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  چكيده
ــه،هــدف   ــن مقال ــاب   اي ــد و بررســي كت ــاعنق ــدهاجتم  The Coming) آين

Community) پرداز معاصـر ايتاليـايي   تأليف جورجو آگامبن، فيلسوف و نظريه
انتقـادي  انديشهسياسي و اثر مزبور يكي از متون برجسته در حوزة فلسفة. است

آگامين در اين كتاب . گيردنو جاي مياست كه در چارچوب سنت فكري چپ
درون سياست نظري و عملي گام بـردارد و از   مي كوشد با تفكر درباره زبان به

آينـده  اين طريق مفاهيم بنيادين سياست غرب را بـه چـالش بكشـد و اجتمـاع    
بـه عقيـدة آگـامبن نـوعي     . ا نهـد زباني بنـ را از دل تجربة ناب) موردنظر خود(

سياسي و فلسفي غـرب وجـود دارد كـه ناشـي از     شكاف و دوگانگي در سنت
كـالم  (» لوگـوس «و ) طبيعـي و حيـواني  صـوت يـا آواي  (» فونه«هاي دوگانگي
و در ) بيـوس (مدني و سياسي و حيات) زوئه(؛ حيات طبيعي )گر انسانيداللت

دنبـال   رسد آگامبن بـه نظر مي به. ستيك كالم دوگانگي ميان طبيعت و تمدن ا
است تا از اين طريـق بتوانـد   ) سياسي زندگي(سياست جديدي از زيستتعريف
تقـدس   آگامبن در اين اثر، به .مدني و سياسي بازيابدطبيعت را در حياتجايگاه
-هويتي اشخاص رااز طريق سهيم كوشد تعلقاتانديشد وميسياسي نميزندگي

  . بازآفريني كند» موجود هرچه يا هر طور تكينگي«زباني و بةها در تجر كردن آن
نو، هرچه، چپزباني، تكينگيآينده، تجربةجورجو آگامبن، اجتماع: ها كليدواژه
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  مقدمه. 1
اي نويد بخش آينده عصر روشنگري و فراگير شدن عقالنيت و فردگرايي حاصل از آن،

فكـري و فرهنگـي همـراه بـا     و پر از اميد بـراي اروپـا و جهـان بـود؛ تحـوالت      روشن
گير معرفي نمود؛ در سياسي و اقتصادي در غرب خود را به عنوان الگويي جهانتحوالت

ــر گسســت از انديشــه   هــاي مــذهبي و عــين حــال چنــين تحــوالتي بــيش از پــيش ب
سرد و بيستم، با پايان جنگقرنهاي پاياني به گونه اي كه در سال. ضدروشنگري بنا شد

هـا و  فروپاشي كمونيسم، به نظر مي رسيد سيطرة فردگرايي ليبرالي بر ساير ايـدئولوژي 
بـه ويـژه در   (نوليبراليسم از اين رو انديشة. سياسي و فلسفي همه گير شده استمكاتب

رضـه  اقتصادي و سياسي بـه معا با هرگونه دخالت در حيات) اجتماعي آن-بعد اقتصادي
دولـت و تقليـل كـارويژة آن بـه     پرداخت و بيشترين توجه خـود را بـه محـدود كـردن    

-به مـوازات گسـترش فردگرايـي   . هاي فردي معطوف كرداي براي تأمين آزاديمؤسسه
دار را توتاليتاريسـم  كه گاه اين تحوالت دامنـه -غربي ليبرالي، جريان هاي ضد عقالنيت

در واقـع تحـوالت منبعـث از رشـد فردگرايـي،       .رشد نمودند -كردندجديد خطاب مي
سياسـي و اجتمـاعي را بـه    اي از متفكران و فيلسوفانگرايي فزاينده، عدهعقالنيت و علم

-برخي اين تحوالت را ذاتي. ساز واداشتكنكاش در ابعاد مختلف اين وضعيت همسان
ديگـر،  نجامـد، برخـي  ادانستند كه الزاماً به سيطره بر نوع بشر مـي گرايي ميعلم و اثبات

ديگـر  دانسـتند و برخـي  هاي الهي را علت اين نابساماني ميگسست از مذهب و انديشه
-جـو مـي  وجسـت ) يونان و روم باستان(آن هاينيز ريشة اين نابساماني را در سرچشمه

  . كردند
 شد،حاكم بر فلسفة غرب وارد ميترين انتقاداتي كه بر جرياندر چنين وضعيتي مهم    

غربي بـوده   سراسربيني قدرتزدگي و ابزاري، تكنولوژي گرايي، علمشامل نقد عقالنيت
سياسـي و اجتمـاعي،   قدرت و سيطرة آن بر ابعاد زندگيبه صورت خاص مبحث. است

از نظر فوكو در تاريخ . فوكو قرار گرفتموضوعي بود كه بيش از همه مورد توجه ميشل
از اين رو وي نه تنها ديرينه بلكه . رهم تنيده اندمغرب زمين قانون، حكومت و قدرت د

هجده، سازوكار قانون فوكو معتقد بود؛ در انتهاي قرن. تبار قدرت مدرن را واكاوي نمود
 penal(تنبيهـي  به منزلة قاعدة اقتصادي قـدرت  power( تـرين  تـرين و دقيـق  ، در وسـيع

 homo(شو انسان تنبيه. اقتصادي، به كار بسته شده استمعناي penalis(كه ، يعني انساني
كلمـه، انسـاني   دقيقتواند مجازات شود، به عبارت قرار دارد و قانوناً ميدر مقابل قانون 

اقتصاد را به هم پيوند اقتصادي است و دقيقاً همين قانون است كه مسألة اقدام تنبيهي و 
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شـود بـه   خوانـده مـي   بنابراين، آنچه قانون، نظم و حكومت). 337: 1390فوكو،(زند مي
اي ديگـر،  چنين وضعيتي به گونـه . سازدتري، ارادة انساني را محدود ميشكل سهمگين

فرانكفورت، به ويـژه هوركهـايمر و   از ديدگاه مكتب. مورد انتقاد مكتب فرانكفورت بود
برنـدة عقالنيـت ابـزاري و در نتيجـه مسـبب      ، پـيش )اثبات گرايي(آدورنو، پوزيتيويسم 

سـپس مـاركوزه بـه تـك     ). 38-32:  1380باتـامور،  (و ذهـن بـوده اسـت     جدايي عين
گـاه  و آن) 37: 1362مـاركوزه،  (بودن انسان مدرن در دنياي مدرن اعتراض نمود ساحتي

جهان مدرن را طرح نمـود و از كـنش   سازي روابط انساني در زيستهابرماس مخدوش
ه ناتمـام مدرنيتـه پـرده برداشـت     ، به مثابه پـروژ )اخالقي-عقالني(ارتباطي زباني اصيل 

هاي انتقادي در نقد و به چالش كشيدن در مجموع، اين انديشه). 75: 1386اوث ويت، (
اوصـاف، جورجـو آگـامبن در زمـرة     بـا ايـن  . قدرت مباحث جديدي را مطـرح كردنـد  
-به نظر مـي . پردازدسياست ميقدرت و زيستمتفكراني است كه بيش از همه به مسألة

  . سياست استآيندة ، عصاره انديشه آگامبن درباره قدرت و زيستاجتماع رسد كتاب
  
  كتاب معرفي. 2
. را ترسيم نمايـد » جامعة مطلوب«كند تالش مي اجتماع آيندهجورجو آگامبن در كتاب  

ايـن كتـاب در   . اندالبته سبك نوشتاري آن شبيه قطعاتي است كه در كنار هم قرار گرفته
اي هـا مختصـات جامعـه   خالصـه نگاشـته شـده اسـت كـه در آن      نوزده بخش كوتاه و

همچنين نويسنده تالش مي كند تا . پسادولتي، پساسياسي و پساقانوني قابل رويت است
ايـن كتـاب بـا دو عنـوان     . داري بينديشداي براي معضالت فرهنگي جامعة سرمايهچاره

همبـودگي  را با عنوان متفاوت به فارسي ترجمه شده است؛ فؤاد جراح باشي اين كتاب 
 1389امـا در سـال   . به چـاپ رسـانيده اسـت    1388، توسط نشر ققنوس در سال آينده

داد نو آن ترجمه كرده است و نشر رخ آيندهاجتماعمحمدرضا قرباني اين اثر را با عنوان 
: گفتاري نسبتا مفصل شـامل سـه مبحـث   ترجمة اخير شامل پيش. را منتشر نموده است

-بخش اصلي كتاب اجتماع. آخر از مترجم استناپذير و سخنفيلدي، نامتكنيكي غيرمن
عنـاوين ايـن قطعـات بـه     . اي تشكيل شـده اسـت  آينده از نوزده قطعه دو تا سه صفحه

گـرفتن،  -، جـاي )هـا مثال(ها ، نمونه)از برزخ(هر چه، از ليمبو : شرح استترتيب بدين
، )ناپـذير اصـالح (ناپـذير  بارتلبي، جبـران ، حالت، اهريمني، )فراغت(اصل تفرد، آسايش
مسـتعار، بـدون طبقـات،    ، نـام )هـا هاله(، هاله )هاي ديمجوراب(ديم اخالق، محصوالت

اثر، مبحثـي بـا   بر اين در انتهايعالوه. ، شيخنا و تيانانمن)هانامهم(نام ، هم)خارج(بيرون
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ناپـذير،  گفتـار، جبـران  پـيش : وجود دارد كه شامل عناوين» ناپذيرجبران: پيوست«عنوان 
. گفتـار متـرجم انگليسـي اسـت    همچنين اثر داراي يك پس. باشدچنين و رستگاري مي

بـا  . است و نه ايتاليـايي الزم به يادآوري است اين اثر از انگليسي به فارسي ترجمه شده
ترجمة محمدرضا  اجتماع آيندهشود همين كتاب حال، آنچه در اين مقاله بررسي مياين
داد نـو و بـا شـمارگان    ، در قطع رقعي، توسـط نشـر رخ  1389رباني است كه در سال ق

  . استروانة بازار شده114و تعداد صفحات  1400
  
  آگامبنفكري جورجو  علمي و خاستگاهدربارة فعاليت. 3
معاصـر و  شـده نظريـة انتقـادي   هاي شـناخته ، يكي از چهره) -1942(جورجو آگامبن   

محتـوا  انسـان بـي  : ترين آثار آگامبن به قرار ذيل اسـت مهم. باشدمي نوفكري چپسنت
اين كتاب توسط پويا ايماني بـه  ) (1978(تجربه دربارة ويراني كودكي و تاريخ، )1970(

