
  شیدان وثیق
 

 در ایران " سكوالریسم"یا استیصال  یاتمخ
 )دوم  بخش(

 !"نخست  رییس"تا  »وراآگ«از 
 )قسمت اول(

 
ن تا ھمھ کھا تقسیم  انسان يسیاست را بین ھمھ:  گفت  سمرھبھ   و زئوس..."

ھ ھا پایدار نخواھند ماند اگر این ھنر، ب مند شوند، چھ شھر از آن بھره
 ) پروتاگوراس(   ."چند توزیع گردد يانحصارا میان تنسان سایر ھنرھا، 

را كھ قرار بود در آینده  يكھ خدا شما را آفرید، مایھ وجود كسان يروز"
گیرند با زر سرشت، دستیاران آنان را با سیم و  دست زمام امور كشور را بھ
 ) افالطون (   ."وران را با آھن و مفرغ كشاورزان و دیگر پیشھ

مطلق نیازمند بھ  بھ طوراست كھ  يچنان كس نخست آن  رییسن بنابرای"
كھ باید  يرا بھ كار  او ھر كس... دیگر نیست كھ بر او ریاست كند يرییس

 ياست كھ باید گفت مورد وح ياو ھمان كس... كند يم يرھبر... انجام دھد
 )يفاراب (   ..."واقع شده است يالھ
تأكید نخواھد شد كھ فالسفھ بزرگ این نكتھ  يرو يھرگز بھ اندازه كاف"

 ) نیچھ ( ."باشند يم يیونان يفطر  ارزش يتمام يمعرف تباھ يیونان
 ياجتماع ينیروھا بھ مثابھخود را  يكھ انسان، نیروھا يتنھا زمان"
از  يسیاس ينیرو بھ صورترا  ياجتماع يدھد و نیرو يشناسد و سازمان م يم

انجام  يبشر  است كھ رھایش سازد، تنھا در آن ھنگام يخود جدا نم
 )ماركس( ."پذیرد يم
 

نوشتیم كھ  )٢٢ يهنو شمار ي، طرح!" ھست يدر غرب خبر"(پیشین   در بخش
 يفلسف يتأمل تتأكید بر اھمی ن، از ھمان درآمد كتاب خود، ضميخاتم

 تدر ایران و ھمچنین بر ضرور يسیاس يو اندیشھ »سیاست «فقدان  يهدربار
 يو گفتار يفلسف دھا و نق، در حقیقت از انكشاف آن"يجد يھا پرسش"طرح 

اند،  فراھم آمده يجا كھ اسباب و مصالح انجام چنین تالش صریح و شفاف، آن
 -ياصل يھا او از كنار پرسش. كند يطلبانھ، پرھیز م آشكارا فرصت يبھ صورت

 يسیاس يو اندیشھ »سیاست«ایي در ایران موجب ناز ياین كھ چھ عوامل  
 يرا مد نظر دارد و برا" يبشر يدستاوردھا"اند؟ و یا این كھ كدام  شده

گذرد و خواننده را  يپروا و عامدانھ ميب  - كند؟ يایران تجویز م يجامعھ
، سرگرم "غفلت"چون  ایيھ و تكرار مكرر معلول يات و حواشبا طرح كلی

 .كند يم
 :كنیم يوستھ، دنبال مپی يرا در سھ زمینھ يكتاب خاتم ي، بررس در این بخش

و  »سیاست «عامیانھ و حاكم از   را پیرامون بینش ياول مقدمات بحث يزمینھ
ایي از كتاب ھ در گوشھ ياینكھ خاتم  با. گیرد يدر بر م يسیاس  ياز اندیشھ
خود  خواھد حساب يراند و ظاھرا م يسخن م" تغلب" يبھ معنا »سیاست «خود از 

کند، اما در واقع بھ استناد مطالبي کھ با را از چنین دریافتي جدا 
 ١١ ھايھاز صفح (نویسد  يسرآغاز كتاب م در "نظرانصاحب"ارجاع بھ تعاریف 

