
www.thesis11.com 

 7فصل 

 رخداد و سازماندهی سیاسی

 

 

ها، این فشردگی و تراکم کمی، ها، یا در کارخانهاین راهپیمایی مردمان در مکانی خاص، در یک میدان، در خیابان

مندشدۀ حقیقتِ بخشد نوعی هستی مافوق، پرشدت و سوژهکند، زیرا آنچه بدان جان میمثابۀ واقعیت عمل میها بههمۀ این

دۀ خشن یک ناهستی که در هیأت شورشی تاریخی، با نوعی قطع رابطه با پیشاسیاسی است. یا به بیان دیگر احیاء و ارا

 رد وقتیاست.  عدمخیزد؛ واجد قدرت دیکتاتورمآبانۀ خلق از شود. این ]رخداد[ از دل هیچ برمینمادهای دولت همبسته می

 توانمی گذشته به نظر با و رخداد وقوع از بعد که پیشارخدادی هایینمایه باشند، درکار رخداد وقوع از پیش رخداد از پاهایی

 اَبَرهستیِ و کمّی فشردگی نوعی بندیِصورت تولیدکنندۀ-پیش یا بازتولیدکننده ردپاها این گفت توانمی کرد، شانشناسایی

(super-existence )چشم ، چنین آثار و ردپاهایی به1968در مصر، همچون فرانسۀ مقدم بر حوادث ماه مۀ  .اندفشرده

هایی از کارگران جوان و مستقل که ماهیتی خاص داشتند، زیرا توسط گروه 68و اوایل  67ای سال خورد: اعتصابات کارخانهمی

 تعبیر به یا کل آن از ایفشرده جزء توسط طبقه کل نمایندگیِ جنبۀ همان اینهای کارگری رسمی برپا شده بودند )از اتحادیه

میان ها بهحتی پیش از بحث اعتصابکه ؛ و این وقایع (است کارگر طبقۀ «سیاسیِ فعال اقلیت» ما نگراندل هایدموکرات

یت مبارزاتی است که با اشغال عرصۀ و این همان وجه مشترک فشردگی و شدت فعالها بودند )آمدند، متضمن اشغال کارخانه

 خورد(.مبارزه گره می
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ماندگار از تظاهرات نوها جزئی درآن دار است، که هر سۀه نشانۀ طالیهشایی تاریخ، واجد سرخداد، در مقام نوعی بازگ 

هایی که از اند، بیداری تاریخ به یاری شورشها همان عناصر پیشاسیاسیاین«. مندیفشردگی و مکان تشدید،»اند:وسیع مردمی

در  ،که شودنو آغاز میحقیقتی  کوششکار و هاست که روند. با این نشانهر میش فراتیک شورش آنی و نیهیلیسم قدرتمند

 شود.نامیده می« سازمان» ،سیاست

یندی وجود فرآ مثابۀدارد. اما این مقطع مشترک فقط بهیک سازمان در مقطع مشترک میان یک ایده و یک رخداد قرار  

ست که یرا او همان چیزی، ز، موجودی دورگه استاش، همان مبارز سیاسی است. مبارز سیاسیواسطهدارد که سوژۀ آنی و بی

 خصلت متمادی هایدهه ایدهآن است. ر به زایش یک جنبش شورشی، جنبشی که بار دیگر به تسخیر ایده درآمده است، قاد

 دولت قالب به بیستم قرن در و ،«لوحیساده روی از» منتها شد کمونیستی ایده نوزدهم قرن در داشت، جمهوریخواهانه

شکلی دیالکتیکی کمونیستی است. نام حقیقی ویکم بهپیشنهاد کنیم ایده در قرن بیست دهید مقدمتاًاجازه . درآمد کمونیستی

 تاریخ از راه خواهد رسید. های تولد دوبارۀحاشیه آن در

گواهی بر  پیش از هر چیزشورش شود؟ این نکته که ر مقام وفادرای به رخداد حاصل میجویانه چگونه دشدن مبارزهدورگه 

