بدیو هم انقلاب فرهنگی چین را دربرمی 99همراه بود که هم می « خونین

دارد که با این شکست چهل سال وقفه بین دنباله اول و دوم به وجود آمد و ما اکنون در 

یاسی کاملًا س یموقعیت مشابهی هستیم. از نظر او امروز مسئله تلاش برای باز کردن دنباله

 طور خاص شامل مارکسیسم، جنبشهای گذشته است؛ بهجدید و مستقل از الگوها و نمونه

 (.29همان،) ، لنینیسم، حزب پرولتاریا و دولت سوسیالیستیایدموکراسی تودهکارگری، 

ای داشته یهای تاریخی انقلابی امروز باید وفاداری همیشگی به دنبالهاز نظر بدیو سوژه

« است انقلابیی کنونی سیبرهه»ی کمونیسم بودند. ی تولد و تحقق فرضیهباشد که مشخصه

ن چون شکست کموی آغاز خود قرار دهد. همی چین را نقطهباید شکست انقلاب فرهنگ

حال در غیاب اکثر ارجاعات (. با این31015399بدیو،) ی عزیمت لنین بودپاریس که نقطه

س، این ی انقلابی مارکی سوژهی نظریهانقلابی گذشته، ازجمله تمام سه شرط شکل دهنده

هایی ای در شرایط عملی چه ویژگیوفاداریطور دقیق چنین ماند که بهپرسش باقی می

زاسیون ارگانی جا سیاست سازمان سیاسی خود بدیو، یعنیتواند داشته باشد؟ در اینمی
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چهار عنصر خاص وجود دارند که باید به  هالواردتواند راهگشا باشد. از نظر می پلتیک 

 ها توجه کنیم5آن

ی است. نا گرفتن آکسیوم بنیادی برابری آغاز هرگونه سیاست انقلابی مبابتدا، نقطه

عنوان اصل بدیهی چیزی نیست که مورد تحقیق یا اثبات قرار بگیرد، بلکه اصلی برابری به

ارگانیزاسیون ی (. شیوه3119589بدیو،) سیاسی است که باید بدون قید و شرط تأیید شود
علیه دولت است؛  خواهانهای از تجویزات مساواتبرای انجام این کار مجموعه پلتیک

گیرد. اش افراد را اساساً نابرابر در نظر مییعنی علیه ساختاری اجتماعی که در شمارش

عنوان هدف کنش سیاسی، اکنون باید با تجویزات رو به جای قرار دادن برابری بهازاین

درنگ اصل برابری را تأیید کرد. این تجویزات در یک جهت، خواهانه بیمساوات

هایی را که از اصل بدیهی برابری انداز هستند. بدین طریق که آنه و تفرقهواسطبدون

(. 311:590 )هالوارد، کندکنند، کاملاً ازهم جدا میهایی را که نمیکنند و آنحمایت می

مبارزه »علاوه تجویزات سیاسی باید برای همه روشن و بدون ابهام باشند. تجویزاتی مثل به

دهد طور که بدیو توضیح میکاملاً ناکافی هستند. زیرا همان« با مرزهاوداع »یا « با سرمایه

 «فهمدکس واقعاً منظور آن را نمیکنند، چون هیچای در واقع را وضع نمیمشیهیچ خط»

ای کنندهطرز گمراهبهارگانیزاسیون پلتیک (. بنابراین در عمل تجویزات :3113501بدیو،)

یا  «شودهر فرد یک فرد شمرده می»هر واضح هستند5 ظابهساده و مشتمل بر جملاتی 

(. بدین طریق 31025019)هالوارد، و از این قبیل« جاستجاست از اینهرکسی که این»

های ی اعلانبندی اصلی چنین سیاستی ظرفیت آن در صورتتوان بیان کرد که فایدهمی

 (.31025019)رایت، پردازدمیبرانگیز است که به مسائل مهم و اصلی ساده اما عمیقاً چالش

مندبودن چنین یابد که به ماهیت خاص زمینهجا اصل دوم بدیو اهمیت میدر این

شکل کلی در پی تغییر وضعیت به»سیاستی مربوط است. برابری تجویزی چیزی است که 

ی دهد، اما این تجویزات درنهایت باید همواره در عرصهو بنابراین به همه ارجاع می« است

ها ارخانهها، کخیابان -هاییطریق سیاستِ تجویز خود را به مکانخاصی عملی شوند. بدین
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 ها را در عملهای حزبی مرسوم دولت آندهد که سیاستاختصاص می -و حتی کلیساها

طورخاص برای ایجاد فضایی بین (. پس سیاست تجویزی به:01گیرند)همان،نادیده می

 «آشکارکردن خودش»ی شده است و دولت را وادار به های دولت طراحخودش و سیاست

کند. این بعد سرکوبگر لزوماً به قابلیت آن به اعمال خشونت می« بُعد سرکوبگرش» و 

بوط های شمارش سرکوبگرش هم مرتر به رویهطورکلیگردد، بلکه بهفیزیکی بازنمی

ز است عبارت است اتر انگیزی مورد سوم که انضمامیطور شگفت(. به019)همان، است

ز کرده و شاید تجوی پلتیک ارگانیزاسیونها که ترین عرصهکارخانه، یکی از تکرار شونده

ترین تر یکی از مهمی بدیو آن را کنار بگذارد. به بیان دقیقرفت که پروژهانتظار می

، متمرکز بر است رانسیر ژاک،که بسیار یادآور پلتیک ارگانیزاسیونتجویزات سیاسی 

ماً مورد ی است که دائاست. از نظر بدیو فیگور کارگر شکلی از سوژه« فیگور کارگر»

انداز سیاسی رانده شده است. ارجاع دائم حمله قرار گرفته و تاحدّ زیادی از چشم

 به فیگور کارگر تلاشی است برای ممانعت از وقوع آن پلتیک ارگانیزاسیون

از  رانسیر ی فهماز فیگور کارگر به اندازه پلتیک ارگانیزاسیونفهم  (. اما31135012بدیو،)

تماعی که ی اجپرولتاریا انتزاعی است؛ ارتباطی با هویت اجتماعی خاصی یا در واقع طبقه

از نظر ساختاری تعریف شده باشد، ندارد. بلکه فیگور کارگر دراصل به ظرفیتش برای 

 خاص دولت یارجاع به افرادی که مستقل از شیوهدهد5 در شدن رادیکال ارجاع میسوژه

(. 31135013 بدیو،) «ای از خودشان داشته باشندقادرند اندیشه»در شمردن آنها، 

ت، کسی که اس« کندکسی که برای دیگری کار می»خاطر فیگور کارگر بیش از همینبه

مد، ساعات های درآحساب»کند صرفاً در چارچوب خاطر نشان می رایتطور که همان

 جا تجویز فیگور کارگرشود. دراینتعریف می« حضور در محل کار و اقدامات تولیدی

بندی شده در نسبت با نظام کاملاً متفاوتی از ارزیابی صورت پلتیک ارگانیزاسیونتوسط 

عنوان موجودات انسانی را در مقابل کارگر صرف کارگران به است5 نظامی که کثرت تامّ 

(. بدین طریق بدیو باور دارد که کارخانه هنوز 31195090)بدیو، آورندمیبودن به حساب 

ی رخدادپذیر سیاسی است و به خودی خود هنوز مبنایی را برای شکلی از هم عرصه
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ی اخیر او که بر اهمیت طورکه در نظریه(. همان093)همان، دهدارائه می« رخدادِ کارخانه»

ها توان در نسبت با نقش آننوع تجویزات را میکرد دیدیم، این شدت عرصه تأکید می

است باید در قلمروی سی»در ایجاد و/یا حفظ رخداد دید. به معنای دقیق فیگور کارگر را 

 (.012)همان، «زنده و فعال درنظر گرفت

روشن است که فیگور کارگر دیگر آنی که زمانی بود نیست و از نظر این با وجود 

دولت5  یهای سرکوبگرانهزمان است با ظهور شکل دیگری از نمایندگیبدیو زوال آن هم

خصوص با بهکارگران مهاجر غیرقانونی در فرانسه. وضع اسفناک این کارگران، 

ها صورت گرفته است، مورد آن در 0891ی آمیزی که از دههی اقدامات تبعیضمجموعه

(. از نظر بدیو نیاز به 31125322)هالوارد، دایمی در سیاست فرانسه شده است ایمسئله

کم در فرانسه، یابد. زیرا از نظر او دستاحیای فیگور کارگر مستقیماً با این مسئله ارتباط می