را توجیھ و ترویج  يا اقتدارطلبانھ  ھمان نگرش »سیاست«، او از )٣٨تا 
 .تغرب متداول و مسلط بوده اس يسیاس يكند كھ ھمواره در تاریخ فلسفھ يم

 يو در رابطھ با سیاست و فلسفھ يتنگاتنگ با اول ير پیوندموضوع دوم، د
كننده در برخورد بھ  بنیادین و تعیین  »گزینش«یونان، ناظر بر یك  يسیاس

در این مورد نیز ما نشان خواھیم . باشد يو متغییر م يتاریخ يآن نمونھ
 كھ در مناسبت با سیاست يا يارزش »گزینش«در كتاب خود با  يداد كھ خاتم

:  اول و دوم، تحت عناوین يھا فصل(دھد  يیونان انجام م يسیاس يو فلسفھ
در یك كالم  ي، یعن) "معلم شھر ویران"و " تھ افالطونشھر زیبا در نگاه خس"

 يغیرسیستم يھا ارزش يبھ جا ویيارسط   -يمكتب افالطون »انتخاب «با 
و  يسنت يسیاس يفلسفھ ي، كامال در راستايسقراط و پیش» يآگورای«

رغم تحول و تكامل در طول تاریخ  كھ، بھ يا فلسفھ. گیرد ياقتدارگرا قرار م



بھ را  »سیاست «گوناگون در درون آن، ھمواره  يروندھا  و با وجود پیدایش
 ایيفض يمثابھ ، بھياجتماع يھا میان انسان از تقسیم كار يتجسم يمثابھ

از اعمال  يمظھر يمثابھ ھسرانجام ب و يمدن يو متمایز از جامعھ  خاص
تنھا  بھ عنوان ،(social)   يبر امر اجتماع (etatique) يامر دولت تحاكمیت و رھبری

كھ از  يا فلسفھ. پذیرد يشناسد و م ي، میيو ممكن و عقال يفرآیند طبیع
ل، بھ صور ر از سیسرون، آگوستن، ھابز و ھگافالطون تا بھ امروز با گذ

، (transcendental) یيگرایانھ، استعال خردمندانھ، غایت فلگوناگون و در اشكال مخت
در طول "... يماركسیست" حتاو  ي، یزدان شناسانھ، لیبراليمتافیزیك

 .كند يو ھمواره م است كرده ایيرو در غرب فرمان »يسیاس «تاریخ تفكر 
 يكھ در ھمین طول تاریخ غرب و در برابر ھمان فلسفھ است  يو این در حال

حضور داشتھ  ي»پراكسیس«یا  ياجتماع   -  يعمل   -  يیك پدیدار انتقادحاكم، 
 : است كھ

و   »ایيآگور «، ياجتماع و  يانسان ي «كردعمل  -تفكر  «ھمواره بھ عنوان     -١
 يدولت ، عموما در موضع ضد (autoemancipatrice)  گرا رھایش   - و خود ي، انقالبيانتقاد

 .، ابراز وجود و مقاومت كرده استيزیسیونیا اپو يو ضد حاكمیت
 يھا ھا، در نقطھ ھا، در آستانھ ھا، در مرز كنون در حاشیھ ھمواره تا    -٢

،  ، نامتجانس عطف و در اقلیت بوده است، و بدون تردید و ضرورتا ناخالص
 .باشد يگرا، چندگانھ و متضاد م نامسلم، كثرت

نشیب را تا بھ امروز با تردیدھا، با   و  فراز  پر يسرانجام مسیر    -٣
 يمسیر. كرده است يخود ط ياجتماع  - يتاریخ يھا انگیزھا و با محدودیت پرسش

شود و  يآغاز م يداران چنین تالش طالیھ بھ عنوان يان یوناناییكھ از سوفسط
، يو متغییر چون ماكیاول  سان نامتجانس بھ ھمان يعطف يھا با گذر از نقطھ

 ي، در دریافت ھایش از دریافت يرا در یك  ماركس... وسو واسپینوزا، ر
دیگر و  يسستگ يبان يبھ مثابھگرا و غایت ضد   - يانقالب   - يعمل   -  يانتقاد
ي و فراتر از آن نف» سیاست « دنق لانگیز در سیر اندیشھ و عم پرسش