-زبان و مرگ در بـاب ،  )توسط نشرني چاپ ترجمه شده است 1390فارسي و در سال
 1391اين كتاب توسط پويا ايماني به فارسي ترجمه و در سـال ) (1982( 1منفيتجايگاه

 ،)حاضـر كتاب) (1990( آينده، اجتماع)1985( نثرايده، )توسط نشر ني چاپ شده است
هاي ابتدايي كتاب فوق در قـانون  بخش) (1995( برهنهحاكم و حياتقدرت: هوموساكر
رجمه مراد فرهادپور و اميد مهرگان، در گزيده مقاالت آگامبن و ديگران با ت: و خشونت

داد نو منتشر شـده  توسط رخ 1389توسط نشر فرهنگ صبا و سپس در سال  1386سال 
-1983(جستارهايي در فلسفه  ها، توانش)1996( مطالعاتي در پوئتيك: شعرپايان )است
نشر اين كتاب توسط ) (1996(هايي در باب سياست يادداشت: هدفوسايل بي ،)1996

، )منتشـر شـده اسـت    1387چشمه و به ترجمه اميد مهرگان و صـالح نجفـي در سـال    
تفسيري بر نامه : ماند، زماني كه باقي مي)1998(شاهد و بايگاني : هاي اشويتسبازمانده

اين كتاب توسط نشر رخـداد  ) (2002( انسان و حيوان: امر گشوده ، )2000(به روميان 
، )2003( اسـتثنايي ، وضعيت)منتشر شده است 1394سال  نو و به ترجمه ياسر همتي در

ايـن كتـاب   () 2006(، و آپـاراتوس چيسـت؟ و مقـاالت ديگـر     )2005( هازداييتقدس
، ملكوت )منتشر شده است 1389توسط نشر رخداد نو و به ترجمه ياسر همتي در سال 

و كار خدا ) 2009(ها ، برهنگي)2008(درباره روش : چيز، امضاي همه)2007(و جالل 
)2012 .(  

رسد آگامبن از ميان متفكرين پـيش از خـود و همچنـين معاصـرين،     در ابتدا به نظر مي
و ) هستي و زبان(، هايدگر )به ويژه در بحث توانش زباني انسان(بيش از همه از ارسطو
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) امر سياسي و وضعيت استثنايي حاكميـت (اشميت ، كارل)بازگشت ابدي(والتر بنيامين 
-قدرت و زيست(فوكو و ميشل) سياست و اجتماع(آرنت ، هانا)الهيات(رسول  و پولس
ميلـز، سـه چهـره در تـاريخ فلسـفة غـرب       به گفته كاترين. تاثير پذيرفته است) سياست

هايـدگر و  ارسـطو، مـارتين  : هستند كه تأثيري دائمي و بنيادين بر انديشة آگامبن داشتند
هاي مهم و تأثيرگذار بـر رونـد   ا نيست كه اينان تنها چهرهمعنالبته اين بدان. والتر بنيامين

تـوان از فيلسـوفان ديگـري چـون     در كنار اين متفكران، مـي . اندكار فكري آگامبن بوده
هـاي ادبـي و شـاعران    ، يـا چهـره  )مورخ هنـر (واربورگ كانت، هگل، نيچه، آرنت، ابي

مفهـومي كـه   امـا چـارچوب  . بـرد  ايتاليايي نظير دانته و كاپروني و بسياري ديگر نيز نام
كند تا حدود زيادي از ارسطو اخذ شده، و رهيافت او به مسائل آگامبن درون آن كار مي

اصل اگر يك. هاي هايدگر و بنيامين استاي از انديشهپيچيدهتركيبياد شده هم حاصل 
اسـت  گردد؛ آن اصل عبارت باشد كه بتوان گفت تفكر آگامبن حول آن ميوجود داشته
گيـري بـين   دارد و قـادر بـه انتخـاب و تصـميم    حيواني كه زبـان انسان به مثابهاز تعريف

-اش در كتاب سياست ارسـطو آمـده  و نادرست است، همان تعريفي كه تفصيلدرست 
-آورد، اما نه بـه ايـن  اين طرز فكر، معيار و ميزاني براي انديشة آگامبن فراهم مي. است

در واقـع،  . كنـد چرايي در نفس آن نمـي وپذيرد و هيچ چونيمعنا كه او دربست آن را م
حيواني گرفته، تعريف انسان به عنوانآگامبن به كمك شيوة انديشيدني كه از هايدگر وام

-حقيقي و بنيادين) ethos(را همانند شمشير دو لب، هم حجابي بر اتوس ) ناطق(زباني 
. دانـد آدمي مـي تر از سرشتتر و بنياديبرگشاينده راهي به سوي فهم اصيلانسان و هم
-آدمي را زباني مـي ويژه در طرز فكري مشهودتر است كه سرشت و طبيعتاين نكته به

آگـامبن، بـه ويـژه در آثـار متقـدم او،      كه تأثير هايدگر بر كل كـار فكـري  در حالي. داند
است كـه  رود، اغلب اين بنيامين محسوس است و راهنماي روش تحليل او به شمار مي

بـه عبـارت ديگـر،    . آوردابزار مفهومي الزم جهت حل مسائل روز را براي او فراهم مي
آورد كـه بـه   و تناقضاتي را فراهم مـي  آپورياهابر  اُپوريكبنيامين ابزار الزم براي غلبة 

  ). 14-15: همان(مدرن و سرمايه مصرفي آن است باور آگامبن بنيان خشونت دموكراسي
هاي خود در باب زبان و هستي را مـديون  گامبن بخش اعظمي از انديشهبه هر حال آ   

-كه به گفتة خود او توضيح پيوند ميان زبان و مرگ بدون روشـن تا جايي. هايدگر است
مـرگ،  ي»قوه«زبان و هم ي»قوه«هم. ممكن نيست) the negative(كردن مسألة امر منفي 

مثابه مأوايي مشحون و آكنده از منفيـت را  گاه آدمي به ترين اقامتترين و شخصياصلي
البته از نظر آگامبن، طرح موضوع منفيت در نـزد  ). 53: 1391آگامبن، (سازند آشكار مي
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شـود، از  و هستي در انديشة هايدگر به نهيليسم منجر مي] مونولوگ[هگل و پيوند زبان 
زدايـي  طريق به سوژهنرو او درصدد است تا وجه اثباتي به اين قضايا ببخشد و از اياين

ي ، آگامبن از منظـر هسـتي شناسـانه   اجتماع آيندهرسد در كتاب به نظر مي. خاتمه دهد
آگـامبن پاسـخي بـه    شايد بتوان گفت؛ فلسـفة . بردهايدگر براي مواجهه با زبان بهره مي

-در نزد ليبـرال ( تجربه زدگي و ويرانيهايي است كه به زعم وي، در اثر علمسرگشتگي
  . استزباني شكل گرفتههاي سلبيو جنبه) ها
هـاي دريـدا   رسد كه آگامبن، نظريات خود را در تقابـل بـا انديشـه   چنين به نظر مي  

به شدت بـه  » )Deconstruction(شكنيشالوده«اوال، دريدا با مطرح كردن . كندمطرح مي
تـر  آگامبن متكفـري كـم  گرايي تمايل پيدا كرده، ولي در مقابل، نفي، راديكاليسم و نسبي

شكني فعاليتي انجام شـده از سـوي متـوني    چنانچه در نظر دريدا، شالوده. راديكال است
. كنند اذعان كننـد است كه در نهايت بايد همدستي نسبي خود با آنچه را كه محكوم مي

شكني ديگر، ترين خوانش آن است كه گستره خود را موقتاً در معرض يك شالودهدقيق
ترتيـب،  بدين). 84: 1388نوريس، (شكني مفاهيمِ كاركردي خود قرار دهد لودهيعني شا
گونـه  كنـد و هـيچ  شكني دريدا هرگونه ارجاع دائمي به متن و مركز را طـرد مـي  شالوده

در مقابل آگامبن معتقد اسـت ايـن شـيوه    . پذيردخوانش مسلط، واحد و اليتغيير را نمي
. نهدبر آن مي» آپوريا«شود كه وي نام شخصي ختم ميحل مفكنيِ دريدا به نفي راهبنيان

از . مطرح كـرده اسـت  » آپوريا«را در مقابل همين » اُپوريا«رسد آگامبن مفهوم به نظر مي
اسـت، در  ...سـرانجامي، نفـي سـعادتمندي و    نظر آگامبن،آپوريا متضمن سرگشتگي، بي

مهـم تـر سـعادتمندي انسـان      حل مشخص و از همهمقابل اُپوريا به دنبال پيدا كردن راه
  . است

متفكـري  ) در مقايسه با دريـدا (تفاوت ديگر انديشه آگامبن و دريدا اين است كه آگامبن
در طرف مقابـل، دريـدا بـيش از همـه چيـز بـه تغييـر و        . كارتر استبه نسبت محافظه

ـ . اين مسأله به شدت مورد انتقاد آگامبن است. انديشدسازي ميدگرگون ل، به تعبير روي
به طـور  ). 39: 1388رويل،(است }مركزيت{سازي آندغدغه دريدا، توصيف و دگرگون

امـا آگـامبن معتقـد اسـت در هـر      . خالصه بايد گفت در انديشه دريدا توقف معنا ندارد
كوشـيم زمـان را تفسـير و تعريـف كنـيم،      تعريفي از زمان، در هر گفتماني كه در آن مي

مانـد كـه   اين بـدان مـي  . شوددر آنها استحاله نميزمان ديگري نيز مورد بحث است كه 
كنـد كـه   اي را ايجاد مـي گويد، زمان اضافهكند و سخن ميآدمي تا آن ميزان كه فكر مي

توانـد در آن،  زمـاني كـه انسـان مـي    . شـود مانع انطباق كامل او با زمان گاهشمارانه مـي 
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چنين به نظر مي رسد كه ). a،1394 :149آگامبن(هايش را خلق كند تصويرها و تعريف
خواهد به هدفي برسـد و  اين توقف در انديشه آگامبن، همان توقف زماني است كه مي

آگامبن، نفي، شالوده شكني و سلبيت مطلق در انديشه دريدا را . بنابراين سرانجامي دارد
  .شود و سرانجام خاصي نداردداند كه به نهيليسم منجر مينظير همان چيزي مي