ذف مپین دولت برای حدقیقاً با ک« خارجی»یا « بیگانه»، «مهاجر»پیدایش خود اصطلاحات 

در این مورد دوباره  پلتیک ارگانیزاسیون(. تجویزات 31135012)بدیو، زمان استآن هم

کنند، حال ساده هستند. اگر افراد در فضای جغرافیایی معینی زندگی و کار میقوی و با این

علاوه به(. 3119500بدیو،) های آزاد و برابر در مکان شناخته شوندعنوان سوژهپس باید به

طور دقیق به شمارش بیایند، بلکه برای این شمرده شدن نباید هیچ شرطی تنها باید بهنه

نند، فارغ کوجود داشته باشد. به زبان ساده اگر مهاجران در کشور معینی زندگی و کار می

 نیاند چیست، باید قانواند یا اعتقادات و فرهنگی که با خود آوردهکه از کجا آمدهاز این

 شناسی درتر گفتیم، نقش هستیطور که پیش(. همان99)همان، ها تأمین شودبودن آن

ای در ها بر افراد حاشیهبدیو مانند لاکلائو و نگری مهم است. بدیو مشابه آن یاندیشه

ار شود با دقت خاصی این کشناسی او باعث میکنند و هستیشمارش اجتماعی تمرکز می

صد وجه قهیچبهکه مشاهده کردیم، بدیو برخلاف لاکلائو ال چنانحرا انجام دهد. بااین

از  آن که فیگور کارگر بدیو کاملاً متفاوترغم بهندارد فیگور کارگر را کنار بگذارد. 

تر آن است. فیگور کارگر دیگر نه عمدتاً اقتصادی است و نه اجتماعی. های سنتینمونه
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ده، خود را از دهی شکه بتوانند به شکلی سازماننام ژنریک برای تمام کسانی است »بلکه 

 (. 3119500)بدیو، «ی مالی و نوکران آن رها کنندی سرمایههژمونی تحقق یافته

 

 ویبد سمیپسامارکس یابیارز

ی را به خاطر تمایل به نوعی سیاست تسلیم در برابر هژمون« پسامارکسیسم»که بدیو با این

ی انقلابی او ی سوژه(، اما نظریه3113500،بدیو) کندمی داری طردی سرمایهمستدام جامعه

اتخاذ  یی انقلابی مارکس است و از زاویهی سوژهبدون تردید بسیار متفاوت از نظریه

ی انقلابی توان آن را نوعی پسامارکسیسم دانست. از نظر بدیو سوژهشده در این کتاب می

اهد در آن انقلاب خوکه نسبت به چیزی که میشود، بلدر پرتو فعالیت تولیدی تعریف نمی

 شود و نباید درگیر تصرف قدرت دولتیماندگار پدیدار میایجاد کند صرفاً تاحدّی درون

ی بدیو و عمدتاً شود. در بخش آخر این فصل مروری خواهم کرد بر کارآمدی نظریه

ی او سوژه از نظر کنم بر مفهوم رخداد، سوژه و اثرگذاری کلی نوع سیاستی کهتمرکز می

های خاطر تحول مداوم ایدهتواند در آن شرکت کند. همچنین بهانقلابی امروزه باید یا می

ی او به نقدهای پیشین داشته است. اما هایی خواهم کرد که نظریهبدیو مروری بر پاسخ

 کنم.ی او آغاز میکار از بازگویی ماهیت پسامارکسیستی نظریهپیش از این

درک نسبت بدیو با مارکس تنها از طریق درک نسبت او با مائو ممکن  نینا پاور از نظر

(. 31035019)پاور، ی استدلالی است که در این کتاب آوردیماست و این نظر تأییدکننده

ی رگذاشتن نظریهسمانند نسبت لاکلائو با گرامشی و نگری با لنین، تلاش بدیو برای پشت

رونو بتأثیر وفاداری دیرین او به مائو قرار گرفت. از نظر حتانقلابی مارکس در حقیقت ت
کم در دو طریق آشکار است5 اولاً، بدون تردید این وفاداری یا دِین پایدار دست باستیلز

د او بر که از تأکی - پیوندی وجود دارد میان تأکید مائو بر اولویت پرکسیس سیاسی

ی( )انقلاب یای که سوژهویژگی ضروریو تصور بدیو از   - آیدضرورت پژوهش برمی

ای وفادار پسارخداد باید داشته باشد. اگر به یاد داشته باشید، از نظر بدیو فعالیت چنین سوژه

زد. پس از این جهت این سازگاری رخدادی خاص را به وضعیتی خاص پیوند می
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 ون استیدیالکتیکی بین حقیقت و دانش دقیقاً جایی است که بدیو به مائویسم مد

ای (. اما نسبت دیرین بدیو با مائو مبنای پسامارکسیسم بدیو را به گونه:3100500)باستیلز،

دهد و آن در بازاندیشی یکی از احکام مشهور مائو، یعنی ایمان به دیگر نیز شکل می

تر ثابت کردیم، ایمان به طور که پیشها آشکار است. هرچند همانظرفیت خود توده

ی مائو همراه بود با پذیرفتن ضرورت حزب انقلابی. حزب انقلابی ها در اندیشهظرفیت توده

ها، برای رسیدن معرفت حسّی به صورت عقلانی برترش ضروری بود. با برای تربیت توده

ها به بود5 از تودههایی باید تاحدّ ممکن ارگانیک میی حزب و چنین ایدهحال رابطهاین

وب کند، اما در چارچی بدیو هنوز عمل میاین حکم مائو در اندیشه باستیلزها. از نظر توده

ای یعنی شود. حقیقتی که صرفاً به شکل دورهسازی میمفهوم-نسبت فلسفه و حقیقت باز

تواند پدید آید. پس بدیو از این در قلمروی سیاست، عشق، هنر یا علم می« گونه-رخداد»

 (.009)همان، رسدمی« حقایق خدمت به»به « هاخدمت به توده»لحاظ از 

 

 یشناسیهست و خیتار رخداد،

دِین پایدار بدیو به مائو همراه است با تلاش او برای بازاندیشی پیوسته به  باستیلزاز نظر 

بدیو مائویست بود و هنوز هم هست، گرچه دیگر »دیالکتیک و مفهوم سوژه. به باور او 

(. اما با توجه به اهداف این مطالعه 000)همان، «همان مائویستی نیست که روزگاری بود

توجهی ی نسبت بدیو با مارکس نیز همین را گفت. مباحثات قابلشاید بتوان درباره

ی بدیو وجود دارد، اول و دوم اندیشه یی ماهیت گسست موجود بین دورهدرباره

ی که چند دهههایی را مایهبسیاری از درون هامنطق جهانخصوص که بدیو در کتاب به

ی هکند. اما از جنبروشنی احیا میطرح کرده بود کاملاً به ی سوژهنظریهقبل در کتاب 

ست و این انکار نیقابلی مارکس وجود این گسست در واقع ی سوژهنسبت بدیو با نظریه

 ی دیرین بدیو با مائو است. اما مانند لاکلائو و نگری، مغزتأثیر رابطهگسست عمدتاً تحت

د، یا ی تاریخ مارکس تعریف کرتوان در دشمنی او با فلسفهپسامارکسیسم بدیو را می
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ی مارکس در تئوریزه کردن صحیح امر نوی سیاسی تر، در کاستی نظریهطور دقیقبه

و  بدیو) «مارکس سیاست را تابع تاریخ کرد»رادیکال. بدیو در این موضعش راسخ است5 

 (.3102509تاربی،

ی نخست بدیو در پیوند با مفهوم نسبتاً بنیادی ضرورت دیدیم اگر نظریه طور کههمان

متمرکز است، در جهت قطع این « رخداد»ی متأخر او که بر مفهوم تاریخی است، نظریه

ان این امر نش سعیدبن نیلادپیوند طراحی شده است. از نظر برخی از مفسران از جمله 

بدیو »ه کند کای باور ندارد. او بیان میرایند تاریخیدهد که بدیو عملاً به هیچ مفهوم فمی

 د،سعی)بن «دهدای بدون تاریخ ارائه میی آلتوسر، سوژهبه تبع فرایند بدون سوژه

 عنوان واکنشی به نسبت برقرارشده بین رخداد و تاریخ در کتاب(. این نقد به3119589
شود هدف نخست یادآور می رایتطور که توجه است. اما همان، قابلوجود و رخداد

(. در واقع 3102599)رایت، گرایی بودمفهوم رخداد بدیو تاریخ نبود، بلکه تاریخ

ی «های منازعهچرخه»داری را در چارچوب سرمایه تکاملگونه که نگری تاریخ همان

ی کمونیسم هم دیدیم که او مفهوم دار بدیو از فرضیهفهمید، در درک دنبالهخاص می

برخی از مفسران بدیو  اینوجود  با 0گذارد.طورکامل کنار نمیتاریخی را قطعاً بهفرایند 

هوم تاریخ مف هولتاند. برای مثال از نظر از اهتمام او در بازاندیشی تاریخ تقریباً قانع نشده

(. اما در نهایت 310350)هولت، کندمی« تحرکطرز عجیبی بیبه»دار بدیو تاریخ را دنباله

این نقدی است که در عمل متوجه لاکلائو و نگری نیز هست و مطمئناً بازاندیشی مفهوم 

 سادگی کنار بگذاریم. بهتمامی و بهکه آن را فرایند تاریخی ارجحیت دارد بر این

ر گیرد و هیچ شکی نیست که از نظشناسی میاز هستیبدیو قوتش را  « رخداد»مفهوم 

استراتژیک چرخش بدیو در این موضوع مانند چرخش لاکلائو و نگری اهمیت دارد. 