 .شناسد ي، م»سیاست «
  و دو نگرش »سیاست «از   دو بینش ي بحثو سرانجام در ادامھ و در راستا

در  يفلسفھ سیاس يبھ تنھا نمونھ يیونان، نگاھ يسیاس ينسبت بھ فلسفھ
آن توان  يخواھیم افكند كھ بھ جرأت م يفاراب يسیاس يفلسفھ يایران یعن

از  يجا نیز بھ دریافت خاتم و از آن. شده نامید يافالطونیسم اسالم را
او،  يطلبانھ مصلحت يھا ھا و نادیده یدهد  تا از پس پردازیم  ياین فلسفھ م

را در  يایران يروشنفكر سكوالریست اسالم يو درماندگ يبار دیگر، دوگانگ
و در  يالھ يبا وح يفلسفھ با مذھب، در تلفیق امر مدن ي دادنآشت

، مبرھن )٣٥  ص( "فرمان، فرمانفرما و فرمانگزار "با  »سیاست « يبرابرساز
 .كنیم

 
 »سیاست «د از متضا  دو بینش 

 
سیاست چیست؟ و    : كند يطرح م ياصل  كتاب خود دو پرسش يدر مقدمھ يخاتم

 ؟ چیست يسیاس ياندیشھ
 يصورت، یعن بھ ایناز ھمین ابتدا باید تصریح كنیم كھ طرح مسئلھ 

و فرآیند  (social)» اجتماع«حركت از  يبھ جا (politique)» سیاست «آغازیدن از 
 ياسطوره و ایدئولوژ يو بدون نقاد يضمن  پذیرش يمعنا ، بھيروابط اجتماع

كننده و  ، تعیینيآن را در مقام اصل  و نقش »سیاست «است كھ  يحاكم
باید   كھ از كدام پرسش  كھ این پرسش يدھد، در حال يقرار م يفرماندھ

مورد بحث، اختالف و جدل  يو موضوع اساس ياصل  آغاز كرد، خود، پرسش
 يپاسخ بھ چیست يعمده این است كھ برا  ھ عبارت دیگر پرسشب. باشد يم
 يھا ، آیا ابتدا باید از تعریف سیاست آغاز كرد و یا از انسان»سیاست «

 ي، از جامعھ مدنيھا، از شھر و شھروند آن ي، از نیروھايو اجتماع يواقع
كھ منجر بھ تقسیم كار و  يتاریخ  - يو سرانجام از مناسبات اجتماع

، بھ ياند؟ خاتم شده ياجتماع ياز فضا »ایيجد«در  »سیاست « يفضا يرگی شكل
را برگزیده است، زیرا،  ياول  غرب راه و روش مایدئالیس سیاق متافیزیك و 



بازگو  »سیاست «ھا را از كھ نشان خواھیم داد، او استنتاجات آن ھمان طور
 .كند يو تكرار م

بھ است كھ نویسنده  يم، منابعدیگر كھ باید در این جا متذكر شوی ينكتھ
كھ در زیر خواھیم  ھمان طور. منظور مورد استفاده قرار داده است این

 )يیك كار متوسط دانشگاھ يبرا حتا( آور حیرت يطرز دید، این منابع بھ
 يدر یك كالم مجموعھ. باشند يجانبھ م محدود، فقیر، عامیانھ و یك

از كتاب خود   در این بخش »استسی« فتعری يبرا يكھ خاتم" ينظران صاحب"
شوند كھ از  ي، شامل دو نفر ميمأخذ قرار داده است، صرف نظر از فاراب

 (Littre) و لیتره (Robert) ھا نیز تنھا بھ دو  فرھنگ روبراز آن يقول یك
، يفلسف يھا ھا، ولو فرھنگ نامھ ست كھ از لغتا ناگفتھ پیدا. شود ياستناد م

كند  يم  اساتید فرھنگستان تراوش  عام و مورد پذیرش عمدتا تعاریف كالسیك،
تواند خود را محدود بھ  يرو نم بھ ھیچ يفلسف يو جد يو یك تأمل انتقاد