 سیاسیست بر ارزش ست که سازمان گواهیست و این نکته نیز به همان میزان قطعی ااست، قطعی ایده تاریخی ارزش

 ید ایده است.رو که از منظر سازمان، شورش مؤ هم از آنشورششی که بدان وفادار است، آن

تاریخی یک سیاست خواهد بود ــ رورت در آینده صی ز آنچهافکنی تاریخی ااشاره دارد به نوعی طرح در اینجا ایده 

 صور مبارزه، همۀ در مقام هنجارِ برابری،ت خواهیم گف برای مثال، گرفته از شورش است.صیرورتی که اعتبار آغازین آن نشأت

 سراپا ایجامعه تأسیس مفروضِ ذهناً امکانِ بر دارد داللت کمونیسمگفت ؛ یا خواهیم «ناچار به قاعده بدل خواهد شدبه»

 اعضای آزادانۀ همکاری و همگروهی پایۀ بر و گردیده برابری هنجار تابع شده، خارج سرمایه سلطۀ زیر از که اوتمتف

کردن بر این گفتن و عملنین خواهیم گفت که اندیشیدن، سخن. لیکن ما فقط از آن رو چشودمی اداره جامعه دهندۀتشکیل
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مقدم بر شورش نیست بلکه با  دلیل است که ایده، ینمکند. به هسازماندهی میشده را شورش ملغی دائمیِ 1اساس استمرارِ

یت سازماندهی سیاسی ایده نیز واقعبعداً هم تنیده است. به همین سیاق، ن در فرآیند ساختن یک استمرار در اثرات واقعی آ

 2فرض خواهد گرفت.مردمی را پیش

 امری است تاریخ دوبارۀ تولد محتوای یگانه و ساخته برمال ناهست یک هستیِ قالب در شورش یک را آنچه حقیقی سیاست 

در بطن  بخشد،صورت انتزاعی مبارزان را وحدت میه که بهاید ظور، ضروری است تا زمان، در پرتوِمن. بدینکند می تلقی ابدی

 مندی.تشدید و مکان اریخی است: فشردگی،خود ردپا یا اثری از آن چیزی را حفظ کند که موجد قدرت خالق شورش ت

طور کالسیک تحت هستی راستین تمامی شورش است( به آن اقلیتی کوچک همان واسطۀ)که به فشردگی یا تراکم 

که نیستند  کسانیکه عضو آن هستند و  میان کسانیوری کشی صحفاظت قواعد دقیق عضویت در سازمان است. نوعی خط

مانند. تشدید هنگام وقوع شورش میان آنان که آنجایند و آنان که در خانه میبه کشیقدر قدرتمند که خطهمان شود،میایجاد 

که نسبت به اوضاع و ی یو سوژگیالزامات کنش ]سیاسی[  وقفِ لطف حیاتی، بهشودجویانه حفظ میاکتیویسم مبارزهلطف به

مندی نیز نشسته است. و پاسداری از مکان که به قلمرو هستی تکراری و روزمره پسست از کسی ترتر و حساساحوال تیزبین

همانخانه )یک بازار همگانی خاص، یک م ها حضور دارددر آن هایی خواهد بود که آدمقواعد سخت و استوار فتح عرصه به عهدۀ

دهندۀ بُعد یا ساحت سکونی و غیره(. این مجموعه تشکیلم عیمجتم یک برج در ویژۀ کارگران آفریقایی، یک کارخانه،

چند شد، هرنامیده می« حزب کمونیست» ها در قرن بیستمخاصی از سازمان است، که برای دهه جویی درونِ گونۀبارزهم

 تی باشد.شک باید جویای نام متفاوامروزه بی

                                                 
« استمرار»و « دیمومت»، «دیرند»ترجمه آثار فلسفی برگسون و دیگران به خطی اشاره دارد، در که به نوعی زمان غیر durationواژه  -1 

 م برگردانده شده است.

