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كند و پس از آن با  اين مقاله در نظر دارد ابتدا توصيف مختصري از فلسفة اخالق آلن بديو 
اي ميان آراء  شود، تطبيق و مقايسه اي كه در اين توصيف روشن مي توجه به نكات اساسي

هر دو فيلسوف زندگي انسان . گيرد صورت  يركگور كيهاي  انديشهبديو در زمينة اخالق و 
چيستي اخالق از نظر اين دو فيلسوف و . كنند را از نظر امكاني به ساحاتي مجزا تقسيم مي

اند، موضوع خاص ايـن   جايگاهي كه براي اخالق در ساحات مختلف زندگي در نظر گرفته
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  .پذير نيست كه حل و فصل آنها در چارچوب تفكر آلتوسر از نظر او امكان
هاي استاد خود فاصله گرفته و نظريات مسـتقل خـود را عرضـه     تدريج از انديشه كه او بهروست   از اين

هـاي نظـام    اثر بديو پايه ايندر . منتشر شده است وجود و رخداد ترين اثر او، اين نظريات در مهم. كند مي
ساز است، به ايـن معنـا كـه مـدعي شـناخت و بيـان        بديو فيلسوفي نظام. كند فلسفي خويش را استوار مي
  .هاي گوناگون زندگي بشر است حقيقت وجود و حقيقت جنبه

ظام فلسـفي اسـت بـه رشـتة تحريـر      شناسي خويش را كه زيربناي اين ن ، هستيوجود و رخدادبديو در 
وجـود ناميـد، بـه    ) statics(شناسـي   توان آن را ثبات او پس از ارائة تبييني از وجود كه مي. درآورده است

  .پاسخ نگذارد را بي» تغيير«آن نيز مي پردازد تا پرسش ديرين فلسفه از امر ) dynamics(شناسي  پويايي
شـناختي آن را   هـاي وجـود   براي توصيف فلسفة اخالق بديو، پايـه اگر چه اين مقاله مجال آن را ندارد كه 

ارزش و  اما اين هرگز به اين معنا نيست كه هر گونه دركي از فحواي ايـن مقالـه بـي    مورد بررسي قرار دهد
اش عرضـه و درك كـرد، همـان طـور كـه       توان فلسفة اخالق بديو را جدا از سيستم فلسفي مي. ستمعنا بي
امـا  . شـان درك كـرد   هـاي فلسـفي   هگل يا فلسفة سياست ارسـطو را مجـزا از سيسـتم    توان فلسفة حق مي
بنـابراين گرچـه خواننـده    . شـود  درك كامل و ناب يك جزء، جز با درك كل ميسـر نمـي  كرد  انكار توان نمي
آن تواند مطمئن باشد كه پس از خواندن اين مقاله فهمي در خور اعتنا از فلسفة اخالق بديو و نيز نسـبت   مي

پيدا خواهد كرد، اما همچنين بايد متوجه اين نكته باشـد كـه فهـم جـامع و كامـل از هـر        يركگور كيبا آراء 
اي كـه پـيش از خوانـدن ايـن      خواننده. شود بخشي از نظام فلسفي بديو جز با فهم بنيادهاي آن حاصل نمي

را بـراي ايـن مقايسـه     يركگـور  كـي ب هاي اگزيستانسياليستي آشنا باشد، احتماالً علت انتخـا  مقاله با انديشه
تــرين مفــاهيم  هــاي انديشــة اخالقــي بــديو بــا برخــي از اصــولي مشــابهت. خــوبي درك خواهــد كــرد بــه

صـورت   هاي اساسي زيستن كه در انديشة بـديو بـه   اگزيستانسياليستي همچون تفاوت قائل شدن ميان گونه
پـدر  وجيه مناسبي بـراي انتخـاب عنـوان    مراحل شخص بودن يا ماقبل سوژگي و سوژگي بيان شده است، ت

تـا حـدود زيـادي در ايـران      يركگور كيهمچنين از آنجا كه فلسفة . ست در مقايسه با بديو ا اگزيستانسياليسم
هـاي آن كمـك    تواند به درك بهتر فلسفة بـديو و احتمـاالً نـوآوري    اي مي شناخته شده است، چنين مقايسه

  .فراواني كند

  فلسفة اخالق بديو
اخـالق؛  هاي خود پيرامون موضوع اخالق را در كتاب كم حجـم و پـر مغـز     ترين انديشه بديو مهم آلن
كوشـيم توصـيف    مـا در ايـن قسـمت از مقالـه مـي     . به رشتة تحرير درآورده است اي در ادراك شر رساله

و در ايـن بخـش بـه برخـي از تفاسـير      . مختصر و تا حد امكان روشني از محتواي ايـن اثـر ارائـه دهـيم    
  .هاي ارائه شده توسط محققان نيز نظر خواهيم داشت شرح

دهنـد، بـراي    الزم است پيش از پرداختن به انسان و اعمالش كه موضوع اساسي اخالق را تشكيل مـي 
هاي اخالقي بديو دچار اشكال نشويم، برخـي اصـطالحات وجودشناسـانه در فلسـفة      اينكه در فهم انديشه

مهم ترين اين اصطالحات، از ايـن  . نيز كاربرد اساسي دارند توضيح دهيم بديو را كه در فلسفة اخالق وي
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و ) historical situation(» وضعيت تـاريخي «تر  و به طور خاص) situation(» وضعيت«: قرار هستند
  ).event(» رخداد«

در نظـر  » وضـعيت «توان مصداقي از  هر چيز و هر وضع و حالتي را مي :وضعيت و وضعيت تاريخي
چيز يا حالت در نظر بگيريم، يعنـي آن را  » يك«فقط كافي است آن چيز يا آن وضع را به عنوان . تگرف

اوليـور فلـثم كـه از    . عنوان جزئـي از چيـزي ديگـر    عنوان مثال به به عنوان يك واحد لحاظ كنيم و نه به
يـك هـوس،   يـك خيـال،   «: محققان آثار بديو است، براي توضيح مفهوم وضعيت چنين مثال آورده است

هـا، يـك    كاري در حياط مدرسه، كـارواني از كـاميون   يك سوپر ماركت، يك اثر هنري، يك خواب، كتك
و روشـن اسـت كـه    ) 24، ص1388فلـثم،  (» پيشگويي معمولي، يك بازي شطرنج، يك دسـته از امـواج  

  .نهايت چيز ديگر به اين فهرست اضافه كرد توان بي مي
بنـديي   فلسفي طوالني و دشوار فهمش، تقسيمـ  هاي رياضي ي بحثط وجود و رخدادآلن بديو در كتاب 

براي فهـم تمـايز انـواع وضـعيت و درك     . هاي طبيعي و تاريخي دهد؛ وضعيت ها ارائه مي از انواع وضعيت
معناي وضعيت تاريخي كه در اين مبحث مورد نياز است، الزم است به تفاوتي كـه بـديو ميـان ارائـه يـا      

بياييـد بـراي   . گذارد توجـه كنـيم   آن مي) representation(وجود و بازنمايي ) presentation(نمايش 
شناسي بديو نشويم و ايـن   اينكه در اين مقاله كه دربارة اخالق است، نيازمند ورود به عرصة دشوار هستي

اي به فهـم درسـت فلسـفة اخـالق      اين فرض لطمه. در نظر بگيريم» بود و نمود«تفاوت را همان تفاوت 
بنابراين تفاوت ميان . نياز خواهد كرد هاي نامفهوم بي يو نخواهد زد و در عين حال ما را از طوالني شدنبد

وضـعيت تـاريخي وضـعيتي    . گـردد  شود بازمي انواع وضعيت به تفاوت ميان آنچه هست و آنچه نمودار مي
در وضعيت تـاريخي   ماند، يعني است كه در آن چيزي وجود دارد كه وجود آن در نمود وضعيت مخفي مي

داري را در نظـر بگيـريم، اسـتثمار     مثالً اگـر يـك جامعـة سـرمايه    . گردد چيزي وجود دارد كه نمودار نمي
امـا ايـن امـر در تعريفـي كـه       وجـود دارد، داران از كار آنان، چيزي است كه  كشي سرمايه كارگران و بهره
. گـردد  نمي نموداربرد،  در اين تعريف به كار ميكند و در مفاهيمي كه  داري از خود ارائه مي جامعة سرمايه

هاي طبيعي كه در آنها هر  پس در اين وضعيت يك امر موجود نمودارنشده وجود دارد كه آن را از وضعيت
  ).Badiou, 2005, pp.173-175(كند  گردد، متمايز مي چيزي كه وجود دارد، نمودار نيز مي

چنـان  . شـود   رك مفهوم رخداد تا حد بسياري آسان ميپس از درك معناي وضعيت تاريخي، د :رخداد
عبـارت بهتـر آن    بديو آن چيز يا به. چه گفتيم، در وضعيت تاريخي چيزي موجود و نمودارنشده وجود دارد

يعنـي فقـط در   . نامـد  آن وضـعيت مـي  ) eventual site(» عرصة رخدادپذير«زيرمجموعة نمودارنشده را 
اما رخداد چيست؟ اتفاقي . و نه ضرورت وقوع يك رخداد وجود دارد» لاحتما«آنجاست كه احتمال و فقط 

روي دادن رخـداد امـري   . طريقي به عرصة نمـوداري بيايـد   واسطة آن، آن امر موجود به از هر سنخ كه به
داند؛ ممكن است در  ناپذير و وابسته به بخت و اقبال مي بيني كامالً تصادفي است و بديو آن را كامالً پيش

بـراي مثـال اگـر    . تي عرصة رخدادپذيري وجود داشته باشد اما هرگز رخـدادي در آن اتفـاق نيفتـد   وضعي
تواند رخداد آن وضعيت  داري را در نظر بگيريم، انقالب و جنبش كارگري مي وضعيت همان جامعة سرمايه

يم چيزي كه دانش موجود وضعيت، يعني مجموعة مفـاه . پس رخداد يك فوران، يك گسست است. باشد
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  .كند هايي از هر سنخ كه پيش از رخداد در وضعيت وجود داشتند را دچار گسست و كاستي مي و دانسته
اكنون كه رخداد روي داده و ساختار وضعيت دچار گسست شده است، فرايندي الزم است كه طـي آن  

به عبارت . ده شودتر نمودار نبود از نو چي كل ساختار وضعيت بر اساس نمودار شدن يا بازنمايي آنچه پيش
طلبد و به دست او  اين فرايند مداخلة انسان را مي. ديگر ساختار وضعيت بايد بر طبق رخداد بازسازي گردد

چـه بسـا   . آيـد  اينجاست كه پاي اراده و عمل آدمي و الجرم پاي اخالق بـه ميـان مـي   . انجام خواهد شد
  .وجب تحولي ساختاري در وضعيت نگرددرخدادي اتفاق بيفتد ولي به دليل عدم دخالت انسان هرگز م

شويم، بايـد بـدانيم پـيش از    ) Post Evental(پيش از آنكه پيگير وضع انسان در عرصة پسارخدادي 
  .وقوع رخداد، انسان از نظر بديو در چگونه وضعي است و اساساً انسان از نظر او در اين حالت چيست