كھ در بستر آن، افكار و  »سیاست« يدر زمینھ بھ ویژهھم  آن، ھا سازدآن
 يهھمواره در شرایط سیطر يشكنانھ و انقالب  جسورانھ، سنت يھا ایده
 ماند و تحت تروریس كارانھ، در اقلیت بوده و محافظھ ي، سنتيرسم يھا نظریھ
 ينتیجتا در درجھ. اند ھا واقع شدهآن ياگر نھ قلع و قمع فیزیك ينظر

اند كھ باید  رایج و مسلط يھا دیدگاه دو خو »يسیاس يفلسفھ «د اول، این خو
 .دقرار گیرن يشكن با سالح نقد مورد شالوده وندر  بھ زیر پرسش

 : نویسد يم يخاتم
و ذھن بشر نیست، مناسب  يتازه در زندگ يامر »سیاست«جا كھ  از آن"
نظران بھ  شروع كنیم كھ صاحب يآن از پاسخ »يچیست« يبینیم كھ در باره يم

 )١٦  ص(  ..."اند داده  این پرسش
" دو نظر از متجددان "و " ياسالم يفلسفھ  مؤسس يبیان رأ"او بھ   سپس
 .ازدپرد يم

ھا را در پنج فصل  در احصاءالعلوم، دانش يآموزگار دوم، ابو نصر فاراب
را در كنار فقھ و  »سیاست«یا  »يعلوم مدن«دھد و  يقرار م يمورد بررس

علم  «:  گوید يم »يعلم مدن«و در تعریف ... كند يم يبند كالم در یك فصل طبقھ
 يق و سجایا و عاداتو ملكات و اخال ياز انواع افعال و رفتار اراد يمدن

كھ این  ایيھ گیرد، و از ھدف يھا سرچشمھ ماز آن يكھ افعال و رفتار اراد
كند و بیان  يشود یاد م يجا انجام م رسیدن بھ آن يافعال و رفتار برا

توان  يانسان شایستھ است و از چھ راه م يبرا يدارد كھ چھ ملكات يم
 »...اھم كردپذیر شدن این ملكات را در انسان فر زمینھ
راه ایجاد فضیلت در وجود انسان آن است كھ افعال و سنن  <:  افزاید يو م

ھا رایج و شایع باشد و ھمگان مشتركا  ھا و میان امت فاضلھ پیوستھ در شھر
 >...كاربندند ھا را بھآن

 كھ بھ پذیر نیست مگر آن این كار امكان...«:  كند كھ يبیان م يو در ادامھ
كھ در پرتو آن این افعال و سنن و عادات و ملكات و اخالق  يومتحك يوسیلھ

 ).١٧و  ١٦  ص(» در شھرھا و میان مردم رواج یابد
اخالق، رفتار  يبھ معنا »سیاست«ي در این جا در تعریف از چھ كھ فاراب آن

طور كھ  كند، ھمان يمجتمع در مدینھ طرح م يھا انسان يو افعال فاضلھ
آن دیگر  ي، كھ در جا"ياختالفات "ن اذعان دارد، با خود نیز بر آ يخاتم
  خصوصھ یونان ب يفلسف يآرا "قرار خواھیم داد، با  يمورد بررس را

 يتر م و مفید   تر شایستھ  پس. باشد يم" قرابت و از یك سنخ يدارا... ارسطو
گیرد،  يمورد تأمل قرار م »سیاست«ف تعری يكھ مباد ایيبود كھ حداقل در ج

یكھ  ھنگام  بھ خصوصشد،  يدوم پرداختھ م تو نھ دس يتار بانیان اصلبھ گف
بھ عمل  ياستنتاج  از گفتارش  در این بخش يفاراب يخود نویسنده از آرا

را  يشود كھ نویسنده در این جا چھ مقصود يآورد و در نتیجھ معلوم نم ينم
یك  يسیاس" ننظرا صاحب"كھ خواستھ است در صدر  كند جز این يدنبال م