 رجوع کند. کمونیسم ۀفرضیتن نهایی در کتاب توانند به مدر مضمون ایده خوانندگان می -2 
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ب نیز در سراسر دورۀ پس از رسید؛ و به همین سبمعقول به نظر می معطوف به وفاداریْ در ابتدا این دستورهای مطلقِ 

ویانه، این جب کرد. سه وجه مشخصۀ رسالت مبارزهلها کارگر، دهقان و روشنفکر را جروسیه حمایت میلیون 1917الب انق

تاریخ به  ۀها نوعی تولد دوبارکرد که سازمان هنوز شاگردی نوآموز در آن فرآیندهایی بود که طی آنواقعیت را نهادینه می

 تمامی این واقعیت شورشی و مردمی را تغذیه کرده بود. ایدۀ کمونیسم، از این طریق، واقعیت بدل نشده بود و

د. شکل حزب دوران خود را ونهای آتی دگرگون شپاسداری از امر حقیقی در دنباله هایحال محتمل است که رویهبا این 

که مناسب فتح  اش به ته رسیده است. احزاب کمونیستده است و در قرنی بس کوتاه در هیأت تجسدهای دولتیطی کر

یگانه وظیفه و رسالت دولتی  ،، در مقیاس وسیعبه اثبات رساندند که نهایتاً را از اجرای فرآیندینظامی قدرت بودند، عجز خود 

هم بدون انتخاب راه آسان، یعنی پیروی از آن ،مردم در میانتناقضات  حل و فصل خالقانۀرود؛ شدن میاست که رو به محو

وعی انضباط سیاسی انقالبی . امروزه این مشکلی بس عظیم برای ماست: ابداع ندشمنو فصل تناقضات با  الگوی تروریستی حل

آمیز الگوی پایگانی، اقتدارگرا و جنونچه، وارث دیکتاتوری امر حقیقی یا همان مولود شورش تاریخی است، لیکن از که اگر

 کند.میها یا نیروهای ویژه پیروی نارتش

داد، حفظ اقتدار خویش را ممکن برسازندۀ رخ هایکردن ویژگیاقعیت آن است که سازمان، با صوریدر هر حال، و 

دهد از امر واقعی به امر نمادین، یا از میل به ، گذاری روی میسازی، به تعبیریسازد. شاید بتوان گفت همراه با این صوریمی

هانی واقعیت شورش تاریخی است به قانونی سیاسی بدل خص جکه مبنای تشتوری امر حقیقی را قانون. سازمان دیکتا

 سازد.می

 صورت این به را لکان قاعدۀ وقتی که توضیح این با گویم،می را همین هم منهمان قانون است.  الکان میل به گفتۀ 

 سازیصوری نوعی میانجیگریِ من برای بازنویسی این مبنای ،«است رخداد فرایند همان سازماندهی فرایند» که نویسمبازمی
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گری میان میل و قانون انجیسازی به نوعی میاین بصیرت ژرف را مدیون خود اویم ــ صوریو من  اما در الکان نیز ــ .است

 اشاره دارد که نام آن سوژه است.

ازمان یک استثناء. این س نظمی و پاسدار دائمییک سازمان سیاسی سوژۀ نوعی انضباط رخداد است، نظمی در خدمت بی 

سازمان به این  در حال تغییر، زیرا همانیِ جهانِعنصر این در حال تغییر؛ و به تعبیری ست میان جهان و جهانِای یمیانجی

ن پرسش بدل و ای« ساختن جهان وفادار باشیم؟به دگرگون بطن خود جهاننیم در اتوچگونه می»پردازد:پرسش سوبژکتیو می

ه کاش بود، بیتاریخی شرط امکانپود جهان ببافیم که رخداد، حقیقت سیاسی را در تارو توانیم آنچگونه می»می شود به 

نیم، یعنی در قالب صورت سیاسی ثبت کتوانیم بیداری وجود تاریخ را بهچگونه می«. تحقق این امکان باشد؟بتواند معادل 

 یده؟مادیتی فعال ذیل پرچم یا نشان ا

 مهم، نخست باید آن را برحسب نظم و ترتیب دالیل تکرار کنیم.ساختن این شاید به منظور روشن 