ی رخداد بدیو رازآلود بودن آن است؛ این تر گفتیم، ویژگی مهم نظریهکه پیشچنان

                                                      

نگری و بدیو وجود دارد که محرزترین آن در تفاوتی ی های روشطططنی بین نظریهحال تفاوتامطا بطا این 0 

 سازیِ اهمیت )شکل جدید( کارگر دارند.است که دو نظریه در مفهوم



 

 
 

 ی پریسا شکورزادهالیور هریسون / ترجمه 27

شود، چیزی که مطلقاً واقعیت که از درون وضعیتی معین چیزی کاملاً نو حاصل می

د با زور به وجود آید. در ادامه بر این مسئله توجه ای از پیش موجوتواند توسط سوژهنمی

( از ماهیت 3103)هولت، تری خواهیم کرد. جالب توجه است که برخی از مفسرانبیش

طور خاص تلاش او برای بازاندیشیدن به )نه کنار گذاشتن ی بدیو و بهبخش نظریهرهایی

ای عدهین ااند، اما با وجود های انقلابی گذشته تمجید کردهکامل( مسائل کانونی گفتمان

ی لهجا دو مسئاند. در اینی او را مورد تردید قرار دادهشناسی نظریههای هستیدیگر پایه

رسش ی بدیو پشناسانهتوان از ضرورت واقعی چرخش هستیبسته وجود دارند. اولاً، میهم

کردن تغییر زهتئوریی بدیو برای پذیرد که اندیشهکه میبا این الکس کالینیکوسکرد. 

 یبار متافیزیک»رادیکال در چارچوب رخداد اهمیت داشته است، اما باید در پذیرفتن 

« یاستکردن سشناسانههستی»آن تردید کرد. کالینیکوس بر گرایش بدیو به « همراه

 کندشود و این اتهامی است که او اساساً به نگری هم وارد میمتمرکز می

 پذیرد برخی از مفسرانکه میرو کالینیکوس با این(. از این31195019،0:0)کالینیکوس،

است  «کمی مسخره»گوید دانند، اما صراحتاً میمند میی دولتِ مارکسیسم را مسئلهنظریه

تر طورکلیهها، یا بی مجموعهتواند از اصول نظریهکه فکر کنیم صورتبندی جایگزینی می

ای که کالینیکوس در (. نکته018)همان،  صل شودای حاادعا شده« ی وجودقضیه»از 

تبعات سیاسی  یکند دارای اهمیت است و ادعای پیشین من دربارهجا مطرح میاین

کند. اما از جهت دوم مجموعی از مسائل شناسی معین را تصریح میانتخاب یک هستی

. در بدیو است تر وجود دارد. یکی از این مسائل مهم کارآمدی کلی سیاستبالقوه جدی

 خواهم به این موضوعباره بحث خواهم کرد. اکنون میادامه با جزئیات بیشتری در این

 یی ادعاهای او دربارهشناسی بدیو تا چه حد در فراهم کردن زمینهبپردازم که هستی

 ی انقلابی موفق است.پیدایش سوژه

اثر بدیو نظر داده،  یرباره( در یکی از معدود مواردی که با جزئیات د3110) لاکلائو

« پیچیده»که آن را شناسی او را در تناقض با رهیافت خودش دانسته است. او با اینهستی
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توصیف کرده است، اما مشکل اصلی رهیافت او را « کنندهاز جهات مختلف مجذوب»و 

لابی ی انقعدم موفقیتش در تئوریزه کردن پیدایش، یا به بیان بهتر ساخته شدنِ سوژه

عیت، یا وض« خلأ»ی انقلابی همواره از خاطر داشته باشید، از نظر بدیو سوژهداند. اگر بهمی

شود. از نظر بدیو های شمارش اجتماعی ناشی میتر از حاشیهعبارت کلیبه

یعنی مطالبه برای به شمار آمدن به صورت برابر با دیگران در  - ی برابریموضوعهاصل

ی انقلابی محوری است. از نظر لاکلائو مشکل رویکرد بدیو آن سوژهدر  - وضعیت معین

دار نی خارجیِ نشاطور ضروری لایهی خاص بهای را که باید یک مطالبهاست که او شیوه

ی ای دربارهآورد. یعنی بدیو در عمل هیچ نظریهمطالبات دیگر شود، به حساب نمی

تواند ی میاونیک تنها کلیتی است که هر جامعههژمونی ندارد و از نظر لاکلائو کلیت هژم

تیجه بر این ای و در ن«عرصه»که بدیو قطعاً بر جزئیت هر عبارت دیگر با اینبه آن برسد. به

ای نظریه طور پیشینی نشان جزئیات باشد، اما فاقدتواند بهکند که کلیت نمیایده تأکید می

ی اول است. از نظر لاکلائو، بدیو در ی چگونگی ساخته شدن کلیت در وهلهدرباره

اً شود. اما فرایند نسبتی وفادار به حل این مسئله نزدیک میگر سوژهوفاداری پرسش

بسط  تر از طریقی رخدادپذیر وسیعاو این فرایند را ساختن عرصه»ماند. محدودی باقی می

ع که در آن ارتباط یا قطداند داند، بلکه آن را تبدیل کاملی میارزی نمیی همیهازنجیره

(. بنابراین 31105023)لاکلائو، «ای وجود داردارتباط بدون امکان هرگونه واسطه

راهم ف« تهی دالّ»ی خود او توسط مفهوم گیری لاکلائو روشن است5 آنچه نظریهنتیجه

 «درستی قابل اندیشیدن نیستشناسی ریاضی بدیو بهدر چارچوب هستی»کند، می

 (.029)همان،

بی او ی انقلای سوژهای در نظریههای قطعیشناسی بدیو محدودیتاز این منظر هستی

ی او شناسی بنیادی او که از هستیوجود یکی از وجوه بارز نظریهکند. با این  ایجاد می

سیار است. این وجه ب شود، امکان موجود در آن برای تبیین اشکال مختلف سوژهناشی می

ی سوژه یای دربارهکند، اگر نظریهاشاره می توسکانوطور که مانمهمی است، زیرا ه

ود بیایند ای به وجهای سیاسیاین خطر هست که نظریه»انقلابی فاقد چنین امکانی باشد، 
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 «گرایی خودپسندانه ندارندکه تفاوت چندانی با اندیشیدن به آرزوی محال یا فرقه

ی وفادار را با اشکال ونه مفهوم نخست سوژهگه(. دیدیم که بدیو چ3115228)توسکانو،

 ی بدیو همچنین قادر بهکه نظریهکامل کرد. با این« مبهم»ی و سوژه« ارتجاعی»ی سوژه

ی وفادار خاصی اتخاذ خواهد کرد، اما برخی از تبیین مسیرهای مختلفی است که سوژه

 مند هستند.هایی که پذیرفته مسئلهآن

د. اگر کننامد بررسی میمی« هاتوپولوژی وفاداری»چه یجاد آنبدیو این مسئله را با ا

هایی است که به دنبال ای از پرسشیادمان باشد از نظر بدیو وفاداری شامل مجموعه

ه شود. آنچبرقراری ارتباط میان یک رخداد و موقعیتی است که رخداد از آن ناشی می

دهد5 که به خوبی این کار را انجام میای است نامد، وفاداریمی« وفاداری ژنریک»بدیو 

به دنبال اثبات آن است که چه چیز با رخداد و موقعیت آن در ارتباط است و چه چیز 

و « تهخودانگیخ»های اشکال دیگر وفاداری یعنی وفاداری حال بدیو امکاننیست. با این

ای دارینگیخته وفاکند. از نظر بدیو وفاداری خودابینی میحال پیشرا هم در عین« جزمی»

