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ویکم بیست قرن اندیشمند

اریبون دیدیه
ی شناس:ترجمه حق تراب

مارکس» های در«شبح که کتاب این ، دریدا ژاک از است جدیدی کتاب در٢٨٢نام گالیله انتشارات توسط صفحه
عنوان حتت سمیناری در شرکت جریان در گSشته TUار در VندWنوی که است XنYوZ Xس]نران د\ WUط ، یا[ته انتشار »^اریس

ر\د_ Xم ک`ا Uه aWیWریورساید«مارک است(cمریbا)در Vکرد است.ایراد اdری است Xسیاس ای Uیانیه که eحا عین در کتاب
کتاب در fمندر یاما [وکو نgرات VارU در انتhاد \ iحU cن در که ،XفWل] YاU WUیار Xحjس تاریk»در \«^ایان تفWیرها Uا ،

ای مjالlه eاUرm از را ا\ های نوشته دریدا که مارکس نgرات البته \ لویناس، nUنشو، هایدگر، نgرات oVارU در Xpوهاqگفت
است Vهمرا میSqراند، در دrیق ، Vشرد].

است دشوار دریدا کتاب sواندن که کرد tاعترا نیU.uاید این اما cشنایند XفWل] vرهن] Uا که هWتند XانWک ا\ wZم]ا
ر\د Xم [راتر WUیار م]اZبان oVمحد\د از کتاب این xعم yاlش ، دشواری این amر Uه که است مlتhد.cشbار دریدا که zرا

است Xسیاس Xعمل uیz هر از xبr کتاب این »است نیWت: کار این جنبه مTمترین مارکس متون سالTاست.sواندن من را این
جاست همین در جدید، zه \ aدیr zه من، ^یشین کارهای }ام kسرن \ ام Vکرد mcاز sود های درس \.در است جدید cن|ه

Xعموم نgر اتفا{ Xنوع UراUر در aنbمی احWاس که اینWت aکن Uلند را sودم صدای ،Xسیاس مو~qlیری Uا که \اداشته )مرا
در\mین aه ، sوش]یاYنه aگوید(ه Xم که aداری که:rرار – اند Xشnت eحا در aWیWمارک از گر[ته الTام �njاصU جوام�

[bر \ aده Xم دست از را صبرم Uیشتر zه هر که این`است در است، Xشnت eحا در uنی aWیWمارک sود Xحت \ – است ر\شن
aتWنی aه تنTا احWاس، این در که aکن Xاست.م گشته eدU Vشد نفرین امری Uه مارکس Uه مراجlه نوعX.هرگونه Uا Uنgرم

شورید cن Uر Uاید \ است xحتلی شایWته که aیp ر\Uر\ شیاZین د[� \ جن از شور�.[رار کتاب کتاب، این که گفت توان Xم
میbند حرکت زمان tnsرU که هنqام XU �اهرا است Xدامrا \ نTفته.است کتاب این eد در Uودن زمان tns Uر oVاید اما

شbند.است Xم را eحا WUت Uن است زمان tns Uر که مورد.zیuی را Xامqهن XU اما رسد Xم سر هنqام XU کتاب، این
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میدهد rرار iحU.Xنlی Uاشد، �rو� کار aداری انتgار همیشه aدهی Xم احنام زمان tns Uر را کاری Xتr\ این، Uر V\nع
است ~ر\ری شود Xم احWاس که ای حلgه در است.درست Xسیاس مو~qlیری یک sود، کتاب، این که .این`است

،VودU م]الف XتWکمونی احuاب aWدگماتی \ Xرسم aWیWمارک Uا Vهموار \ Vنبود مارکWیWت uهرگ که دریدا ژاک
جمTوری راست از نه \ گر[ته Xم مایه ر\ میانه راست از نه ،Xارجتاع نه \ داشته کارانه محا[gه oVuیqان uهرگ نه م]الفتش

Vواs.»Xاجتماع های تبbTاری شور\ی، احتاد در تر\ر حاکمیت Uه نWبت sود sاص \م]الفت درک ا\ که است Xh]ا zنین Uا
تئوری cنرا که ای تئوری Zر� Uه \ Vکرد Xم اUراز را aWاستالینی \ شر{ Uلوک کشورهای اrتصادی –«Xنbش نامد«ساsت Xم