او ايـن اصـطالح را در برابـر    . خواند مي) one(» شخص«بديو هر انسان را در وضع پيش از رخدادي يك 
شـخص، حيـواني از گونـة    «: بـرد  كار مـي  اش را بيان خواهيم كرد، به گيري كه در ادامه نحوة شكل» سوژه«

الـف،  1387بـديو،  (» داند خصوصي از كثرت كه دانش موجود آن را متعلق به اين تيره مي انسان است، نوع به
يا بـه  ) conatus(» كوناتوس«گونه كه اسپينوزا اشاره كرده است  ن جانور همانترين رفتار اي اساسي). 67ص

اين جانور همچون هر جـانور ديگـري در   . است) perseverance of self(» مداومت بر خويش«بيان بديو 
» ميـرا «هايي كه همگي مربـوط بـه جـانوري     چشمداشت. هاي خود است پي برآوردن اغراض يا چشمداشت

مثابـه موجـودي نـاميرا در نظـر      ها، شخص خـود را بـه   در پيگيري هيچ يك از اين چشمداشت يعني. هستند
هاي او  زند؟ چشمداشت كند؟ راجع به چه چيز حرف مي اين شخص راجع به چه چيزي فكر مي. نگرفته است
  طور كلي، از نظر معرفتي او در چه ساحتي قرار دارد؟  اي قرار دارند؟ و به در چه حوزه
عقيده نام خـاص دانـش موجـود وضـعيت اسـت كـه       . است) opinion(» عقيده«ها  ة اين پرسشپاسخ هم

خواهد ميـان خـود و افالطـون برقـرار كنـد،       با توجه به پيوندي كه بديو همواره مي. تر از آن سخن گفتيم پيش
 2، كه اين كثيـر 1ها ييعقايدي دربارة پهنة چندتا«: توان عقيده را ترجماني از دوكسا يا پندار افالطوني دانست مي

اي حقيقـت و   عقايدي كه ذره. كند هايش امتحانشان مي جانور انساني، هنگام تعقيب پيگيرانة چشمداشت] يعني[
اش ايـن   عقيده فروتر از درستي و نادرستي است، چرا كه تنهـا وظيفـه  . ترين خطايي در آنها نيست البته كوچك

ا چرا عقايد، فروتر از درستي و نادرستي هسـتند؟ زيـرا درسـتي و    ام). 74همان، ص(» پذير باشد است كه مراوده
  . يابد گاه تعيين و تشخيص خطا و صواب معنا مي عنوان تكيه نادرستي همواره در وجود يك مالك به

گـاه و مـالك تشـخيص     اما از نظر بديو در وضعيت پيش از رخداد هيچ حقيقتي وجود ندارد كـه تكيـه  
بـرد كـه در ادامـه آن را     كـار مـي   داست كه بديو حقيقت را در معناي خاصي بهپي. درستي و نادرستي باشد

بيان  گذاري اخالقي و به حقيقت، شخص هر چه بكند فارغ از ارزش در اين وضعيت بي. توضيح خواهيم داد
دهد، بايـد   هر چيزي كه جانور انساني در تعقيب اغراضش انجام مي. است» فراسوي نيك و بد«خود بديو 

رحم زندگي وجـود   بدون در نظر گرفتن حقايق، صرفاً معصوميت بي«: طة خير و شر اخالقي جدا كرداز حي
طـور كـه تـري ايگلتـون      همـان  ).83ص همان،(» خواهد داشت؛ معصوميتي كه فراسوي خير و شر است

. دارد زندگي انسان در حالت روزمره، كيفيتي هـابزي سازد، ديدگاه بديو نسبت به  نشان مي درستي خاطر به
كننـده   عنوان حوزة ميل، خودخواهي و ضرورت خسـته  شناسانه به زيست او روزمرگي را با اصطالحاتي شبه
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  ).Eagleton, 2009, p.268(كند  توصيف مي
پس از اينكه رخداد اتفاق افتاد، ممكن اسـت شـخص   . اما اين روزمرگي تقدير هميشگي زندگي نيست

عنوان رخـداد از جانـب    اين تشخيص و ناميدن رخداد به. د و بنامدآن رخداد را به عنوان يك رخداد بشناس
، يعني فرايندي كه )procedure of truth(» فرايند حقيقت«. كننده است اي بسيار تعيين شخص، لحظه

از اين تصميم كه بخواهيم «شود، از همين تصميم،  گيري حقيقت معطوف است، از اينجا آغاز مي به شكل
پرداختن به وضعيت از زاويـه  ). 64الف، ص1387بديو، (» وية رخدادي به وضعيت بپردازيمبعد از اين، از زا

گفتيم كه پـس از وقـوع رخـداد، فراينـدي     . تر در باب آن سخن گفتيم رخداد، همان چيزي است كه پيش
 .انساني الزم است كه وضعيت را بر اساس رخداد متحول كند و اين عبارت بديو ناظر به همان معنا اسـت 

  : نامد مي) fidelity(» وفاداري«بديو اين فرايند، يعني پرداختن به وضعيت از زاوية رخداد را 

وفادار بودن به يك رخداد، يعني حركت در متن وضعيتي كه اين رخداد مكمل آن گرديـده،  
از آن جا كه رخـداد خـارج از تمـامي    [...]. انديشيم  كه صرفاً از جنبه رخداد به آن مي درحالي

اي جديـد از بـودن و رفتـار در وضـعيت را ايجـاب       گيرد، ابداع شـيوه  عد مرسوم قرار ميقوا
  ) 65ص همان،( .كند مي

اين عمل كردن بر اساس رخداد در متن وضـعيت، يعنـي ايـن وفـاداري، چيـزي را در وضـعيت توليـد        
ايـن  . اسـت » قتحقي«اين امر حال و مادي، . 3و مادي) immanent(ماندگار  كند، چيزي كامالً درون مي

  . سابقه است عنوان يك ملحد ماترياليست تا حد بسياري بديع و بي تعبير بديو از حقيقت به
آنجا . كند توان فهميد چرا بديو با قاطعيت وضعيت پيش از رخداد را فاقد حقيقت قلمداد مي در اينجا مي

كنـد، ماترياليسـم خـود را بـه      كه بديو حقيقت را امري مادي و نوعي تغيير در وضعيت موجود قلمداد مـي 
: رود، نه هيچ جـاي ديگـر   حقيقت صرفاً درون وضعيت پيش مي«: دهد ترين شكل ممكن نشان مي روشن

و نيز اينكه اساساً يك حقيقت وجود ندارد، بلكه حقايق وجود ) 66همان، ص(» ملكوت حقايق وجود ندارد
تر از هر چيز  اما آنچه دربارة حقيقت مهم. شدتواند حقيقتي خاص خود داشته با چون هر وضعيتي مي. دارند

يعنـي  [گرداند  آنچه فرايند حقيقت را ممكن مي«ديگر است، اين است كه حقيقت يك گسست است، زيرا 
  ).همانجا(» در زبان وضعيت وجود نداشت و با دانش موجود قابل درك نبود] رخداد

شود، بـديو نـام تـازة     مي» ايند حقيقتفر«درگير چنين فرايندي مي شود و وارد » شخص«هنگامي كه 
گيرد به آن وفادار باشـد و   شناسد و تصميم مي شخصي كه رخداد را مي. گيرد سوژه را براي آن در نظر مي

). همانجـا (» سوژه پيش از رخداد كامالً معـدوم اسـت  «: باشد، سوژه است» فرايند حقيقت«در واقع حامل
بديو در يكي از كتب متقدم خود . كنندة آن است اي كه حمل سوژهآورد؛  وجود مي فرايند حقيقت سوژه را به

به (شده  رو امري داده  هيچ سوژه به«: كند همين مطلب را با بياني ديگر اظهار مي» تئوري سوژه«با عنوان 
  ).Badiou, 2009, p.278(» نيست، بلكه بايد بنياد نهاده شود) معرفت
سـوژة  . كنـد  ز سوژه را كامالً از معناي متعارف آن تفكيك مياين ترتيب بديو مفهوم مد نظر خويش ا به

اما ايـن  . شود ميسوژه، سوژه . صورت طبيعي وجود داشته باشد دكارتي نيست كه پيشاپيش به  بديو، سوژة
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بـديو چـه معنـايي از سـوژه را در نظـر دارد كـه ايجـاد آن را تنهـا در عرصـة          . مسأله نياز به توضيح دارد
  داند؟  عالم وفاداري شخص به رخداد ممكن ميپسارخدادي و با ا

. كنـيم  براي پاسخ دادن به اين سوال ابتدا معناي سوژه را در فلسفة مـدرن پـيش از بـديو بررسـي مـي     
هاي فلسفي متفـاوت از دو   فاعليتي كه در نظام. مفهوم سوژه در فلسفة مدرن با مفهوم فاعليت پيوند دارد

سـوژه كسـي اسـت كـه     . فاعليت شناسايي و فاعليـت عمـل  : است لحاظ براي انسان در نظر گرفته شده
سـوژة بـديو نيـز دقيقـاً همـين      . توانايي شناخت درست و نادرست و توانايي عمل آزادانه در عـالم را دارد 

او توانايي شناخت حقيقت و توانايي عمل آزادانه در وضعيت را دارد، با ايـن تفـاوت كـه    . ها را دارد ويژگي
آيد و حتي فراتر از اين، ممكن است برخي اشخاص هرگز به مقـام سـوژگي    به دنيا نمي سوژة بديو، سوژه

دست شخص نيست و زادة بخـت و اقبـال    كه وقوعش بهـ به اين دليل كه تا پيش از وقوع رخداد  . نرسند
تر گفتيم در عرصة پيشـارخدادي فقـط    پيش. هاي خاص سوژگي را ندارد ـ انسان هيچ يك از توانايي است

قيده در كار است، بدون حقيقتي كه درست و خطا را از هم تفكيك كند، همچنين در ايـن عرصـه هـيچ    ع
عرصـة  . اش است، وجـود نـدارد   هاي حيواني آزاديي براي جانور انساني كه محكوم به پيگيري چشمداشت

ها رخـداد  تن. بيند را مي» آنچه هست«انسان تا پيش از رخداد فقط . پيشارخدادي عرصة جبر زيستي است
دهد و به اين صورت، اختيار تالش كردن به سمت آن حقيقـت را   را نشان مي» آنچه بايد باشد«است كه 

بنابراين، شخص تنها با تصميم وفاداري به رخداد و درافتادن در روند حقيقت است كه خود . به او مي دهد
  .رساند را به مقام فاعليت يا سوژگي مي
البته ما هنـوز  . ر فلسفة بديو، انكار امكان وجود هر گونه اخالق كلي استنتيجة بسيار مهم اين بحث د

ايم اما ذكر اين نكته در اينجا الزم است كه چـون هـر    معناي خاص اخالق را در فلسفة بديو توضيح نداده
كنـد   افتد و در همان وضعيت، سوژة خاص خود را توليد مي رخداد هميشه در يك وضعيت خاص اتفاق مي

توانـد ادعـايي    اخالق امري است مربوط به سوژه ـ نه به جانور انساني ـ پس الجرم اخـالق نمـي    و چون 
آيـد و نحـوة    گيري سوژه پديـد مـي   اخالق با شكل. كلي با قواعدي از پيش مشخص و مدون داشته باشد

