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مرور كننده :دانيل بارنز
دانيل بارنز ،فيلسوف مستقلي كه پي.اچ.دي خود را در
زيباشناسي از دانشگاه ناتينگام دريافت كرده ،مروري
بر كتاب چپ مقدس ژان بودريار كرده و كتاب را كه به
ِ  1997تا 1984
بررسي حيات سياسيِ فرانسويان در سالهاي
پرداخته ،داراي چندين تم حياتي آن دوران مي داند
كه موضوع كنكاش خود قرار داده است :مرگ قدرت،
ِ روشنفكر با هايپر حرفه اي هاي
جايگزينيِ طبقه ي
ِ
ِ سوسياليسم و تقليد
نمايش ،نقد بي پرده و گزنده ي
سياست .در دوران « جنگ عليه ترور» بودريار براي
اروپاي معاصر پيام روشني دارد كه احتماالً قبالً با
هيچ موضوعي تا اين اندازه جاندار و مرتبط نبوده
است .وي در كتاب اش نتيجه گيري كرده است كه تاريخ،
تا زماني كه سوسياليسم با دوام و تدوام خود در
ِ خاليِ سياست ،نقش خود را ايفا نكرده ،مجبور به
فضاي

تعويق افتادن است .اينك ،در عصري كه تقليد سياست،
ِ زشت تاريخ را به نمايش گذاشته ،اين ادعا،
پاره ي
شوخيِ تلخ خود را نشان مي دهد.
ِ رسميِ حزب
در سال  ،1983ماكس گالو ،سخنگوي
سوسياليست ،در ستون نظرات ،مقاله اي تحت عنوان «
سكوت روشنفكران» نوشت .بالفاصله بودريار جوابيه اي
ِ آن در
در لوموند منتشر كرد كه متن بازبيني شده ي
ِ اصلي اين
سپتامبر  1983با عنوان  :چپ مقدس ،پيكره ي
كتاب را تشكيل مي دهد.
گالو روشنفكران فرانسه را به دليل كوتاهي در بازي
كردن نقش موثر در سياست ،متهم به خيانت در سنت
روشنفكري گيده و سارتر كرد .بودريار با برعكس
كردن اتهامات گالو،كانتكست چپ مقدس را اين چنين
ِ اتهامات وارده به
فرموله مي كند « :ما بايد موضوع
ِ سياسي برگردانيم .ما
ِ طبقه ي
روشنفكران را به خود
آنها را متهم مي كنيم :فضيلت شما كجاست؟ آگاهي شما
كو؟ توانِ تان كجاست؟»( )81از نظر بودريار ،سياست
موجب مي شود روشنفكران احساسات خود را از دست
بدهند؛ از ديد گالو ،روشنفكران به تعهدات خود
خيانت كرده اند .اين اتهام پراكني ها بيش از آنكه
جدلي و راهگشا باشند ،به تفاوت ديدگاهها مربوط اند
و بودريار اقدامي در پاسخگويي به در خواست مشخص
ِ روشنفكري
گالو جهت دست زدن به دوئل شرافتمندانه ي
ِ قديميِ روشنفكران فرانسه نمي كند.
به سبك سنت هاي
ِ انحرافيِ كتاب
طرفه اينكه اينكار موجب بروز جنبه ي
ً در پيش
مي شود .اصل مطلب فراموش شده و مباحث صرفا
زمينه ها جريان مي يابد .خواننده با اين تصور
ِ گرايشات سياسي در اروپاي پس
روبرو مي شود كه همه ي
از جنگ در هراس دائم از بازگشت فاشيسم بسر مي

بردند .همين امر موجب مي شود راديكاليسم در كل،
ً
حتتا در شكل روشنفكري اش نفي و مرگ سياست رسما
پذيرفته شود .نويسنده اعالم مي كند «:عصر طاليي
تفاوت در نگرش ها سپري شده است» ( ،)122دوران بي
ِ سياسي
تفاوتي ها آغاز  ،و در بطن آن تفاوت هاي
ناپديد شده اند .احزاب و سياستمداران ويژگيِ رقابتي
خود را از دست داده اند و اين نخستين گام به سوي
ِ
ِ كتاب
ِ فاشيسم است .اين نظريه در همه جاي
برقراري
چون روحي در گشت و گذار است.
كتاب به سه بخش تقسيم شده است .بخش نخست « عذاب بي
ِ مرگ سياست بودريار
پايان اتحاد چپ» شامل نظريه ي
است .مصداق اين نظريه حزب كمونيست است كه مجبور
است عليرغم ميل باطني اش قدرت را در دست بگيرد .از
نظر بودريار ميل حزب كمونيست به قدرت به دليل
فراموش شدن وعده هاي انقالبي حزب است .اينهمه ،جهت
تاكيد بر اين موضوع است كه« در وضعيت جاري سياسي
همه چيز شكل نمايش به خود گرفته و با تقليد ومشابه
ِ »( )21قدرت ،تمام جامعه را پس از مرگ سياست
سازي
ِ كمونيست ها (
درنورديده است .به نظر او مبارزه ي
ً نشان داد
با شكست سنگين در انتخابات  )1978نهايتا
ً در
كه كمونيسم كاريكاتوري از قدرت است ،زيرا صرفا
ِ حاكميت بروكراتيك است؛ نبرد با حوزه ي
انديشه ي
ِ
ِ احزاب است.
سياسيِ روبه موت ،ويژگيِ همه ي
ِ اثبات
در اين مرحله اما ،بودريار هيچ دليلي براي
مرگ سياست و نيزداليل اين مرگ ارائه نمي كند .اما
بدان سان كه ويژگي استاندارد عمل تبليغي وي است
تنها به ذكر معلول اشاره مي كند بي آنكه اسباب و
داليل آن را ذكر كند .به نظر بودريار سياست جاي خود
را به « مديريت ديسيپليني جامعه» داده است كه در