است VودU sواستار را ^یشدا\ریTا ها\ [رض ^یش ،XفWل] اعتhادات کلیه Uردن eسئوا زیر \ cزاد اندیشه حق \ Vشد در.من`ر
سالTای در \ی که Uود حق همین ی \٨٠\٧٠مjالبه کرد Xم حمایت شر{ Uلوک کشورهای در اندیشه cزادی ~ر\رت از

eسا در cن گSراند�U٨]اZر زندان در ر\ز zند ^راگ، Uه.در aTمت Uود، ر[ته XلواکWbz Uه سمینار یک در شرکت Uرای که \ی
Uود«rاzا{» Vشد Uراندازی [bر \ مارکWیaW.کتاب ^ایان که گوید Xم Xتr\ را ا\ س]ن توان Xم که این`است [رسمX]از

کرد درک است، کTنه امری ا\ "Uرای :Xنوع Uه cنbه Uرای ما، از نوعWU(Xیاری aگوی Xم)XتWیWمارک aWکمونی ^ایان
aنشدی شور\ی احتاد Xر\^اش] منتgر aرسیU.های eسا mcاز از Uود٥٠این نا^Sیر تردید ما ".Uرای

منjق که امر\ز گر»اما سلjه \ aکه«حاک دهد Xم Vمژد«Vمرد \«مارکس Uرلن دیوار c\ار زیر در همیشه Uرای \
که کند Xم اعnم \ دهد Xمن Vرا sود Uه تردیدی هیچ دریدا جدید، aWدگماتی این UراUر در است، Vشد د[ن aWکمونی های sراUه

Uرگشت مارکس Uه Uه«.Uاید cن از گر[نت درس که – Uاشد نداشته \جود Xمتن هیچ شاید \ – هWت Xمتن کمتر XفWل] سنت در
Uاشد داشته مبرم ~ر\رت مارکس، های نوشته Vکه.انداز میbند ا~ا[ه میراث»\ \ VرZاs Uد\ن مارکس، Uد\ن ای Vیندc هیچ

ندارد \جود حاe«.مارکس، TUر که ا[uاید Xم [ورا ای»\ Vیندc دارد، \جود cن از متlددی yانوا zون مارکس، Xنوع Uد\ن
Uود اینbه«.ن]واهد ر\حیه»\ Xنوع Uه Uاید aاشیU \[ادار مارکس Uه aواهیs Xم داشته(esprit)اگر نgر مد در را aWیWمارک

aاشیU.»
yنو zه Uه sواهد Xم امر\ز Uود، aWیWمارک از Xنوع مرگ sواستار که zرا«ر\حیه»دریدا _aرگردیU مارکس از ای

aنداری دیqری انت]اب که حلاظ این از شاید ،e\ا درجه در Uاشد_ متوجه مارکس شبح Uه ذهنمان Uاید هa.امر\ز مارکس شبح
است گSار \ گشت در ار\^ا در »zنان :\ ^نTان یا cشbار Uنحوی که aکنی Xم Xزندگ ،Xqرهن] در ،XsرU eوhU \ Xpدنیا در ما

کند Xم xحم Uاsود را مارکس میراث نشان عمیق، WUیار اند.jUرزی Vزد arر را aتWیU rرن kتاری aWیWمارک \ »مارکس .
که Uود انnhب همین تفbیک xUاr mیر \اکنش در uنی \ Uود مارکس میراث ساsت ^Sیر امbان شور\ی در را اکتبر انnhب cن|ه

شدند ^یدا aWنازی \ aWاشی].»aنیbمی Xزندگ که است حوادث cن [ردای در ما که است از.ر\شن [hط ما که aگوی Xمن من
زد\د میراdمان از توان Xمن را مارکس که است aلWم aویqU aواهs Xم Uلbه aداری میراث «.مارکس
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X^ را Xتnتأم همان \ است_ VادTن ما Uرای Xdمیرا zه مارکس که zرsد Xم eسئوا این eحو دریدا کتاب wالjم }ام
است Vکرد mcاز ^یش eسا zندین از که ^یش.میqیرد zنان aه که XWک \ است – Vمرد – wایm که XWک Uین است ای راjUه zه