  
  اثرمحيطي و بيروني در تدوين متنر عواملتأثي. 4
هاي متفاوتي در زمانه آگـامبن و همچنـين قبـل از وي وجـود     رسد جريانبه نظر مي   

هاي مهم يكي از اين جريان. داشتند كه هر كدام به نحوي بر انديشه وي تأثيرگذار بودند
داد و ايـن  مـي توجـه نشـان   » تفـاوت «است كه بيش از همه به مسأله » پست مدرنيسم«

ها، بيشـتر  مدرنبه طور خالصه از منظر پست. مسأله در انديشه آگامبن نيز تأثيرگذار بود
شان را تغيير دهند، توانايي براي انتخاب آزادانـه سـبك   هاي زندگيتوانند سبكمردم مي
گيبينـز و برومـر،   (اي كه فرد دوست دارد و نيز توانايي براي تغيير سبك زندگي زندگي
ها از آرمان شهرهايي كه وعـده سـعادت و خوشـبختي را    معنا، انسانبدين). 102: 1381
چنانچه آگـامبن  . خيزددهند، بيزار شده و خود به دنبال تغيير وضع موجود بر ميسر مي

با تأثير پذري از همين جريان معتقـد اسـت ايـن عقيـده متـداول كـه مطـابق آن، زمـان         
-ما عادت كرده. شود، به روشني دروغين استقق مياي دور محمسيحايي تنها در آينده

اما قضـيه كـامالً بـرعكس    . ايم بشنويم كه زمان رستگاري متعلق به آينده و ابديت است
  ).a،1394 :160آگامبن(است 

هاي تأثيرگذار بر انديشه آگامبن، جرياني است كه شـيوه  همچنين يكي ديگر از جريان  
. كشدوان بهترين شيوه اداره ساير جوامع به چالش ميداري غربي را به عنزندگي سرمايه

داري غربي و سيطره علم و شود كه شيوه سرمايهرو مطرح ميانتقادات اين جريان از آن
گرايـي،  بنابراين يكي از گرايشات عميق تاريخ. انجامدژه مي اقتصاد به نفي كنشگري سو

گويـد، محـو كـردن    ت سخن مـي اي كه با تاريخ وحدت يافته اسهنگامي كه بنام سوژه
اين جريان به يـك نحـو بـر انديشـه     ). 143: 1380تورن،(ها يعني كنشگران است سوژه

چنانچه وي معتقد است در زمانه حاضر آنچه بـيش از همـه   . آگامبن اثر زيادي گذاشت
در همـه  » قـانون «شود، وجود شمشيري سهمگين بنـام  به نفي كنشگري سوژه منجر مي

سازي مقايسـه  قانون را با اتهام آگامبن،. كندكنشگري سوژه را محدود ميهاست كه زمينه
بـه  . كند و معتقد است كه اين قوانين چيزي جـز اتهامـات پيچيـده و مـدرن نيسـتند     مي

عقيده آگامبن، سازوكار قانون شامل اين است كه به فرد متهم بقبوالند كه اتهام، گويا از 
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كند، و اين كه گويا ا دادگاه چيزي را از او مطالبه ميو گوي. قبل براي او مقدر شده است
  ). b ،1394 :180آگامبن(اي در جريان است كه به او ارتباط دارد محاكمه

ترين جريان تأثير گذار بر انديشه آگامبن، جرياني است كه هـم خـود را   سومين و مهم  
انتقـادي و مخصوصـاً   صرف نقد عقل مدرن كرده است و بيش از همه در نزد متفكـران  

اين متفكران به طور خالصه بر ايـن باورنـد   . اصحاب فرانكفورت نشو و نما يافته است
ساز توتاليتاريسم مدرن شـده اسـت كـه    كه پيوند ميان عقل، حقيقت، علم و قانون زمينه

از نظـر  . هاسـت روح بر همه انسانانتهاي آن سيطره همه جانبه عقل و علم و زندگي بي
اي شـدن انسـان   توتاليتاريسم جديد كه بـه ذره (اين رويكرد، اين شيوه ارزيابي مدافعان 

دهد جز آشكارسازي هرچه بيشتر ايمان راسخ بـه حقيقتـي   كاري انجام نمي) منجر شده
... هاي زمان و مكان، آن را استوارانه در اختيار دارنـد زماني كه به رغم فراز و نشيب-فرا

گيرند، آنها را بـا عقيـده خودشـان    شان را بر ميه تاريخيهايي جدا شده از زمينبرداشت
آنكـه توانـايي درك نقـش    كننـد، بـي  سنجند و سپس به پذيرش يا ردشان بسنده مـي مي

همانگونه كه مؤمنان، صرفاً بر مباني حقيقت جاودان وحي، . تاريخي آنها را داشته باشند
كنـد  و شـهيدان جـدا مـي    هيچ نـوع ديگـري از دادرسـي، منحرفـان را از فرزانگـان     بي
محـوري و پيونـد آن بـا علـم و تجربـه،      ديگر، عقـل به عبارتي). 83: 1393هوركهايمر،(

هـا  سازي تبعيض ميان انسـان كند كه اين مسأله به عاديايجاد مي» گونهكاست«مرزهايي
رسد كه آگامبن با تأثيرپذيري از اين جريـان، يـك روش   چنين به نظر مي. شودمنجر مي

مدرن، در گذشته و زمانه» مرزبندي«گيرد تا از اين طريق ميان مقوله ي در پيش ميتاريخ
به عقيده آگامبن، در گذشته، مرزهاي روم داراي يـك وجهـه مقـدس    . شباهتي پيدا كند

-گرفت يا از محدوده معهود فراتـر مـي  حد كه اگر شخصي آن را ناديده ميبود، تا بدان
شد و هركسي بي آنكه مورد پيگـرد قـانوني واقـع    ميرفت، به عنوان يك ساكر شناخته 

اح   . بودشود، مجاز به كشتن او مي به هر حال اينها داليل روشني هستند كه اهميـت مسـ
چه در قانون مدني و چه در قـانون عمـومي امكـان تشـخيص حـد و      . دهدرا نشان مي

مـرزي، مشـروط   ها و نهايتاً حلّ و فصل اختالفات مرزهاي مجزاسازي و تعيين سرزمين
به همين دليل از آنجـا كـه مسـاح، مرتبـه واالتـري      . هاي مخصوص قانوني بودبه روش

كرد، از او همـواره بـه   نسبت به قانون داشت و كسي بود كه مرزها را تثبيت و تعيين مي
چنين به نظر مي رسـد  ). b،1394 :183-182آگامبن(شد عنوان خالق قانون نام برده مي

هـاي  اند، بلكه به شيوهها نه تنها در عصر مدرن از بين نرفتهاين مرزبنديدر نزد آگامبن، 
اي داري جديـد، گونـه  بنـابراين جامعـه سـرمايه   . تري در جريان هستندپيچيده و غامض
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هـايي اسـت كـه بـا مرزبنـدي سـنتي       ساالري است و به دنبـال روش جديد از اشرافيت
هـايي كـه   هـايي ديگـر، روش  در قالـب هاي اشـرافيت  متفاوت است؛ يعني انتقال روش

 .)144: 1393فوكو،(برد اشرافيت براي نمايش و حفظ تمايز طبقاتي خود به كار مي
-شود و آنان منتقـد وضـعيت  البته دامنه انتقادات اين جريان به همين موارد محدود نمي

رو اند و معتقدند اين وضعيت، مانع تكثـر و تنـوع اسـت و از ايـن    داريفرهنگي سرمايه
زمـاني، بـه   نمايـد؛ در هـيچ  آگامبن نيز اعالم مـي . ساز را پديد آورده استنظمي همسان

از نظر . مورد استفاده قرار نگرفته است -تر بدن زناز همه مهم -امروز، بدن انسانشدت
داري از سر تا پاي بدن توسـط تكنيـك تبليغـات و محصـوالت     وي، در فرهنگ سرمايه
تجربـه و  همچنين وي از ويرانـي ). a،1389 :65آگامبن(ه است كااليي به تصوير در آمد

-ورو در جسـت نالـد و از ايـن  زدگي و تكنولوژي در سيماي تفكر غرب ميسيطرة علم
ها فراهم آورد و به منظور ارائـة  اي است كه بنياني مشترك براي فهم هويتجوي تجربه

-حاضر ويراني يـا غيـاب   كند كه مشخصة عصرمفهومي تازه از تجربه، نخست ادعا مي
در «تـوان  پا افتادگي و ابتذال زندگي هرروزه را نمـي تجربه است، كه به موجب آن پيش

تـوان آن را از سـر گذرانـد يـا بـه نحـوي تحـت        تجربه كرد، بلكه تنها مي» گوهر خود
مـدرن و متعاقبـاً   به اعتقاد او اين وضعيت تا حدي نتيجة ظهور علم. تاثيرش قرار گرفت

رسـد  بـه نظـر مـي   ). 40: 1393ميلـز، (بين سوژة تجربه و سوژة شـناخت اسـت   شكاف 
-صدا و همفرانكفورت همآگامبن در انتقاد از علم زدگي و تكنولوژي با اصحاب مكتب

همـانيِ  ايـن داري چنانچه آدورنو و هوركهايمر معتقدند در فرهنگ سـرمايه . عقيده باشد
كه گوناگوني و تكثـر كيفيـات را محـو    ذهن و همبسته آن، يعني وحدت طبيعت، است 

-ها پيش، فلسفه مـي به نظر آدورنو، ازمدت). 40: 1384آدورنو و هوركهايمر، (سازد مي
يـا   اصل نخسـتين برعكس، به يافتنِ . بايست كه رسالت خود را درك كندتوانست و مي

-Adorno, 1973: 143(سرچشمه بسنده كرد، و مناديِ همساني و كليتـي دروغـين شـد    

144 .( 
رسد چنين وضعيتي در زمانه آگامبن و همچنين قبل از وي باعث شـده تـا   به نظر مي   

ژي يا مكتبي كه درصدد رسيدن بـه اتوپيـا اسـت،     آگامبن، با سر سپردگي به هر ايدئولو
باره بايد گفت انتقاد آگامبن به اتوپيا، بيش از هر چيز متوجـه نظـم   يندر ا. كندمخالفت 

راند و ها را در سايه تسلط عقالنيت به حاشيه ميداري است كه تفاوتسرمايه مدارعقل
اي در حد كمال نه تنها خيالبافي، بدين معنا تصور جامعه. حتي درصدد نابودي آن است