اما با این ھمھ الزم است كھ در . را قرار بدھد يو ایران" يفیلسوف اسالم "
نیز  »سیاست«ي از كھ در دیدگاه خاتم يفاراب ياین فرصت بھ دو حكم اساس

ي، یارسطو  -يافالطون يبھ سیاق اندیشھ يفاراب. تأثیر نیست، اشاره كنیميب
" ایجاد " يوجود آدم شناسد كھ باید در يم يرا اخالق و فضیلت »سیاست«



ل را یكھ باید این فضا" يحكومت" يوسیلھھ گردد، و این میسر نیست مگر ب
ترتیب، در كنار  بھ این، »سیاست«". ھا رواج دھد میان شھرھا و امتدر "

ختیار و در كھ تنھا در ا يشود، حكمت ينامیده م" يعلم مدن"فقھ و كالم، 
ست كھ بر جامعھ تجویز ا ھاطریق آنباشد و از  ين مامراجع و مصلح  تصاحب 

آینده نشان خواھیم داد كھ  يهدر شمار  ما در قسمت دوم این بخش. گردد يم
 يكھ از وح ي »نخست  یسیر « تتنھا در ھدای يفاراب ينمونھ تجامعھ و حكوم

 .شود يگیرد، افضل م يمشروعیت م يھاال
پردازد و ابتدا  يم سیاست يبھ دیدگاه عالمان متأخر در باره يخاتم  سپس

 : كند ياخذ كرده است، نقل م  دوورژه از دو فرھنگ  را كھ موریس يتعریف
ریف شده است و تع »عمل حكومت بر كشورھا« : در فرھنگ لیتره، سیاست بھ"

... دانستھ است" يفن و عمل حكومت جوامع انسان " :فرھنگ روبر، آن را
 يجامعھ شناس يیك"... :یسدنو يم يسیاس يھمین نویسنده در جامعھ شناس

دوم از آن   بینش. آن را علم قدرت يداند و دیگر يرا علم دولت م يسیاس
ھمین است كھ ما آن را بھ كار . تر نیز ھست ایيتر و اجر مشھور يدیگر

 )١٨  ص(   ."خواھیم گرفت
 يھا دوم و آخر، اندرو وینسنت، تحت عنوان نظریھ" نظر صاحب"بھ كتاب   سپس

شود،  يبرده نم  دیگر كھ نامش  يبھ نقل از شخص يو. شود ياره مدولت، اش
 ياست كھ دولت را بررس يدرست كلمھ علم يعلم سیاست بھ معن «: نویسد يم
كھ بھ " يھای ھا و اعتراض اشكال"البتھ ھمین مؤلف با توجھ بھ . »كند يم

ر از ت تواند گسترده يسیاست م يهاین تعریف شده است، از جملھ این كھ حوز
 يانطباق كامل با عرصھ"شاید " مفھوم سیاست"پذیرد كھ يدولت باشد، م

 )١٩و  ١٨  ص( ".دولت نداشتھ باشد
با دولت و فن حكومت كردن ھمانند  »سیاست«سان در نزد اینان،  بھ این

نھ تنھا در مفھوم  »سیاست«ي، ست كھ بھ زعم خاتما و جالب این جا. شود يم
جامعھ و  ياداره يھا ھا و قوانین و شیوه نھاد يرجوجود خا"آن با " يحقیق"

گردد، بلكھ در  يمترادف م..." ھا و ھا و صلح و جنگ يحكومت يھا وجود سازمان
 يیا امر يارزش يیك مقولھ يبھ معنا يآن نیز، یعن يمفھوم غیر حقیق

 يیعن. باشد يم" ھاھا یا مالزم با آن بھ واقعیت يمؤد"، ھمچنان "ياعتبار"
 تمقدرا  آن نیز ملزم بھ پذیرش يو ارزش يلآهاید يبارت دیگر در معنابھ ع

 يھا و سازمان يادار يھا شیوه"كھ ھمانا  گرددمي يحقیق" آثار و لوازم"
 )٢٠ و ١٩  ص( .(Etatique) است يو در یك كالم امر دولت" يحكومت