اخـالق  «يو به بيان بد. دهد نحو كامالً انضمامي تحت تأثير قرار مي رفتار سوژه را در آن وضعيت خاص به
وجود ندارد كه اخالق را سپر محافظ خود ] و كلي[تواند وجود داشته باشد، چرا كه سوژة انتزاعي  كلي نمي

  ).63الف، ص1387بديو، (» سازد
خطـاب  . كليت خطاب يـا فراخـوان حقيقـت   : در كنار اين عدم كليت بايد به يك كليت مهم توجه كرد

طور كه گفتـه شـد،    همان. نگرد افراد را به يك چشم مي حقيقت همگاني و كلي است، يعني حقيقت همة
طور كلي دانش و زبـان پيشـين    ها و به حقيقت، گسستي در وضعيت است، يعني مطابق با عقايد يا دانسته

ها و تمايزهايي كه در بطن وضعيت پيش از رخداد برقرار بـود، مربـوط بـه     اما تمام تفاوت. وضعيت نيست
بود كه با ظهور حقيقـت، در آن  » عقايد«عبارت ديگر وابسته به  وضعيت يا بههاي  همين مجموعة دانسته

  . شود گسست ايجاد مي
با اصطالحات فلسفي خـود مـاجرا را بـه     او. دهد مثال جالبي از اين امر به ما مي سن پلبديو در كتاب 

ت، دانـش پيشـين   دهد كه از نظر سن پل كه به رخداد رستاخيز مسيح وفادار شده اس اين صورت شرح مي 
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شـود،   اعتبار تلقـي مـي   يكي از مواردي كه بر اين اساس بي. اعتبار گرديده و فاقد اهميت است وضعيت بي
اعتبار گرديده و واجباتش  پل معتقد است كه با آمدن مسيح، آيين يهود بي. مسألة وجوب ختنه كردن است

ها است و فرقي ميان كساني كه از پـيش   تبنابراين خطاب و فراخوان پل براي همة ام. اند اهميت شده بي
اي نسبت به ديگران  از نظر او يهوديان هيچ برتري. گذارد اند نمي اند و كساني كه مشرك بوده يهودي بوده

بـه دليـل همـين    . ندارند و ديگران براي گرويدن به آيين مسيح نيازي به اجراي مناسك يهـودي ندارنـد  
شود، بر خالف پيتر كه تنهـا رسـول بنـي اسـرائيل      ها برگزيده مي عنوان رسول امت عقايد است كه پل به

  . ـ است اند تر يهودي بوده ي آنها كه پيشيعن ـ 
همان، (» تفاوت باشد ها، بي تواند نسبت به تفاوت تنها حقيقت مي«: رسيم در اينجا به يك نكتة مهم مي

يان اجزاي متكثـر وضـعيت وجـود    هايي كه بر اساس دانش پيشين وضعيت، در م يعني آن تفاوت). 51ص
تفاوت ميان پذيرفتن يا نپذيرفتن : اكنون فقط يك تفاوت وجود دارد. اعتبار است داشت، از نظر حقيقت بي

ضرورت طرح . كند تعبير مي) universalism(گرايي  اين همان چيزي است كه بديو از آن به كلي. رخداد
  .تر روشن خواهد شد در فلسفة بديو بپردازيم بيش) evil(گرايي هنگامي كه به بحث شر  بحث دربارة كلي

ترين غرض خود را در اين قسمت به انجام رسانيم و روشـن كنـيم كـه     اكنون وقت آن است كه اصلي
  جايگاه اخالق از نظر بديو دقيقاً در اين ميان كجاست و معناي آن چيست؟

  : گويد بديو مي

تر، اصـلي   تر و پيچيده به بيان دقيق. سازد ياخالق، اصلي است كه تداوم حقيقت را ممكن م
) consistency(كه به حضور شخص در تركيب سوژة منبعث از فرايند حقيقـت سـازگاري   

  )67همان، ص( .بخشد مي

به زبـان انگليسـي، نقـش     اخالقپيتر هالوارد، از مفسران بديو و مترجم كتاب . اين اخالق حقايق است
اخـالق آن چيـزي اسـت كـه وفـاداري      «به بيان او . داند كننده مي ظيماخالق را در روند حقيقت نقشي تن

اگر بخواهيم دستورات ايـن  ). Hallward, 2001, p.xi(» كند سوبژكتيو به حقيقت را حفظ و تشويق مي
وفـاداري كـه   » !ادامه بـده «: رسيم سيستم اخالقي را خالصه و بيان كنيم، به يك دستور خيلي كوتاه مي

بندي ديگـر   پس در يك صورت. اش داد را بيان كرديم همان چيزي است كه بايد ادامهتر معناي آن  پيش
امـا هنـوز بـه توضـيح     » !به وفاداري وفادار بمان«: گويد توان گفت اخالق خطاب به سوژة حقيقت مي مي

  .شود پذير مي تري نياز است كه اين ادامه دادن چگونه امكان بيش
هايي اسـت؛ مـثالً قـد بلنـد اسـت،        ها و قابليت ويژگي به لحاظ شخص بودنش، صاحب» شخص«هر 

افتد، شخص را بـا   هنگامي كه رخداد اتفاق مي. هاي ديگر تيزهوش است، زود رنج است و بسياري ويژگي
تـر در خـدمت    عبـارت دقيـق   ها را در خدمت حقيقت يا به خواند تا او اين ويژگي ها فرا مي همة اين ويژگي

داد، يعنـي از هـر    ها را در خدمت صيانت ذات قرار مـي  تر اين ويژگي او پيش. هدوفاداري به حقيقت قرار د
عبارت ديگر، شخص همة  به. كرد اش استفاده مي امكاني كه در وجودش بود براي برآوردن اغراض حيواني

او گرفت كه از آن جهت كه حيواني ميرا بود، بـه   كار مي اش را براي برآوردن غاياتي به هاي طبيعي ويژگي
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اما از نظر بديو در فرايند حقيقت چيزي وجود ندارد كه به انسـان از جهـت حيـوان بـودنش     . تعلق داشتند
شـود، در   عنوان موجودي فاني و شكارگر مربوط مـي  هاي من به تا جايي كه به چشمداشت«: مربوط بشود

شرايطي هست كه به من دهد كه به من ربطي داشته باشد يا دانشي كه بتواند بگويد  اينجا چيزي رخ نمي
عنوان جانور ميرا ربطي ندارد،  پس اگر فرايند حقيقت، به شخص به). 72الف، ص1387بديو، (» ربطي دارد

گـردد، او خـود را    شـود و در فراينـد حقيقـت داخـل مـي      بنابراين هنگامي كه كسي مجذوب رخدادي مي
تـر در خـدمت حيـوانيتش     را كه پيش اش هاي طبيعي و آن ويژگي 4عنوان موجودي ناميرا شناخته است به

  . بودند، اكنون به خدمت حقيقت و انسانيت ناميرايش درآورده است
اش را در  هـاي طبيعـي   از نظر بديو اين است كه انسـان همچنـان ويژگـي   » اخالق«توان گفت  اكنون مي

يش گرفتـه بـاز   هاي حيواني او را از راهي كه در پ خدمت حقيقت نگه دارد و وسوسة بازگشت به چشمداشت
  . نگرداند
را آنجا كه بديو اخالق را سازگاري بخشيدن بـه حضـور شـخص در    » سازگاري«توانيم معناي  مي حال

تبع آن گسستن  مسأله اين است كه تعلق به تركيب سوژه و به. كند، توضيح دهيم تركيب سوژه عنوان مي
ري پيدا كند يا نه؟ سازگاري يعنـي ايـن   تواند با مداومت بر خويش، انسجام و سازگا از وضعيت عادي، مي

  .مداومت بر خويش را بپوشاند يا در آن ادغام شود» تعلق به تركيب سوژه«
، با 5عنوان امر ناشناختة وضعيت كند و با مقايسة حقيقت به بديو در اينجا از تعابير روانكاوانه استفاده مي 

از آن بخش از وجودت كـه  «: گويد است، ميكه بخش ناشناختة وجود انسان ) unconscious(ناخودآگاه 
هـاي   و اين يعني گر چـه حقيقـت جـزء شـناخته    ) 70الف، ص1387بديو، (» !اش دست برندار شناسي نمي

روي، با اين حال پيش رفـتن بـه سـمت آن و     داني به سمت چه چيزي مي وضعيت نيست و تو دقيقاً نمي
اين معناي سازگاري اخالقـي از نظـر بـديو    . ي وفادار بمانوفادار ماندن به آن را ادامه بده، يعني به وفادار

آيد انجام بـده   هر كاري از دستت برمي: بدين ترتيب تعريف اخالق حقيقت نهايتاً چنين خواهد شد«: است
در گسستن مداومت كن و در وجود خويش درياب . تا بر چيزي مداومت كني كه وراي حد مداومت توست

  ).Hallward, 2001, p.70(» و شكسته است آنچه را كه تو را در ربوده
در يك حالت سوژه چنان مجذوب حقيقت است كه : اين سازگاري در دو حالت ممكن است اتفاق بيفتد

شـوند و در حالـت دوم ايـن     اش نيز با دنبال كردن چشمداشت حقيقت ارضاء مـي  هاي حيواني چشمداشت
   .پيشه كند) asceticism(هاي حيواني زهد  چشمداشتنوعي در مقابل  يگانگي وجود ندارد و سوژه بايد به

  معناي شر
يك خير وجود دارد و آن تأييد يك حقيقت است و تالش بـراي تـداوم   . چيست» خير«ايم  تا اينجا دانسته

. اخالق عالوه بر ترغيب به خير، تحذير از شـر را هـم در خـود دارد   . اما اين فقط يك سوي اخالق است. آن
عنوان سوي ديگر اخـالق نشـان    ست كه بديو، شر را مشخص كرده و راه مقابله با آن را بهاكنون نوبت آن ا

  .ربط ـ معروف بديو را گفتيم، اما منكرش هنوز باقي است به زبان بسيار آشنا ـ گر چه بي. دهد
شر چيست؟ شر انحراف از خير است و بنابراين به لحاظ منطقي كامالً متاخر از آن است، شـر پيشـيني   
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اش اين اسـت كـه    تواند وجود داشته باشد و نتيجة منطقي مثابه انحراف از خير مي شر فقط به. جود نداردو
انسـان  ). 90الـف، ص 1387بـديو،  (» گيرد شر، ساحت جانور انساني نيست، بلكه در حيطة سوژه قرار مي«

ن در مسير خير به معناي تواند از خير منحرف شود كه در مسير آن قرار گرفته باشد و قرار گرفت زماني مي
  6.افتد پس شر هم در حيطة سوژگي اتفاق مي. سوژه شدن است

تواند ظاهر شود كه اين سـه صـورت بـا سـه سـاحت رونـد حقيقـت         شر از نظر بديو به سه صورت مي
  :متناظرند

شود؛ رخداد مكملـي   يافته مي كه باعث پيدايش چيزي سواي وضعيت، عقايد يا دانش سازمان رخداد ـ1
  . گردد شود ناپديد مي محض اينكه پديدار مي ناپذير است كه به بيني صادفي و پيشت