تواند ميـان آنچـه رقيبـان بـه عنـوان      عقل در زندگي سياسي نمي. بلكه بي سروته است
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هـايي  زيرا هر انتخابي، نه تنها سود، بلكه زيان. اردكنند، تمايز بگذخوب و بد عرضه مي
). 45: 1390كوكاتـاس،  (افـزا باشـند   آورد كه ممكن است غم انگيـز و محنـت  به بار مي

مدار غربي، حتي اگر سراسر مبتني بر انباشت تجـارب عقالنـي   بنابراين دموكراسي عقل
-مبن نظـم نـوين سـرمايه   بر اساس نظر آگا. بار استبشري باشد، نه مطلوب، بلكه زيان

اي شـده اسـت كـه    خانـه داري با پيوند ناميمون خود با دموكراسي، تبـديل بـه نمـايش   
ها و تجارب تر، حذف تفاوتاز همه مهم. اي خاص استتريبوني براي تبليغ منافع عده

اي شده است كه بـراي  ساز تبديل به عارضهاصيل كودكي در اثر تسلط اين نظم همگون
قانون مبتني بر تسلط دولـت در  (بايست به حوادث و تجارب ضد قانوني ميفرار از آن 

اي بســياري از هــاي كليشــهبنــابراين بــه رغــم حــرف. اميــدوار بــود) هــاهمــه عرصــه
-به نظر مي ).80: 1388رويل،(سياستمداران، دموكراسي همواره يك وعده خواهد ماند 

داري، بـه وضـوح   عاصـر سـرمايه  ممدرن و فرهنگدر نقد عقالنيتآگامبن رسد نظريات
هرچند مواضع آگامبن بيش از همه به والتر بنيامين . متأثراز هايدگر و والتر بنيامين است

گويي چيزي آشـنا بـا مـا، اطمينـان     تجربه، بنيامين در عصر ويرانيبه عقيدة . شبيه است
در نتيجـه  . تتوانايي مبادله تجربيا: ترين چيزي كه با ما بود از ما گرفته شده استبخش

آگـامبن هـم   ). 202: 1366بنيـامين، (ما هيچ اندرزي براي خود و يا براي ديگران نداريم 
-ها و اقـوال جايگزين شدن مثَل: كشدواسطه پيش ميتجربة بيهايي از اين ويرانينشانه

هـا و زائـران   ، يا اين واقعيت كه امروزه مسافران، توريسـت )slogan(»شعار«حكميانه با 
كـردن، بـا   هـاي تـاريخي را، بـه جـاي تجربـه     مي دهند بناهاي مقدس يا مكـان ترجيح 

چه ) Erfahrung(پرسد در برابر اين استحالة تجربة سنتي بنيامين مي. ثبت كنند» دوربين«
اگـر فرهنـگ مـا از تجربـه     «وجـود دارد؟  » تازه«اي بايد كرد؟ چه امكاناتي براي تجربه

پاسخ بنيامين به اين وضعيت، تنهـا واكنشـي   » محروم شده، ديگر ارزش آن در چيست؟
ناپـذير و زنـده از خـود    توانيم در برابر محو شدن تدريجي تجربة تبادلكه از نظر او مي

كارانـه و  نشان دهيم، نه پشت كردن به مظاهر تمدن و جامعة صنعتي يا حسرت محافظه
ين اما نه خشـونتي  بربريت بنيام. است) barbarism(» بربريت«بازگشت به طبيعت، بلكه 

دادن بـه  سنت، بـراي امكـان  ها و نفايسآنارشيستي و وحشيانه است و نه ويراني گنجينه
-هاي ايتاليايي بـراي ويـران  مانند فراخوان فوتوريست(تازه ظهور هنر و فرهنگي يكسره

-ي كه بنيامين، سال»بربريت«همچنين اين واژه را نبايد با ). هاي بزرگ اروپاكردن موزه
هـيچ سـندي از تمـدن    «:نهاده هفتم(، از آن ياد كرد »هاي فلسفة تاريخنهاده«بعد، در  ها

در واقـع،  » جديـد بربريت«اين . يكي بگيريم) »حال سند بربريت نباشدنيست كه در عين
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ها و قراردادهاي تحميلي نظام سنت اسـت،  رهايي از بار سنت گذشته و آزادي از عرف
-نخستين كتابش، با عنـوان ارزيـابي دوبـارة   آگامبن، در پايانچيزي كه يعني تقريباً همان

-a،1390 :19آگـامبن (بيند اش را در آثار كافكا ميكند و نمونة عاليسنت از آن ياد مي
18 .(  

هاي متفاوت، در نهايت بر مساله زبان رسد آگامبن با تأثيرپذيري از اين جريانبه نظر مي
غـرب  آگـامبن معتقـد اسـت زبـان در فلسـفة     . نمايدو انسان در فلسفه غرب تمركز مي

وي اين نكته را در كتـاب  . استدر انسان تعريف شده] ذاتي[يا قابليتي » قوه«همواره به 
-به هايدگر و هگل پـيش مـي  بحثي راجعدر باب جايگاه منفيت در خالل: زبان و مرگ

-سلبي مـي ت يا حيثاز نظر وي هر دوي اين متفكران زبان را بر بنياد نوعي منفي. كشد
آگـامبن، ابتنـاء يـا    به زعم. كندياد مي» )voice(آوا «فهمند؛ او از اين بنياد منفي با مفهوم 

دهد؛ و اين يعنـي  يابي زبان در منفيت، ماهيت انسان را به هيچ يا نيستي تنزل ميشالوده
-آواي(لة آوا كنـد؛ مسـأ  آگامبن با انتقاد از هايدگر اعالم مـي ). 10: 1393ميلز،(نهيليسم 
توان در انديشه هايدگر به بحث گذاشـت، زيـرا او بـا تعبيـر انسـان بـه       را نمي) حيواني

ناطق يـا موجـود   دازاين، حيوان. گذارددازاين، ضرورتاً موجود زنده را از بحث كنار مي
اي اي كه زبان دارد نيست؛ برعكس، اين تعريف آشكارا به همان مفهوم متـافيزيكي زنده

: 1391آگـامبن، (اش را با آن حفظ كنـد  شود كه هايدگر سعي دارد فاصلهه مينسبت داد
بندي آغازين فونه و لوگوس را از طريـق  جا كه مفصلاز آن» آوا«بنابراين ساخت ). 154

غربـي يكـي از   دهد كه فرهنگبخشد، به الگويي شكل مياين منفيت مضاعف تحقق مي
رابطه و گذر ميـان طبيعـت و   : كندو تبيين مياش را به كمك آن تفسير ترين مسائلمهم

مدرن هم از اين تقسيم بـه  شناسيحتي زبان. و لوگوس] phusis[فرهنگ، ميان فوسيس 
چنـان كـه در واپسـين آثـار     هم(كند عنوان شكاف پر نشدني ميان النگ و پارول ياد مي

پردازند، انساني ميسوسور، و نيز  در آن دسته از آثار بنونيست كه به داللت دوگانة زبان
  ).211: همان) (مشهود است

-وي منتقـد دموكراسـي  . رهـايي اسـت  اساس شايد بتوان گفت؛ آگامبن به دنبال بر اين 
-شـكل «يا » شادمانهزندگي«است كه مصرفي و حاكميت سياسي در غرب مدرن، جامعة

يافـت ممكـن بـه    آگامبن معتقد است امروزه، تنها ره. ها گرفته استرا از انسان» زندگي
زيرا . مسألة تجربه، اذعان اين واقعيت است كه داشتن تجربه ديگر براي ما ممكن نيست

اش را نيـز  اش محروم شده، تجربـه نامهمدرن، همانطور كه از امكان نوشتن زندگيانسان
هـا شـايد از   مدرن از داشـتن و انتقـال تجربـه   در واقع ناتواني انسان. داده استاز دست
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كـه  به اين دليـل ). 54: همان(تواند دربارة خود ادعا كند هايي باشد كه او ميقينمعدود ي
كه زبان نه رسد، به طوريبه واپسين مرحلة خود مي شخينا، جداسازي 2نمايشدر جامعة

كنـد؛ يـا بـه    شود، بلكه ديگر چيزي را آشكار نميتنها در گسترة خودآييني برساخته مي
در زبان، چيـزي از خـدا، از   . كندبودگي تمام چيزها را آشكار ميعبارت بهتر، زبان هيچ

هاي اقتصادي و گسـترش  حتي بيشتر از ضرورت. جهان، يا امر آشكار شده وجود ندارد
هاي جهان خاكي را به سوي يك تقدير مشـترك واحـد سـوق    تكنولوژيكي، آنچه مليت

گـاه  هـا از اقامـت  ة انسـان كـردن همـ  زباني است؛ يعنـي آواره دهد، بيگانگي از هستيمي
رسد آگامبن بـيش از هـر چيـز بـه     به نظر مي). a،1389 :88آگامبن(شان در زبان حياتي

حـال،  امـا بـا ايـن   . شـود دنبال تجربه اصيل است؛ تجربه اصيلي كه در كودكي يافت مي
هاي ذاتـي،  مان ملموس است كه از دورن صافي نظامي از ايدهتجربه ما فقط زماني براي

-بـدين ). 105: 1388هارلنـد،  (شده گذشته باشد هاي فرا فكنهاي پيشين با افقمقولهيا 
چـه مـانع از   بنـابراين، آن . تاريخي عصر خودمان استسان انزواي شخينا مبين وضعيت

دارد پذيري است؛ آدميان را همان چيزي از هم جدا نگه مـي شود نفسِ ارتباطارتباط مي
همچون روانكاوي در (ها ها و دم و دستگاه رسانهليستژورنا. بخشدشان ميكه وحدت

ايـن قسـم بيگـانگي    ] ادارة[جديـد بـراي   برسازندة دستگاه روحانيتي) خصوصيساحت
آگامبن(ها است زباني انسانسرشتb،1390 :86 .(  

سياسـي  انسـاني در عرصـة حيـات   يافتن زنـدگي آگامبن، تقدسمسألة بعدي در انديشة  
آگـامبن سررشـتة   . يونـاني دارد  بيـوس است كه به نظر وي ريشـه در همـان اصـطالح    

يـابي  كند و معتقد است در عصر مدرن، برتـري زندگي را تا ارسطو دنبال مييافتنتقدس
) فونـه (طبيعـي  رفـتن حيـات  به قيمت فراموشي و به محاق) مدنيحيات(سياسي زندگي

غـرب  است كه ارسطو براي فلسفه و زنـدگي سياسـي   همان ميراثياست و اينتمام شده
كه از چه اين). b،1389 :79آگامبن(اين ميراث متضمن آپوريا است . جا گذاشته استبه