 »يیاسس يفلسفھ «بھ معنا و موضوع  ي، خاتم"چیست؟ يسیاس ياندیشھ"با طرح 
 يفلسف يتأمل ي، بھ جا فلسفھ  دفلسفھ در نق تكاربس ياما بھ جا. پردازد يم

موجود و  يھا تعاریف و برداشت دنق يموجود، بھ جا »يسیاس يفلسفھ«د بر خو
  چھ كھ در حقیقت باید اساس آن يھمھ يیعن - »يسیاسي  اندیشھ«مسلط از 

كھ  ي، چیز)٣٧ ص( كند يرا م" ينگاه فلسف " يرا تشكیل دھد كھ ادعا ينوشتار
ي كھ سان تعریفھ او در این جا نیز ب   -  شود يیافت نم يالبتھ در كتاب خاتم

 ياندیشھ«ھ داده است، از یچین شده ارا از قول متخصصان دست »سیاست«از 
، يو خارج از موضوع و طرح تعاریف عام و سنت يجز تكرار مباحث كل »يسیاس

 :ندك يدیگر عرضھ نم يمضمون
نامیم كھ بر حسب ادوار  يم يسیاس يرا اندیشھ يامر سیاس يتأمل در باره"

 :مختلف داشتھ است از جملھ يھا و افراد، وجوه و صورت
  از حكمت و دانش يكھ خود قسم ياز حكمت عمل يیسیاست بھ عنوان جز -١

 ...است يسیاس ياندیشھ يعام كلمھ است، نوع يبھ معن يفلسف
ھا موضوع علم  از پدیده يا سیاست بھ عنوان مجموعھ: ... تعلم سیاس -٢

 ...سیاست است
... سیاست وجود دارد كھ نھ علم سیاست يدیگر از فكر در باره اينحوه  -٣

در میان  يسیاس ياز جملھ در دوران ركود اندیشھ. يسیاس ياست و نھ فلسفھ
آن را  ينمونھ مسلمانان این نحو اندیشھ رواج داشتھ است و مشھورترین

 ...المك دانست نامھ خواجھ نظام توان سیاست يم
 



 يكھ بھ عالم و آدم داشتند، سیاست را بخش يفیلسوفان قدیم در نگاھ  پس
 )٢٤تا  ٢٠ ھايھصفح( ..."يفلسف ياز آن را بحث يدیدند و بحث ياز فلسفھ م

از  ياز حكمت، فصل يبخش بھ عنوان »سیاست«بھ این ترتیب در این جا از 
در عصر جدید صحبت " علم سیاست"تا  يفلسف  از دانش يیي ارسطوبند تقسیم

و مفھوم آن  »يسیاس ياندیشھ«ي چیست ياصل موضوع یعن دشود، اما بھ خو يم
تأمل در "شود در  يخالصھ م »يسیاس ياندیشھ «در یك كالم، . شود يپرداختھ نم

تا  يقبل  نیز در بخش »سیاست«د و با توجھ بھ این كھ خو". سیاست يباره
 ياندیشھ«و حكومت تقلیل و تنزل یافتھ است، در نتیجھ   سطح امر دولت

امر حاكمیت  يچگونگ يهتواند فراتر از تأمل در بار ينیز طبعا نم »يسیاس
  گوئینتن يكھ از آنتون با این يو جالب این جا است كھ خاتم. رود  پیش

و نقادانھ است كھ بیشتر بھ خود  يذھن يا فلسفھ، مشغلھ" :كند كھ ينقل م
 ھاكھ موضوع تحقیق آن يدیگر نظر دارد تا بھ واقعیت يفكر يھا آن روش

آن،  ي، چیست»يسیاس ياندیشھ« يخود از فلسفیدن در باره  -) ٢٥ ص( "ستا
ھمان زند و  يموجود سرباز م يھا نظریھ يآن و از نقاد يھا تعاریف و روش

، از كنار يفلسف يكردیم، بر خالف یك كار جد كھ در باال نیز اشاره طور
ھا، عامدانھ و با آن  شدن و چالش ، بدون درگیرياصل يھا انگیز پرسش
 .گذرد يطلبانھ م فرصت

 
 "گزار فرما و فرمان فرمان، فرمان"

