ﻓﻠﺴـﻔﻪ ﺑـﻪ ﯾـﺎری ﺳﯿﺎﺳـﺖِ رﻫـﺎﯾﯽ
از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ
ﭼﻨﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﯽ رﺷﺪ ِ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪی ﺑﺤﺮان و ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎﻧﯽﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی،
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﯽ و زﯾﺴﺖﻣﺤﯿﻄﯽ در اﯾﺮان ،اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﺒﺎرزات ﻣﺮدﻣﯽ
در اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ،ﺑﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ رﻓﺘﻦ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻣﻮﺟﻮدﯾﺖ
رزﯾﻢ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ ،رو ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻬﺎدهاﻧﺪ .ﺑﺤﺮان رواﺑﻂ اﯾﺮان ﺑﺎ
ﻫﯿﺌﺖ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدیِ ﻧﺎﺷﯽ از
آن ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ و ﺑﻦﺑﺴﺖ ﺣﮑﺎم اﯾﺮان در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺑﯽﺷﻤﺎر و ﺳﺎﺧﺘﺎری
ﻧﻈﺎم… ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺎﺷﯿﺪﮔﯽ و ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ رژﯾﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮدهاﻧﺪ.
در اﯾﻦ اوﺿﺎع ﺷﮑﻨﻨﺪه ،ﺑﺎر دِﮔﺮ و ﺑﺎ ﺷﺪﺗﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن
ﮐﺪام ﺳﯿﺎﺳﺖ؟ ﮐﺪام ﺗﺸﮑﻞﺑﺎﺑﯽ ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ؟ ﮐﺪام ﺑﺮاﻧﺪازی؟ ﮐﺪام ﺑ َﺪﯾﻞ ِ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ؟… از ﺳﻮی اﭘﻮزﯾﺴﯿﻮنﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻫﻨﻮز در
ﭼﻬﺎرﭼﻮبﻫﺎی ﻓﺮﺳﻮده ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ،ﻧﺰد آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ،ﭼﻮن ﻣﺎ ،ﺧﻮد را ﺿﺪﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﭼﻪ درک و
ﺑﯿﻨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻪ درﯾﺎﻓﺘﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ،ﮐﻪ
ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ در ﮔﺴﺴﺖ از ﺗﻔﮑﺮ و ﻋﻤﻞ ﺳﻨﺘﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز
ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺿﺪ رزﯾﻤﯽ رﻓﺖ و در ﻣﯿﺪان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد؟ در اﯾﻦ
راه ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ،و ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻠﺴﻔﻪی رﻫﺎﯾﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺣﺪاﻗﻞ در ﭘﺎﯾﻪرﯾﺰی آن ،ﺑﻪ ﯾﺎری
ﻣﺎ آﯾﺪ .اﯾﻦ ﭼﻔﺖ و ﺑﺴﺖِ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ از ﻧﻮع د ِﮔﺮ ،ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ
رﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﺷﺮاﯾﻂ ﺣﺴﺎس ﮐﻨﻮﻧﯽ اﯾﺮان ،ﻣﻮﺿﻮع اﺻﻠﯽ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﺎ
را در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ.
————————————————–
ﻣﺎ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮان اﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای اراﺋﻪ
ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﺮد .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ
ﺗﻨﻬﺎ از راه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری و ﺗﺎرﯾﺨﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و
»ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی« در ﺗﺌﻮری و ﭘﺮاﺗﯿﮏ را ﻣﻮرد ﺗﺄﻣﻞ و ﻧﻘﺪ رﯾﺸﻪای ﻗﺮار
داد و ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮون رﻓﺖِ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ از اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ
در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارد .در اﯾﻦ ﺟﺎ روﯾﮑﺮد ﻓﻠﺴﻔﯽ از ﺑﺮای ﺑﺎز ﺑﯿﻨﯽ ،ﻧﻘﺪ و
ﻧﻔﯽ ﻣﺒﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ
اﻧﮕﯿﺰه و ﻫﺪف ﮐﻪ راه را ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ »ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ« در

ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی،
دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ،اﻗﺘﺪارﻃﻠﺒﯽ و رواﺑﻂ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری آﻏﺸﺘﻪ و ﺟﺪاﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،ﻫﻤﻮار ﺳﺎزد.
ﺗﺠﺎرب ﭼﭗ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ در ﺟﻬﺎن )و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در
اﯾــﺮان( ،در ﻧﺎﮐﺎﻣﯽﻫــﺎ و ﭘﯿﺎﻣــﺪﻫﺎی ﮔــﺎه ﻓﺎﺟﻌﻪ ﺑﺎرِ ﺷــﺎن ،ﮐــﻪ
ﻓﺮاﮔﯿﺮاﻧﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ و ﻗﺪرتﻃﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﯿﺰﻧﺪ ،ﺿﺮورت
ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و اراﯾﻪ ﺑﯿﻨﺸﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﮔﺴﺴﺖ واﻗﻌﯽ از درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی
ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﻨﺴﻮخ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻪ ﺑﺎرز ﺗﺮﯾﻦ ﺷﮑﻠﯽ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آزﻣﻮﻧﯽ ﺷﮑﺴﺖﺧﻮرده را ﺑﻪ روﺷﻨﯽ اﻣﺮوز ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮﺷﻤﺮد:
– اﻧﻘﻼب اﮐﺘﺒﺮ  1917روﺳﯿﻪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺪرتﮔﯿﺮی ﻣﻄﻠﻖ دوﻟﺖ و ﺣﺰﺑﯽ
ﭘﻠﯿﺴﯽ ،ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ،ﺳﺮﮐﻮﺑﮕﺮ و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ ،ﻫﻢراه ﺑﺎ اﺳﺘﻤﺮار رواﺑﻂ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﯾﻦﺑﺎر در ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ ،ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺠﯽ اﺳﻒﺑﺎر ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ.
–
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ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی

آزادﯾﺒﺨﺶ ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در راﺳﺘﺎی ﭘﯿﺮوی از ﺗﺠﺮﺑﻪی اﻧﻘﻼب و ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ
دوﻟﺘﯽ و ﯾﺎ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻤﯽ ﻣﺒﺘﺬل اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻓﺮﺟﺎﻣﯽ
ﭼﻮن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺳﻠﻄﻪای ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪای دﯾﮕﺮ ﻧﺪارﻧﺪ.
– ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺳﻮﻣﯽ از ﻧﻮع اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﻋﺮﺑﯽ ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮیﻫﺎی
ارﺗﺠﺎﻋﯽ ﯾﺎ ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،اﻧﻘﻼب  1357اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﺮﻗﺮاری ﺳﻠﻄﻪ
دﯾﻦﺳــﺎﻻری اﺳﻼﻣــﯽ و در ﺳﺎلﻫــﺎی اﺧﯿــﺮ ،ﺗﺠﺮﺑــﻪ »ﺑﻬــﺎر ﻋﺮﺑــﯽ«،
و »ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی ﻣﯿﺪاﻧﯽ« در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ
“ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢِ ” آﻣﺮﯾﮑﺎی ﻻﺗﯿﻨﯽ،
دﻧﯿـﺎ… ﻫﻤـﻪ ،در اﺷﮑـﺎﻟﯽ ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮن ،ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪهی ﺑﺤـﺮان ﺳﺎﺣﺘـﺎری
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﺣﺘﺎ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ از ﻧﻮع رادﯾﮑﺎل و ﺳﯿﺴﺘﻢﺑﺮاﻧﺪاز آن ،در
ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺟﻬﺎن ،ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻧﻘﻼبﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ِ
ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ و ﭘﺲ از آن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﯾﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﯾﺎ،
در ﺻﻮرت ﭘﯿﺮوزی و ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺣﺘﺎ ﺗﻘﻮﯾﺖ
و ﺗﺤﮑﯿﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺳﺘﻢ و ﺳﻠﻄﻪای ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ِ آن ،ﻋﻠﺖ ﭘﯿﺪاﯾﺶ و
وﭼﻮدی اﯾﻦ اﻧﻘﻼبﻫﺎ و ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداده اﺳﺖ.
ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﯾﻦ ﺳﻄﻮر ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺗﺠﺎرب ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﭼﻨﺪﯾﻦ دﻫﻪ ﺧﻮد
در ﺧﺎرج و داﺧﻞ ﮐﺸﻮر ،از ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪی  1968ﻓﺮاﻧﺴﻪ و در ﺟﻨﺒﺶ
کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر در ﺳﺎلﻫﺎی
 1970ﺗﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﭼﭗ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ – ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﯿﺘﯽ ،ﻓﺮاﻧﺴﻮی
و اﯾﺮاﻧـﯽ ،ﭼـﻮن ﺳﺎزﻣـﺎن ﻓﺮاﻧﺴـﻮی چپ پرولتاریایی ) ،(1970اتحاد
مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر ایران )دﻫﻪ  ،(1970حزب

رنجبران ایران ) (1984 -1979و شورای موقت سوسیالیستهای چپ ایران
ﺗﺎ اﻣﺮوز… ﺑﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﻧﻤﯽﺗﻮان
از درون ﯾﻌﻨﯽ در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﻣﺮزﻫﺎی ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ِ آن ﺗﻐﯿﯿﺮ داد،
دﮔﺮﮔﻮن ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﺧﺎرج از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﯾﻌﻨﯽ
از راه ﻓﻠﺴﻔﻪ و ﻣﻔﻬﻮمﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻔﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد.
ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﯾﮕﺮ ،رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ،از اﻣﺮ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺎ را در ارزﯾﺎﺑﯽ از ﺗﻮانﻣﻨﺪی »ﺳﯿﺎﺳﺖ« و »ﺳﯿﺎﺳﺖ ورزی« ﺑﻪ
ﻃﺮح ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﯽ واداﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺧﻄﻮط ﮐﻠﯽ آنﻫﺎ را در زﯾﺮ ﺑﺮﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ.
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ـﺖ« ،ﯾﻌﻨـ
ـﯽ ،از درون »ﺳﯿﺎﺳـ
ـﻞ ﺳﯿﺎﺳـ
ـﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤـ
 -1از درون اﻧـ
ﭼﻬﺎرﭼﻮب اﻗﺘﺼﺎدی -ﺣﻘﻮﻗﯽ ِ آن ،ﺑﺎ ﻣﺎﻧﺪن در ﺟﻬﺎن آن ،اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی و
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی آن ،و ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ ﺑﺪونِ ﻧﻘﺪ و ﻧﻮﺳﺎزی ِ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آن ﭼﻮن
دوﻟﺖ ،1ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،2دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،3ﺣﻘﻮق ،ﻣﺮدم ،ﻣﻠﺖ ،4اﻓﮑﺎر
ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﻫﻢرأﯾﯽ ،5ﺑﺎزار ،6ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﮐﺎر و ﻏﯿﺮه ،ﻧﻤﯽﺗﻮان »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را
از اﺳﺎس ﺗﻐﯿﯿﺮ داد ،ﻧﻮﺳﺎزی ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ و ﻧﻘﺪِ
ﺗﺎم و ﺗﻤﺎم ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺑﺎﻻ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ در ﻣﻮاردی ﮐﻨﺎر ﮔﺬاردن ﮐﺎﻣﻞ
آنﻫﺎ و اﯾﺠﺎد ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ دﯾﮕﺮ و ﻧﻮﯾﻦ دارد .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﮐﻪ ﮔﻔﺘﯿﻢ و دوﺑﺎره ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،از دل ِ ﺟﻬﺎن »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﺮونآﯾﺪ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺧﻮدِ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻓﺎﻗﺪ آﻻت و اﺑﺰار
ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ »ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ« از
ﺟﻬﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖورزی و ﺑﺎ ﯾﺎری ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﻓﻠﺴﻔﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﺟﺪی و ژرف آنﻫﺎ زد.
 -2ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖورزی از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ،در ﮔﺴﺴﺖ ﺑﺎ آﻧﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوزه از
ﺳﻮی ﭼﭗ ﯾﺎ راﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ
ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﻣﺮوزه درک و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد »ﺧﺎرج« ﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ دﯾﮕﺮ و
ﻣﺘﻔﺎوت آن را اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮد .ﭘﺲ اﻧﺪﯾﺸﻪای از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ،
ﻣﺘﻔﺎوت از اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ .ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ
ﭘﺮاﺗﯿﮏ ﮐﺮد ،ﭘﺲ ﭘﺮاﺗﯿﮑﯽ از ﻧﻮع دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت از ﭘﺮاﺗﯿﮏ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﻨﺘﯽ و ﻣﺮﺳﻮم ﮐﻨﻮﻧﯽ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ ﻣﺘﺸﮑﻞ
ﺷﺪ ،ﭘﺲ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﻣﺒﺎرزه از ﻧﻮﻋﯽ دﯾﮕﺮ ﻻزم اﺳﺖ ،ﻣﺘﻔﺎوت از
ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽﻫﺎی ﺣﺰﺑﯽ ﺗﺎﮐﻨﻮﻧﯽ.
 -3ﻧﻘﺪ رادﯾﮑﺎل ِ »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« )ﺑﻪ ﺳﯿﺎق ﻓﺮﻣﻮل »ﺳﯿﻮﺳﺎﻟﯿﺴﻢ
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد«( و ﮔﺴﺴﺖِ رادﯾﮑﺎل از آن ﺗﻨﻬﺎ از راه ﺗﺄﻣﻠﯽ ﺑﻪﻃﻮر
اﺳﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ و اﻧﺘﻘﺎدی ،از راه اﻧﺪﯾﺸﻪای رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ.