. واحدي نداشتندفهميم، واژة باستان براي آنچه ما از واژة حيات مينظر آگامبن، يونانيان
، )zoe(زئو: جستندمايز سود ميشناسي متآنان از دو واژه به لحاظ معناشناختي و ريخت

حيوانات، آدميان، (زنده زيستن بود و مشترك ميان همة موجوداتكه مبين واقعيت سادة
واحـد  فرد يا گروهزيستن مختص به يك، كه بر شكل يا نحوة)bios(، و بيوس)يا خدايان

اسـت  دههاي مدرن، اين تقابل به تدريج از قاموس لغات ناپديد شدر زبان. داشتداللت
، ديگر از )zeology(و زئولوژي) biologhy(هست، نظير بيولوژيكه هنوز همجاييو آن(

آن عنصر ؛ فقط يك اصطالح وجود دارد براي توصيف)كندجوهري حكايت نميتفاوتي
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مفروضي كه مجزا ساختنِ آن در هريك از اشـكال متعـدد حيـات    مشترك از پيشعريانِ
باستان، ميان بيوس و زوئـه  يعني يونانيان). b،1390 :15آگامبن(پذير است همواره امكان

دانسـتند،  ها و خدايان مـي تعميم به حيوانات، انسانشدند و زوئه را قابلتفاوت قائل مي
-حيـات يـابي به باور آگامبن، اين تقدس. كردندشهر محدود مي-ولي بيوس را به دولت

موضوع در فرهنگ ما آن چيزي است كه  ناپذيري است؛ اينسياسي داراي تبعات جبران
را كوشـند تـا آن  بشر مـي معني حقوقهاي بيانسان و اعالميهزندگيجزم رياكارانة تقدس

 sacer: روم اسـت به معناي موردنظر در قـانون ] مقدس[ sacredجا، در اين. پنهان سازند
تـوان او را قربـاني   كه نمـي شد، كسيانسان بيرون رانده ميبود كه از جهانكسي) ساكر(

تـر،  به عبارتي سـاده ). a،1389 :92آگامبن(توان بدون قتل نفس او را كشت كرد، اما مي
شـهر يونـاني بودنـد و تـا بـه      -خدايان و حيوانات هميشه پشت درهاي بيوس و دولت

  . را پيدا نكردندامروز نيز اجازة ورود به آن
كنـد،  مفـاهيم اصـلي آن را نقـد مـي    مـدرن و  داريآگامبن پس از اينكه جامعة سـرمايه  

. ها هديه بدهدرا به انسان» رستگاري«و » شادمانهزندگي«حلي است كه درصدد ارائة راه
-سياست بر مباني تجربـة جايگزيني زيست: تر، دغدغة آگامبن اين استبه عبارت ساده

-سياست و گسستن پيوند نـاميمون سياسـت  شهري از مفهوم-زباني به جاي تلقي دولت
خـود را بـه همـين منظـور بـه      » آيندهاجتماع«وي . مدرن با قانون و خشونتدموكراتيك

  .گذاريمرشته تحرير درآورد كه ما در اين نوشتار آن را را به بوته نقد مي
  
  اثرمروري بر ساختار و محتواي. 5

كـه  شايد در نگاه نخست كتاب اجتماع آينده مبهم و از گونه متون پسامدرن تلقي گردد 
رسد نويسنده در اين كتاب به دنبال پاسخ به ايـن  اما به نظر مي. باري به هر جهت است

چـرا و چگونـه عصـر مـدرن بـا بازتوليـد قـدرت، قـانون، دولـت و          «پرسش است كه 
هاي متعين و مفروض، تجربه انساني را ويـران كـرده اسـت و در يـك كـالم      فراروايت

بر اساس چنين پرسشـي  » از بين رفته است؟چگونه در عصر مدرن زندگي سعادتمندانه 
  . توان قطعات بريده آگامبن در اين كتاب را نظم بخشيداست كه مي
كـه در آن زنـدگي خواهـد    ) انسـاني (آينده و موجودي از اجتماعاول، مقاله نويسنده در

تنها اصطالحي كه در ... خواهد بود»هرچه «آينده، موجود  موجود«: گويدكرد، سخن مي
كنـد، صـفت   هـاي ديگـر را محـدود مـي    مانده و معناي واژهموردي ناانديشيده باقيهر 

quodlibet ]بـه معنـاي   » هر چـه «معمولي اين اصطالح به ترجمة. است] هر طور، هرچه
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، به يقين صحيح است، امـا صـورت التينـي آن    »به طور يكسان، اهميت ندارد كه كدام«
 quodlibet: گويدكامالً بر عكس آن را مي ens ]موجـودي نيسـت كـه    "] موجود هر چه

التـين  زبـان . اسـت  "مهـم است كه هميشهموجودي"بلكه  "اهميت ندارد كه كدام باشد،
بـا  » هرچه«. موجود هرچه نسبت آغازيني با ميل دارد. داردارجاع)libet(هميشه به اراده 

يعني، نسبت به يك (رك مشتتفاوتي آن نسبت به خاصيتتكينگي ارتباط دارد، نه در بي
طـور كـه   ، بلكـه در همـان  )بـودن بودن، مسلمانبراي مثال، قرمز بودن، فرانسوي: مفهوم
شود كه شناخت را بنابراين تكينگي از برهان دو وجهي دروغيني رها مي. بودن آنهست

كلـي، يكـي را انتخـاب كنـد     ناپـذيري فـرد و معقوليـت   سازد تـا بـين وصـف   وادار مي
-شـكني، بـازي  بيان جديدي از ساخت» هرچه«تر، سادهبه عبارت). a،1389 :27آگامبن(

-مولـد اصـلي خاصـيت   (شكني است كه معياري به نـام قـانون، دولـت   آفريني و تقدس
بنـابراين  . انديشـد گونـه كـه هسـت مـي    انسـاني آن پذيرد و بـه هويـت  را نمي) مشترك

) همسـاني (اشـكال هويـت  حكايت از وجودي دارد كه در برابـر تمـامي  » هرچهتكينگي«
-اش را يكسره از آن خود مي»بودن -زبان-در«اش و مشخصاً كند، و هستيمقاومت مي

همساني يـا  دهد كه ديگر بر هويتاجتماعي را ميامكان تشكيل» بودگي هرچهتك«. كند
  ). 195: 1393ميلز،(استوار نيست » تعلقشرايط مشخص«
) بـه ويـژه در دوران كـودكي   (انسـاني   زي تجربةرسد آگامبن به دنبال بازسابه نظر مي  

هـاي  حلي براي فـرار از نهيليسـم و سرگشـتگي عصـر مـدرن و فراروايـت      است تا راه
ذاتـيِ متافيزيـك غربـي بـه     در اثر نيهيليسـمِ اي كه سرگشتگي. ساز آن ارائه نمايدهمسان

. )a،1390 :54آگـامبن (اسـت كـرده مـدرن را ويـران  انسان) تاريخ( و تجاربوجود آمده 
اي بـه گونـه  ) گـرفتن -ها، جاياز ليمبو، نمونه(آگامبن اين وضعيت را در قطعات بعدي 

راهي براي عبور از آن نيسـت مگـر   از نظر آگامبن، . كندخالصه و كامالً پيچيده بيان مي
مشـترك  اي از زبان كـه ماهيـت  ، يعني نيل به آن تجربه»كودكيزبانيِتجربه«بازگشت به 

شـايد بتـوان گفـت؛    . اسـت » بودنهرچه«ناب ماهيتي يا امكانكه همان بي، انسانوجود 
مطلوبي است كه نسبتي بـا امـور مقـدس،    آينده به دنبال ترسيم جامعةآگامبن در اجتماع
شـده  معيارهاي پذيرفته(معين شدت به محتوياترو بهاز اين. شده نداردقانوني و پذيرفته

كنـد و بـه دنبـال رهانيـدن     قتصاد، قانون و دولت حمله مـي ، همساني، سيطرة ا)و قطعي
بيان جديـدي  » تفرد، آسايش و حالت«وي در قطعات اصل . ها از اين بندها استانسان

-ها را به بازي دعوت ميمنظور، انساندهد و بديناز زيست در عصر حاضر را ارائه مي
گانـه بـه تمسـخر گـرفتن     ههاي بچـ اش همانند بازيترين مشخصهاي كه مهمكند، بازي
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» تفـاوت «به مقولـه  » حالت«آگامبن در قطعه . مفروض استقانون، معيار و امور از پيش
دهد تا انسان را از امور مفروض رها سازد، اما ايـن موضـوع را بـيش از    توجه نشان مي

-دارد؛ در بازي، انسان خود را از زمان مقدس رها ميبيان مي كودكي و تاريخپيش  در 
). a،1390 :141آگــامبن(» ســپاردبــه فراموشــي مــي«زمــان انســاني را در دلســازد و آن

اي كامالً پوشيده به سياسـي  با تأثيرپذيري از ارسطو به گونه» بارتلبي«همچنين در قطعه 
توان با قلمـرو اقتصـاد، سياسـت و    كند مياما آگامبن تصور مي. بشر اشاره داردبون طبع

م به سوي پساسياستي نهـاد كـه در آن خبـري از قـانون، امـور      مقدسات بازي كرد و گا
در مقالة پنجم تحت » هرچه«بر اين اساس آگامبن با طرح . معين نباشدقطعي و محتواي

ثـابتي بـراي تعـاريف و    فـرض و ماهيـت  نيز به دنبال رد هرگونه پيش» تفرداصل«عنوان 
تفاوت يا نه توسط عدم» هرچه«ند ككه بيان ميچه اين. استاصيل و پذيرفته شدهمفاهيم

ها، بلكـه توسـط يكسـاني امـر مشـترك و امـر       مشترك با توجه به تكينيكساني ماهيت
-همانـا شـيء بـا تمـام    » هرچـه «. شودخاص، جنس و نوع، ذاتي و عرضي برساخته مي

-عدم. سازندها، هرچند، تفاوت را برنمييك از خصوصيتخصوصياتش است، كه هيچ
دهـد و پراكنـده   ها را فرديت مـي خصوصيات آن چيزي است كه تكين تفاوت در مورد

همـانطور كـه واژة درسـت و    . كندمي) quodlibetable(داشتني ها را دوستسازد، آنمي
ارتبـاط آن  /، و نـه همرسـاني  )زبان(چيزي است كه مشترك است مناسب نه تصاحب آن