 گیرد و بنابراین با موقعیتی که از آن ناشی شدهرخداد را مفروض می است که نو بودن تامّ 

ندارد. از سوی دیگر، وفاداری جزمی بر این باور است که رخداد هیچ تقریباً هیچ ارتباطی 

موقعیت ر تمام عناص»کند و به همین دلیل شده اضافه نمیتثبیتچیز نویی را به موقعیت 

(. بنابراین از نظر بدیو 31125038 )هالوارد، شوندطبعاً در نسبت با رخداد درنظر گرفته می

ی طور که تنها یک شکل خاص سوژهها کاملاً ممکن هستنند. همانهر دوی این انحراف

 ی حقیقت هم وجود ندارد.پسارخدادی وجود ندارد، تنها یک رویه

ی وفاداری از این جهت اهمیت دارد که نکته ی اشکال مختلفبحث بدیو درباره

 یی انقلابی بدیو با شرط سوم نظریهسوژه یی چگونگی پیوند نظریهمهمی را درباره

ی کرد که هدف سوژهکند. این شرط تصریح میی انقلابی مارکس آشکار میسوژه

الکیت م انقلابی تصاحب قدرت دولتی و در نتیجه منحل کردن سیاست از طریق حذف

ی سوسیالیستی بدون طبقه است. این عمل بدون شک از منظر خصوصی و ایجاد جامعه



 «ی کمونیسمفرضیه»الن بدیو: رخداد، حقیقت و  31 

ان شده خواهد بود. البته بحث بالا نشتثبیت« موقعیت»دهی کامل بدیو شامل بازسازمان

( این نکته را در مبحث 3113) کند. بدیودهد که او تا چه حد این امکان را رد میمی

این  ی فرایند حقیقتکند و دوباره با اشاره به خطرات بالقوهمی تکرار« اخلاق حقیقت»

ر خاطی جدید. اگر به«زبان سوژه»دهد5 این بار در نسبت با ایجاد یک کار را انجام می

شده یک موقعیت تثبیت« دانش»داشته باشید، از نظر بدیو رخ دادن یک رخداد از درون 

 اً همراه است با جدا کردن فرد از موقعیت و بدینقابل شناخت نیست. بنابراین وفاداری ذات

جا امکان این خطر وجود دارد که این زبان وسیله به وجود آوردن زبانی نو از آن. در این

گذاری کل واقعیت براساس دهد؛ مدعی قدرت برای نام منو بخواهد کاری بنیادی انجا

خاطر در (. به همین3113592بدیو،) اصول بدیهی خودش و بنابراین برای تغییر جهان شود

تی موجود ی موقعیشدههای مربوط به دانش تثبیتتنها تحریفی حقیقت نهاین مورد رویه

 ی مرجعیت مطلقکوشد هر چیزی دربارهکند، بلکه در واقع میدهی میرا دوباره سازمان

طور کان، بهلامر واقعی  بدیو از یترتیب استفادهگذاری راستین را دگرگون کند. بدیننام

توجهی شبیه به لاکلائو، گواهی بر این واقعیت است که هر موقعیتی همواره مبنای قابل

ه ی حقیقت چیزی هست کخاطر همیشه دربارهچیزی بیرون گذاشته شده است و به همین

ی خودش را «ی سکتهنقطه»ی حقیقتی ماند و باید بماند. بنابراین هر رویهمی« ناپذیرنام»

حداقل یک نقطه باید بماند که حقیقت نتواند فشار بیاورد. هر کوششی برای این کار دارد. 

طور خلاصه، بدیو مشابه با لاکلائو، (. بنابراین به:9)همان،  ختم خواهد شد« فاجعه»صرفاً به 

 یظریهطور قطعی از شرط سوم نبهبا انکار هر تلاشی برای تغییر انقلابی بنیادی کامل، 

 گسلد.قلابی مارکس میی انسوژه

جا نگردیم. در ایی مارکس بازمیی بدیو با شروط اول و دوم نظریهبه نسبت نظریه

برای روشن کردن شرط اول باید با شرط دوم آغاز کنیم. از نظر مارکس و به تصریح 

وامل ابژکتیو تأثیر هم عمثابه گرایشی سیاسی تحتی انقلابی بهی او، سوژهشرط دوم نظریه

)اقتصادی( ساختاری بدون شک  هایکه بحرانآید. با اینو هم سوبژکتیو به وجود می

ی هی انقلابی به فرایند تربیتی منازعاهمیت دارند، اثبات کردیم که از نظر مارکس سوژه
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حال شود، با ایننمیمنجر داری طبقاتی هم نیاز دارد. این آموزش همیشه به بحران سرمایه

شدت و نتایج نهایی آن مؤثر است. این نکته حائز اهمیت است که در در تعیین شکل، 

های ساختاری، اگرچه به ی انقلابی پیش از این بحرانی مارکس داوطلب سوژهنظریه

ی ظریهعبارتی در ن، وجود دارد. پس به«طبقه علیه سرمایه»اش یعنی شکل پیشاانقلابی

ی انقلابی شود، معین است. در عیناً سوژهکه ی انقلابی پیش از آنمارکس، هویت سوژه

خداد تواند سوژه شود، اما پیش از رکه هرکسی میی بدیو کاملاً برعکس است5 باایننظریه

بیان  گوانمکطور که خاطر همان(. به همین3113502 بدیو،) وجود دارند« افراد»تنها 

ست عی انقلابی متعهد به گسیابی با یک گروه اجتمادر نهایت از هویت هر سوژه»کند می

توان از که میعلاوه با این(. به3101530گوان،)مک «آیدرخدادگونه به وجود می

در  هایی که)یعنی آن هایی زدها حدسی کیستی این سوژهشناسی بدیو دربارههستی

شناسی قطعاً با نوعی از روایت تاریخی های شمارش اجتماعی هستند(، اما این هستیحاشیه

 که مبنای کار مارکس است، توافق ندارد.

ص ی مهمی را تشخیی بدیو ضعف بالقوهبسیاری از مفسران در این بخش از نظریه

بینی و ی انقلابی به رخدادی که قابل پیشدهند که مربوط است به حدّ وابستگی سوژهمی

 رینگو  هارت راترین انتقادات یکی از مهمجا در اینطور ارادی قابل تحقق نیست. به
دادن رخداد خاطر قراری بدیو در واقع بهها نظریه. از نظر آناندکرده( مطرح 3118)

ادِ شناسی رخدی معاصر اهمیت دارد، اما صرفاً هستیعنوان پرسش محوری در فلسفهبه

لید شناسی نیاز داریم که تصور توکند، بلکه به نوعی هستیگون کفایت نمی-اقبال

رهیافتی معطوف به گذشته به رخداد در واقع »عبارت دیگر، ممکن کند. بهرخدادها را 

کند... بدون منطق درونی حاکم بر رخدادها عقلانیت فعل انقلابی را برای ما ممکن نمی

5 3118)هارت و نگری،  ی ایمان تأیید کردعنوان مسئلهتوان آنها را از بیرون بهتنها می

ا کتاب ت وجود و رخدادکرد که تغییراتی که بدیو از کتاب  توان استدلال(. تا حدّی می93

 عبارت دیگر او بای خود داده، از شدت این اتهام کاسته است. بهدر نظریه هامنطق جهان



 «ی کمونیسمفرضیه»الن بدیو: رخداد، حقیقت و  32 

مکان آن رخداد، حداقل توانسته است اهمیت « شدت»تجدیدنظر در نسبت رخداد و 

دیو با ای که باز نگاه من نظریه ای از فعالیت پیشارخدادی را تصدیق کند. در واقعدرجه

در  ای نیست که افراد را در انتظار رخدادیکند، نظریهی کمونیستی ارائه میمفهوم فرضیه

دیو کند. بها را به آموختن از رخدادهای گذشته تشویق میآینده محدود کند، بلکه آن

اسی ی سیسوژه پس»کند. ی اخیرش در واقع دقیقاً به همین نکته اشاره میدر مصاحبه

 (.3102502و تاربی، بدیو) «ای بین رخداد گذشته و رخداد آینده استوقفه

را « فرهنگ رخدادپذیر»( مفهوم 3102) وایتبرای فهم چنین فرایندی برای نمونه 

ه از هایی را کی انقلابی امروز درسپیشنهاد داده است. ما از بدیو یاد گرفتیم که سوژه

دهد. در ادامه می ری کمونیسم گرفته است، دائماً مورد تردید قرایههای پیشین فرضدنباله