و اﯾﻦ در ﺗﺌﻮری ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺑﺎ ﮐﺎرﺑ ُﺮد ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪای وﯾﮋه ،ﺧﺎص و اﻧﺘﻘﺎدی ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل آﻟَﻦ
ــﺪﯾﻮ » ،تنها در پی اندیشه کردن به آن چه که هست ،وجود دارد و
ﺑ َـ
امکانپذیر است نبوده بلکه در جستجوی آنیست که نیست ،وجود ندارد و
ناممکن است« .در اﯾﻦ ﺟﺎ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ،و اﯾﻦ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻧﻈﺮی ﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﻗﺪاﻣﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ )اﻧﺪﯾﺸﻪ
ﮐﺮدن ﺑﻪ »ﻧﺎﻣﻤﮑﻨﺎت«( از راه ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮی ﻫﺮ ﻓﻠﺴﻔﻪای ﻧﯿﺰ ﻣﯿﺴﺮ
ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﺪارﯾﻢ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎدی و
رادﯾﮑﺎل ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻓﻠﺴﻔﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻀﺎد روﺑﻪرو
ﻫﺴﺘﯿﻢ.
 -4در اداﻣﻪی ﻧﮑﺘﻪ ﺑﺎﻻ ،ﻣﻼﺣﻈﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﺎ وام ﮔﯿﺮی از
ﺟﻮرﺟﻮ آﮔﺎﻣﺒﻦ ،ﻣﺎ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﯾﮏ فلسفه سیاسی شایستهِ زمانهی خود
دارﯾﻢ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﻓﺰوده ﮐﻨﯿﻢ ،ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ از آواﺗﺎرﻫﺎی
ﺗﺌﻮﻟﻮژﯾﮏ ،ﻣﺴﯿﺤﺎﯾﯽ ،ﻧﺠﺎتﺑﺨﺶ ،دﯾﻨﯽ ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،اﺳﺘﺒﺪادی و ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺮ
ﻣﺒﺮا ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ آﻧﯽ ﮐﻪ در
درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ و از دﯾﺮ ﺑﺎز – ﯾﻌﻨﯽ از زﻣﺎن اﻓﻼﻃﻮن و ﻧﮕﺎه
ﺿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ او ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺬر از ﯾﮏ روح ﺳﻠﻄﻪﮔﺮ ﻫﮕﻠﯽ،
ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ و ﻏﯿﺮه – ﺑﻪ ﻧﺎم ﻓﻠﺴﻔﻪ ،اﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪای آﻏﺸﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻬﯿﺎت
)ﺗﺌﻮﻟﻮژی( ،ﻫﻤﻮاره ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ﮐﺮده و ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻧﯿﺰ ﻗﺪرﻗﺪرﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻣﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪای را ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﯿﻢ و ﺑﺎﯾﺪ از ﺳﺮﮔﯿﺮﯾﻢ،
اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ ﻗﻮل ﺑﺎزﻫﻢ آﮔﺎﻣﺒﻦ در یادداشتهای سیاسی اش ،ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ
ﮐﻤﺘﺮی رو ﺑﻪ رو ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،و اﯾﻦ ﺟﺎی ﺑﺴﯽ اﻣﯿﺪواری اﺳﺖ:
»ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﺣﺰب ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ ﺷﻮروی و ﺳﻠﻄﻪ آﺷﮑﺎر و ﺑﯽﭘﺮده دوﻟﺖﻫﺎی
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ -ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻣﻘﯿﺎس ﺟﻬﺎﻧﯽ دو ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﺑﺰرگ
و اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻮﺳﺎزی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ زﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ
ﻣﯽﮐﺮد را از ﺳﺮ راه ﺑﺮ ﻣﯽدارﻧﺪ .اﯾﻦ دو ﻣﺎﻧﻊ ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از
اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ از ﯾﮑﺴﻮ و ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ دوﻟﺖﮔﺮا و ﺣﻘﻮقﮔﺮا از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ.
اﻧﺪﯾﺸﻪ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻣﺮوزه ،در ﺑﺮاﺑﺮ وﻇﯿﻔﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺸﺎروی
ﺧﻮد دارد ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻮﻫﻢ و ﻫﯿﭻ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻣﻤﮑﻨﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .راهِ
از ﺳﺮ ﮔﯿﺮی ِ آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪی
ﻣﺎ ﻫﻤﻮار ﺷﺪه اﺳﺖ«.
)ﺟﻮرﺟـــﻮ آﮔـــﺎﻣﺒﻦ ،وسیلهها بدون فرجامها و یادداشتها در بارهی
سیاست() .7ﺗﺄﮐﯿﺪات از ﻣﻦ اﺳﺖ(
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺎﻻ را ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.

دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺎ اﻓﻼﻃﻮن آﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد .او ﮐﻪ ﭼﺎرهی درﻣﺎن ﻣﺸﮑﻼت ﺷﻬﺮ ِ ﻧﺎﺑﺴﺎﻣﺎنِ زﻣﺎن ﺧﻮد را در
ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺪﯾﺸﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎ »ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ«
را اﻓﻼﻃﻮن در ﭼﻬﺎر ﺻﺪِ ﭘﯿﺶ از ﻣﯿﻼد در ﯾﻮﻧﺎن اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﮐﻨﺪ .در
زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ او از ﺣﮑﻮﻣﺖﻫـﺎی ﭘﯿـﺎﭘﯽ و ﻫﻤـﻮاره آﻟـﻮده ﺑـﻪ ﻓﺴـﺎد و
ﺑﯽﻋﺪاﻟﺘﯽ در آﺗﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﺎ اﻣﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از دﯾﺪ او،
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺮوهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻨﺎوب ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮی در اوﺿﺎع
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻤﯽآورد ،ﺑﻪ »ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن« ﻣﯽﭘﺮدازد .آﯾﺎ اﻓﻼﻃﻮن ﻧﻤﯽﮔﻮﯾﺪ:
بدین سان است که میبینم این انسانها ]ﻣﻨﻈﻮر او آنﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻗﺪرت ﻣﯽرﺳﻨﺪ[ در مدت کوتاهی همان رزیم سیاسی سابق را دوباره
بهوجود میآورند؟ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ،در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ اﺑﺪاع
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﻓﺮزاﻧﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﻘﺮاط را ،ﮐﻪ اﺳﺘﺎد اﻓﻼﻃﻮن
اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎم زﻫﺮ ،ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ﮔﻤﺮاه ﮐﺮدن ﺟﻮاﻧﺎن و ﺑﯽاﻋﺘﻘﺎدی
ﺑﻪ ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ ﮐﻪ در ﺟﻮاﻧﯽ ﺳﻮدای ﺳﯿﺎﺳﺖورزی و
ﺣﮑﻮﻣﺖداری ﺧﻮب در ﺳﺮ داﺷﺖ ،اﮐﻨﻮن ،آزرده از ﺧﯿﺎﻧﺖ و ﺟﻨﺎﯾﺖِ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،روی ﺑﻪ فلسفه راستین ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ »اﻧﺪﯾﺸﻪ«ای ﻣﯽآورد ﮐﻪ به
شکرانه آن میتوان به تشخیص هر آن چه پرداخت که در امور شهر و یا
در امور خصوصی عادلانه و راست میباشد) .اﻓﻼﻃﻮن – نامهها – نامه
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هفتم (.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،دلزدﮔﯽ و رویﮔﺮداﻧﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ رویآوردن ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ از ﺑﺮای اﻧﺪﯾﺸﻪ ﮐﺮدن ﺑﺮ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽﻫﺎ و
ﺗﻨﮕﻨﺎﻫﺎی ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﯿﺎﺳﺖورزی و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
د ِﮔﺮ در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ… اﯾﻦ ﻫﻤﻪ رﯾﺸﻪ در آﻏﺎز
ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺷﻬﺮ ،ﺷﻬﺮ -داری و ﺑﺤﺮان آن در ﯾﻮﻧﺎن ﺑﺎﺳﺘﺎن دارد ،ﮐﻪ در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺿﺮورت ﻓﻠﺴﻔﯿﺪنِ ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﻪ ﻫﻢراه ﺧﻮد ﻣﯽآورد.
در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﭘﺮ ﭘﯿﭻ و ﺧﻢِ رﻓﺖ و آﻣﺪ از ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ و از ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﻪ ﺗﻼش ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ د ِﮔﺮ
)رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه( ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻓﺮاوان ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان واﺣﺪ ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﻣﺴﺄﻟﻪی رﻫﺎﯾﺶ 9ردهﺑﻨﺪی
ﮐﺮد .در اﺑﺘﺪای ﮐﺎر ،ﻣﺘﻦﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻪوﯾﮋه در ﮔﺴﺘﺮه ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﺳﯿﺎﺳﯽ ،زﻣﯿﻨﻪ و ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﮑﺮ و ﺗﺄﻣﻞ ﺑﺮای ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ ﯾﮏ ﺧﻄﺴﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ِ وﯾﮋه ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻠﯽ ﻣﺎ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﻦ،
ﺑـﺎ ﭘﯿﺸﺎﺳـﻘﺮاﻃﯿﺎن )ﻫﺮاﮐﻠﯿـﺖ و دﻣـﻮﮐﺮﯾﺖ( ،ﺳﻮﻓﺴـﻄﺎﺋﯿﺎن )ﺑﻪوﯾـﮋه
ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس( و اﭘﯿﮑﻮر ،در ﺧﻼف ﺟﺮﯾﺎن ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ و

ﺳﭙﺲ ارﺳﻄﻮﯾﯽ اﺳﺖ ،آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ درﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﮐﯿﺎول و اﺳﭙﯿﻨﻮزا،
ﭼﻮن دو ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﺴﻢ ﻻﺋﯿﮏ ،آزاد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮ
ﺗﻨﺎزع در درون ﺧﻮد ،و ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻨﺘﻘﺪی ﭼﻮن ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﯿﭽﻪ ،آرﻧﺖ،
ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ و ﻫﺎدﯾﮕﺮ… ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﭘﺴﺎ  1960ﭼﻮن دوﻟﻮز ،آﻟﺘﻮﺳﺮ
درﯾﺪا ،ﻓﻮﮐﻮ ،ﻧﺎﻧﺴﯽ ،راﻧﺴﯿﺮ و ﺑﺪﯾﻮ… و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭘﺎرهای دﯾﮕﺮ از
ﻣﺘﻔﮑﺮان ﻣﻌﺎﺻﺮ ﭼﻮن آﮔﺎﻣﺒﻦ ،ﻧِﮕﺮی ،ژﯾﮋ ِک… را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ِ »اﻧﺤﺮاف« )راه ﻓﺮﻋﯽ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ( 10ﺑﻪ
ﮐﻤﮏ ﻣﺎ ﻣﯿآﯾﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر اﻓﻼﻃﻮن )ﺑﺎز ﻫﻢ او!( در
فایدون از ﺿﺮورت “اﻧﺤﺮاف” از راه ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و دﺳﺖ زدن ﺑﻪ ﯾﮏ »ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﺴﯿﺮ« ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ .او ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
ﮐﻠﻤﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﺎه« روح از ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت ﺑﻪ ﻋﺎﻟَﻢ ﻋﻘﻼﻧﯽ
دارﯾﻢ و اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﺪ ﮐﻪ »دوﺳﺖدار« ﮐﺸﻒ
ﺟﻮﻫﺮ و ﺣﻘﯿﻘﺖ )ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﺎم ﻓﯿﻠﺴﻮف ﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ( ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ از
اﻓﮑﺎر ﻋﻤﻮﻣﯽ )دُﮐﺴﺎ  (Doxaﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻗﻀﺎﯾﺎ را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ دوری ﮐﻨﺪ
و ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺎﻫﯿﺖِ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺑﭙﺮدازد) .ﻫﻤﯿﻦ را ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ در آن چیست که
فلسفه نامند؟ ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺳﻮی
ﻫﺴﺘﯽ ِ وﺟﻮد و در اﻧﺘﻈﺎر ﻓﺮاﺧﻮان او ﻣﺎﻧﺪن( .اﯾﺪه »اﻧﺤﺮاف« را
اﻓﻼﻃﻮن در ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ،در نامه هفتم ،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑ َﺮ َد و از ﻋﺒﺎرت
»ﺣﺎﺷﯿﻪ روی« )ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﻣﻮﺿﻮع( ،11ﮐﻪ از »ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ« دور ﻧﯿﺴﺖ،
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ .او ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ »ﺣﺎﺷﯿﻪروی« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻣﻘﺎم »ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ« ﯾﻌﻨﯽ انسان خدایی رﺳﯿﺪ و از اﯾﻦ راه اﺳﺖ ﮐﻪ علم
بهترین ،ﯾﻌﻨﯽ دانشی که در جستجوی خوب چون تکلیفی برای هر موجود
است ،خود را تبدیل به »فلسفه« میکند ،ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،خود را
تبدیل به شناخت حقیقی و خدایی میکند
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در اﯾﻦ ﺟﺎ ،دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻓﻼﻃﻮﻧﯽ »اﻧﺤﺮاف« و »ﺣﺎﺷﯿﻪروی« را آوردﯾﻢ،
ﻧﻪ ﺑﺮای دﻓﺎع از ﻧﻈﺮﯾﻪی آرﯾﺴﺘﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ او در ﻣﻮرد ﺟﺎﯾﮕﺎه و ﻧﻘﺶ
ﻓﯿﻠﺴﻮف و ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﻧﯿﺰ
ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ از اﯾﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﯿﻢ ﺑﺮای ﺗﺰ ﺧﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺎرج
ﺷﺪن از ﺳﯿﺎﺳﺖ و روﯾﮑﺮد ﺑﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺑﺮای ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ از ﻧﻮﻋﯽ
دِﮔﺮ ،ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻘﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪﮔﺮﻓﺘﻦ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﻢ .ﺑﺮای ﻧﻘﺪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« و ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ د ِﮔﺮ ﻧﯿﺎز اﺻﻠﯽ ﺑﻪ واﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ و
ﺳﯿﺎﺳﺖورزی ِ ﻣﺮﺳﻮم و ﭘﯿﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ راه »اﻧﺤﺮاف« دارﯾﻢ ﮐﻪ ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن دو رﺧﺪاد ﺑﺰرگ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺤﺚ ﻣﺎ
اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﯾﮑﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﯾﯽ در ﯾﻮﻧﺎن