كه همان فرايند است؛ به حكم رخداد، وفاداري به وارسي مداوم وضـعيت، نـوعي گسسـت     وفاداريـ 2
  . گردد مداوم و درون ماندگار منجر مي

بـه  [سـازد؛   ي، آن را تكه تكه برميعبارت ديگر كثيري كه ذاتي موقعيتي است و وفادار يا به حقيقتـ 3
  .كند آورد و توليد مي آنچه كه وفاداري گرد مي] عبارت ديگر

  :سه گونة شر عبارتند از
  .كه متناظر با رخداد است) simulacrum(ـ شبح 1
  .كه متناظر با وفاداري است) betrayal(ـ خيانت 2
  .كه متناظر با حقيقت است) disaster(ـ فاجعه 3

  .شناسيم، فهم معناي سه صورت شر كار سختي نيست ند حقيقت را مياكنون كه رو
شناختي رخـداد را   براي آنكه معناي شبح را بفهميم ابتدا بايد يك ويژگي هستي :شبح يا شبح رخداد
گفتيم كه رخداد در آن بخش از وضعيت اتفاق مي افتـد كـه   . طور ساده ـ ذكر كنيم  ـ البته تا حد امكان به

بديو اين بخش را با الهام از . وجودي در وضعيت هست اما در عرصة نموداري حضور نداردگرچه به لحاظ 
ـ  اصطالحات نظرية مجموعه يـك  » خـالء «ــ   دهد شناسي خود به آن مي در هستي كه در نقشي عمده ها 

تر هم به آن اشاره كرديم همين است كـه در   هاي اساسي رخداد كه پيش يكي از ويژگي. نامد وضعيت مي
طـور   به«به بيان خود بديو . خواند افتد، به بياني، اين خالء را به عرصة نموداري فرا مي ين خالء اتفاق ميا

ي اسـت   مند چيز شناختي اساسي رخداد، حك كردن و نام گذاردن خالء وضعيت خالصه خصوصيت هستي
ـ ). 92همان، ص(» اد استكه رخداد محض خاطر آن رخد ــ از آنجـا    پيداستكه از نامش  چنان اين خالء 

هـا،   كه در وضعيت جايي نداشته و در آن هـيچ نـامي بـه خـود نگرفتـه اسـت، پـس در سيسـتم دانسـته         
از اين رو وقتي خالء . طور كلي، عقايد هم شركت نداشته است هاي پيشين، يا به ها و تمايزگذاري مرزبندي

كامالً همگاني است و همه را به يك تفاوت است؛  ها بي شود، نسبت به همة تفاوت وضعيت فرا خوانده مي
  ).گرايي به آن اشاره كرديم تر تحت عنوان كلي پيش(نگرد  چشم مي

تـر   ظاهر نو و بديع شبيه رخداد در وضعيتي اتفاق بيفتد ولي به جاي خالء، بخش پيش حال اگر امري به
شـر ممكـن، يعنـي تظـاهر     گذاري كند، به عقيدة بديو نخسـتين   بخواند و نام نمودارشدة آن وضعيت را فرا

ـ اين امر از آن جهت شر ا. اتفاق افتاده است نچه در يك رونـد  مثل آ ست كه ديگر خطاب و فراخوان كلي 
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شـد كـه دانـش     زيرا كليت خطاب حقيقت از آنجا ناشي مي. تواند در كار باشد ـ نمي حقيقت راستين هست
كه ديگـر بـه تمايزهـاي پيشـين وقعـي       كرد اي عرضه مي گسست و امر تازه پيشين وضعيت را از هم مي

توانـد نسـبت بـه تمايزهـا      خوانـد، نمـي   موجود را فرا مـي  اما از آنجا كه شبح رخداد امري ازپيش. نهاد نمي
خاطر اينكه بتواند بر امر مورد نظرش تأكيد كند، ضرورتاً جزئي گـرا   تفاوت باشد بلكه كامالً برعكس، به بي

در عرصـة سياسـت   . موجود با بقية وضعيت فرق بگذارد يان امر ازپيشخواهد م نحو مصنوعي مي است و به
آورد  مثـالي كـه بـديو بـراي ايـن شـر مـي       . چنين چيزي همواره به خشونت و خونريزي منجر خواهد شد

ناپـذير اسـت و در مـورد نازيسـم هـم       تظاهر معموالً از نظـر شـكلي از رخـداد تفكيـك    . است» نازيسم«
  ). 96همان، ص(» دقيقاً همين نكته هيدگر را گمراه كرد«و طور بود و از نظر بدي همين

اي  اي است كه گفته شد، يعني ببينيم ايـن واقعـه   كليد تشخيص، همان نكته. اما راه تشخيص باز است
دانيم رخداد است يا شـبح آن، خـالء وضـعيت را فراخوانـده و ناميـده و الجـرم همگـاني و         كه هنوز نمي

تواند همگان را مخاطب خود قرار  يا كثرتي را فراخوانده و بر عكس رخداد نمي ها است تفاوت به تفاوت بي
شـد از روي دايـرة واژگـانش،     نازيسم وقتي به قدرت رسـيد مـي  . پردازد گرايي مي دهد و همواره به خاص

ـ  نازيها چنين مي«. ماهيتش را فهميد  ــ  ها يعني آلماني گفتند كه انقالب ملي سوسياليستي، جماعتي خاص 
). 95همـان، ص (» شان كه همان تسلط بر جهان است، هدايت خواهد كـرد  را به سمت سرنوشت حقيقتي

جاي خطابي همگاني، جزئيت مطلق يك ملت، خاك و خون و نـژاد را   پس اين شبحي از رخداد بود كه به
  .مورد خطاب قرار داده بود

عني از اين جهت هم شـبيه رخـداد   سازد، ي اما شبح رخداد، براي خودش نوعي سوژه و وفاداري هم مي
عنوان  او به. بينجامد» موجود ناميرا«اي حقيقي نيست كه به پيدايش  اما سوژة تظاهر، سوژه. حقيقت است

جـاي   گفتيم كه شـبح، بـه  . اش دست نكشيده است هاي حيواني اي هم از چشمداشت موجودي ميرا لحظه
اما اين امر همچنان كه گفتيم نياز دارد كه . خواند مي تر نمودارشدة وضعيت را فرا خالء، كثرت يا امر پيش

  .خود را به شكلي از مابقي عناصر وضعيت متمايز كند

يعني در [و همگان در اينجا (اين بدان معناست كه آنچه روي خطاب به سمت همگان دارد 
ـ    به] مثال نازيسم يـن  چـرا كـه ا   ناگزير يعني چيزي كه به جوهر آلماني تعلق نداشـته باشـد 

ــ مـرگ اسـت يـا      جوهر، همگان نيست بلكه تعداد معدودي هستند كه بر همگان مسلطند
  )97همان، ص( .تأخيرافتادة مرگ، يعني بردگي براي جوهر آلماني صورت به

هـا ـ نشـان     تظاهر خود را در شمايل كشتار مـداوم ديگـران ـ مـثالً يهـودي      به همين دليل وفاداري به
به همين علت اسـت كـه   . دارد تخلية اطراف جوهرة آلماني، آن را سر پا نگاه مياين ترتيب با  دهد و به مي

  .خواند مي) terror(بديو آنچه را كه در شبح، شبيه وفاداري است نه وفاداري، ترور 
هنگامي كه از سـازگاري اخالقـي سـوژه و    . ايم اين صورت از شر را در واقع پيش از اين شناخته :خيانت

هـايش   كه شخص در برابـر فشـار چشمداشـت    در صورتي. گفتيم سخن مي» ادامه بده«ي يگانه دستور اخالق
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به عقيدة بديو چيزي ميان ايـن دو، يعنـي   . تاب نياورد و از تركيب سوژه خارج شود، به آن خيانت كرده است
ن اينكه كسي از حقيقت دست بردارد اما به آن خيانت هم نكنـد ممكـ  . ميان خيانت و وفاداري ممكن نيست

بايـد  . انكار موجود ناميراي درون من، چيزي كامالً متفاوت با ترك كردن و دسـت برداشـتن اسـت   «. نيست
چرا كه اگر ناميرا را به رسميت بشناسـم، از  [...] همواره خود را متقاعد كنيم كه اين موجود ناميرا هرگز نبوده 

بايـد دشـمن   [...] در نتيجـه  . تگرم اسـت من خواهد خواست كه ادامه دهم؛ و او به نيروي جاودانة حقايق پش
  ).102همان، ص(» اش را شخصي كه من هستم پديد آورده است حقيقتي شوم كه سوژه

گويي بـديو در اينجـا قصـد    . سومين صورت ممكن شر است و از نظر بديو بسيار با اهميت است :فاجعه
براي فهم اينكه چرا او چنـين  . سركشي كند دارد به حقيقت افسار بزند و آن را رام كند تا مبادا بيش از اندازه

كند بايد توجه داشته باشيم كه بديو از نظر پيشينه و خاستگاه فكري متعلق به سنت ماركسيستي اسـت و   مي
ايگلتون بيان بديو از سومين صورت شر را . است» شرمسار از گناه نياكانش«تعبير تري ايگلتون  اين سنت به

روشنفكران چپ فرانسوي با گناه استالينيسـم و سـاية   «: گويد كه مي چنان. كند يمعلول همين نكته ارزيابي م
كه گويي هر اعـالم تـام و    چنان. نظر بديو نبايد كسي از حقيقت مطلق صحبت كند به. اند فاشيسم پابند شده

ر صرف نظر از اينكـه انگيـزة بـديو د   ). Eagleton, 2009, pp.263-264(» كاملي ضرورتاً مستبدانه است
  .كنيم توصيف دقيقي از آن ارائه دهيم بيان اين صورت شر چيست، سعي مي

گفتيم كه بديو دانش وضعيت را كه پيش از رخداد و در واقع پيش از حقيقت، كل پهنة وضعيت را در بر 
اي راجـع بـه وضـعيت از     به بياني ديگر، عقيده عبارت است از هـر گـزاره  . نام گذارده است» عقيده«دارد 

رود و آن را شـكاف   اما حقيقـت، درون نظـام عقايـد پـيش مـي     . مثابه يك جانور انساني شخص به ديدگاه
اسـت كـه وارد تركيـب    » شـخص «سوژه در واقع همـان  . شود اين فرايند توسط سوژه انجام مي. دهد مي

سوژه در عين اينكه سوژه است، شخص هـم  . است» شخص«پس اساس و ريشة سوژه . سوژه شده است
طور كه گفتيم سازگاري اخالقي از نظر بديو عبارت است از هماهنگ كردن اين دو جنبه با  نهست و هما

توان تصور كـرد شخصـي سـوژه     نمي. هاي طبيعي را در مسير فرايند حقيقت وارد كردن هم؛ يعني ويژگي
  . در اين صورت محمل سوژگي از بين رفته است. شود و چنان سوژه شود كه ديگر شخص نباشد

افتـد و رونـد    كه رخدادي اتفـاق مـي   هنگامي. همين نسبت ميان حقيقت و عقيده نيز برقرار است دقيقاً
كنـد،   تعبير بديو حقيقـت بـه عقيـده بازگشـت مـي      به. گذارد شود، حقيقت بر عقيده اثر مي حقيقت آغاز مي