ماهیت  یادآور وایتگردیم. مفهوم فرهنگ رخدادپذیر بازمی به جزئیات نتایج این سوژه

ه اشباع ای کپیچیده و ممتد چنین فرایندی است؛ فرایندی که در غیاب اشکال سازمانی

ی چرایی ثبات شده است. مسئلهن تردید بیاند، بدوشده ازگذشته درنظر گرفته شده

ی انقلابی چیزی است که کار بدیو همواره در پی درک آن بوده است و انحراف سوژه

ت ی او است. در واقع گفته شده اسهای کل نظریهترین جنبهبدون تردید یکی از منطقی

ارد این پرسش دی آثارش ریشه در لزوم پاسخ دادن به همه»که خود بدیو بیان کرده که 

)پاور و  «نسلان او توانستند به باور انقلابیشان خیانت کنندکه چرا و چگونه بسیاری از هم

ی جالبی بر (. بدین طریق مفهوم فرهنگ رخدادپذیر وایت تکمله3118520 توسکانو،

مان از پویایی درونی وفاداری. او ی بدیو است، بالاخص در عمق بخشیدن به فهمنظریه

 «ی متفاوتی از زندگیماندگار شیوهخلق دایمی، گشوده و درون»رخدادپذیر را فرهنگ 

ی ژهی مسلطی از زندگی به حفظ سوبرای زور آوردن حقیقت بر شیوه»کند که تعریف می

شود. ابتدا، فرهنگ (. این فرایند به دو جنبه منتهی می31025399 )رایت، «مبارز نیاز دارد

اند که رسهایی یاری میسب فرهنگی است؛ چسبی که به آنرخدادپذیر نیازمند نوعی چ

مینان و اطعدمدر مواجهه با « همبستگی و تعلق»ای از حقیقت دخیل هستند، برای در رویه

گوید هیچ رخدادی در واقع که می - شده توسط وضع موجود موقعیتوارد - اتهاماتی
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های وفادار شروع به گونه سوژههکه چجا اهمیت ایناتفاق نیفتاده است. دوم، از این

رای شود. این جنبه نیز داکنند، معلوم میبندی حقیقت در چارچوب استتیک میمفصل

«( هانج»)یا  شدهطور که دیدیم، از درون موقعیت تثبیتاهمیت حیاتی است، زیرا همان

سط بگیری به )همان(. در نتیجه در عمل هیچ منبع پیشاموجودی برای رخداد وجود ندارد

 خواهم پرداخت. رایتمفهوم فرهنگ رخدادپذیر 

انند ی انقلابی مارکس، از نظر بدیو همسوژه یترتیب در رابطه با شرط دوم نظریهبدین

حولش خواهد متماندگار نسبت به آنچه که میی انقلابی تنها تاحدّی درونلاکلائو، سوژه

کند، که دیدیم که بدیو مفهومی از فرایند تاریخی را حفظ میآید. با اینکند، پدید می

 ی انقلابی مارکسسوژه یی او تا چه اندازه از شرط اول نظریهشود که نظریهآشکار می

ی هبودگی رویبه جز خاص ی انقلابی با هیچ چیزیشود. از نظر بدیو سوژهمنحرف می

د کند. با این وجوی انقلابی خود را با آن تعریف میشود و سوژهحقیقت تعریف نمی

گر چه فیگور کارخواهد از ارجاع به آنتر دیدیم که برخلاف لاکلائو، بدیو نمیپیش

د تا ستنتر استعاری هنظر کند. اما مطمئناً ارجاعات او به چنین فیگوری بیشنامد صرفمی

ها همیشه ذاتاً بیش از هویتی هستند که که انسانخواهد بر اینشناختی؛ صرفاً میجامعه

ی ارهی گذرایی به تشابه دیدگاه بدیو دربتر اشارهدهد، تأکید کند. پیشها میدولت به آن

خواهد بود  جا جالبکردم و در این رانسیرتوسط « پرولتاریا»فیگور کارگر با حفظ مفهوم 

سیار از جهات مختلف شباهت ب تر بپردازیم. این دو نظریهبه این نسبت اندکی بیشکه 

ای که دو منطق اجتماعیِ اساساً غیرقابل مقایسه طور خاص در شیوهزیادی به هم دارند، به

کنند. ی ناگهانی در گسستی انقلابی را از یکدیگر جدا میخواهانههای برابریو امکان برهه

یت است که برای آشکار کردن کل - هااز حاشیه - ر بدیو و رانسیر این انقطاعدر واقع از نظ

خاطر از نظر هر دوی این متفکران در قلب کند و به همینکاذب نظمی جزئی عمل می

و متفکر که هر دسیاست انقلابی جمعی نه توافق بلکه اختلاف قرار دارد. سرانجام با این
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را هم « بدون حزب»دهند، اما ضرورت بسط سیاستی میتأکید بر فیگور کارگر را ادامه 

 پذیرند.می

آثار  یهاند و دربارجالب است که بدیو و رانسیر هر دو متوجه نزدیکی فکریشان شده

ظ خاطر حفطور خاص بهی رانسیر، بهاند. بدیو به سهم خود از نظریههمدیگر نظر داده

کند (. با این وجود او ادعا می31185:90بدیو،) امکان رهایی سیاسی ستایش کرده است

ی ی سیاسی، بالاخص در رابطه با منازعه علیه دولت به اندازهی مبارزهکه رانسیر درباره

ظام مبارز سیاسی کاملاً از ن»کند که فیگور پردازی نکرده است. او ادعا میکافی نظریه

(. از نظر بدیو سیاست رانسیر زیادی 31195030 ،بدیو) «فکری رانسیر غایب است

کند. ماند و از بازاندیشی قوانین مرتبط با کردار سازمانی پرهیز میآنارشیستی می

که بدیو همچنان باور دارد این قواعد برای سیاست انقلابی امروز ضروری هستند. درحالی

های رهیافت خود او در جا کاستی( نظرات بدیو در این3119) میو  لاوالبته به باور 

ها نظر آن کند. ازی مائویسم را آشکار می«اعتبارشدهبی»اش به سیاست وفاداری همیشگی

این ادعای بدیو که تنها مبارزان قادر به تأیید حقیقت هستند، ظاهراً در تضاد است با این 

شکل را در جا هم مها در اینکس این ظرفیت را ندارد. آنمفهوم رانسیر که دقیقاً هیچ

ری ها بدیو با معرفی ساختابینند. به بیان آنشناسی مبنایی او میاول در هستی یوهله

کند، مبارزی عنوان مبانی عمل سیاسی، راه را برای فیگور آوانگارد باز میشناسی بههستی

 کند بندیرا مفصل« موقعیت»ی شدهتواند حقیقت گمفهمد و میکه برخلاف توده، می

 (.3119599می، )لاو و

 کار بدیو یمند، اما به سهم خود دربارهای نظام( نیز شاید نه به شیوه3112) رانسیر

ین پذیرد و تفاوتی که بهای فکری خود با بدیو را میاظهارنظر کرده است. او هم شباهت

ی که تر طرح شد؛ یعنی تمایز قاطعای است که پیشبیند مسئلهی خودش و بدیو مینظریه

ساساً ارتباط ی او ابه باور رانسیر نظریهکند.  ی بدیو بین موقعیت و رخداد برقرار میریهنظ

امر »کند. از نظر او ترکیب تاریخی خاص ممکن می« پلیس»و « سیاست»تری را بین عمیق

من فکر »ه بلک«. نوعی ماگمای تجربی نیست که کنش سیاسی از آن بگریزد« »اجتماعی
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ای که در آنجا منطق نظارت، که ای است... آمیزهی قلمروی پیچیدهکنم امر اجتماعمی