زده و سرانجام تعریف و  يبند دست بھ یك جمع يدر پایان درآمد كتاب، خاتم
 :دھد يھ میارا چنین »سیاست«ي خود را از تلق

توان بھ این  يم »يسیاس يھا اندیشھ«ي و بررس »یاستامر س«با تأمل در 
است  يفرد محدود بھ امر ي، ارادهيمدن يمعقول رسید كھ در جامعھ يداور

 ...نامیم يم »برتر ياراده«كھ ما آن را 
 يست از رابطھا كھ سیاست عبارت )٣٣  ص  زیر نویس( ممكن است گفتھ شود

این ... شود يم يبرتر از آن ناش يكھ اراده ياجتماع يافراد در زندگ میان
 يمشترك در ھمھ يامر يجووخود متین است اما اوال ما در جست يگفتھ در جا

برتر  يجو بھ ارادهوبودیم و در این جست يسیاس يھا ھا و بینش نظام
 يدر زندگ میان افراد يآن را رابطھ ايمنش يحال ممكن است كسان. رسیدیم
افراد و اجتماعات مثال  يبیرون از حیطھ وجود ویيبدانند یا نیر ياجتماع

 .برتر قول مشترك است ياعتراف بھ وجود اراده يخدا یا طبیعت ول
 ياراده «ي در چارچوب یك فرد يھا تحقق جامعھ منوط بھ آن است كھ اراده...
 يھرج و مرج و آشفتگچھ كھ خواھد بود  جریان پیدا كنند وگرنھ آن »برتر

 .يوار انسان سامان ياست نھ جامعھ
نیست جز  يچیز »برتر ياراده«بھ این نتیجھ برسند كھ  يممكن است كسان

قدرت را در جامعھ بھ دست  يھر دلیل ھفرد یا گروه غالب كھ ب ياراده
 .گرفتھ است
 ...اند برتر را طبیعت دانستھ ياراده اياند كھ منش نیز بوده يمتفكران

دانند و  يبرتر را منتسب بھ خداوند م ياند كھ اراده نیز بوده يكسان
یا اكثریت  يھمھ يبرتر برآیند اراده يباالخره قول بھ این كھ اراده

 ...افراد جامعھ است نیز طرفداران فراوان داشتھ است و دارد
و  »قدرت«است بھ نام  يمستلزم امر »برتر ياراده«است كھ ا ناگفتھ پید

 ...نخواھد بود ياثر ايكھ بدون آن منش »اقتدار«
رسیم كھ  يبھ سھ امر م يسیاس يھا اندیشھ يبا تأمل در سیاست و بررس

ھا را كھ من آن يامور. ھا را اركان سیاست بھ حساب آوردتوان آن يم
 )٣٥تا  ٣٣ ياھھصفح( ."نامم يم »گزا فرمان«و  »فرما فرمان«، »فرمان«

 :پردازد يھر یك از این اركان م" ماھیت"ف بھ تعری يخاتم  سپس
 ياز نخبگان، اراده يفرد، خواست گروھ يھوا"ست از ا عبارت »فرمان«

 ).٣٥  ص( "يخداوند و یا قرارداد اجتماع
موجود برتر و : "باشد يم" فرمان يو متكفل اجرا يمتصد " »فرما فرمان«

"  )خدا( يكانون ھستویژه و ممتاز با  ينسبت يو دارا »يفرھ«برخوردار از 
 يو اخالق يبیشتر و صالحیت عقالن يرا بھ جھت آگاھ يفرمای فرمان "كھ  يیا كس



فرما را  كھ اختیار و انتخاب مردم فرمان باالتر بھ دست آورده و یا این
 )٣٦  ص( ."تعیین كرده است

بھ  يزیرا كھ تا جمع"است " برداران جمع فرمان" »گزار فرمان«سرانجام 
 )٣٦  ص( ."یابد يدر ندھند، فرمان تحقق نم فرمان تن

است كھ نویسنده از  يچھ كھ بھ خالصھ در باال نقل كردیم، اھم مطالب آن
طور كھ مشاھده  ھمان. دھد يدست م بھ »يسیاس ياندیشھ«و  »سیاست«ي چیست