که  کند. آن دسته از مردمیکن آن جهان عطا میموجودات سا را به همۀ شدت هستییک جهان همواره درجاتی از  -1

در  شان اصوالًداشتنوجود نظرکند، از نقطهبه ایشان عطا می هستیاین جهان کمیتی ضعیف و حتی ناچیز از 

 مطلقاً« چیز باشیمایم، بگذار همهما هیچ»گویند ان قرار دارند. پرولترهایی که میی مبتنی بر برابری با دیگروضعیت

هیچ هستند، این گفته ناظر به وجود ایشان نیست، بلکه معطوف به  گویندو اگر می در چنین وضعیتی قرار دارند؛

بودن در این هستن که حاصل آن برای پرولترها عمالً عطاشده به ایشان در سازماندهی این جهان است، شدت هستی

حسب برابری تواند خود را به)هرکس می مفهوم وجود، محمولی گسترده است توان گفتحال میجهان است. درعین

مراتبی صورت سلسلهاست )هستی به فشردههستی محمولی  که مقولۀدر مقام یک انسان زنده عرضه کند(، حال آن

برابر، که همواره به مرتبۀ -ر وجودست که در آن بروز افزایشی دای(. یک شورش تاریخی خالق لحظهیابدنظم می

 شدت هستی آدمی بوده است. کنندۀسازد که تعیینردن دربارۀ آن قضاوتی را ممکن میکرخداد تعلق دارد، داوری
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عطا  حداقلی از شدت وجود را به ایشان اند، لیک آن جهان فقطهستند موجوداتی نهستنده که زنده در هر جهانی -2

مهم در هرگونه ی جهان نهفته است. در اساس، نکتۀ هاهر نوع تأیید خالق در تشخیص نهستنده کند. ریشۀمی

که چه چیزهایی ساختن اینهاست تا روشنقلمروی آن، بیشتر تعیین نهستنده نظر از عرصه وخالقیت راستین، صرف

های وارده به این موجودات، و در نتیجه ها و آسیبضروریست، زیرا در اینجاست که زخم هستند. آموختن از نهستده

 شود.ها، عیان میابل با این زخمبرابر در تق-قدرت و توانایی وجود

رود تا به هستی راستین، ت با یک جهان خاص، یک نهستنده میعالمت یک رخداد این واقعیت است که در نسب -3

 یابد. نوعی هستی پرشدت دست

ــ همان صوری که در دل  دهیم، آن صور اولیۀ تغییر جهان یا تولد دوبارۀ تاریخ اگر کنش سیاسی را مدنظر قرار -4

، زیرا سرچشمۀ اصلی امورمان توزیع تشدید عبارتند از: شان هنوز رقم نخورده است ــاند، لیکن آیندهرخداد عیان

وعی مجاز مرسل شود، نقالب نوعی بازنمایی خود فشرده میوضعیت در  ــ فشردگیهای متفاوت هستی است؛ شدت

لیت مردم در ها قابمعنا که در آنهای مهم و باــ ضرورت ساختن نمادین عرصه مندیمکانباب کلیت وضعیت؛ و در

نفسه قابلیت تقلیل به حضور پذیرشدن، فیشود. باید توجه داشت که این رؤیتپذیر میتعیین سرنوشت خویش رؤیت

 ارتباطات نیست. ۀهای جمعی یا همان عرصشدن در رسانهیمرئ یا

ست. این اآید، واجد نوعی معنا و اهمیت ذاتی دست میمندشدن شورش بهواسطۀ مکانیی که بهپذیریآن رؤیت -5

را نیز  خودست که اپذیری خطابی کلی و همگانی را مرئی سازد: رؤیت خود ماندگار است و بایدنوعی هنجار درون

 ظاهرهستنده  مثابۀاست تا بهشود. ولی اهمیت آن از چه روست؟ زیرا برای وجود امر نهستنده ضروری شامل می

فشردن در یدی همان ایدۀ پانمکند. مکانپذیری آغاز میرؤیتامری که نوعی دگرگونی در خود قواعد  شود ــ

. آنچه برای انجام این کار شکل اعادۀ امر ناهستنده هم درست، آناپذیری عدالت کلی و همگانی جهان بر رؤیت
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، بلکه اثبات این امر است چندصدهزار )یا چند میلیون( نفرکید بر قدرت ها، یا تأکشیدن عضلهرخ، نه بهستضروری

 که آدمی ارباب نمادین عرصه شده است.