های اجتماعی باید توزیع یا تقسیم شوند، در گونه چیزها در میان گروههکند چتعیین می

ها را زیر گیرد که همین توزیعهای متعدد پیکربندی فضای عمومی قرار میمقابل شیوه

شود، اگرچه یادآور می هولتطور که راین همان(. بناب31125310)رانسیر، «بردسؤال می

چون مفهوم رخداد بدیو گذرا و موقت است، اما برتری آن بر رانسیر هم« سیاست»مفهوم 

ود ی پیش از خود رخداد وجتوان گفت نوعی سوژهمفهوم بدیو پذیرفتن آن است که می

 ی بدیو نسبت بینجا هم مشکل اصلی نظریه(. پس دوباره در این31115019)هولت، دارد

 های پسارخداد است.افراد پیشارخداد و سوژه

ی وژهس ییک از سه شرط نظریهی انقلابی بدیو هیچسوژه یطور خلاصه، نظریهبه

ه اش بخاطر حفظ وفاداریی اول بهکند و این در وهلهانقلابی مارکس را برآورده نمی

ی لاکلائو، با ی نگری ولی متفاوت با نظریهیهی بدیو، مشابه با نظرتفکر مائو است. نظریه

نامد، بسط می« ی کمونیسمفرضیه»تر آنچه او طور خاصارجاع پیوسته به کمونیسم یا به

های ی انقلابی امروز باید در چارچوب دنبالهعبارت دیگر، از نظر بدیو سوژهیابد. بهمی

 99ست انقلاب فرهنگی چین و می هایی که از شکویژه درسبهی انقلابی، پیشین سوژه

اید در ی مارکس بگرفته است، بازاندیشیده شود. همانند نگری، به زعم او شروط نظریه

کل ی مارکس شاید برای شچارچوب موقعیتش بازاندیشی شود. به بیانی دیگر، نظریه

ی کمونیسم فرض کرده، مفید بوده است، اما امروز این نظریه تاریخی خاصی که فرضیه

ی منحصر به چگونگی پدیدآمدن سوژهباید مورد بازاندیشی قرار گیرد. این بازاندیشی  

 یربارهتر دنیست، بلکه در چارچوبی انضمامی - ی رخدادیعنی توسط نظریه -انقلابی

به  مبحثچیزی است که مفهوم سوژه امروزه باید دربرگیرد. پیش از پایان بردن این 

 پردازم.آخر می یارزیابی اهمیت این نکته

دوم  یالهعنوان نتایج دنبجا تکرار چیزی است که بدیو بهی شروع در اینبهترین نقطه

ی انقلابی درچارچوب سیاسی بیند. از نظر بدیو امروزه سوژهی کمونیسم میفرضیه
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ا ی اجتماعی یتواند صرفاً در چارچوب طبقهتواند تحت کنترل حزب باشد، نمینمی

از  اش را از دولت حفظ کند. احتمالاً حفظ فاصلهاقتصادی تبیین شود و حتماً باید فاصله

توان آن را در جود دارد و میوترین اختلاف درمورد آن دولت وجهی است که بیش

وزه ی راسخی دارد که امراندیشیدن به نسبت بدیو با دموکراسی شرح داد. بدیو عقیده

ه نامد. بمی« داری پارلمانیسرمایه»ی دیگری است برای آنچه او دموکراسی صرفاً واژه

ه همواره در خدمت نیازهای معنای دقیق، لیبرال دموکراسی شکلی از سیاست است ک

ی اقتصاد به موضوع یک توافق عمومی تغییر صحنه»سرمایه و مأموران آن است، 

ط توس ی آن تولید شکل نوع بسیار خاصی از سوژه(. نتیجه3113520بدیو،) «تفاوتبی

ه بر برانگیز و آنتاگونیستی حقایق سیاسی، بلکدموکراسی است که نه بر ماهیت اختلاف

 وعی سوژهن کند این سوژهمبتنی است. او بیان می« افکار عمومی»وافق مبتذل سیاست ت

ای که سرنوشتش در دام افتادن و مطیع شدن توسط کار است؛ سوژهاست که ذاتاً محافظه

ین کند که نجات از اروح و نهایتاً منفعل است. او اضافه میی بیسیاست زندگی روزمره

(. به باور 311253و تاربی، بدیو) ترین مشکلات امروز استریسیاست شاید یکی از اضطرا

ای است که سیاست در کننده است شیوهجا تعیینچون مارکس، آنچه در اینبدیو هم

 شدت محدود وبه – داری، توسط مقتضیات ساختاری انباشت سرمایهی سرمایهجامعه

د را باید حتماً خو -ینسیاست حقیقت تک -(. سیاست واقعی20)همان،  مشروط شده است

چه را که آن شدهاز این مقتضیات منتزع کند و بنابراین حداقل از منظر موقعیتی تثبیت

 تریشی این کار در عمل غیبت از بشود، مطالبه کند. از نظر بدیو لازمهغیرممکن دانسته می

  وهای انتخاباتی خصوص سیاستفرایندهای سیاسی متعارف، به - یاگر نه همه -

« رایی صلبگدولت-ضد»های ای است. بنابراین سیاست بدیو نیز یکی از سیاستاتحادیه

ردید ی این مرزبندی قاطع با فرایند سیاسی متعارف تدر فایده رایتاست. البته کسانی مثل 

 تواند وجود داشته باشد که برخیداری میهرحال اشکال مختلف دولت سرمایههاند. بکرده

دید خاص ما، بدون تردید بسیار بهتر از برخی دیگر هستند.  یته به زاویهها، بساز آن

یا رسد در نظام فلسفی بدیو حتی برای طرح این پرسش که آبه نظر می»بنابراین به بیان او 
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ح حزبی توتالیتر، یا دولت تیمارگر بر دولت اقتصاد آزاد ترجی-دولت رفاه بر دولتفرض هب

 (.3102589)رایت، «کی وجود دارد...دارد یا نه، ارزیابی اند

ز باید ی انقلابی امروممکن نیست و سوژه« جنگ اقتصادی علیه اقتصاد»از نظر بدیو 

شکلی از عمل سیاسی را ایجاد کند و انجام دهد که با خواست سرمایه کاملاً نامتجانس 

آن  پروپاگاندای دموکراتیکی سرمایه را نابود کنیم و خودمان را از ما باید سلطه»باشد5 

ی سه تر، عمل سیاسی ما باید دربرگیرندهعبارت دقیق(. به31135019)بدیو، «نجات دهیم

ند، نه ی( تغییر اجتماعی رادیکال حمایت ک)یا ایده پیوسته باشد5 باید از امکانهمفرایند به

ارات د آمدن ابتکهای عمومی؛ تا به وجوصرفاً از طریق روشنفکران بلکه در سطح مناظره

باید در سطح محلی عمل سیاسی را تجربه کند؛ و سرانجام  تر، فرداستراتژیک گسترده

دهی باشد، شکلی از ی شکل سازمانی آن مواجهه با مسئلهترین جنبهشاید مهم

ی گونه تجربه(. این3102529،و تاربی بدیو) نشده است دهی که تاکنون هنوز یافتهسازمان

جویزی در در مفهوم سیاست ت پلتیک ارگانیزاسیوناً چیزی است که بدیو و سیاسی دقیق

کند که دموکراسی واقعی، که مبنای آن برابری بدیهی است، پی آن بودند. بدیو بیان می

نشی کند که در چنین کتواند متحقق شود. جالب توجه است که بدیو ادعا میجا میدر این

ادی که مستقیماً در آن شرکت دارند مهم است و نه تعداد تعداد اهمیت ندارد. نه تعداد افر

چه اهمیت دارد این است که تجویزاتی اند. بلکه آنافرادی که جذب آرمانی خاص شده

 شمول و برای همه معنادار باشند. دموکراسیشوند، جهانکار گرفته میکه در این فرایند به

هی و عمدتاً تجربی درک شود که از امروز باید در چارچوب تولید تجویزات سیاسی بدی

ه کپرسش از این»شوند5 ی آنها در یک عبارت بسیار ساده خلاصه مینظر بدیو همه

 بدیو،) «مانندنشده میآیند یا شمارشگونه چیزها در جامعه به شمارش درمیهچ

ف عارهای سیاسی متتنها از رویه(. بنابراین این شکل نوی سیاست انقلابی نه31135013

 (.31015093 )پلاث، کندکنونی، بلکه از شکل شورشی سیاست گذشته هم پرهیز می
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ان ی بدیو را شناسایی کنیم که مفسرتوانیم دو مشکل اساسی نظریهدر این مرحله می

اند. مشکل اول به میزان تأثیرگذاری سیاست بدیو در عمل متعددی نیز تصریح کرده

رسد ی سیاسی بدیو به نظر میکند که پروژهان میبی بارکرشود. برای نمونه مربوط می

 در مقاومت محض« گرایی کوراراده»را رها و به جایش خود را به « تغییر عینی»امکان 

ی مشابهی بیان کرده است که نیز به شیوه هالوارد(. 311359 )بارکر، کرده است منحصر

یعنی  -های سیاسیکردن تکینگی رویهگرچه علت اشتیاق شدید بدیو به تئوریزه

درک است، اما قابل -کردن سیاست با مقتضیات خودش جدای از سیاستتئوریزه

 هالواردی میزان کارایی سیاست تجویزی او مسائلی جدی مطرح است. از نظر درباره

فیگور »گرایی کارگری، در واقع در رابطه با دشمنی آشکار تشکل سیاسی با اتحادیهم رغبه

تر هم شبیها را که شاید حتی آنتجویزاتش تفاوت چندانی با آن ندارد. جز این« کارگر

هر دو دارای  هالواردو  بارکرطریق نقد (. بدین31125392 )هالوارد، رانده باشد به حاشیه

رد، به را منتشر ک هاجهان منطقتوان گفت بدیو از زمانی که کتاب ا میاهمیت هستند، ام

، 31195019هالوارد، ) نیز آن را تصدیق کرده است واردلهااین موضوعات پرداخته است. 