دارد_ حضور میر\د«شبح»کلمه)ما [راتر wایm\ حا~ر مرز qzونه(.از که [Tمید Uاید است Vمرد مارکس که گفت Uتوان اگر
\ است گuینش Vهموار ، Uردن ارث کرد_ aتوانی Xم zه میراث cن Uا \ _aریU Xم میراث VادTن ارث Uه ما دنیای Uرای cن|ه از

aاریSqU کنار یا aری\c دست Uه VارU\د aواهیs Xم cن|ه انت]اب \ XررسU.yنو مارکس»zندین Uاید«ر\حیه \ دارد \جود
aیpمنا ترک Uاید را کدامین \ aکنی حفظ Uاید را کدامیک cنTا میان از که aدانیU.یچTU میqوید، س]ن مارکس میراث از دریدا Xتr\

[راگیر نgام \زنه از را cن \ UپSیرد درWUت را cن کوشد Xمن دارد(توتالیتاریaW)\جه tاlام.مgن سرنوشت aWیWمارک اینbه
نیWت Uاشد، نداشته aWیWمارک نgریه Uه XjUر که \حشتناک X]تصاد \ ،kتاری در X]تصاد صر[ا امری داشته، .[راگیر

Uراند ^یش Uه را xحتلی uتی لبه کوشد Xم دریدا که این`است \ است نTفته aWیWمارک eدرد سرنوشت این »Uرعbس، من.
مارکس متون aویqU TUتر یا – مارکس منت sواندن Uرای را XرحZ aوشbمی-Xصریح احbام از XsرU تا aکن )^یشنTاد

injonctions)aمنای جدا است، مlترض [راگیر نgام Uه عbس، Uر که cنTا از است، [راگیر نgام Uه نا�ر که که.را این`است از
صریح»مفTوم abاشد«حU Xم متضاد \ ناهمWاز است.، Vهمرا دیqر U]ش از Xش[U کردن جدا \ Uاگuینش Xdمیرا ارث.هر

دارد کشف Uه نیاز که دیدن cلود راز Xمتن درUراUر را sود Xنlی محتواهای.Uردن کردن جدا مWئولیت Xنlی مش]صا Uردن، ارث
گر[نت VدTع Uه را که«.میراث میbند ا~ا[ه که»دریدا است ای VرZاs Uر م`دد تاکید Uلbه میراث حفظ VویژU تنTا نه Uردن ارث

گشاید Xم Vرا Vیندc سوی کردن.Uه حرکت \ دادن Xگواه Uرای است Xوانsرا] «.این
از Xbی ،�rواU مارکس، میراث در«ر\حیات»درهمین تا aداری نیاز cن Uه مjلhا امر\ز ما که دارد \جود aWیWمارک

aتیWایU کشند Xم ^یش را دارانه سرمایه \Uازار eلیبرا های Xراسbدم Xکنون شرایط oانهTU که XانWک ر\حیه:UراUر منgور
ای ریشه نhد \ Xاجتماع ر\شنqری.است(رادیbاe)نhد عصر میراث این جTت در UناUراین، \ aWیWمارک oر\حیه این درجTت

شود، Xم xpاr uای{ مارکس های ر\حیه دیqر \ ر\حیه این Uین sشن Xحت \ �Zاr Uنحوی \ دهد Xم [راsوان دریدا که است
یک Uه را aWیWمارک که Xpها مانند»ر\حیه pcین یک«کالبد Uه ،XفWل] aتWسی یک Uه دریدا)، eوhU« )Xشناس XتWه«هU ،

xکام دیالbتیک»متا[یuیک aWن«ماتریالیc دستqاهTای داستان \ ،Xاجتماع Zبhه تولید، Vشیو کار، مانند Xمفاهیم سلWله \
زند Xم ^یوند [راگیر، نgام \حشت سراحنام، \ د\لت ^ر\لتاریا، دیbتاتوری ،eانترناسیونا ،XتWکمونی احuاب .مانند