آن چپ و راست تنها در ظاهر امر باهم درگيرند و در
واقع امر با « همكاري يكديگر» مدل همساني سياسي را
حفظ مي كنند» ( .)32به اين ترتيب واقعيت رنگ مي
ِ فاقد ارزش به جا مي ماند كه
بازد و « تئوري هاي
هيچكدام از آنها نافي ديگري نيستند» ( )32و اينها
نمودهاي بارز هايپررئاليست سياست هستند.
بخش اعظم اينها قبل از انتشار خيال و وانمايي در
 1981نوشته شده اند ،و از اينروست كه شكل ناقص ايده
ِ اصليِ بودريار را نشان مي دهند .بهترين فرصت براي
ي
ِ اصليِ «واقعيت» و اينكه چگونه
توضيح در مورد ايده ي
ِ تيپيك اين وانمايي است ،بطور
حزب كمونيست نمونه ي
كامل فراموش مي شود و ما را با قلمبه گويي تنها مي
گذارد « :خود حزب كمونيست - ،مثل واقعيت ،مثل
جامعه – هنوز آنچه كه هست ،است ولي ديگر بيش از
آنكه هست ،نيست به عبارت ديگر خود را در نمود خود
مستحيل كرده است» ( .)42پس از تحليل طوالني نقاط
ضعف حزب كمونيست ،كه پس از روي كار آمدن سوسياليست
ها بطور كامل از تحليل هاي وي ناپديد مي شود ،باز
ِ سياست قلمفرسايي مي
هم در مورد عنصر مفقود شده ي
كند و باالخره به مرگ سياست مي رسد .مي گويد نمايش
به قدرت واقعي سياست فائق آمده و توده ها نمايش
احساساتي را به « مديريت خونسردانه و فاقد احساسات
انساني جامعه»( [ )51ذات سياست] ترجيح مي دهند.
در بخش دوم كتاب « ،وضع آرايشي» ،بودريار به موضوع
ِ
تقليد سياست ،پس از پيروزي انتخاباتي حزب
ِ مهم از نظر
سوسياليست در  1981مي پردازد .نكته ي
بودريار اين است كه در ارجاع به وانمايي،
سوسياليسم از شعار خود مبني بر تمام قدرت به مردم
و مشاركت بي قيد و شرط مردم ،اعراض مي كند.بودريار

در بحثي طوالني مي كوشد ثابت كند سوسياليسم پايان
سپهر اجتماعي است كه « در آن فراخوانده مي شويم تا
در امور مشاركت كنيم ،توگويي اين امور واقعي
هستند ...و ما در امور واقعي مداخله مي كنيم» (.)78
بودريار از اين بحث جهت استحكام نظرش مبني بر
رسيدن فرانسه به پايان تاريخ اش بهره مي گيرد.
ِ پايان تاريخ اش را به هيچ شكلي مستند
گرچه نظريه ي
نمي كند و جزئيات آن را توضيح نمي دهد .اما از
آنهمه گفته چنين برداشت مي شود كه گويا سوسياليسم
اينهمه مدت در انتظار رسيدن به قدرتي بود كه او را
در خود غرقه كرد و به صورت عامل استحكام نهاد
سرمايه داري درآورد.
بنابراين ،كل بخش دوم كتاب به مسائل احساسي
پرداخته بدون اينكه به امور فلسفي و سياسي عنايتي
داشته باشد و تمام مرثيه سرايي ها براي اثبات اين
موضوع است كه سوسياليسم در عصر نمايشي كه سياست را
عمالً ناممكن كرده است ،قدرت را به دست مي گيرد.
براي مثال رژيم سوسياليست را با ايماژ تلويزيوني
مقايسه مي كند كه مملو از بي تفاوتي است و مردم
بدون هيچ نظر سياسي و نگاه انتقادي خاصي به آن
خيره مي شوند؛ « آنها با احساس شما بازي مي كنند و
مشاركت شما در سوسياليسم همچون مشاركت در بازي
ويديويي يا هم ذات پنداري در درام تلويزيوني است»
( .)85در پايان بخش دوم بودريار نتيجه گيري مي كند
كه مشكل سوسياليسم به جاي سروكار داشتن با حاكميت،
با اخالقيات سرگرم مي شود.
تنها در بخش سوم است كه به مباني و داليل اتهام مرگ
سياست و سكوت روشنفكران پي مي بريم .مرگ سياست
ِ نمايش رخ مي دهد:
بدليل حرفه اي شدن اش به مثابه ي
سياست ناگزير از شبيه سازي مي شود زيرا