ژنريـك  ه تفـرد يـك چهـرة   انسان نيز نصورت نيز چهرةاست، به همينچيزي كه خاص
چيزي كـه  هست، كه در آنآن چهرة هرچه: جزئي و تكيندادن خصلتاست و نه كليت

اســت، كــامالً نامتمــايز اســت اســت و چيــزي كــه خــاصبــه ماهيــت مشــترك، متعلــق
  ). a،1389 :43آگامبن(

از هـر چيـز بـه    در ايـن اثـر مانـدگار، بـيش     كه آگامبن نگارندگان بر اين استعقيدة   
در برابر سپهر قـانون، دولـت و اقتصـاد    سياست نظر دارد و به دنبال راهي براي مقاومت

-گرايي راديكال را در پيش مـي اي نسبيگونه» اخالق«وي در قطعه . گسيخته استلجام
-مـدرن نزديـك مـي   رسد در اين قطعه بيش از بيش به متفكران پستگيرد و به نظر مي

تاريخي يـا روحـي، هـيچ تقـدير     هيچ رسالتكند؛ مي اعالم چنانچه در اين قطعه. شود
. )٦١: مهـان (ها بايد وضع كنند يا تشخيص دهند منطقي وجود ندارد كه انسان

-داري، توجه وي را به كاالييسرمايهگرايي مفرطاثر، از مصرف انتقادات آگامبن در اين
اسـت كـه   آگامبن اينادعاي برانگيزانندة . كندجلب مي) مخصوصاً زنان(انسان شدن بدن

: اندي اين رسالت»هاي نادانستهقابله«دو پديدة فرهنگي دور از ذهن و به ظاهر نامحتمل 
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بيان » ديممحصوالت«چنانچه در مقالة بعدي ). 192: 1393ميلز،(تبليغات و پورنوگرافي 
ده مـورد اسـتفا   -تر بدن زناز همه مهم -انسانامروز بدنزماني به شدتدارد در هيچمي

قـرار نگرفتـه اسـت و بـه اصـطالح، از سـر تـا پـاي بـدن توسـط تكنيـك تبليغــات و            
آن بدنِ ارگانيك توسط مبادلةاصول اخالقي... كااليي به تصوير درنيامده استمحصوالت

زنـدگيِ اروتيـك   اسـت؛ صـميميت  كاالها مورد پرستش قـرار گرفتـه  با بدن، بدون ارگانِ
است بدن نيسـت، بلكـه   ن چيزي كه تكنولوژي شدهآ... استتوسط پورنوگرافي رد شده

بنـابراين وعـدة سـعادتي كـه ايـن آشـكارگي و       ). a،1389 :66آگامبن(تصوير آن است 
داري و آورد، امروزه بـه انقيـاد نمـايش سـرمايه    اي از آن را به ارمغان مينجات تن شمه

-آنچه به شكل درآمده، زيرا» اجتماعيسلطة مطلق شكل كااليي بر تمامي شئون زندگي«
  ).192: 1393ميلز،(انسان كه تصوير آن بوده است بدنيافته نه كااليي تقليل

كنـد  بيان مي» شخينا«ها را به بهترين وجه در مقالة در همين راستا، آگامبن نابودي سنت
نمـوده  را ويـران  ) experimenturn linguae(زبـاني  معاصر تجربةكه معتقد است سياست

ها و اجتماعات را مختل ها و اديان، هويتها، باورها، ايدئولوژيآن سنت است و به تبع
به طور خالصه آگامبن معتقـد اسـت قبـل از    ). a،1389 :88آگامبن(و تهي ساخته است 

زوئـه در  -انگـاري بيـوس  هر چيز بايد به دنبال ادغام زوئه در بيوس باشـيم تـا دوگانـه   
وي در قطعـات  . سياسي از بين بـرود اتداري غربي رفع شود و خشونت در حيسرمايه

بندد تا از طريق ها دل ميكم و بيش به سنت» طبقات و بيرونها، نام مستعار، بدونهاله«
بـا ايـن اوصـاف، آنچـه     . داري ايجاد كندها، سپهري در برابر هيمنه سرمايهاحياي سنت

اسـت تـا بـه     شكني، بازي، سرپيچي و گريز از مركـز كند تقدسآگامبن بدان دعوت مي
كنـد؛ سياسـت   چنانچه در قطعات پاياني بيان مي. نزديك شود» تكينگي هرچه«سياست 
قرمز بودن، (موجودي كه اجتماع آن نه توسط شرايط تعلق هرچه، يعني سياستتكينگي
تعييم ] مثال ميدان تيانانمن[شرايط سادةبلكه توسط غياب) بودنبودن، كمونيستايتاليايي

هـا، نظـم   ها، تفاوتدر چنين شرايطي، خدايان، اسطوره). a،1389 :91آگامبن(شوند مي
ماننـد و امكـان ورود آنهـا بـه نظـم      شهر نمـي -عاطفي و احساسي، پشت دروازة دولت

  . شودسياسي ميسر مي
معـين در  بيش از هرچيز، انكار محتويـات » تيانانمن«مثال زيباي آگامبن، در مقالة پاياني  

كنـد تـا بـه    وي به حوادث تاريخي ميدان تيانانمن در چين اشاره مي. امر سياست است
چه در تظاهرات گويد آنچه ميچنان. بهترين نحو، عدم معيار در سياست را تشويق كند

معـين در مطالبـات آنهـا بـود     نسـبي محتـواي  گيـر بـود، غيبـت   مي چين بسيار چشمماه
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انـد تـا   اي معين شدهو به طور گستردهبسيار ژنريكي هستند دموكراسي و آزادي مفاهيم(
واقعي يك ستيز واقعي را برسازند، و تنها درخواست انضمامي، اعادة حيثيت بتوانند عين

-اين موضوع خشونت واكنش دولت را نيز توجيـه ) درنگ پذيرفته شدهو ياو بونگ، بي
گـرد هـم   تـر، آنچـه معترضـان را    به عبارت ساده). a،1389 :91آگامبن(ناپذير نساخت 

آنهـا، بلكـه غيبـت    كلي، مفـروض و معـين از جانـب همـه    آورده بود، نه پذيرش اصول
هـاي  آگامبن با ارائـة ايـن مثـال   . معين استاز هرگونه محتوياتمعيارهايي بود كه عاري

. نـاب اسـت  تكينگـي » هرچـه «گردد كه از نظر وي مي» هرچه«مفهوم نغز، درصدد تبيين
شود، اما صـرفاً هـم   مفهوم، معين نمييكندارد، و با توجه بههماني اين» تكينگي هرچه«

امكانـاتش،  ايـده، يعنـي كليتـي از تمـام     نيست، بلكه تنها از طريف نسبتش با يكنامعين
  ). 77: همان(شود معين مي

  
  انتقاديارزيابي اثر با نگاهي. 6
  قوت اثرنقاط . 6-1
سياسـي معاصـر دانسـت كـه بـا      -فلسـفي آينده را مي توان يكي از آثار سترگ اجتماع  

شـود  چنانچه با بررسي اثر معلـوم مـي  . استدار نگاشته شدهپيچيده، موجز و معنيزباني
كـاترين ميلـز   . كبري تمامي آثار آگامبن در اين كتاب نهفتـه شـده اسـت   -نتيجه صغري

ي است كه پـس  »وضعيت بهتر«سياسي آگامبن مستلزم نگاه به معتقد است بحث رهايي
گشاي آن هستند، و شكني راهآيد، وضعيتي كه او معتقد است بازي و تقدسقانون مي از

و در قالـب   آينـده اجتمـاع اش در مـتن معمـايي   بنديترين صورتبه گمان وي روشن
بنابراين براي فهم انديشة آگـامبن  ). 14: 1393ميلز،(است آمده» هرچهبودگيتك«مفهوم 
  . رهايي بهتر است به اين اثر رجوع شودبابوي در گيري از نظرياتو بهره

از ديگر نقاط مثبت اثر اين است كه مطالـب كتـاب هرچنـد بسـيار ثقيـل و رازگونـه         
رو از ايـن . سياسي غـرب اسـت  است، ولي انتقادي عميق به زندگي و فلسفهنگاشته شده

اصـلي  يـان كشـيدن جر آينده در زمينة بـه چـالش  مطالعة آثار آگامبن و مخصوصاً اجتماع
-از لطفخالي... شدن زندگي وتجربه، كاالييزدگي، ويرانيمدرنيته، نقد روشنگري، علم

شـكني از  رو تقـدس اثر به پساسياست، پساقانون و پسادولت نظر دارد و از ايـن . نيست
جديـدي از  او در اين اثر بـه فهـم  مباحث. هاي آگامبن قرار داردامور در صدر تحليلاين

بشري را بـه مـدارا بـا    مطلوبانجامد و از اين رو جامعةمي» ر قبال غيريتمسؤوليت د«
چـه در مقالـة   چنان. كنددعوت مي» ساختار شكني و بازي«و » ديگربودگي«، »هاتفاوت«
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 principumهرچـه و  حـال برآمـدن، همچنـين، مكـان تكينگـي     «: كنـد بيان مي» حالت«
individuationis ]خودش است اينخاصموجودي كه حالتبراي . آن است] تفرداصل-

را به عنوان يك ماهيت، معـين و مشـخص كنـد،    امر، در واقع، خصوصيتي نيست كه آن
سـاده ايـن كتـاب    به بيـان ). a،1389 :51آگامبن(» خصوصيت استبلكه بيشتر يك عدم

ديگـري روي  همان تفاوتي كه به. باشدادبياتي فلسفي درباره دگربودگي و تفاوت نيز مي
  ). 144: 1385علمداري،معيني(دهد كوشد آن را از حاشيه به متن انتقالآورد و ميمي
  
  اثرضعفنقاط. 6-2
بـودن نظريـات   توجه نويسندگان رويكردهاي انتقادي بـه عملـي  در فقر تجربي و عدم -

رويكـرد نويسـنده در   . قاعده مستثنا نيسـت بسياررفته است، آگامبن نيز از اينآنان سخن
-سياسـت  پردازي است و ارتباط چنداني بـا حـوزة  كتاب بيشتر نفي، انكار و تئورياين 

دارد كار علم نبايـد صـرفاً نظـري و تـاريخي     گونه كه نويمان بيان ميهمان. عملي ندارد
ايـن  ). 515: 1385نويمان،(دادن نظر و عمل است باشد و نقش دانشمند اجتماعي آشتي

  بر نويسنده وارد است؛ ترين انتقادي است كه مسأله مهم
حال نويسنده بيش از هر چيز ترسيم جامعة مطلوب است، ولي با ايندر اين اثر، هدف -