که رخداد از آن « جهان» نسبی (. بدیو پس از تأکید بر اهمیت شدت::310250رایت، 

ای هموقعیت یتر و پویاتری دربارهاش از تحلیل انضمامیگسلد، در طرح بعدیمی

ی دازهی بدیو به انحال از نظر مفسران دیگر، نظریهکند. با اینتاریخی خاص حمایت می

در ی بدیو محدودیت نظریه سوتیریسگیرد. برای مثال از نظر کافی این مسئله را پی نمی

ر او نیست. از نظ« پردازی مرتبط با جامعهنظریه»ی این واقعیت است که او قادر به ارائه

م بدیو طور که دیدیی بدیو است؛ همانمشکل اصلی در طرح دیالکتیکی تجدیدنظرشده

بود. « انقطاع خلاق»از اولین آثارش در پی بازاندیشی درچارچوب اصل مائویستی 

ی وژهترین ضعف پرحال بزرگترین و در عینین امر جذابکند که ابیان می سوتیریس

ع رادیکال برای ابدا« پایانامکان بی»بدیو است5 توانایی و آمادگی او برای تئوریزه کردن 

 ی قطعی و/یا علیت تاریخیهر نوع رابطه»ی میلی او به ارائهحال بیو در عین

نتایج »ی انقلابی بدیو بر سوژهی تنها نظریه(. از این منظر نه3100502)سوتیریس،



 

 
 

 ی پریسا شکورزادهالیور هریسون / ترجمه 39

تر از آن از کند، بلکه مهمبیش از اندازه تأکید می« ی تصمیمات سوبژکتیوتغییردهنده

د، که تکرار کنی ساختار هژمونیک این تصمیم پرهیز میتر دربارهی تبیین پیچیدهارائه

 (.8-09)همان،  تر بحث کردیمنظرات لاکلائو است که پیش

نقلابی در ی ای سوژهی بدیو صرفاً به میزان کارآمدی نظریهاصلی نظریهدومین مشکل 

شود ای چیزی است که عملاً به آن منتهی میپردازد، بلکه در ماهیت ضدبرنامهعمل نمی

است. بسیاری از انتقادات به این مسئله بازهم از جانب کسانی است که از سیاست چپ 

ن بسیاری که بدیو در پشت سر گذاشتر نظر گرفتن اینکنند. با درادیکال متعارف دفاع می

ات اش تا چه اندازه صریح بوده است، این انتقاداز ارجاعات استراتژیک و تاکتیکی سنتی

ی دور از انتظار نیست؛ بالاخص در مورد اشکال سازمانی مرتبط با آنچه او دومین نتیجه

نیل اد( و 3119) لینیکوسکا الکسرو گیرد. از اینی کمونیسم درنظر میفرضیه
 خاطر ماهیت مبهم وهای تروتسکیست، به نقد سیاست بدیو به( از چپ3119)سعیدبن

سیاستی بدون حزب یا برنامه که با »گوید سعید میپردازند. بنظاهراً بدون هدف آن می

دست هرسد هیچ هدفی ندارد که برای برود، به نظر میاصل بدیهی محض برابری پیش می

که افزاید زمانی( است، می3112) واردلهاکه یادآور سخنان و چنان« آوردنش تلاش کند

یب گذارد، عجآمیز اهداف عملی و نهادی گام میبه زمین مخاطره» پلتیک ارگانیزاسیون

(. از 31195013 سعید،)بن «نیست که تنها چیزی که برای ارائه دارد اصلاحات مبتذل است

، «هایشرغم نابخردیعلی»لنینیسم  -محور مارکسیسماهیت برنامهنظر کالینیکوس م

تر وز قابلبخش امروز هنهای رهاییشک از نظر تاکتیکی و استراتژیکی برای جنبشبدون

لابی بر ایجاد شکلی از سیاست انق پلتیک ارگانیزاسیونخاطر پافشاری است. به همین

 سوتیریس(. از نظر 31195000 ینیکوس،)کال اش، مسئله استمتفاوت از شکل حزبی سنتی

او ناشی  «رخداد»ی بدیو به لحاظ منطقی از ماهیت منحصربه فرد مفهوم این ایراد در نظریه

بدیو  شناسی مبناییشود و او به پیروی از لاکلائو، این مشکل را مستقیماً در هستیمی

ن ی عملی در توازمداخله ی رخداد سیاسی امکانطرز تفکر درباره»داند. از نظر او این می
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کان های موقعیت هستند و امقدرت، تغییر عناصر موقعیت که مبتنی بر دانش دینامیک

(. 31005:3)سوتیریس، «گذاردعنوان دستاوردی ملموس را کنار میایجاد تغییر رادیکال به

ی لهئجا است، اما این ادعای سوتیریس غیرمنصفانه است که بدیو مسبهکه این نقد با این

کند. مانند نگری، این مسئله همواره به اشکال مختلف سازمان سیاسی را به تمامی انکار می

تواند ی انقلابی بدیو قرار داشته است. این واقعیت که بدیو نمیی سوژهدر مرکز نظریه

پاسخی به پرسش از شکل سازمانی مناسب امروز بدهد، چیزی است که خود او به آن 

ت و همچنین نظرات او به لزوم یافتن شکل سازمانی مناسب تصریح تصریح کرده اس

 (.3102529،و تاربی بدیو) اندکرده

 

 از رخداد تا کنش

شکار ی انقلابی بدیو را آی سوژهپیوسته در نظریههممباحثات بالا دو محدودیت نظری به

. حزبهای تعهد آن به سیاست بدون کند5 ماهیت محض پسارخدادی و نابسندگیمی

ارخدادی ی پسپرده اگر بگوییم، این خطر واقعی وجود دارد که نظریهطور خلاصه و بیبه

ی ی انقلابی بدیو تماماً تدافعی و محلی، با تأثیر بسیار محدود و در ارتباط با کل دورهسوژه

را  مبحثخواهم این (. می31195:9)هولت، آمیزی نسبتاً ناچیز بماندتاریخی به شکل طعنه

پرداز اجتماعی معاصر مهم دیگری که از حدود ی ژیژک به پایان برسانم. نظریها اندیشهب

ای ی بدیو بسیار نزدیک شد. در واقع به گونهبه اندیشه 0888و به ویژه پس از  0882سال 

 ها بر حفظ امکان تغییر اجتماعی رادیکال موضعویژه در تأکید مشترک آنکار این دو، به

 (. 310159گوان،ک)م واحدی دارد

از نظر ژیژک تقریباً مثل بدیو، شکل توافقی مسلط سیاست امروز مبتنی بر این باور 

داری وجود ندارد و در واقع هر تلاشی )لیبرال( سرمایه یبرای جامعه بدیلیاست که هیچ 

قبیح ی جزمی و/یا توتالیتر تعنوان اندیشهبرای اندیشیدن به چیزی دیگر به سرعت به

یاری حال مانند بسها است و با اینی بدیو دشمن این استدلالاندازهود. ژیژک نیز به شمی

ی انقلابی است. ی سوژهاز متفکران پسامارکسیست دیگر در پی بازاندیشی بنیادی نظریه
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ی واحد عنوان عاملویژه بهی کارگر، بهی انقلابی طبقهرو او به دلایل مختلف سوژهاز این