ﺑﺎﺳﺘﺎن و دﯾﮕﺮی ،ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ِ ﭘﺴﺎ ﻣﻪی
 ،1968و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺗﻮﺳﻂ آن.
ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﺗﺄﻣﻞ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن و ﺟﺪال ﻣﯿﺎن آنﻫﺎ و
اﻓﻼﻃﻮن ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﻧﺴﺎن ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﺷﻬﺮ -داری ،ﻫﻢ ﺑﺮای
ﻓﻠﺴﻔﯿﺪن و ﻫﻢ ﺑﺮای راهﺟﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖِ د ِﮔﺮ ،ﻣﺮﺣﻠﻪای اﺳﺎﺳﯽ و
اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﯾﺮی را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .درک »اﻧﺤﺮاف« ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯽ ﺑﻪ ﻣﺎ
ﯾﺎری ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ
ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺑﺤﺮان ﺳﺎﺧﺘﺎری »ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﻃﺮح ﮐﻨﯿﻢ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف ﮐﻪ
ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ  ،ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻨﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ ،ﭘﺎﺳﺦ ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ را
ﺑﺮای ﭼﻨﯿﻦ ﭘﺮﺳﺸﯽ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان از دﯾﺪ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
راهِ ﻓﺮارﻓﺘﻦ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﯾﮏ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ﺑﺸﺮی را ﻫﻤﻮار
ﮐﺮد؟
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ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ،ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از ﺧﻮاﻧﺸﯽ ﻣﻤﮑﻦ از ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮرس  ،اﯾﻦ ﺳﻮﻓﯿﺴﺖ-
ﻓﯿﻠﺴﻮف دﻣﻮﮐﺮات ﺑﺰرگ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻧﮕﺎرﻧﺪه ،ﻣﯽﺗﻮان دﺳﺖ
روی آﻧﯽ ﮔﺬارد ﮐﻪ ﻣﺎ آﻏﺎزﮔﺮ ﺑﯿﻨﺶ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ.
آن ﭼﻪ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ و
ﺟﻮﻫﺮﯾﻦ ِ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ،و اﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ دو اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﺎن
ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺎﮔﻮراس اﺳﺖ:
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﻪ در اﻣﻮر پولیس ] ،Polisدوﻟﺖ – ﺷﻬﺮ[
در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن اﻣﺮ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ِ ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ:
” این چنین است ،سقراط …،زمانیکه بحثِ راهجویی برای بهترین سیاست
در میان است… هر آدمی باید بتواند سخن گوید ،زیرا هر کس باید در
این امر والا ]ﮐﺎر ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺳﯿﺎﺳﺖورزی[ شرکت نماید – چه در غیر این
صورت از پولیسها خبری در میان نخواهد بود “.14
وﺟﻮد »دو ﮔﻔﺘﻤﺎن« ﻣﺘﻀﺎد در ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ واﺣﺪ،
ﻣﻄﻠﻖ ،ﺧﺪاﯾﯽ و ﺟﻬﺎنروا:
ــﺘﺪﻻﻟﯽ وجود دارند که یکی دیگری را
” در مورد هر چیز ،دو بیان اﺳـ
رد میکند“. 15
ﭘﺲ ﻣﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ِ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی
»رﺧﺪاد ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﯾﯽ« در آﻏﺎز ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﺧﻮاﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮ ﻣﺸﺎرﮐﺖِ ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﮕﺎن ﺗﻮﺟﻪ دارد اﻧﺠﺎم

ﻣﯽدﻫﯿﻢ .ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﯾﮕﺎﻧﮕﯽ و اﻗﺘﺪار ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ
ﻓﺮﻫﯿﺨﺘﻪِ ﺻﺎﺣﺐ ِ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﻄﻠﻖ )اﻓﻼﻃﻮن( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻓﻠﺴﻔﻪای
ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻊ و اﻧﻘﻼﺑﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﮐﻪ از ﯾﮏﺳﻮ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ ﻫﻤﻪ و ﻫﺮ ﮐﺲ در ﺳﯿﺎﺳﺖورزی و ادارهی اﻣﻮر را ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮ وﺟﻮد ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎ و اﺳﺘﺪﻻلﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺮ ﭘﺬﯾﺮش
ﺗﻀﺎد و ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ و ﻧﻪ وﺣﺪتﺧﻮاﻫﯽ و ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﮔﺮاﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد و
اﯾﻦ دو اﺻﻞ ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﻤﮕﺎن و ﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﻢ را در ﮐﺎﻧﻮن و ﺑﻨﯿﺎد
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺎ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ِ ﭘﺴﺎ  ،1960ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی اﺳﺎﺳﯽ ِ دﯾﮕﺮی ﻣﻄﺮح
ﻣﯽﺷﻮﻧــﺪ :در ﺑــﺎرهی ﻣﻌﻨــﺎ و ﻣﻔﻬــﻮم ﺣﻘﯿﻘــﯽ ﺳﯿﺎﺳــﺖ در ﺑﺮاﺑــﺮ
»دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ« ،زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« و در ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻨﯽ 16از
آن .اﯾﻦ ﻫﻤﻪ از ﻧﮕﺎه ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺑﺎ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ آﻏﺎز ﻓﻠﺴﻔﻪ ،ﺑﻪ
ﻣﺎﮐﯿﺎول ،اﺳﭙﯿﻨﻮزا ،ﻣﺎرﮐﺲ ،ﻧﯿﭽﻪ و ﻏﯿﺮه .از ﺟﻤﻠﻪ ﭘﺮﺳﺶ ِ »آن ﭼﯿﺴﺖ
ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺪ؟« و ﯾﺎ »ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ؟« ﻃﺮح
ﻣﯽﺷﻮد .آﻟَﻦ ﺑ َﺪﯾﻮ ،در ﺟﺰوهای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم در ﺳﺎل  ،1984درﯾﺎﻓﺖ
ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺧﻮد را از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن ﺷﺮطﺑﻨﺪی
 Pariو رﺧﺪاد  … Événementﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯿﺪﻫﺪ:
»ﻫﺴﺘﻪی ﺳﯿﺎﺳﺖ ]ﺳﯿﺎﺳﺖِ د ِﮔﺮ در ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﺪﯾﻮ[ ،دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی در ﺷﺮط ﺑﻨﺪی
ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ رخداد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮﺿﯿﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ ﭘﻮﺷﺶ »ﻫﻤﺎن«،
»د ِﮔﺮ« ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ و »دو« را ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎری »ﯾﮏ« ﺑﻪ ﺣﺴﺎب
آوردهاﻧﺪ .اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی اﻣﺎ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﺗﺤﺖِ ﻓﺮﺿﯿﻪِ ﻓﺮﺿﯿﻪﻫﺎ
ﯾﺎ ﯾﮏ اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ آﻏﺎزﯾﻦ .و آن اﯾﻦ اﺻﻞ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رﺧﺪادﻫﺎﯾﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﮔﻮﻧﻪﮔﻮﻧﯽ و ﻧﺎاﻧﺴﺠﺎﻣﯽاﻧﺪ ﻗﻮام و ﺗﺪاوم ﺑﺨﺸﯿﺪ ،ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺗﻮﺳﻂ اﻗﺘﺼﺎد از ﺑﯿﻦ ﻧﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻤﯽرود ،ﮐﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﺨﺶ ﮔﻮﻫﺮﯾﻦ ﺳﻮژه
اﺳﺖ و ﻣﯽﺗﻮان در آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺖ از دوﻟﺖ روی ﻣﯽدﻫﺪ و ﭘﯿﻮﻧﺪ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﯿﻦ ﻓﺮدﯾﺖﻫﺎی اﯾﺠﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ و اﺛﺮ
رﺧﺪادﻫﺎ را ردﯾﺎﺑﯽ و درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺮد.
دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی در ﺷﺮط ﺑﻨﺪی ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﯿﺸﺎ  -ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺑﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﮐﻪ از
آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .رﺧﺪاد در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد را
ﻣﯽﺳﺎزد .اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ،در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر »ﯾﮏ«» ،دو« را ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ
]»ﯾﮏ ﺑﻪ دو ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد«[ .ﭘﺲ ﭼﯿﺰی ﺧﻼف دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻓﺎﺿﻼﻧﻪ و
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی در ﺑﺎرهی ﭼﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺮد اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺑﺎره ی آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺗﺼﻮر ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﯽدﻫﺪ .اﯾﻦ
آﯾﻨﺪه ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺳﺎزﻧﺪه و ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪه دارد زﯾﺮا در ﻋﻤﻞ ِ ﭘﺲروی

اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺧﻮد را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﯾﺎ ﻧﻤﯽ ﺳﺎزد ،ﻫﻢ در ﻣﻮرد
ﻓﺮﺿﯿﻪ ی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮ و ﻫﻢ در ﻣﻮرد ﺑﺎزی ﮔﺮان ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ در اوﺿﺎع و اﺣﻮال
ﻣﺸﺨﺺ«.
) اَﻟَﻦ ﺑﺪﯾﻮ ،آیا می توان سیاست را اندیشید؟) . (17ﻫﻤﻪی ﺗﺄﮐﯿﺪات
از ﻣﻦ اﺳﺖ(.
ژاک راﻧﺴﯿﺮ ،ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی دﻫﻪ 1960
ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،درﯾﺎﻓﺖ ﺧﻮد از ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽ در ﮔﺴﺴﺖ از
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺮﺳﻮم از ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﻫﻤﺎﻧﺎ رﻫﺎﯾﯽ ]رﻫﺎﯾﺶ[ ] [Émancipationاﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدهام ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را
ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ،اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد
ﻣﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه اﯾﻔﺎ ﮐﺮد ،ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن
ﺿﺪﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﯾﺎ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻗﻠﺐ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ِﺗﺎن را در ﺣﺎﻟﯽ اﻋﻼم
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻣﻨﮑﺮ
ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ِﺗﺎن را ﭼﻮن ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻋﺎدی ﻫﻤﻪی آﻧﺎﻧﯽ
اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺷﺎن اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ
اﯾﺪهای از ﺟﻬﺎنرواﯾﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﻧﻬﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻮن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮون
رﻓﺘﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺘﮏ ﺣﺮز ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در
ﺳﺎﻣﺎنِ دﯾﺪﻧﯽﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎ .ﺑﺎ
ـﻮن
ـﯽ را ﭼـ
ـﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﻦ ﺗﻮاﻧﺴـ
ـﺎزی ﻣـ
ـﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﺳـ
ـﺪن از اﯾـ
آﻏﺎزﯾـ
ﺗﻮانﻣﻨﺪیِ ]ﻗﺪرتِ[ ﺑﯽ ﺳﻬﻤﺎن ] [sans-partsﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار
دﻫﻢ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻮن ﺗﻮانﻣﻨﺪیِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ،
ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ وﯾﮋه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ«.
ﮐﺎرﮐﺮدی
)ژاک راﻧﺴــﯿﺮ در تأکیدات دموکراتیک :گفت و گو با اَبانسور ،نانسی
و رانسیر…) .( 18ﺗﺄﮐﯿﺪات از ﻣﻦ اﺳﺖ(.
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺑﺮ ﺧﻄﺴﯿﺮ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮﻓﺴﻄﺎﺋﯿﺎن ﺑﻪ ﻓﻼﺳﻔﻪ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه
ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺎﯾﺪﯾﮕﺮ را ﻧﯿﺰ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﻣﺴﺎﺋﻞ
و ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮ دارد ،اﻓﺰود .زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ او ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ

ﭘﺮﺳﺶﮔﺮی ِ ﭼﯿﺰﻫﺎ )ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻓﻠﺴﻔﯽ( را ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪﮐﺮدن در
ﺑﺎرهی ﻫﺴﺘﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ ،و اﯾﻦ ﻧﻪ ﭼﻮن ﻋﻤﻞ ِ ﺷﻨﺎﺧﺖ ،ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﯾﺎ
ﻣﺮاﻗﺒﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن آﻣﺎدﮔﯽ ﻓﮑﺮی )و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻋﻤﻠﯽ ،ﭘﺮاﺗﯿﮏ؟( ﮐﻪ اﻧﺴﺎن
ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽدﻫﺪ ،ﭼﻮن ﻓﺮاﺧﻮان ﻫﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﻧﻪای رﺧﺪاد
ـﺎﻟﯽ و
ـﻮدن آن ،اﺣﺘﻤـ
ـﺎﻗﯽ ﺑـ
ـﺎﻣﯽ و اﺗﻔـ
ـﺪ ،در ﻧﺎﺑﻬﻨﮕـ
 Événementﺑﺎﺷـ
ﭘﯿﺸﺎﯾﻨﺪیاش ،ﭼﻮن ﻋﻤﻞ »ساخت شکن« )ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ( ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﻧﯿﺴﺖ… )ﻫﺎدﯾﮕﺮ -چیست آن چه فلسفه خوانند؟( .در اﯾﻦ ﺟﺎ،
ﻣﯽﺗﻮان ﻣﻔﺎﻫﯿﻤﯽ را ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ درﯾﺎﻓﺖ دﯾﮕﺮی از ﻣﻌﻨﺎی واﻗﻌﯽ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﭼﯿﺴﺘﯽ ﺳﯿﺎﺳﺖ در ﺟﻮﻫﺮ ﻧﻮﺑﻨﯿﺎد و اﺻﻠﯽاش و
در ﺗﻘﺎﺑﻠﯽ رادﯾﮑﺎل ﺑﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« آن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﮐﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،ﯾﻌﻨﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﻪ،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﻧﻬﺎد ،ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ،ﻣﺪﯾﺮﯾﺖِ وﺿﻊ
ﺣﺎﺿﺮ ،ﭘﻠﯿﺲ ،ﺣﻘﻮق ،اﺣﺰاب ،اﺳﺘﺮاﺗﮋی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ .آﯾﺎ ﻫﺎﯾﺪﮔﺮPolis،
)دوﻟﺖ-ﺷﻬﺮ( را در ﺑﻨﯿﺎد ِ ﻫﺴﺘﻨﺪه  Étantﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟ و از آن ﺟﺎ
آﯾﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ در ﺑﺎرهی ﻣﻌﻨﺎی دﯾﮕﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻧﻤﯽدﻫﺪ ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ
ﻣﺘﻔﺎوت از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ دولتمرد ،استراتژ و
ﯾـﺎ امور حکومتی؟ آﯾـﺎ  Polisدر اﯾـﻦ ﺑﯿﻨـﺶ ،ﺧـﻮد را در ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ
) (siteﭘﻠﻮراﻟﯿﺴﺘﯽ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﻣﮑﺎن ﯾﺎ ﻣﯿﺪان رﺧﺪاد )ﻫﺴﺘﯽ(
ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ؟ رﺧﺪای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮا رﺳﺪ ،ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺎ آﯾﺪ ،ﭘﯿﺶ ِ روی
ﻣﺎ ﻇﻬﻮر ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮآﯾﺪ ،رﺧﺪادی ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﻧﺸﺪه ،رﺧﺪادی ﮐﻪ
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ،آﻣﺎدﮔﯽ ،ﺗﺪارک ،ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ِ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ،
ﻓﺮاﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ… از ﺑﺮای ﭘﺬﯾﺮش آن و رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻮاز آن .و اﯾﻦ ﻫﻤﻪ را
آﯾﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﺖِ ﺗﻐﯿﯿﺮ ِ ﻫﺴﺘﻨﺪه ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ آن
ﭼﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑ ُﺮد؟ در اﯾﻦ ﺑﺎره ،ﻓﺮازی دﯾﮕﺮ از ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ
ﻣﯽآورﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور ﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« در ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری ﺑﺎ
درﯾﺎﻓﺖ ﻏﺎﻟﺐ ﻋﻤﻮﻣﯽ از آن ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ:
»ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﻫﻤﻪی راهﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪه ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺮ ﺳﺮ ﺑﻨﯿﺎد و ﻣﮑﺎن آنﺟﺎ -ﻫﺴﺘﻦ ِ ﺧﻮد اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺳﺮ ﭼﻬﺎرراه
ﻫﻤﻪی راهﻫﺎ ﯾﻌﻨﯽ پولیس  .Polisپولیس را اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﯾﺎ دوﻟﺖﺷﻬﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ اﻓﺎده ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
پولیس ﻣﺮﺟﺤﺎً ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ آن »آنﺟﺎ«ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻫﺴـﺘﯽ ِ آنﺟـﺎﯾﯽ ] [das Da-seinدر آن و ﻫﻢﭼـﻮن آن ﺗﺎرﯾﺦﻣﻨـﺪ اﺳـﺖ.
پولیس آن ﻣﮑﺎنِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ و آن »آنﺟﺎ«ﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن و از سرچشمهی
آن و برای آن ﺗﺎرﯾﺦ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ].[die Geschichte geschieht
ﺧﺪاﯾﺎن ،ﻣﻌﺎﺑﺪ ،روﺣﺎﻧﯿﻮن ،ﺳﻮرﻫﺎ ،ﺑﺎزیﻫﺎ ،ﺷﺎﻋﺮان ،ﻣﺘﻔﮑﺮان،
ﭘﺎدﺷﺎه ،ﺷﻮرای ﺷﯿﻮخ ،اﻧﺠﻤﻦ ﺧﻠﻖ و ارﺗﺶ و ﻧﯿﺮوی درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ

ﻣﮑﺎن و ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﻠﻖ دارﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ پولیس ﺗﻌﻠﻖ
دارﻧﺪ ،آن ﭼﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ ،ﻧﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ در
راﺑﻄﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺘﻤﺮد ،ﯾﮏ اﺳﺘﺮاﺗﮋ و ﯾﺎ اﻣﻮر دوﻟﺘﯽ«.
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)ﺗﺄﮐﯿﺪات از ﻣﻦ اﺳﺖ(