امـا بازگشـت    .گردد تـا همبنـدانش را نجـات دهـد     كه فرد رسته از غار افالطون، به غار بازمي  طور همان
زبـان  «: حقيقت به عقيده چگونه است؟ ابتدا الزم است دو مفهوم زبان وضعيت و زبـان سـوژه را بفهمـيم   

طور پراگماتيستي و در نتيجه امكان تبادل عقيده دربـارة آنهـا    وضعيت را امكان ناميدن عناصر وضعيت به
ني كـه عقيـده بـا آن سـخن     پس زبان وضـعيت يعنـي زبـا   ). 104الف، ص1387بديو، (» كنيم تعريف مي

طور كه از نامش  اما زبان سوژه همان. كند اين زبان تمام اجزاء وضعيت جز خالء را نامگذاري مي. گويد مي
 7.كنـد  نظـر حقيقـت نامگـذاري مـي     زباني كه اجزاء متكثر وضعيت را از وجه . پيداست، زبان حقيقت است

زبـان  . ان عقايد، از جمله عقايدي دربـارة علـم نيسـت   وجه زب هيچ شدة علم به زبان رياضي«عنوان مثال  به
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اما با وجود اين، قدرتي كه در وضعيت دارد كـامالً  [...] اظهار عشق ممكن است بسيار پيش پا افتاده باشد 
  ).105همان، ص(» سواي كاربرد عادي اين واژگان است

نامگـذاري  «ت كـه  قـدرت حقيقـت ايـن اسـ    . حقيقت در بازگشت به عقيده، داراي قدرتي خاص است 
كند كه در مواجهه با زبان ـ سوژه خم شود و تغييـر    را مجبور مي) يعني زبان وضعيت عيني(پراگماتيستي 

  ).همانجا(» شكل دهد
فاجعه مطلق انگاشتن قدرت حقيقـت  . توانيم بگوييم فاجعه چيست بعد از ذكر اين مقدمات، اكنون مي 

ـ  ها تصور كنند بايد  است، يعني اينكه سوژه تبـع آن،   سـوژه بنامنـد و بـه    تمامي اجزاي وضعيت را با زبـان 
ــ سـوژه،    حقيقت اجبار خواهد كرد كه زبـان «عبارت ديگر در چنين حالتي  به. عقيده را اساساً از بين ببرند

اي كـه حـاوي    مثابه انكار كامل جـانور انسـاني   جايگزين زبان وضعيت شود كه اين يعني موجود ناميرا به
در . پذير نيسـت  گفتيم كه طبق نظر بديو انكار شخص امكان). 106همان، ص(» هستي نهد اوست، پا به

همـين   اين موضوع كه نسـبت حقيقـت و عقيـده هـم بـه     . واقع وجود سوژه مبتني بر وجود شخص است
عقيـده  . ينيت خود را داشته باشدتواند تفّرد و ع حقيقت با وجود عقيده مي. يابد صورت است، اينجا معنا مي

ـ براي وجود حقيقت و سوژة آن ضـرورت دارد و از بـين رفـتن آن توسـط      كه همان زبان وضعيت استـ 
  .شود حقيقت باعث از بين رفتن خود حقيقت مي

شـري كـه   . دانـد  آيد، ظاهراً بديو اين شر را بدترين نوع شر مي طور كه از نامگذاري اين شر برمي همان
چون اراده به نابودي عقيـده، اساسـاً   ـ   كند ا وضعيت را تخريب مياين شر، نه تنه. است» فاجعه«راستي  به

هـر  . سـازد  ـ بلكه روند حقيقت را نيز متوقف مي همان اراده به نابودي حيوانيت يا وجود جانور انساني است
سوژه نبايد تمـام اجـزاء وضـعيت را    ـ  سوژة حقيقت براي اينكه از اين شر جلوگيري كند بايد بداند كه زبان

به نظر بديو همواره دست كم يـك جـزء در وضـعيت وجـود دارد كـه خـارج از دسـترس        . گذاري كندنام
ناپـذير   ناپذير، بـراي عقيـده نـام    البته نام. نامد مي» ناپذير نام«بديو اين جزء را . نامگذاري حقيقي قرار دارد

در ايـن معنـا   . ناپـذير اسـت   سـوژه نـام  ـ  اما براي زبان. توانيم دربارة آن تبادل نظر كنيم نيست، چراكه مي
هـايي   ناپذير هم مثال بديو براي نام. ناپذير نماد واقعيت ناب وضعيت و زندگي عاري از حقيقت آن است نام
هر گونه تالش سياسـي بـراي   «: اند هاي حقيقت سياسي ناپذير زند؛ مثالً در سياست، جمع و اجتماع نام مي

  ).109ن، صهما(» شود ناميدن يك جمع منجر به فاجعه مي
. ايـم  تا اينجا ما سه صورت شر را كه در مقابل تنها صورت خير، يعني روند حقيقت قـرار دارد، شـناخته  

براي مقابله بـا شـبح رخـداد بايـد بتـوانيم      : دانيم براي مقابله با اين سه شر، سه چيز الزم است اكنون مي
نيـاز داريـم، بـراي    ) discernment(» روشن بيني«رخداد حقيقي را از شبح آن تشخيص دهيم، پس به 

نيازمنديم و نهايتاً بـراي اينكـه   ) courage(» شجاعت«اينكه خيانت نكنيم و از حقيقت دست نكشيم به 
. داريـم ) moderation(» داري اعتدال يـا خويشـتن  «خواهي كشيده نشويم نياز به  به حد افراطي تماميت

بيني، شجاعت و اعتدال را بـا هـم    هاي روشن مهسرچش» !ادامه بده«در نتيجه، اخالق تحت لواي حكم «
   ).112همان، ص( 8»كند تركيب مي
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  و اخالق يركگور كي
بپردازيم، ضروري اسـت توصـيفي    يركگور كيهاي اخالقي بديو و  پيش از آنكه به مقايسة ميان انديشه

  .نيز ارائه كنيم يركگور كيهاي مرتبط با اخالق  مختصر از انديشه
زندگي انسان داراي سه سپهر يا مرحلة اساسي است كه آدمي ميان آنهـا مخيـر بـه     وريركگ كيدر فلسفة 

مرحلـة نخسـت يـا    . ، مرحلـة اخالقـي و مرحلـة ايمـاني    )يا حسـاني (شناختي  مرحلة زيبايي: است »انتخاب«
ر ايـن  د. سـت  اعتنا اي است كه در آن آدمي به امر كلي كه همان امر اخالقي است، بي شناختي، مرحله زيبايي

  دن«تواند زندگي  لش مي مثا«. اهميت هستند كند و ديگران براي او بي مرحله انسان براي خودش زندگي مي
اي از زندگي است كه محكوم بـه شكسـت    ژواني احتماالً شيوه گويد زندگي دن  مي يركگور كي. باشد» ژوان
  ). 98، ص1385، اندرسون(» شود مالل مي هاي مشابه، موجب چون تكرار لذت[...] است 

شناختي به سر برد و مرتكـب   تواند در مرحلة زيبايي البته بايد به اين نكتة مهم توجه كرد كه انسان مي
كننـد ميـان    آيند كه فرد را مجبور مـي  هايي بحراني در هر مرحله پيش مي اما گاه موقعيت. كار بدي نشود

شناختي  بنابراين اگر در مرحلة زيبايي. تخاب بزنداي ديگر دست به ان ماندن در آن مرحله يا رفتن به مرحله
شناختي يا  چنين بحراني پيش بيايد كه فرد در انجام عملي خاص مجبور شود ميان ماندن در سپهر زيبايي

گذر از آن به مرحلة اخالقي يكي را انتخاب كند، در اين صورت اگر او مورد اول را برگزيند از نظر اخالقي 
  .»غير اخالقي«ي كرده است، كاري توان گفت كار بد مي

در اين مرحله آدمي بر اساس عقل و بـر طبـق قواعـد كلـي     . اما مرحلة دوم مرحلة كليت اخالقي است
  . كند عمل مي

پـذير اسـت، و ايـن از     مثابه كلـي بـر هـر كـس اطـالق      نفسه كلي است و به امر اخالقي به
امـر اخالقـي ذاتـاً    . ر اسـت پـذي  ديدگاهي ديگر بدان معنـا اسـت كـه در هـر زمـان اطـالق      

ماندگار است و غايتي بيرون از خود ندارد، بلكه خود غايت هر چيـز بيـرون از خـويش     درون
رسـالت اخالقـي فـرد بيـان     . [...] رود تر نمي است و اگر آن را در خود ادغام كند ديگر پيش

، فرديتش همين كه فرد. دائمي خويش در كلي و الغاء فرديت خود براي تبديل به كلي است
تواند از نو بـا كلـي    را در مقابل كلي مطالبه كند معصيت كرده است و فقط با قبول گناه مي

  ) 81ص ،1387، يركگور كي( .آشتي كند

در مرحلـة   يركگـور  كـي شـود و آن اينكـه    توجه كنيم يك نكتة مهم آشـكار مـي   معصيتاگر به كلمة 
 يركگـور  كـي . در دسـت دارد و آن مـالك خداسـت   گذاري اعمال  اخالقي مالكي كامالً قاطع براي ارزش

در واقع در فلسفة او، شريعت مسيحي منطبق بر مرحلة اخالقي است؛ يا . شدت مسيحي است فيلسوفي به
هر عملي كه غيـر اخالقـي باشـد،    . ها در اين حوزه است توان گفت پشتوانة آن و حافظ ارزش نوعي مي به

نيسـت كـه گـذر از آن ضـروري باشـد،        »بد«اي  وجه مرحله يچه اصوالً مرحلة اخالقي به. گناه هم هست
توان در ايـن حـوزه مانـد و بايـد آن را بـه قصـد        آيد كه نمي مسأله اين است كه گاهي شرايطي پيش مي

  .خواهيم پرداخت» ترك كردن«تر كه برويم به ضرورت اين  پيش. مرحلة باالتر ترك كرد
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آورد كه اعمالشان تماماً در حوزة  مانان تراژدي را مثال ميبراي توضيح مرحلة اخالقي، قهر يركگور كي
نفسـه و بـدون در    ها گرچه عمل قهرمان، في در اين مثال. اند رو شايستة ستايش شده اخالق است و ازاين

نظر گرفتن موقعيت، كامالً غير اخالقي است اما با نظر به يك امر اخالقـي برتـر، بـاز در حـوزة اخـالق      
ممنـون   بـراي مرحلـة اخالقـي، آگـا     يركگور كيهاي  يكي از مثال. شود خالقي خوانده نميماند و غير ا مي

كشد اما چون به خاطر مردم كشورش اين كار را كـرده، عملـش    گناه خود را مي او دختر جوان و بي. است
  .همچنان اخالقي است

ق، سلسـله مراتبـي در   ترين ويژگي حوزة اخالقي همين است كه در حوزة اخال در واقع نخستين و اساسي
تري نقض شود،  پس اگر يك بيان اخالقي به خاطر بيان اخالقي عالي. هاي اخالقي وجود دارد قواعد و بيان

ويژگي دوم اين است كه عمل اخالقـي بـه   . اين نقض به معناي خروج از اخالق و غير اخالقي شدن نيست
تواننـد   مـردم شـهر مـي   . كشـتن فرزنـد باشـد    صرف اينكه اخالقي باشد، قابل فهم و بيان است ولو اينكـه 