های متعددی که مختص حال در پرتو آنتاگونیسمپذیرد، با اینا نمیو یکدست ر

 کندحفظ میرا انداز انقلابی امکان بازتعریف چشمداری جهانی معاصر هستند، سرمایه

ر ی او حداقل دی ژیژک به بدیو، نظریه(. اما با وجود نزدیکی اندیشه31195031 )ژیژک،

 «فقدان برساخته»شود. اوج این اختلاف در مفهوم ی بدیو جدا میدو مفهوم مهم از نظریه

ی انقلابی ی سوژهتر، نظریهبه بیان دقیق 0ی لکان گرفته است.است که ژیژک از نظریه

و  شارپ یای که به گفتهشود؛ نظریهمتمرکز می« کنش»ی کاوانهژیژک بر مفهوم روان

کاوی انتقال بین خود و ی روانبندی فرایندی است که سوژهدر پی مفصل بوچر

 ای(. از نظر لکان چنین کنشی، تجربه3101592)شارپ و بوشر، پذیرددرمانگر را میروان

ای سوژه و کل چارچوب نمادینی به شدت تروماتیک است که زیروروشدن کامل و ریشه

ی آن ساخته شده است. حائز اهمیت است که کنش چیزی واسطهرا دربردارد که سوژه به

یک کنش »دهد، شرح می جانسنطور که شده نیست. زیرا همانحسابی یا عقلان

بینی شود و در چارچوب نظم نمادین معین تعریف شود. زیرا وقتی کنش تواند پیشنمی

علاوه حائز اهمیت است به«. شکندهای همان چارچوب را درهم میافتد، ضابطهاتفاق می

 ، سوژهدهدطور که لکان نشان مید. زیرا همانکنکه یک سوژه فعالانه کنشی را اجرا نمی

 (.31185001)جانسن، «اثر جانبی این اتفاق است

هوم ژیژک تا حدود زیادی بسیار شبیه به مف« کنش»ی بالا آشکار است که از طرح اولیه

بینی بدیو است. کنش لکانی همانند مفهوم رخداد، تا حدود زیادی غیرقابل پیش« رخداد»

طورکامل قابل شرح نیست. آید بهدر چارچوب آنچه که از آن پدید میاست و صرفاً 

که بدون  تواند تبیین شودآمدهایش میعلاوه کنش، مانند مفهوم رخداد بدیو، صرفاً با پیبه

                                                      

توان منکر این شطد که در رهیافت خود بدیو لکان به صراحت مورد توجه قرار نگرفته است. اما البته نمی 0 

اش ان قلب نظریهعنوتأکید بدیو بر ریاضططیات به به -ی لکانو اسططتفاده -ی ژیژک و بدیوتفاوت بین نظریه

 شود.مربوط می
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کنش  یابد. به این خاطر شاید گفته شود مفهومتردید به طریق معطوف به گذشته تعین می

ویژه دچار مشکل بهفهوم رخداد بدیو است. ژیژک دچار همان مشکلات مبنایی م

دهد رح میش دیننسبت رخداد با موقعیتی که بر آن تقدم دارد است.  یالذکر دربارهفوق

ی که در واقع مفهوم کنش ژیژک بدون تردید محور توجه را از عاملیت انقلابی یا اراده

(. بنابراین به نظر 31195099،)دین دهدتر تغییر میانقلابی به رانه یا انگیزشی غیرعقلانی

، ی سوژه به اجبار انجام شودتواند با ارادهرسد مفهوم کنش ژیژک چیزی است که نمیمی

و، ی خود سوژه است. پس مانند رخداد بدیصرفاً به این دلیل که کنشی است که برسازنده

-ودخ5 عمل کننده باشدخطر آن را دارد که حامل پیامی تضعیف»درک ژیژک از کنش 

معنا است، زیرا رخداد کنش در حالتی نامعلوم آشکار آگاه و اختیاری نزد سوژه بی

 «است شدهطور ارادی هدایتی اشکال پرکسیسی باشد که بهشود، نه آن که نتیجهمی

کند. (. البته جالب است که ژیژک علیه چنین خوانشی استدلال می31185000)یوهانسن،

ل این کند. به دلیآلیسم میفهوم رخداد، بدیو را متهم به ایدهبرای مثال، او با توجه به م

واقعیت که به ویژه در تحلیل اقتصاد سیاسی، او هیچ تمایلی به پذیرش محصول 

جا دو مسئله وجود دارد که بدون ( در این3113533)ژیژک، پیشارخدادی رخداد ندارد

هور اول به نسبت بین شرایط ظ یکند. مسئلهتردید موضع ژیژک را از موضع بدیو جدا می

از بدیو  تر، برای ژیژک بیششود. به بیان سادهگسست انقلابی و خود گسست مربوط می

 یطور که در نظرات او دربارهی کنش گسستی ذاتاً روانی است؛ همانگسست برسازنده

ت، نستوان برسازنده داکه این گسست را میدیدیم، با این 0کار لاکلائو و موف در فصل 

توان کند که هرگز بآور است، به این معنا که امکان آن را انکار میناامیدکننده و یأس اما

که رهیافت طریق با این(. بدین3101501-39 گوان،)مک بر چنین فقدانی غلبه کرد

کند، اما بینی کنش سیاسی را حفظ میی ژیژک تأکید بر ماهیت غیرقابل پیشکاوانهروان

است. همچنین با توجه بیشتر به نسبت بین امر جزئی و امر  هق آن را زدودنو بودگی مطل

 که یادآور نظراتی کنش است، چنانکلی در پی درک چگونگی امکان تحقق معجزه

های (. تفاوت بنیادی دوم در رهیافت00 )همان، تر بدان پرداختیملاکلائو است که پیش



 

 
 

 ی پریسا شکورزادهالیور هریسون / ترجمه 43

ه ها پذیرفته بود کشود. بدیو در کتاب منطق جهانجا آشکار میژیژک و بدیو در این

ی هنظام فلسفی او قادر به ارائ اماعواقب رخداد به شدت حداکثری مکان آن بستگی دارد، 

آورد، ی میجا ژیژک به لنین روتبیین درست از رخ دادن یک رخداد نیست. در این

ی (. نکته311359-01)ژیژک، ویژه درمورد تأکید او بر درک موقعیت و حزب پیشروبه

ید طور مفصل بحث کردیم مورد تأکی آن با رهیافت بدیو که بهتر در مقایسهآخر پیش

 (.389)همان،  است« سیاست بدون سیاست»قرار گرفت. حزب پیشرو از نظر ژیژک همان 

 

 گیرینتیجه

ی انقلابی بدیو ژهی سومند بودن نظریهتوان مسئلهی تفاسیر متعدد میتیب با ملاحظهتربدین

و شود. درحالی که بدیرا دریافت که عمدتاً هم به ماهیت کاملاً پسارخدادی آن مربوط می

بدون بازنگری بنیادی در کل هایی برای حل این مسئله انجام داده است، ظاهراً  تلاش

، این مشکلاترغم بهتواند انجام دهد. برای آرام کردن منتقدان نمی نظامش کار چندانی

کی ی او است. با وجود نزدیپافشاری بدیو بر حفظ مفهوم کمونیسم بخش جالب نظریه

جود ها وهای مهمی نیز میان آنی نگری، تفاوتی انجام این کار نزد بدیو با پروژهشیوه

 کندهم خود مارکس از این اصطلاح هم صدق میی فدارد. روشن است که این امر درباره

توانیم آن بحث خواهم کرد. فعلاً می یتر دربارهطور دقیقگیری بهکه در بخش نتیجه

کند، اع میدف« فیگور کارگر»که بدیو از مفهوم های خودمان را بازگو کنیم5 با اینیافته

یقاً مانند مورد علاوه دقشود. بهنمی ی انقلابی منحصراً با فعالیت تولیدی انسان تعریفسوژه

ماندگار خواهد دگرگونش کند، درونتنها تاحدّی نسبت به آنچه که می لاکلائو، این سوژه

قدرت  کسب کند که غایت این سوژهاست. سرانجام، بدیو بدون تردید این ایده را ردّ می

 یهلاکلائو و نگری، نکتجا هم مانند ای بدون طبقه است. در اینسیاسی و تأسیس جامعه

ی ی دیالکتیک و به تبع آن درک دیالکتیکی فرایند تاریخاصلی تجدیدنظر بدیو درباره

ا ی بدیو بی پیوسته( به دنبال تکرار رابطه3100)باستیلزکه متفکرانی مثل است. درحالی
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 وانگمککه دهد. چناناند، خوانشی دیگر این نسبت را مورد تردید قرار میهگل بوده

اش منوط به هعنوان مبنایی برای فلسفتصور بدیو از مارکسیسم به»کند که صراحتاً بیان می

 (.3101538گوان،)مک «تبعید هگل است

 

 
 