میراث این محتوای گuینش \ کردن جدا از عبارتWت که را \�یفه این [وریت \ ~ر\رت امر\ز، دریدا که)اگر XئولیتWم
aداری VدTع Uر ا\(ما نgر Uه که است xدلی این Uه میbند جTانX»احWاس جدید agرا«ن Xراسbدم میbند، xحتمی را sود دارد که

است Vداد rرار تTدید مlرض س]ن.در که«هملت»دریدا میbند تbرار است»را Uیمار سیاV«جTان تاUلوی \«asز Vدر«د«agن
XانTج کند«جدید Xم aترسی د\لت:را دمbراتیک حیات در مشارکت هرگونه از \محر\م Vنا^ XU شTر\ندان Vانبو Zرد Uیbاری؛

cن Uه مرUوط های aWانیbم\ Xارجs \امTای \sامت کشورها؛ Uین اrتصادی vجن مTاجران؛ \ c\ارگان ^ناهندگان، fراsا ها؛
منت در که اسلحه جتارت \ صنlت سازد؛ Xم دzار نومیدی تنqنای Uه یا دارد Xم نqه گرسنه را Uشریت از XمTم U]ش که
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تWلیحات انتشار \ گWتر� دارند؛ rرار mرب های Xراسbدم در کار کردن Xاجتماع \ اrتصادی ، Xعلم حتhیhات عادی گرد�
د\لت جامlه، Vماند whع \ کTنه ت]یnت \ درک تاdیر حتت که اrوام Uین های vجن ای؛ sاک-هWته مرزها، حاکمیت، ملت،

\ Xامللل Uین حhو{ Xکنون �~\ م]در؛ مواد \کنWرسیوم ما[یا Xنlی مانند شبح د\لتTای rدرت دارند؛ جریان sون \ \نژاد
cن .موسWات

گیرد Xم نتی`ه zنین ادعانامه این eدنباU کWوت:دریدا در دهند Xم جرات sود Uه کWان XsرU که ای حلgه در
eلیبرا Xراسbدم یک cرمان Uنام \ جدید qUویند)^یامبران س]ن است Vکرد �Tور Uشری kتاری cرمان هم|ون سراحنام Uاید(که

که کرد Uلند را sود \»[ریاد زمین Vکر kتاری در اrتصادی، aست \UناUراین Xqگرسن جامlه، از Zرد ناUراUری، sشونت، uهرگ
است Vنبود انWان دامنqیر Vانداز این تا کا^یتالیWتU.Xشریت، Uازار \ ،eلیبرا Xراسbدم cرمان XUکامیا از سردادن نغمه U`ای
جشن Uرگuاری U`ای ،kتاری ^ایان Xشادکام ایدpولوژی»در گفتار«^ایان ^ایان این(دیbWور)\ نباید uهرگ U]ش، Xpرها های

\ زن \ مرد اینhدر uهرگ که aداری د\ر نgر از است Vمدc aراه] شمار XU Uفرد منحصر های رجن از که را عاملqیر XTدیU نbته
اند Vنشد ناUود \ Vمناند گرسنه اند، Vنشد Vکشید XردگU Uه زمین ر\ی Uر .کودک

دریدا Uنgر ،Vکشید رجن Uشریت این زنان \ مردان م`موعه جدید»این xاملل میWازد«Uین Uد\ن.را است Xامللل Uین این
در یbدیqر Uا Vوردs جو� اما ایدpولوژی Uد\ن نgریه، Uد\ن حuب، Uد\ن همبWتXq»تشbیnت، ^یوند دریک«یک Uد\ن»\ احتاد

سوسیالیWتX«موسWات eانترناسیونا Uه که XانWک Uین ،-XانTج احتاد Xمانuال scر \ مTد\یت نhش Uه ،XتWیWمارک
aWیWمارک یا مارکس های ر\حیه از Xbی از zنان aه اما اند، نداشته uهرگ یا ندارند اعتhادی دیqر کشورها همه ^ر\لترهای
aمفاهی \ ،Xامللل Uین حhو{ Xکنون �~\ ^راتیک \ تئوریک درنhد Xlrا\ \ مش]ص نوین، ای Vشیو ^ایه Uر تا گیرند Xم الTام