قـانون و  (شكني، دعوت بـه بـازي ساختارشـكنانه و گريـز از مركـز     سرگرم نفي، تقدس
آينـده ايـن   كند تازگي سياسـت بيان مي» تيانانمن«چنانچه آگامبن در مقالة . است) دولت

وضعيت نيست، بلكه ستيزي بين دولت /ديگر ستيزي براي فتح يا كنترل دولت است كه
دولت در ... ناپذير بين تكينگي هرچه و سازمان دولتيدولت است، انفكاك چيرگي-و نا

حتي ادعاي يك هويت دولتـي  -شناسدهماني را باز مينهايي، هر ادعايي براي ايننمونة
دولت و تروريسم تأييدي گويا از ايـن واقعيـت    تاريخ اخير از نسبت ميان(درون دولت 

بـودن خـود را از آن    -زبـان -خواهد خود تعلـق، و در ، كه مي»تكينگي هرچه«)... است
ها و هر شرطي از تعلق را نفي كند، دشمن اصلي دولت خود كند و بنابراين تمام هويت

اسـت كـه در   ستيزي او به قدري شـديد  بنابراين دولت). a،1389 :93-91آگامبن(است 
  رود؛ها نيز فراتر ميستيزانة آنارشيستباره از مواضع دولتاين

شـود  راديكال است و اين موضوع باعـث مـي  گراييرويكرد نويسنده در كتاب، نسبي -
جوي يافتن مبنايي براي پذيرش يك چارچوب و معيـار دچـار   ومخاطبان اثر در جست

توانند نمي» هاي هرچهتكينگي«: آوردمي» منتيانان«براي مثال در مقالة . سردرگمي شوند
كردن و هيچ پيونـدي  ها هيچ موجوديتي براي توجيهتشكيل دهند، زيرا آن societasيك 
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جهـت  از اين). 92: همان(جوي بازشناسي باشند واز تعلق ندارند تا توسط آن در جست
معنـا  بـدين . وت باشـد توانست به كل متفاتوان بيان كرد كه از نظر آگامبن، جهان ميمي

فرهنگ، جامعه، هويت و ذهنيـت،   همه چيز شامل سياست، اخالق، دين، ادبيات، فلسفه،
بـدين معنـا انديشـه    . تواند مورد بازانديشي قرار گيـرد ناسيوناليسم و انترناسيوناليسم مي

: گفت؛ آزادي بايد براي همه وجود داشته باشـد آگامبن يادآور نگرش رويل است كه مي
» بازانديشـان راديكـال  «در كـل  آگـامبن در زمـره    ). 59: 1388رويل،(همه » آزاد باشيد«

   .گيردجاي مي
اجتماعي وجود داشـته باشـد، ايـن    ] potenza[قدرتي نويسنده معتقد است اگر امروزه -

خـودش را ببينـد، بايـد از    ] impotenza[نـاتواني و عجـز   قدرت ضرورتاً بايد تا اعمـاق 
جـا پيونـد ميـان    كردن قانون سرباز زنـد، بايـد در همـه   به برنهادن يا حفظهرگونه اراده 

شكند خشونت و قانون، ميان موجود زنده و زبان را كه برسازندة حاكميت است، در هم
سياسـي بناسـت بـر    ي كه فلسـفة »بارسعادتزندگي«رو، از اين). a ،1389 :115آگامبن(

-را بـه منزلـة  اي باشد كه حاكميـت آن برهنهحياتتواند آن استوار گردد، ديگر نه ميپاية
را به موضوع خودش بدل سازد، و نـه  گيرد تا آننهد و مسلم ميفرض بر مينوعي پيش

را انـد تـا آن  همگان بيهوده در تـالش مدرن كه امروزهسياستعلم و زيستاي برايزائده
» بسـندة حيـات «نـوعي  بايـد در حكـم  » بارزندگي سعادت«بيش، اين از آن. سازندمقدس

پـذيري  بودن يـا همرسـاني  خويش و كمال ارتباطيمطلقاً دنيوي باشد كه به كمال قدرت
-117: همان(يافته است؛ حياتي كه فاقد هر گونه حاكميت و قانون است خويش دست

-ناگواري در پـي سياست نتايجاين عبارات براي عرصةباور نگارندگان، ترجمانبه). 116
تبعيت سياسي گريز از مركز را به فرار از قانون و عدمكه نيروهاي، چه اينخواهد داشت

رو ممكن است به جنگ و ستيز با دولت نيـز  كند و از ايناز حاكميت دولت تشويق مي
نگـاهي  سياسي آگامبن مسـتلزم ميلز معتقد است بحث رهاييچه كاترينچنان. منجر شود
آيد، وضعيتي كه او معتقـد اسـت   از قانون ميي است كه پس »وضعيت بهتر«اجمالي به 

-وضـعيت «آگامبن در ايـن  ). 14: 1393ميلز،(گشاي آن هستند شكني راهبازي و تقدس
-گذارد و با طرح تقـدس همگان باقي نميثبات و پذيرشهيچ معيار و مبنايي براي» بهتر

  . بنددشكني، بازي و سرپيچي همواره راه را بر پذيرش هرگونه قانوني مي
-شادماني يا همـان شـكل  آيد وي به دنبال ترسيم جامعةاز فحواي كالم نويسنده برمي-

حال،آگامبن، با اين. استبيش بدان اشاره شدهوزندگي است كه در ساير آثار وي نيز كم
از بين افراطي در ستيز با دولت، امكان هرگونه مقاومت در برابر آن را  دليل رويكرديبه
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. گـذارد دولت باقي نمـي تر، محملي براي مقاومت در برابر قدرتبه عبارت سادهبرد؛ مي
تنها كساني كـه  « : آوردقانون مي-در باب جامعة پس از دولت» شخينا«چنانچه در مقالة 

كه اجازه دهند كه آنچه آشكار بدون آن-رساندن اين سياست كامياب هستنددر به تكامل
اجتمـاعي  نخسـتين شـهرونداني   -كند پنهـان بمانـد  مي بودگي كه آشكارشود در هيچمي

امـر مشـترك   ها يا يك دولت، كه قدرت نابود كننده و قطعيفرضهستند كه بدون پيش
رسد پـذيرش آن  چيزي كه به نظر مي). a،1389 :89آگامبن(» است، آرام خواهند گرفت

عقيـده  ه بـا مـا هـم   ميلز هم در اين باركاترين. عملي بسيار دشوار باشدسياستدر عرصة
-جا خواهد بود كه بپرسيم تحويل مقاومتآورد بهكه در انتقاد از آگامبن ميجايي. است

لواي سرماية جهاني شده معاصر تحتطور به شرايط زندگيسياسي به بازي و ژست چه
  ). 192: 1393ميلز،(دهد؟ تر، چطور اين شرايط را تغيير ميكند و مهمارتباط پيدا مي

  
  ترجمه اثرقوت و ضعفنقاط .6-3
  قوتنقاط. 6-3-1
پيچيدگي متن اثر بر كسي پوشيده نيست و سراسر متن آن پر از اصطالحات و عبارات   

بـا  . نمايـد فارسي قابل قبول مـي حال ترجمة اثر به زبانرمزآميز و ثقيل است، ولي با اين
اسـت و اثـر مزبـور ابتـدا     ترجمـه  فارسي آن در واقع نوعي ترجمةتوجه به اينكه ترجمة
شده اسـت و سـپس از   به انگليسي ترجمه) فيلسوف نامدار معاصر(توسط مايكل هارت 

شايد . اثر نسبتاً روان استاست، ولي با اين وجود متنانگليسي به فارسي برگردانده شده
 مـتن فارسـي بـيش از آنكـه ناشـي از     خواننده در ابتدا متن اثر را ثقيل بيابد، اما دشواري

  نويسي اشتهار دارد؛ گردد كه به دشوار اثر يازميشيوة نگارش مؤلف ترجمه باشد، بهنقص
-كاغذ مناسب و از ايـن چاپ، حجم و نوعكتاب، اندازه، قلموضعيت اثر به لحاظ قطع -

جلد اثر است كه شايد بهتر مي بود تنها نكته در اين باب، طرح روي. قبول استرو قابل
  شد؛ ري استفاده ميتهاي روشناز رنگ

  
  ضعف نقاط. 6-3-2
  :نظير. كارگيري اصطالحات تخصصياماليي، چاپي و عدم بهاغالط-
سطر دوم كلمة پردها  53شود تكين؛ صفحة سطر يازدهم كلمة تيكن اصالح 50صفحه  

سطر دوم نقديرگرايي اصالح شود تقديرگرايي؛ صـفحة   60ها؛ صفحة اصالح شود پرده
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-سطر نهم توضيع اشـتباه  64شود توانمندي؛ صفحة كلمة توامندي اصالحسطر نهم  62
شـود  سـطر پـنجم كلمـة اجتمـاقي اصـالح      86است بايد تصحيح شود توزيع؛ صـفحة  

توماس پرسش سن...«شود جملة آغازين بهتر است اينگونه اصالح 32اجتماعي؛ صفحة 
 67؛ صفحة »استاين سؤاالتدادن به ليمبو، شامل عناصري براي پاسخ] برزخِ[ي درباره

محترم مترجم. نيستآمده است كه چندان مرسوم» مسيحسلطنت«در آغاز مقاله اصطالح 
استفاده كند؛ صـفحة  » مسيحملكوت«و يا » مسيحالهام«جاي اين اصطالح از بهتر است به

جهـان اسـت و   بورژوازي وارثخرده... «شودسطر چهارم بهتر است اينگونه اصالح 73
  ؛ »سالم به در برده استاست كه در آن انسانيت از نهيليسم جانصورتي

معنا گفتار مترجم در آغاز كتاب بسيار ثقيل و نامفهوم است؛ به ايننكته آخر اين كه پيش
شـده  هاي مطرحچنداني با بحثشده است كه در بسياري مواقع ارتباطكه مطالبي مطرح

گفتـار  جدي است و بهتر است يك پيشضعفراي نقطهاثر از اين لحاظ دا. در اثر ندارد
  . شودمتن بر خوانندگان آسانشود تا معناياز پيچيدگي بر آن نوشتهروان و عاري

  
  اسالمي  ارزيابي اثر از نگاه انديشه. 7
اسالمي بايد گفت، اثر مزبور در نقد در زمينه سازگاري يا عدم سازگاري اثر با انديشه   