  .تواند چرايي عملش را براي هر كس كه بخواهد با افتخار توضيح دهد آگاممنون را درك كنند و او مي
بـا عقـل و شـريعت هـم كـامالً      . مرحلة اخالقي هيچ اشكالي نـدارد . تا اينجا ظاهراً همه چيز مرتب است

كنند، وجود دارد كه اين  نين در تاريخي كه كتب مقدس نقل مياما يك ماجرا در تاريخ و همچ. مطابق است
فيلسوفي معتقد به كتاب مقدس است  يركگور كي. كند آشوبد و پارادوكسي ايجاد مي نظم و هماهنگي را برمي

خاطر خوابي كه ديده بود  گناهش را به پيامبري كه پسر بي. و در كتاب مقدس ماجراي ابراهيم نقل شده است
 يركگـور  كـي . كرد آزموني شخصي براي او از جانب خداوند است، به قربانگاه برد تا قربـاني كنـد   و گمان مي

توانـد در چـارچوب    تواند بمانـد، همچنـين نمـي    وجه در حوزة اخالق نمي هيچ معتقد است كه عمل ابراهيم به
او در . اخالق فراتر رفت با عملش از كل حوزة«به نظر او، ابراهيم . هاي اين حوزه تبيين شود قواعد و ويژگي

  ).86ص همان،(» فراسوي اين حوزه غايتي داشت كه در مقابل آن، اين حوزه را معلق كرد
عمل ابراهيم يك . هاي اساسي حوزة اخالق است ، عمل ابراهيم فاقد ويژگييركگور كيبر اساس نظر  

كه عمل ابـراهيم را اخالقـي و   تري بر سر قاعدة اول نيست  كند اما قاعدة كلي قاعدة اخالقي را نقض مي
  : كند گونه عمل ابراهيم را از حوزة اخالق خارج مي اين يركگور كي. عقالني نگه دارد

توان ميان عمل  توان عمل او را در رابطه با كلي قرار داد و چگونه مي مايلم بدانم چگونه مي
نجات يك خلق يـا   عمل ابراهيم به خاطر. اي جز فرا رفتن از آن كشف كرد او و كلي رابطه

اگر سخن از خشـم خـدا بـود، ايـن     . دفاع از آرمان كشور، يا فرو نشاندن خشم خدايان نبود
اي با كلي نـدارد و   شد، زيرا عملش هيچ رابطه القاعده تنها متوجه ابراهيم مي خشم بايد علي

كه عظمت قهرمـان تـراژدي در فضـيلت اخالقـي      پس درحالي. اقدامي كامالً شخصي است
  )86ص همان،( .، عظمت ابراهيم به واسطة فضيلتي كامالً شخصي استاوست

بـا بيـان    يركگور كيكند؟ چه پندي بايد از اين ماجرا گرفت؟  اما ماجراي ابراهيم چه چيزي را ثابت مي
كند، اهميت توجه بـه مـاجراي ابـراهيم و     بارها تكرار مي ترس و لرزيك جملة اساسي كه آن را در كتاب 

مثابه فـرد در   يا پارادوكسي وجود دارد كه در آن، فرد به«: كند نهفته در آن را خاطر نشان مينكتة اساسي 
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: بندي ديگـر  يا در يك صورت). 154ص همان،(» اي مطلق با مطلق قرار دارد يا ابراهيم خاسر است رابطه
فـرد پـس از قـرار     در نتيجـه [...] ايمان دقيقاً همين پارادوكس است كه طبق آن فرد برتر از كلي است، «

گونـه نباشـد،    اگر ايمـان ايـن  . كند مثابه فردي باالتر از كلي از آن جدا مي داشتن در كلي، اكنون خود را به
  ). 82ص همان،(» ابراهيم خاسر است

اي است كه گـذر از آن بـه هـر نحـوي گنـاه       اين است كه اگر مرحلة اخالقي مرحله يركگور كيسخن 
گيرد، پس ما بايد ابراهيم را كه يقينـاً از   هاي وجود انسان را در بر مي م جنبهاي است كه تما است و مرحله

خاسـر   يركگـور  كياينكه . ستاييم دانيم و او را مي اما نمي. اين مرحله خارج شده است، فردي خاسر بدانيم
د، آشـكارا  گير هاي استداللش مي عنوان يكي از پايه ندانستن ابراهيم را امري قطعي و غير قابل شك و به

گردد وگرنه براي يك فيلسوف ملحد، خاسر دانستن ابراهيم هـيچ   به مؤمن بودن او به كتاب مقدس برمي
اي فراتر و برتر از مرحلة  ، بايد مرحلهيركگور كيدر هر صورت بر اساس استدالل . آورد محذوري پديد نمي

تر از مرحلـة كلـي اخـالق     فراتر و بر اي خالصة استدالل اين است كه يا مرحله. اخالقي وجود داشته باشد
  .اي فراتر از اخالق وجود دارد هست يا ابراهيم خاسر است؛ ابراهيم خاسر نيست؛ پس مرحله

اي  اي است كه در آن آدمـي رابطـه   مرحلة ايمان مرحله. اين مرحلة فراتر از اخالق، مرحلة ايمان است 
در . داللت بر همان قاعدة كلـي اخالقـي دارد  » اسطهو«كلمة . كند واسطه با خداوند برقرار مي مطلق و بي

ـ  كند و اين قاعدة  ـ فرد به يك قاعدة كلي عمل مي كه همان رابطة اخالقي است رابطة باواسطه با خداوند 
اما در انجام عمل، فـرد مسـتقيماً بـا خداونـد در تعامـل قـرار       . كلي حمايت خداوند را در پس خويش دارد

اي در كـار نيسـت بلكـه     واسطه، ديگر هيچ تكليف و قاعـده  در رابطة مطلق و بيكه  در صورتي. گيرد نمي
  . شود عمل فرد مستقيماً به خود خدا مربوط مي

پس صحيح اسـت اگـر بگـوييم هـر     . امر اخالقي كلي است و بدين اعتبار الوهي نيز هست
بگـوييم در   تكليفي در اصل تكليفي در برابر خدا است؛ اما اگر نتوانيم چيـزي بـيش از ايـن   

تكليف بـا ارجـاع بـه خـدا     . ايم كه هيچ تكليفي در مقابل خدا نداريم واقع در عين حال گفته
بنـابراين محبـت بـه    . كـنم  شود، اما در خود تكليف من با خدا ارتبـاط پيـدا نمـي    تكليف مي

اما با انجام اين تكليـف، نـه   . همسايه تكليف است تا آنجا كه اين محبت به خدا ارجاع شود
  )95ص همان،( .ام دارم ارتباط پيدا كرده اي كه دوست مي خدا بلكه با همسايه با

توان فردي بـود كـه در جمـع     يكي از دو ويژگي مهم مرحلة ايماني اين است كه در مرحلة ايمان نمي
تواند با همراه وارد رابطة خصوصي با خداوند شود كه اين به آن سـبب اسـت    فرد نمي. قابل انحالل است

اين حوزه، ديگر واسطه يا همان قاعدة كلي وجود ندارد كه هر تعداد فرد با توسل و عمل به آن بـا   كه در
اي مطلق و كامالً خصوصي با خداوند برقرار است كه فقـط فـرد    اينجا رابطه. يكديگر همراه و برابر باشند

واند خـودش را بيـان كنـد،    ت ويژگي دوم اين است كه فرد در مرحلة ايماني نمي. تواند در آن وارد شود مي
پـس ارتبـاط بـا    ). 87ص همـان، (» ام همين كه سخن بگويم كلي را بيان كرده«: تواند سخن بگويد نمي

اي وجود نـدارد كـه    اي وجود ندارد، يعني هيچ قاعدة كلي ديگران در اين مرحله ناممكن است زيرا واسطه
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  .دو طرف ارتباط با ارجاع به آن، سخن يكديگر را درك كنند

  يركگور كيمقايسة آراء بديو و 

  ـ امكان اخالق كلي1
تواند شيوة ماقبل سوژگي يا ماقبل  ها در انديشة بديو مي شيوة غالب و اولية زيستن و عمل كردن انسان

كه پيش از اين در فلسفة اخـالق بـديو ديـديم، در مرحلـة      چنان. وفاداري ناميده شود و شيوة دوم سوژگي
دليل انحالل دو امر اساسي كه همواره پشتوانة هـر گونـه    تواند به اي نمي اخالقيماقبل سوژگي، هيچ امر 

نقش خدا در . يكي از اين دو امر اساسي خدا و ديگري انسان است. اند، وجود داشته باشد اخالق كلي بوده
ـ      بـديو ف . سازي براي قواعد اخالقي روشن اسـت  پشتوانه بـرخالف   يلسـوفي ملحـد اسـت و خـدا بـراي او 

سـادگي قابـل    اش را از دسـت داده باشـد بـه    پس اينكه اخالق كلي پشتوانة الهي. ـ مرده است يركگور يك
انسـان  . اما انحالل انسان به چه معنا است؟ آيا انسان هم مرده است؟ پاسخ بديو مثبت اسـت . درك است

القـي شـود، وجـود    معناي يك سوژة كلي و انتزاعي كه بتواند محملي براي اسناد مفاهيم حقـوقي و اخ  به
گفتة خود از فوكو، آلتوسر و الكان اخذ كرده  فرضي اساسي است كه بديو آن را به اين موضوع، پيش. ندارد
  :گويد بديو در مورد فوكو مي. است

عنوان سوژه، مفهـومي تـاريخي و سـاختگي اسـت كـه       ميشل فوكو با گفتن اينكه انسان به
زماني نيست كه بتواند  سوژه، اصل بديهي بي منحصر به نوع خاصي از گفتمان است و وجود

هنگامي كـه دورة آن  . پايه و اساس حقوق بشر يا اخالق جهاني قرار گيرد، آشوب به پا كرد
نوع گفتماني كه اين مفهوم در آن معنادار بود از لحاظ تاريخي سر آمد، وي نيز پايان اعتبـار  

  )29الف، ص1387بديو، ( .اين مفهوم را اعالم داشت

حـوزة ماقبـل سـوژگي    رو، در  از اين. يو هر امري را كه بتواند پشتيبان اخالقي كلي باشد، منكر استبد
ايم، فرودست نيـك و بـد    گفته تر كه پيش هر عملي در اين حوزه چنان. اي وجود ندارد هيچ قاعدة اخالقي

 يركگـور  كـي در انديشـة   .خوريم و بديو وجود دارد برمي يركگور كياينجا به تفاوتي كه ميان نظرات . است
شـناختي   البته درست است كسي كه در مرحلة زيبايي. تر از اخالق باشد اي وجود ندارد كه فرو هيچ مرحله

كند، اما اين به آن معنا نيست كـه اخـالق در    ژوان ـ قواعد اخالقي را رعايت نمي  برد ـ مثالً دن   سر مي به
عبارت ديگـر جـز بـا گنـاه از      كند يا به ان از آن تخطي ميژو  اخالق هست، اما دن. اين حوزه وجود ندارد