ای ریشه cنرا VویژU \ WUازند نو از را نhد این \ شوند متحد یbدیqر Uا ملت \ .منایند(رادیbالیVu)د\لت
صورت جدید»TUر xاملل کمونU»Xین حالت UراUر(نTفته)در در \ دارد جTانX»\جود جدید agو{«نhح تا ایWتد Xم

c\رد دست Uه را دموکراتیک [ضای گWتر� UناUراین، \ Vیندc نوین [رصتTای \ نوین امbانات مX.نوین، که XانWک UراUر در
Uنام Uشر»sواهند این«حhو{ دریدا uUنند، کنار را aWیWحمله»مارک که«~د سازد Xم مjر� zیu:را هر از Uیش cن|ه

شود Vداد گویا XانUز Xراسbدم Vرا در Vمبارز این Uه تا است XتWیWمارک نhد ر\حیه است »~ر\ری از. Uیش که Xjشرای در
کرد Xاندیش Uاز را نTادها \ UدیTیات Uاید است تTدید مlرض در Xراسbدم دیqر زمان «.هر

\ iحU ،Xسیاس [lالیت Xکنون xbش oVارU در zنین aه Uلbه کرد [bر جTان \~lیت oVارU در تنTا نه که اینWت منgور
اندیشید XUرm کشورهای در گیری aتصمی \ کردن دریدا.مشورت cن|ه Uه Uاید کار، این تbنولوژی»در ]تله »Vرا از تbنولوژی

\[د\ر Vداد رخ اsیر ساله UیWت XZ که ارتباZات \ اnZعات تbنولوژی c\ر سرسام eحتو Uه نامد، Xم«Xعموم را«[ضای
کرد [bر uنی Xراسbدم \عملbرد Vکرد \اژگون XلbU.

می]واند [را مWئولیت eبوr Uه را ر\شنفbران سنتX.دریدا xbش U]واهد که جTت cن از متTlد»نه lUنوان«ر\شنفbر را
است Vکر تغییر زمان زیرا سازد مjر� sویش »نgر Uودند: ما سرمشق \ ^در که XرگuU ر\شنفbران Uرای سارتر، Uرای من
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کار همان دیqر امر\ز که گفت توان Xم که مlتhدم دارم cنان Uه نWبت که Xاحترام همان اساس Uر اما aلpاr زیادی احترام
کرد تbرار توان Xمن را ^ی|یدV.گSشته تbنولوژی»Uازی مX«تله ای`اب را Xنوین های مWئولیت ،Xعموم [ضای حتوYت جدید،

زد.کند tحر گSشته xمث دیqر توان Xر.منbر\شنف از جدیدی yنو ^ر\ر� sواستار من نباشد، ^ر\ازانه Uلند زیاد a]حر اگر \
eاbاش گونه هر اسارت از qzونه Uداند که aتWهای)ه گفتارها(نرم ،Vشد مداsله(دیbWورها)نTادی \(intervention)را sود

سازد .رها
میqوید Vکرد aWتب کرد، sواهد bzار sود� که eسئوا این UراUر در دریدا »ژاک هیچ: مX.من_ هنqام XU کارهای من

aام.همین.کن Vشیدbن ^یش را ^Wندی مردم \ Xعموم aTم oهUاjs من که است jUور.درست که اینWت امید\ارم Uدان cن|ه
[راتراست من حد از cن rلمر\ که aکن شرکت ای Xعموم جنبش در دیqر، XانWک Uا V همرا zند، Xراتbتف Uا aیhتWم Uا«.mیر cیا

اینWت eسئوا این Uه دریدا kاس^ شود_ �اهر که Xتr\ cن از eباhاست \ مارکس_ شبح Uه c\ردن ر\شنفbر.Uله:ر\ی نhش
است در.همین که XبارتlU aازهU«هملت»Vمدc«نuU tحر ا\ Uا ر\شنفbری، «.تو

اuUر\اتور e\نو از Vشد Vکوتا \ Uرگر[ته
٩٣اکتبر٢٧تا�٢

Vشمار cر� در Vشد �٣منتشر

^یbار \ اندیشه www.peykarandeesh.orgانتشارات
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