—————————————————–
ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﻣﻮاﺿﻌﯽ ﭼﻨﺪ در زﻣﯿﻨﻪی ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ و
در ﭘﺎﯾﺎن
راﺑﻄـﻪاش ﺑـﺎ ﮐـﺎوش در زﻣﯿﻨـﻪی »ﺳﯿﺎﺳـﺘﯽ د ِﮔـﺮ« ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮده و
ﭘﺮوﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ را در ﻣﯿﺎن ﮔﺬارﯾﻢ.
دو ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،در ﺳﯿﺮ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ،اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ دو ﺑﯿﻨﺶ
ﻣﺘﻀﺎد و آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ از »ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻣﺒﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ:
ﯾﮑﯽ آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را اﻣﺮ »ﯾﮏ« ،ﺧﺎص ،ﭼﻨﺪ ﺗﻦ ،ﻓﯿﻠﺴﻮف ﯾﺎ ﺧﻄﯿﺐ،
ﻧﺎﺟﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ،ﺧﺪا ،ﻃﺒﻘﻪ ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ،آواﻧﮕﺎرد،
دوﻟﺖ و ﺣﺰب ﻣﯽﺷﻤﺎرد .در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﻗﺪرت ،ﺣﮑﻮﻣﺖ،
دوﻟﺖ ،ﺳﻠﻄﻪ ،ﺣﻘﯿﻘﺖ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،ﺑﮑﯽﮐﺮدن ،ﺟﻤﻊﺑﺴﺘﻦ ،اﻗﺘﺪارﮔﺮاﯾﯽ،
ﻣﻄﻠﻖﮔﺮاﯾﯽ ،ﺗﻤﺎﻣﯿﺖﺧﻮاﻫﯽ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺴﯿﺤﺎﺑﺎوری ،ﻣﻬﺪوﯾﺖ و ﻏﯿﺮه… ﺑﻪ ﻫﺮ
ﺷﮑﻠﯽ ﻣﯽﺷﻮد .اﯾﻦ آﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﺳﯿﺎﺳﺖِ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ﮐﻪ
ﻫﻤﻮاره از دﯾﺮ ﺑﺎز ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﻣﺴﻠﻂ و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده و ﻫﺴﺖ .ﻣﻘﺎﺑﻠﻪی ﻓﮑﺮی
و ﻋﻤﻠﯽ ،ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻫﺮ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ.
دﯾﮕﺮی ،ﺑﯿﻨﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺳﯿﺎﺳﺖ« را اﻣﺮ »ﻫﻤﮕﺎن« ،در ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﮕﯽ ﺷﺎن،
ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺪ .ﭼﻮن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ و ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﻫﻤﻪ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ( ،ﺑﻪوﯾﮋه ﻃﺮدﺷﺪﮔﺎن ،ﺑﺮای ادارهی اﻣﻮر ﺧﻮد در ﺷﻬﺮ ،ﮐﺸﻮر و
ﺟﻬﺎن ،در ﮐﺜﺮت و ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﮕﯽﺷﺎن ،در ﻫﻢ زﯾﺴﺘﯽ و ﻫﻢ ﺳﺘﯿﺰی ِ ﺷﺎن ،در
اﺗﺤﺎدﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎیﺷﺎن ،در ﺟﻨﺒﺶﻫﺎ و رﺧﺪادﻫﺎ و در ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای
رﻫﺎﯾﯿﺶ» .ﺳﯿﺎﺳﺖ« در اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ ،ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺎﺳﯽ ،اﻣﺮ ﻋﻤﻮم اﺳﺖ و ﻧﻪ
اﻣﺮ ﺧﺎص ،ﺧﻮاص ،ﻃﺒﻘﻪ ،ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﮔﺎن ،ﻧﺨﺒﮕﺎن ،دوﻟﺖ و ﺣﺰب -دوﻟﺖ .در
اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ« ،ﮐﻪ در ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻧﺎدر اﺳﺖ ،ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﻧﻪ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن و ﻧﻪ زﯾﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ«» ،ﺑﺮاﺑﺮی«» ،اﻧﺠﻤﻦ آزاد
اﻧﺴﺎنﻫﺎ« )ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺖ( و »رﻫﺎﯾﺶ ﺑﺸﺮی« ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺟﺎ،
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن )آﻏﺎز ﯾﺎ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺗﺎرﯾﺦ در ﮐﺎر
ﻧﯿﺴﺖ( ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺮ ﺿﺪ ﺳﻠﻄﻪﻫﺎ :ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،دوﻟﺖ ،ﺣﺰب… ﻣﺒﺎرزهی

اﺟﻨﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﭘﺮﺗﻮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﯿﻨﺸﯽ از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﮐﻨﻮﻧﯽ دﯾﮕﺮ
ﻫﺮ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ اﺳﺖ.
ﻓﻠﺴﻔﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ،ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ زﻣﺎﻧﻪی
ﻣﺎ ﺑﺎﺷﺪ ،و ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻓﺮا رﺳﯿﺪن آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزه و ﺷﺮطﺑﻨﺪی
ﮐﺮد ،ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و ﭘﺮوﺑﻠﻤﻠﺘﯿﮏﻫﺎی ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ را از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ و اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ آنﻫﺎ از ﺗﻮان و ﺣﻮﺻﻠﻪی
اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎرج اﺳﺖ .ﭘﺎرهای از آنﻫﺎ را ﺗﯿﺘﺮوار در ده ﺑﻨﺪ
ﻣﯽﺷﻤﺎرﯾﻢ :
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻗﺪرت ﺳﯿﺎﺳﯽ :ﺗﺼﺮف ﻗﺪرت ﯾﺎ ﻧﺎ -ﻗﺪرت )ﻧﺎ-دوﻟﺖ( .20ﻗﺪرت
ﺗﺄﺳﯿﺲﮔﺮ ﯾﺎ ﻧﯿﺮوی ﺑﺮﮐﻨﺎرﮐﻨﻨﺪه.
دوﻟﺖﮔﺮاﯾﯽ ﯾﺎ زوال دوﻟﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ِ آزاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ.
زﻣﺎنﺑﻨـﺪی ِ ﺳﯿﺎﺳـﺖ :ﻣﺮﺣﻠﻪﺑﻨـﺪی ﻣﺒـﺎرزات» ،ﺷﺎﻣﮕـﺎه ﺑـﺰرگِ«
)اﻧﻘﻼب( ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﯽﭘﺎﯾﺎن .اﻧﻘﻼب ﻣﺪاوم ،ﭘﯿﺎﭘﯽ.
ﻣﺴﺄﻟﻪ رﺧﺪاد اﺗﻔﺎﻗﯽ ،ﻧﺎﻣﻨﺘﻈﺮه و ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم.
ﻣﺴﺄﻟﻪ »ﺳﻮژه« :ﯾﮑﯽ ،ﻋﺪهای ،ﻃﺒﻘﻪای ﯾﺎ ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ ،Multitude
ﺑﯽﺳﻬﻤﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ.21
اﻋﺘﻘﺎد

ﺗﺌﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﻨﻬﺎن در ﺳﯿﺎﺳﺖ ،ﻣﺴﯿﺤﺎﺑﺎوری،
ﺑ َﺮﯾﻦ ﯾﺎ اﻧﺪرﺑﺎﺷﯽ ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری.
ﻣﺴﺄﻟﻪ ﺣﺰب راﻫﺒﺮ ،آواﻧﮕﺎرﯾﺴﻢ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
دﯾﮕﺮ :ﺟﻨﺒﺸﯽ -ﻣﺠﻤﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ – اﻓﻘﯽ -دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ.
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ دوﻟﺘﯽ،
ﺟﻬﺎﻧﯽ و رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه.
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ﻗﺪرﺗﯽ
ﮔﻮﻧﻪای

ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ

ﻣﺴﺄﻟﻪ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ دوﻟﺘﯽ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﯾﺎ ﻟﻐﻮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ و ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ :اﻧﺠﻤﻦ
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ و آزاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ
ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻓﻌﺎﻻن و ﻣﺘﻔﮑﺮان رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه اﻣﺮوز اﯾﻦ اﺳﺖ
ﺑﻐﺮﻧﺠﯽﻫﺎی زﻣﺎﻧﻪِ ﺧﻮد را ،در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ ،در دﺳﺘﻮر
دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ درک اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﻪ و ﭘﺎراداﯾﻤﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ رﻫﺎﺋﯽ را در ﺗﺌﻮری و
و ﺑﻪ ﯾﺎری ﻓﻠﺴﻔﻪ ،در روﻧﺪ درازﻣﺪت ﻣﺒﺎرزهی ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ
و ﻋﻤﻠﯽ ،اﺑﺪاع و اﺧﺘﺮاع ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﺮداد  – 1397اوت 2018
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