او . انـدازد  نمـي  هرگز مانند بديو اخالق كلي را اساساً بـر  يركگور كيدر واقع . زند قاعدة اخالقي سر باز نمي
هـا وجـود    تر اوقات و براي اكثر آدم اخالق كلي بيش. تواند وجود داشته باشد معتقد نيست اخالق كلي نمي

اگـر  . اي هـيچ جايگـاهي نـدارد    اما از ديد بديو اخالق كلي اصالً در هـيچ مرحلـه  . االجرا است زمدارد و ال
تـوان ديـد    بر اساس آنچه گفتيم مي. اخالقي وجود داشته باشد، اخالق سوژگي است، اخالق حقيقت است

او بـه خـدايي    داشته باشـد زيـرا   يركگور كيتواند معادل دقيقي در انديشة  مرحلة ماقبل سوژگي بديو نمي
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  .ها است اعتقاد دارد كه همواره پشتوانة ارزش

  ـ تفرد و امكان بيان خويش2
شـباهت ميـان انديشـة ايـن دو      يركگـور  كيمرحلة سوژگي در انديشة بديو و مرحلة ايماني در انديشة 

ايمـاني  تـر بـراي مرحلـة     اي را كه پيش پيوسته هم اكنون دو ويژگي مهم و به. سازد فيلسوف را نمايان مي
اي كه در اين مرحله بـا خداونـد برقـرار     برشمرديم ـ فرد بودن در اين مرحله و غير قابل بيان بودن رابطه 

  .شود ـ در انديشة بديو جستجو خواهيم كرد مي
مواجهـه  . آيـد  پيش مـي » مواجهه«در انديشة بديو نيز سوژه شدن امري است كه براي فرد در اثر يك 

ايـن مواجهـه را   . اي كه مسلماً مخصوص خود فرد اسـت  ي با رخداد؛ مواجههيعني رويارويي كامالً شخص
توان حالتي را كه در مواجهة شخصي با خود رخـداد بـه فـرد     هرگز نمي. عوض كرد» ارتباط«توان با  نمي

بديو در طعنـه  . آيد دست نمي عبارت ديگر، حقيقت در ارتباط به به 9.دست آورد دهد، در گفتگو به دست مي
شود، عقيده است اما  دهد آنچه كه در ارتباط دست به دست مي هابرماس توضيح مي» خالق ارتباطيا«به 

كه در مقدمة  چنان. شود و نوعي گسست در آن است اتفاقاً حقيقت آن چيزي است كه در عقايد يافت نمي
دة دهنـ  هاي حقيقت از اصـل موضـوع حـاكم بـر وضـعيت و سـامان       همة رويه«: نويسد مي سن پلكتاب 
تواند متكي  رو نمي افكند و از اين هر روية حقيقت، در تكرار وقفه مي. گسلند هاي تكرارشوندة آن مي دنباله

از منظر قانون حـاكم  . به آن دائمي بودن انتزاعي باشد كه ويژگي هر گونه وحدت حاصل از شمارش است
  ).21ب، ص1387بديو، ( 10»گردد بر شمارش، حقيقت همواره از شمارش كسر مي

تواند چيزي را كـه در قـانون وضـعيت     بنابراين ارتباطات كه زبان وضعيت و قانون حاكم بر آن است، نمي
. هاي شخصي، خودنمايي كند پس حقيقت چيزي نيست كه جز در اثر مواجهه. گسست ايجاد كرده، باز نمايد

) Badiou, 2009, p.324(» عاشق چيزي باش كه هرگز دو بار باورش نخواهي كرد«: گويد اينكه بديو مي
آيـد، امـري نـاهمخوان بـا سـاختار       دست مي اي شخصي به به همين مطلب نظر دارد كه آنچه در اثر مواجهه

عبـارت   توان آن را با ماندن در حالت ماقبل سوژگي و بدون مواجهه فهميد يا به وضعيت مستقر است كه نمي
ايم بـا چيـزي    چيزي كه همواره باورش داشته. بيفتدديگر، آن چيزي نيست كه بتواند در چرخة تكرار روزمره 

مثابه فرد و در  بينيم كه در انديشة بديو، فرد فقط به پس مي. كنيم متفاوت است كه يكباره ناگهان باورش مي
از اين جهت انديشة بديو را در مطابقـت بـا   . تواند سوژه شود آيد، مي اي كه براي خودش پيش مي اثر مواجهه

  .بينيم مي يركگور كيسم فردگرايانة اگزيستانسيالي
تنهـايي وارد   ، فـرد بـه  يركگور كيدر مرحلة ايماني . اما اين فرد بودن، در انديشة بديو نهايت كار نيست

اما از نظر بـديو، تفـرد فقـط در    . توانست خودش را بيان كند او هرگز نمي. ماند شد و تنها مي اين حوزه مي
فضـاي  . شـود  شود، در واقـع وارد فضـاي سـوژگي مـي     فرد سوژه ميوقتي . ورود به مرحلة سوژگي است

كند؛ امكـان شـناخت    اي كه وقوع رخداد در وضعيت ايجاد كرده است داللت مي سوژگي بر فضاي امكاني
ـ . رخداد و وفادار شدن به آن ــ   مطلقاً هر كس فضاي سوژگي ديگر يك فضاي شخصي نيست و هر كس 

خطاب حقيقت يك خطاب كلـي  . تواند در آن وارد شود ت داشته باشد مياي با حقيق كه مواجهه در صورتي
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اساساً يك راه شناخت حقيقت همـين اسـت كـه ببينـيم آيـا      . است و اگر چنين نباشد اصالً حقيقت نيست
ايـم فراخوانـدن يـك     كـه گفتـه   چنان. خواند اي بسته را فرامي خطاب آن كلي و همگاني است يا مجموعه

بنابراين بديو پـس از آنكـه   . گانة شر است هاي سه ا خير نيست، بلكه يكي از صورتمجموعة بسته نه تنه
اي از كليت را  بخشد، عرصه ها را هنگام ورود به عرصة وفاداري به حقيقت يا همان سوژگي تفرد مي سوژه

  .كند كه در آن عرصه، ديگر تنها نيستند فرا روي آنان گشوده مي
تواند خودش را بيان كند، بـا بـديو اشـتراك و اختالفـي      سوار ايمان نميدربارة اينكه شه يركگور كياما 
توانـد دسـت بـه دسـت شـود، سـوژة        بنا بر آنچه دربارة ارتباط گفتيم و اينكه حقيقت در ارتباط نمي. دارد

تواند خود را براي آن كس كه خارج از اين حوزه است بيان كند اما زبان وضـعيت تنهـا زبـان     حقيقت نمي
آورد كـه بـديو آن را    تر گفته شد، حقيقت نيز زباني مخصوص خود پديـد مـي   كه پيش چنان. ستممكن ني

» از منظر فرايند حقيقت، ما اسم خاص جديدي براي همـة عناصـر وضـعيت داريـم    «: نامد زبانـ سوژه مي
بيان  توانند در برابر يكديگر خود را ؛ يعني افرادي كه سوژة يك حقيقت هستند مي)150، ص1388بديو، (

همـواره  «براي مثال دو سوژة عاشق كه به رخداد عشقي ميان خود وفادار هستند، اين جمله را كـه  . كنند
كنند، گرچه به لحاظ  پذيرند و آن را درك مي ،كامالً از منظر حقيقت از يكديگر مي»دوستت خواهم داشت

گرايـي   د كه بـديو گرچـه فـرد   توان دي بنابراين مي. نمايد زبان وضعيت، اين تنها يك پيشگويي محض مي
اي از كليـت و   گنجانـد امـا پـس از آن عرصـه     اگزيستانسياليسـتي را در فلسـفة خـود مـي    ـ  ييركگـور  كي
  .شود گرايي ماركسيستي نزديك مي گشايد كه به حزب گرايي را مي جمع

  تطبيق مراحل- 3
يق، نسبتي كلـي را ميـان سـه    توانيم با نوعي جمع و تفر اكنون اگر بخواهيم نگاهي به عقب بيندازيم، مي

به انديشة بديو، در گـام اول   يركگور كيبراي گذر از انديشة . و دو مرحلة بديو برقرار كنيم يركگور كيمرحلة 
آيد؛ مراحـل   فقط با برداشتن گام اول شباهتي بزرگ ميان اين دو پديد مي. بايد خدا را از فلسفة او حذف كرد

رود، زيـرا تفـاوت    گذارانة آنها از بين مي شوند و وجه ارزش ديگر ادغام ميدر يك يركگور كياول و دوم فلسفة 
اما اگـر  . شناختي و اخالقي در رعايت يا عدم رعايت اصول و قواعد كلي عقالني و اخالقي بود مراحل زيبايي

نه شـده  اين اصول بدون پشتوا 11توانند وجود داشته باشند؛ خدايي در كار نباشد، اصول كلي ازلي و ابدي نمي
وقتي اصول كلي از بين بروند، در واقع مرحلة اخالقي، بـه نفـع مرحلـة ماقبـل مضـمحل      . روند و از بين مي

شناختي هم هرگز جنبة ارزشي منفي پيدا نخواهد كرد، چراكه وقتي  اما در اين صورت مرحلة زيبايي. شود مي
به اين ترتيـب دو مرحلـة اول بـه يـك     . خواهد بود» فرودست نيك و بد«اي در كار نباشد، هر عملي  قاعده

  .يابد كه اين يك مرحله كامالً با مرحلة ماقبل سوژگي در فلسفة بديو برابر خواهد بود مرحله تقليل مي
رسد شكي نداشته باشـيم كـه    نظر مي پس مرحلة ايماني چه سرنوشتي خواهد داشت؟ ظاهراً معقول به 

اما اساساً رسالت مهمي كه بـديو در  . شود معنا مي رود و بي مي تر از هر چيز ايمان از بين در نبود خدا، پيش
را در غيـاب خـدا وارد   ) grace(گيري آن است، همين است كه مفاهيمي همچون ايمان و فيض  حال پي

تـوان   توان با مسامحه چنين اظهار نظر كرد كه در اخالق مي رسد مي به نظر مي. حيطة زندگي بشري كند
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بديو حقايق و وفاداري به آنها را جاي خدا و ايمان به . خدا در نظر گرفت ي بيكگورير كيبديو را همچون 
كه قبالً هم اشاره شده است، اين حقيقت، ديگر حقيقت مطلق، كلـي و متعـال    نشاند اما مسلماً چنان او مي

  .طلبند هاي گوناگوني هستند كه وفاداري و ايمان ما را مي نيست، بلكه حقايق خاص وضعيت

  ك تشخيص خير و شرمال
پذيرند كـه   هر دو مي يركگور كيبديو و . يك مسألة بسيار مهم در اين حيطه مسألة مالك تشخيص است

لحاظ صوري و شكلي با خير مشابهت داشته باشد اما در واقع متعلـق   نمايد، تنها به ممكن است آنچه خير مي
هنگامي كه قواعد كلـي  . نمايد از شر رخ ميدر اينجا است كه مسألة مالك تشخيص خير . به حوزة شر باشد

تـوان فهميـد    شويم، چگونـه مـي   نوعي امر غير قابل بيان و غير قابل اثبات دلبسته مي كنيم و به را معلق مي
  : كند خوبي از آن آگاه است چنين بيان مي همين مسأله را كه به يركگور كيدهيم خير است؟  آنچه انجام مي