سياستمداران بيش از سياست در نمايش تخصص پيدا مي
كنند « .سخنراني شان استراتژي تاثيرات ويژه را
ِ نمايش را قابل پذيرش
دنبال مي كند تا فضا و اجراي
كند» ( )105چون به نظر بودريار از آنرو كه در جامعه
ِ تقليد از رهبران زندگي مي كنيم ،الجرم خود رهبران
ي
بايد تقليد كنندگان ماهر باشند» در چنين فضايي،
بودريار هشدار مي دهد« خطر عظيم عوضي گرفتن وضعيت
سياسي با وضعيت سينمايي وجود دارد» اشتباهي كه
آمريكايي ها در رابطه با رونالد ريگان مرتكب شدند.
اين وضعيت براي سوسياليستها نابود كننده است زيرا
آنها نه در سياست بازيگر ماهري هستند و نه در
اقتصاد؛ بلكه « آنها بازيگراني هستند كه چيزي غير
ِ نمايش ندارند»
از وعده و شكست براي عرضه در صحنه ي
( )106اينجاست كه باالخره سكوت روشنفكران با توجه به
اين مساله كه انديشمندان هم مجبور به بازي روي
صحنه مي شوند ،رمزگشايي مي شود .روشنفكران در
وضعيت مرگ سياست ،ديگر قادر به بيان نارضايتي هاي
ِ
خود از ترس« متهم شدن به منفي بافي» ( )122نخواهند
شد و عرصه سياست به برهوتي تبديل خواهد شد كه تنها
مقلدين و بازيگران امكان عرض اندام خواهند يافت.
بودريار با مقايسه مرگ سياست با رهن هايي كه باز
پرداخت شان تا اوايل قرن بيست و يكم تعليق شد،
توشته را به پايان مي برد .به نظر وي سوسياليست ها
تا جايي كه « تلقي زاهدانه شان از جامعه» بهدها
مورد بخشش قرار گيرد ،محكوم به ماندن در قدرت
ِ ابتكارات معلق شده ،طاس ها را
هستند زيرا « همه ي
ِ بسته شدن
ريخته و شرط ها را بسته اند،و جامعه بسوي
بيشتر پيش مي رود...ما بي آنكه بدانيم ،بسوي هزاره
ِ آتي قبالً قرباني
ِ نويني گام بر ميداريم ...سالهاي
ي
شده اند»(.)145-7

بودريار تاريخ شناس نيست ،بنابراين انتظار بررسي
چگونگي روي كار آمدن حزب سوسياليست در فرانسه در
دهه  1980بيهوده است .هنر بودريار بيشتر از آنكه در
مستدل كردن تاريخ باشد ،در تحليل فلسفي آن است.
ً نظر بر اين است كه بودريار فردي گريزان از
عموما
ً قادر به نفي اين نظر
سياست است و اين كتاب ابدا
نيست .او به سياست از طريق جامعه نظر مي كند و
عالقه اي به اضافه كردن مسائل ايدئولوژيك حل شده به
ِ وي به بسط نظريه
ديسكورس سياست ندارد .عالقه ي
ِ ويژگيِ خاص پست مدرنيته است.
تقليد به مثابه ي
ِ نمايش و سياستمداران به
ِ سياست به مثابه ي
ايده ي
ِ بازيگران حرفه اي دوشادوش هم بسط مي
مثابه ي
يابند .بودريار با اشاره به وقايع عراق و
افغانستان ،در مورد خطرات چشم انداز اخالقي ،كه خير
را در برابر شر قرار مي دهد و نقطه ضعف عمده ي
ِ
سوسياليسم محسوب مي شود ،هشدار مي دهد .در عصر
تقليد ،تنها اطالعات و ارتباطات در اختيار ما هستند
و ما هيچگونه دسترسي به سياست رئال نداريم ،اما
همين ابزار در دست هايپرحرفه اي ها ميتوانند اثرات
و تبعات مخرب فراواني داشته باشد .بودريار با ديد
روشن و در عين حال ناراحت كننده لبخندهاي مصنوعي
بر لبان سياستمداران را پيش بيني مي كند و براي
اثبات اين مسئله از عمل بوش و بلر كه در عين
اختالفات نامتعارف به عنوان دولت عمل مي كردند،
مثال مي آورد .در واقع ما از اتحاد حزب جمهوريخواه
و حزب كارگر به جهان بي تفاوتي سياسي سرك مي كشيم
كه همچنان وانمايي و تقليد را معتبر نگه مي دارد.