مافوقِ هستی پرشدت، که با  دهد که نوعیرخداد ماقبل سیاسی، زمانی روی مییک شورش تاریخی، یعنی یک  -6

اشد که تمامیت وضعیت در آن به هیأت نوعی ای بکنندۀ عرصهیفراست، تع نوعی فشردگی گسترده گره خورده

زدن همبهست که در یک چشم. تشخیص یک وضعیت رخدادگون، امریمعطوف به همگان انعکاس یابد پذیریِرؤیت

بودن تو نیز همچون هر کس دیگر از کلی ست، پساو همگانی  دهد: از آنجا که خطاب این وضعیت کلیرخ می

ویژه آن ظاهر گشته  اینک در عرصۀکه وجود یک ناهستنده، هم دانیمیپذیری. پس تو پذیری آن تأثیر میتیرؤ

 انکار کند. عمالً اتواند آن رکس نمیتیم درست به همین سبب است که هیچتر گفطور که پیشاست و همان

ار گذن نوعی تفکیک و تقسیم اثرنامم، چیزی نیست مگر امکامی انضباط رخداد، یا همان سازمانآنچه من پرسش  -7

ست در کل، یک سازمان چیزی.ندوفاداری به رخدادواه هایی که گا و ابداعهاعالمها، ایده، یعنی تقسیم ایده به کنش

ای زمانی که بار دیگر هم طی دورهیکسان بسنده است، آنهبرای رخداد و ایده بکند که صورت جمعی اعالم میکه به

و نیازمند توجه جمعی خاص است، زیرا است  آن لمحۀ دشوارترین سازماندهی لمحۀ اینزمانِ جهان گشته است. 

 کوشدرفته( میخواب)این پاسدار تاریخ به ست که در آن دشمنایها و همچنین لحظهاین همان لحظۀ جدایی

تاریخ چیزی بیش از یک حکایت درخشان نیست  از کف برود، تولد دوبارۀ دست باال را بگیرد. اگر این لحظه باردیگر

 د ماند.رمق باقی خواهجان و بیو سیاست نیز بی

تشدید، فشردگی و )های رخداد است برای حفظ ویژگیش تالشی خوانممی« سازماندهی»از این رو، فرآیندی که  -8

هم در اش نیست. در این معنا، سازمان، آنداد دیگر واجد نیرو و توان اولیهزمانی که خود رخهم در مندی( آنمکان

قدرت رخدادی به  است از: استحالۀ دارد، عبارتایده در آن خود را برپا نگاه می سوبژکتیوی که فضای پوشیدۀ
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ه شود، زمان که برخداد اخذ میهای خاص آن از خود است که ویژگی ابداع نوعی زمانمندی. سازمان، همان زمان

مفهوم هم بدینآن دانست، بیرون از زمانتوان کند. از این رو چنین زمانی را میتعبیری آغاز رخداد را منکشف می

جا با چیزی دهد. در اینپیشین تن درنمی شده از سوی جهانِدیکته گرفتن در نظم زمانیِکه سازمان، به جا

 استثنائی. رام هم در مقام سوژۀنامید، آن سوژه زمان-از-بیرونرا توان آن روییم که میهروب

سازمان نوعی  شود ــورش تاریخی، گسستی در زمان باشد ــ گسستی که در آن ناهستی نمایان میاگر رخداد، همان ش

ناهستی در پرتو  رود کهیی میست که در بطن آن هستیییجمعی زمان است، که خالق آن سوبژکتیویتۀدر  زمانِ-از-بیرون

 صور زمانی سرکوب و ستم را به چالش کشد. دولت، این پاسدار همۀ کارخود کرده است، تا قدرت محافظه آنِایده از

 

 

 

 