كنـد؟   تري را كه كلي نيست به دست آورد چه مي هد تا چيز عالين آن كس كه كلي را وا مي
آيا ممكن است اين كار چيزي جز يك وسوسه باشد؟ و اگر ممكن است ولي فرد خطا كنـد  

اش بر  اگر مرد تنهايي كه از كوه موريه كه قله[...] چه؟ چه راه نجاتي برايش ممكن است؟ 
اگـر ايـن مـرد ذهنـي پريشـان      [...] ود كرد، فراز جلگة اوليس سر بر آسمان ساييده بود صع

  ) 88، ص1378، يركگور كي(شد؟  داشت، اگر خطا كرده بود چه مي

مك كواري بـا نظـر بـه    . دهد هرگز پاسخ روشني به اين پرسش نمي يركگور كيتوان با اطمينان گفت  مي
 يركگـور  كـي ان در فلسـفة  اتفاق افتاده است، به ايـن فقـد   يركگور كياي كه در زندگي خود  ماجراي عاشقانه
  :اشاره كرده است

شناختند و در اعتقـاد بـه اينكـه     در اعتقاد به اينكه ارادة خدا را مي يركگور كيآيا ابراهيم و  
تـوان عـذري بـراي     تكليف اخالقي معلق بود، بر حق بودنـد؟ توسـل بـه ارادة خـدا را مـي     

آيد،  كه از محيط فرهنگي دوري ميمورد ابراهيم به كنار، چرا. ترين رفتار ساخت تجاوزكارانه
اي  نسبت به نامزدش را چگونه ارزيابي كنيم؟ آيا او در پيروي از پيشه يركگور كيعمل خود 

برتر بر حق بود يا اين واقعاً خودپرستي بود؟ اگر هر فردي مدعي حق كنار گذاشتن تكـاليف  
ديري نخواهـد گذشـت   اخالقي عادي خود به خاطر نيازهاي نهايي خودي اصيل باشد يقيناً 

   )217، ص1377مك كواري، . (يابيم كه ما خودمان را در آشوبي اخالقي گرفتار مي

تـر در   هايي دارد كه پيش ولي بديو مدعي است براي رهايي از وقوع انواع ممكن شر، راهكارها و مالك
  .توصيف اخالق بديو به آنها اشاره كرديم

دارد كـه او را از   ه توسط بديو وجود دارد كه ما را بـر آن مـي  شد هاي ارائه اما دو مشكل بزرگ در مالك
دهد آن قـدر   هايي كه او ارائه مي نخست اينكه مالك. ارزيابي كنيم يركگور كياين جهت نيز همرديف با 

هـا   عنوان مالك تشخيص خير از شر به همة انسان انتزاعي و فلسفي هستند كه بعيد است بتوان آنها را به



  احمدعلي حيدري/ زاده عليرضا اسماعيل  118
(A. R. Esma'ilzadeh/ A. A. Heidari) 

  

» عوض خالء وضعيت پيشين، كثرت آن را پديد آورد و بنامـد  رخداد به«الً گفتن اينكه اگر مث. عرضه كرد
توانـد مالكـي    ، در اين صورت اين تظاهر به رخداد و نوعي شـر اسـت، آيـا مـي    )95الف، ص1387بديو، (

نحـو   تر ايـن اسـت كـه حتـي اگـر مـالك، بـه        عمومي براي تشخيص شر باشد؟ اما مشكل دوم و بزرگ
: گويـد  مثالً گرچه بـديو مـي  . توان در فلسفة بديو يافت ي هم بيان شده باشد، نقيضش را هم ميتر روشن

هر گونه ستايش خون و خاك و نژاد و عرف و ملت، در تضاد با حقايق اسـت و دقيقـاً همـين مجموعـه     «
ن امـا در بيـان نـوع دوم شـر بـا عنـوا      ) 99همان، ص(» شود است كه در اخالق حقايق دشمن ناميده مي

  :كند خيانت، چنين تجويز مي

كنـي فراينـد از درون تـو گذشـته ادامـه بـده،        كه ديگر احساس نمي هنگامي! [...] ادامه بده
پرسي كـه نكنـد رخـداد،     كه رخداد مبهم شده و نامش را از دست داده يا از خود مي هنگامي

هـاي مختلـف    گونهشدة  نام يك اشتباه يا حتي شبح بوده باز ادامه بده، چراكه وجود شناخته
عقيـده بـه گـوش مـن چنـين      . سـزايي دارد  ها نقـش بـه   گيري بحران شبح رخداد، در شكل

باشـد كـه در معرضـش قـرار     ] يعني ترور[ام هراسي  كه ممكن است وفاداري[...] خواند  مي
ـ  گرفته بيش از حد شبيه به ـ فـالن شـر      ام و وفاداريم به آنچه بدان وفادارم بسيار شبيه به 
) در مقام شـبح (چنين امكاني هميشه وجود دارد، چراكه خصوصيات شكلي شر . است آشكار

  )102همان، ص( .عيناً شبيه حقيقت است

كند كه هيچ مالك روشني براي تشخيص شر از نـوع   در اين قطعه بديو دانسته يا نادانسته اعتراف مي 
اش دچـار   ود كه فرد در وفادارياول وجود ندارد و همين روشن نبودن مالك ممكن است منجر به اين ش

از سوي ديگر اين تجويز قاطعانـة بـديو مبنـي بـر     . ترديد شود و به دامن شر نوع دوم، يعني خيانت بيفتد
وضـوح در تنـاقض بـا     اينكه حتي اگر نسبت به حقيقي بودن رخداد دچار ترديد شدي باز هم ادامه بده، به

رسـد   بنابراين به نظر مـي . يص رخداد از شبح آن استبيني و سعي در تشخ تجويز ديگرش مبني بر روشن
تشـخيص  (بينـي   تواند در مقابل فضيلت روشن گاهي مي) دست نكشيدن از وفاداري(كه فضيلت شجاعت 

  .بايستد) رخداد از شبح آن

  سخن آخر
قـاد  شايد اعتقاد يا عدم اعت. انكارناپذير است يركگور كيهاي معطوف به عمل بديو و  شباهت ميان انديشه

بينـيم كـه    نظر برسد اما دست كم در مقايسة ميان اين دو فيلسوف مـي  به خدا، در بادي امر تفاوت مهمي به
به خدا باعث نشده است كه او بتواند مالكي قاطع بـراي عمـل در بـاالترين     يركگور كياعتقاد . چنين نيست

اگـر  . ر ذات مرحلـة ايمـاني اسـت   مـالك نداشـتن د  . توان به آن رسيد، به دست بياورد مرحلة زندگي كه مي
گيـرد،   اي براي عمل در اين حوزه معرفي كند، در تناقض با خود قرار مـي  بخواهد مالك يا قاعده يركگور كي

قواعـد   گونـه  زيرا اين مرحله، مرحلة ارتباط بي واسطه با خدا است و گفتيم كه كلمة واسطه داللت بر همـين 
  .دارد
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هايي براي عمل در مرحلة سوژگي ارائه كند، با توجه به تضـادهايي   كند مالك بديو نيز گرچه سعي مي
ـ . رسد توفيقي در اين باب يافته باشد نظر نمي كه برشمرديم، به با توجه به آنچه  در پايان آنچه كه گفتنش 

بديو بسيار شبيه » ناشناختة«رسد اين است كه حقيقت  نظر مي عنوان آخرين جمله مناسب به ـ به گفته شد
توانـد همـان    است و صرف نظر از مثبت يا منفي بودن، مـي  يركگور كيقاعده و منطق  به خداي بي است

 .تواند داشته باشد نتايج و تبعاتي را داشته باشد كه اعتقاد به چنان خدايي مي

  ها نوشت پي
يك موجود واحد  عنوان نحو ثانويه به از نظر بديو هر موجودي در اصل خود كثير است اما كثرت تنها به .1

ها يـا كثـرات،    بنابراين عرصة چندتايي. استشود كه اين در واقع همان تعريف وضعيت  در نظر گرفته مي
 .عبارتي كل عالم است به معني هر وضعيت ممكن يا به

  .1نوشت شمارة  ك به پي.ر .2
تر، همان سكوالر يـا دنيـوي    شايد تعبير قابل فهم. واضح است كه مادي را نبايد با جسماني اشتباه كرد .3

  .در برابر معنوي و ملكوتي باشد
در واقع ايـن مفهـوم نـاميرا بـودن در     . بودن در فلسفة بديو را با ناميرايي نفس يكي گرفت نبايد ناميرا .4

 .طور واقعي جاودانه بودن عنوان ناميرا در نظر گرفتن و نه به لحظه است، يعني خود را به
ها و عقايد پيشين وضعيت است، از منظـر وضـعيت، حقيقـت امـر      از آنجا كه حقيقت، شكافي در دانسته 5
  .شناخته و نادانسته استنا
كند و تعريفش از خير سلبي و متـأخر از   نحو پيشين ونه متأخر از خير تعريف مي اينجا كه بديو شر را به .6

گويد چه چيزي خـوب اسـت و    يعني نمي. كند شر است، موضعي مخالف با موضع اخالق ليبرال اتخاذ مي
 .و بايد از آن پرهيز كردگويد چه چيزي بد است  بايد انجام داد، بلكه فقط مي

ميان اين دو زبان، به تفاوتي توجه داشته است كه هيدگر ميان وراجـي   قائل شدن تفاوتدر شايد بديو  .7
دهنـدة نااصـالت اسـت و     وراجي نزد هيدگر سنخي از گفتار اسـت كـه قـوام   . نهاده است و گفتار اصيل مي

تواند به حالـت اصـيل در    نحو ثانوي است كه مي بهبرد و تنها  انسان همواره پيشاپيش درون آن به سر مي
 ).407-410ص ،1386هيدگر، (بودگي خويش برسد  خور دازاين

  .در اينجا تالش بديو براي اينكه صورتي افالطوني به فلسفة اخالق خود بدهد، كامالً واضح است .8
ندن كتاب و ديـدن فـيلم   براي مثال تصور كنيد دانشي كه ما از طريق صحبت كردن با ديگران يا خوا .9

آوريم چقدر با آن حالتي كه در لحظة تكرارنشدني عاشـق شـدن بـر مـا      دست مي دربارة موضوع عشق به
 .شود تفاوت دارد مستولي مي

بيني بـودن دانسـت امـا رخـداد و      پذيري و قابل پيش را در اين قطعه بايد دال بر محاسبه» شمارش« .10
رو در منطـق مبتنـي بـر شـمارش      بيني نيستند و از اين ه و قابل پيشتبع آن حقيقت، اموري تكرارشوند به

 .كنند گسست ايجاد مي
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ممكن است كليت اخالقي . گونه اخالق كلي امكان نداشته باشد مقصود اين نيست كه بدون خدا هيچ .11
ر اخـالق  طور سكوالر و بر پاية ايدة بشريت بنياد نهاده شود و به همين خاطر است كه بديو بـراي انكـا   به

گور در ميان است و براي  هاي كيركه گويد اما چون در اينجا پاي انديشه كلي از مرگ انسان نيز سخن مي
  .ايم او ايدة بشريت بنياني براي اخالق نيست، فقط از حذف خدا سخن گفته
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