اول دغدغه مسائل فرهنگي جوامـع  غرب نگاشته شده و بنابراين در وهلهفلسفه سياسي 
بـديهي اسـت در ايـن اثـر، رويكـرد نويسـنده در       . دهداسالمي را مورد توجه قرار نمي

تواند از منظـر انديشـه اسـالمي    گرايانه است و اين مسأله نميهاي گوناگون نسبيحوزه
شود واقعيتي كه بايد نقطـة  بيان مي» اخالق« براي نمونه در مقالة .چندان قابل دفاع باشد

-عزيمت براي هرگونه گفتماني در مورد اخالق را برسازد اين است كـه هـيچ رسـالت   
هـا بايـد وضـع كننـد يـا      تاريخي يا روحي، هيچ تقدير منطقي وجود نـدارد كـه انسـان   

-انسان اسالمي، ما معتقديم كهدر مقابل در انديشه). a ،1389 :61آگامبن(تشخيص دهند
خاص تاريخي اسـت و بنـابراين بسـياري از    بشري به دنبال يك رسالتها و حتي جهان

گرايـي در  توان از نسـبي شمول هستند و نميهايي مطلق و جهانمقوالت اخالقي ارزش
  . ها سخن گفتهمه حوزه

توان گفت رويكرد اثر به دليل طرح مباحثي در ارتباط با احترام بـه  از منظري ديگر مي
. تواند نكات درخـوري داشـته باشـد   مي... ديگري، تفاوت، مسؤليت در قبال غيريت و 

تـوان از هويـت   شود و از اين جهت مـي ها اشاره ميچنانچه در قطعه حالت به تفاوت
داري اسالمي به عنوان يك هويت و حتي گفتماني متفـاوت در برابـر فرهنـگ سـرمايه    
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شـدن و  هويت حقيقي افـراد بـه جـاي كـااليي    همچنين لزوم توجه به . غربي دفاع كرد
تواند داري از جمله مباحثي است كه ميشدن انسان در ماديات اقتصادي و سرمايهمسخ

رف قابـل پـذيرش باشـد      با آموزه هاي ما در باب توجه به معنويات و نـه ماديـات صـ .
و باورها ها ها، ايدئولوژيرويكرد نويسنده در اين اثر، بازسازي تجارب، سنتهمچين 

  .  تواند قابل توجه باشدبه جاي فردگرايي و عقالنيت افراطي است و اين موضوع مي
  
  گيرينتيجه. 8
در » هرچـه تكينگـي «است كه بر مبنـاي  مطلوبياثر، طرح جامعةاصليدر مجموع هدف  

آينـده را در قطعـه   آگـامبن جامعـه  . ساز، مقاومت كنـد هويت همسانبرابر تمامي اشكال
رسد تكينگي هرچه، عرصه شـادماني،  كند و به نظر مياعالم مي» تكينگي هرچه«آغازين

كنـد  در قطعات بعـدي آگـامبن تـالش مـي    . ها باشدها و به حاشيه رفتهتوجه به تفاوت
بـه  ... و » تيانـانمن «، »اخـالق «، »حالـت «از جمله در قطعـات  . آينده را شرح دهدجامعه

ها بيشـتر  رفتهها و به حاشيهرسد كه در آن تفاوتيسياست متعريف جديدي از زيست
: نتايجي كه آگامبن در اين اثـر مـي گيـرد بـدين قـرار اسـت      . گيرندمورد توجه قرار مي

جـوي  وهـا، جسـت  ساز، تكيـه بـر تفـاوت   شده و همسانضرورت مبارزه با نظم كااليي
-منظـور بـازي   كـودكي بـه  خوشبختي در بيرون از دولت و قانون و بازگشت به تجربـه 

سـعادتمند؛  زنـدگي يـا زنـدگي   -اقتصاد و قانون و در نهايت رسـيدن بـه شـكل   انگاشتن
جواب، دو سرگشتگي، دو راهي، تناقض بي(نحو، در گذر از آپوريا كه به بهترينسعادتي

) انسـان شادمانه با تكيه بـر سـعادت  رسيدن به زندگي(به اُپوريا ) حلراهراهي، معضل بي
ها آينده آگامبن درصدد رهايي از چندگانگي، كثرت پايانمعنا اجتماعبدين .شودميسر مي
گـاه  محملي است كه تكيهخود به دنبالدليل در اُپوريايپاياني است و به همينبيو تدوام

  . تري پيدا كندنسبتاً باثبات
شايد تأكيد  غلتد؛گرايي راديكال فرو مياي مواقع در نسبيحال نويسنده در پارهبا اين   

گـاه  توانـد تكيـه  اتوپيايي پسـادولتي، نمـي  دولت و قانون و اميد به نظمفراوان بر نابودي
-به سياق پست» اخالق«آگامبن در قطعه . سياسي فراهم كندچندان مطمئني براي حيات

رسـد همـان   گيرد و به نظر مـي گرايي مطلق را در پيش ميهاي راديكال، راه نسبيمدرن
همچنـين نفـي   . كه در اين زمينه به دريدا وارد ساخته، بر وي نيز مترتب اسـت انتقاداتي 

اصـالح از درون  موجود است براي ورود به اجتماع آينده، خطايي است كـه امكـان  آنچه
تـوان گفـت بهتـر    ترجمة اثر مـي در نهايت دربارة. بردنظم قانوني و دولتي را از بين مي

-دشـواري فهـم  علـت ثر صورت گيـرد و بـه  امتن تر كردناست يك بازنگري براي روان
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اثـر  شود تـا هـم بـا مطالـب    تر ارائهفهمتر و قابلدرآمد نسبتاً رواناثر نيز يك پيشمطالب
-دشوار را بر خواننـدگان آسـان  فهم اصطالحاتباشد و هم اينكهبيشتري داشتههمخواني

  . سازد
  

  نوشت پي
است كه ) Language and Death the place of Negativity(عنوان يكي از آثار مهم آگامبن . 1

بـه فارسـي ترجمـه شـده      زبان و مرگ در باب جايگاه منفيـت توسط پويا ايماني با عنوان 
ترجمه كرده است كه در ايـن مقالـه نيـز بـه     » منفيت«را معادل » Negativity«ايماني . است

  .   همين سياق آمده است
: براي اطالعات بيشتر مراجعه كنيد بـه . بردمدرن به كار ميجامعهدبور براي اصطالحي كه گي.2

  .آگه: دوم، تهران، ترجمه بهروز صفدري، چاپنمايشجامعه) 1393(دبور، گي 
  

    منابع
، ترجمه مـراد فرهـاد پـور و اميـد مهرگـان،      روشنگريديالكتيك). 1384. (و هوركهايمر، م. آدورنو، ت
  .نوگام: تهران

  .  مركز: ترجمة پويا ايماني، تهران منفيت،جايگاهزبان و مرگ در باب). 1391. (آگامبن، ج 
  . داد نورخ: ، ترجمة محمدرضا قرباني، تهرانآيندهاجتماع). a)1389. آگامبن، ج
  . مركز: ، ترجمة پويا ايماني، تهرانتجربهكودكي و تاريخ دربارة ويراني). a)1390. آگامبن، ج
  . داد نورخ: ، ترجمة ياسر همتي، تهرانو ساير مقاالت چيست؟آپاراتوس). b)1389. آگامبن، ج
نجفي، صالح-ترجمة اميد مهرگان سياست،هايي در بابهدف، يادداشتبيوسايل). b)1390. آگامبن، ج
  . چشمه: تهران
جستارهايي در فيلولـوژي، زمـان و   مصائب معنا، در » زماني كه باقي مانده است«). a )1394.آگامبن، ج
  . اختران:اول، تهران، تأليف امير كمالي، چاپشعر

، تأليف امير كمـالي،  مصائب معنا، جستارهايي در فيلولوژي، زمان و شعردر » ك«). b )1394.آگامبن، ج
  .اختران: اول، تهرانچاپ

: و حسـن چاوشـيان، تهـران    ، ترجمـه لـيال جوافشـاني   انتقاديمعرفي: هابرماس). 1386. (اوث ويت، و
  .اختران
  .ني: دوم، تهراننوذري، چاپ، ترجمه حسينعليفرانكفورتمكتب). 1380. (باتامور، ت
  . تندر: ، ترجمه بابك احمدي، تهرانمجموعه مقاالتي از بنيامين: اي به رهايينشانه). 1366. (بنيامين، و
  . نوگام: اول، تهرانچاپمرديها، ، ترجمه مرتضينقد مدرنيته). 1380. (تورن، آ
 . مركز:اول، تهران، ترجمه پويا ايماني، چاپدريداژاك ). 1388. (رويل، ن
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، ترجمـة رضـا   1979-1978، گفتارهـاي كلـژ دو فـرانس   سياسـت، درس تولد زيست). 1390. (فوكو، م
  . ني: زاده، تهراننجف

  . ني: نهم، تهرانجهانديده، چاپ ، ترجمه نيكو سرخوش و افشيناراده به دانستن). 1393. (فوكو،م
فلسـفه و جامعـه و   ، در كتـاب  »هـا يگانگي سرشت بشر و چنـد گـانگي ارزش  «). 1390. (كوكاتاس، چ
  . ماهي: دوم، تهراناهللا فوالدوند، چاپ، گزيده و نوشته و ترجمه عزتسياست

  . نوگام: اول، تهرانچاپ، ترجمه منصور انصاري، مدرنيتهسياست پست). 1381. (آر. گيبينز و برومر، ج
  .اميركبير: سوم، تهران، ترجمه محسن مويدي، چاپساحتيانسان تك). 1363. (ماركوزه، ه

 ،)گرايـي گرايي و فرا اثبـات اثبات(جديد در سياست هاينظريهشناسيروش). 1385. (علمداري، جمعيني
  . دانشگاه تهران: تهران
  . مركز: ترجمة پويا ايماني، تهران آگامبن،فلسفة). 1393. (ميلز، ك

-حسنترجمه كانرون،به اهتمام پل ،انتقاديشناسي، در جامعه»در تبعيدروشنفكران«). 1385. (نويمان، ف
  . اختران: چاوشيان، تهران

-، ترجمـه فـرزان  ابر ساخت گرايي، فلسفه سـاخت گرايـي و پسـا سـاختار گرايـي     ). 1388. (هارلند، ر
  . وهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي پژ: دوم، تهرانسجودي، چاپ

: پنجم، تهران، ترجمه محمدجعفر پوينده، چاپبورژواييتاريخدمان فلسفهسپيده). 1393. (هوركهايمر، م
  . ني
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