 ي"برتر ياراده"كند كھ میان  يبار دیگر اعالم م يكنیم، در این جا خاتم يم
 يھاال يكھ از خدا و یا از وح ي"برتر يهاراد"مردم است و از  يكھ ناش

قایل نیست، زیرا ھر دو را مشروع و در یك سطح قرار  يخیزد، تمایز يبرم
از  يمصلحت عموم يتواند بھ معنا يھم م" سیاست"بھ عبارت دیگر . دھد يم

زمین از دین  يحاكمیت خداوند رو يبرخیزد و ھم بھ معنا يقرارداد اجتماع
، بھ بھانھ و بھ اعتبار »سیاست«ي دیگر، در نزد او از سو. احكام آنو 
و  يران ، با امر حاكمیت، حكم"برتر يهاراد "نسبت بھ ضرورت " قول مشترك"

و . گردد يسان و مترادف مھم »دولت«دیگر با امر  يو بھ معنا يپذیر حكم
یرا كھ نامیدیم ز »سیاست«ي و اقتدارگرایانھ از سنت  این را ما بینش

 - تا عصر دولت  رنسانس ھمواره از افالطون تا امروز با گذر از مسیحیت و
تشكیل  غرب يسیاس يغالب را در فلسفھ يجریان فكر... ایيبورژو يھا ملت  

از مفھوم آغازین و اصیل خود كھ  »سیاست«،  در این بینش. داده است
 »اجد«مشاركت باشد، و  يھا در آزاد انسان ياجتماع »يمند و توان ایيتوان «

، مافوق آن، حاكم بر يمدن يمنفصل از جامعھ يو بھ نھاد و قدرتاست شده 
 ي»خردمندانھ« يو این ھمھ بھ نام سازماندھ. آیدمي آن در يآن و ھاد

و  يخصوص يھا میان انسان جنگ و نفاق »يوضع طبیع«جامعھ در برون رفت از 
حفظ «رین بھ خاطر ي باز قدرتھمھ  يبردار  بھ نام ضرورت تبعیت و فرمان

توجیھ " يآشفتگ"و " ھرج و مرج"در برابر   »ينظم و تأمین مصالح عموم 
سازد، شركت یا عدم شركت مردم  يرا م »سیاست«آن چھ كھ ماھیت این . شود يم

" يعقالن" يچھ در شكل رھبر. در تعیین این نھاد و اشكال مختلف آن نیست
كمیت كلیسا و روحانیت بھ وكالت از خدا، سروران فیلسوف باشد و یا در حا

و یا در  )يماكیاول( مدار باشد سیاست" شھریار" يچھ در شكل كشوردار
عجین شده  ياعال ت، چھ در شكل دول)ھابز( مطلق سلطان مقتدر ایيرو فرمان

و  اي منبعث از آركنون يھا و یا در ھیبت دولت )ھگل( با روح تاریخ باشد
آھنین  يهوندان و یا سرانجام در قالب ارادشھر ي"آزادانھ"انتخاب 

معنا و  بھ این، »سیاست«این حاالت،  يدر ھمھ"... رولتاریاآوانگارد پ"
شود،  يگرا تبدیل م رین و سلطھي بو بھ قدرت  جامعھ يفراسو يمفھوم، بھ امر

صورت ھ خود را ب ياجتماع يھا يھا نیرو انسان : " آن ھنگام كھ بھ قول ماركس
و در نتیجھ خود را تحت قیمومیت و " سازند ياز خود جدا م يسیاس ينیروی
 .دھند يقرار م ي»سیاست«ناسیون چنین قدرت و ي و آلیبردگ

 
 »سیاست«نفي  در 
 

 يكھ در پ يآن چپ غیر سنت يیھود برا يجوان در مسئلھ  این تز ماركس
است و  يدر امور اجتماع يگر دخالت يدیگر و نو برا يانكشاف مسیرھا
 يكھ الزاما باید دست بھ نقد و تخریب فلسفھ سیاس يآن چپ يبنابراین برا

 بھ يزند، از اھمیت ياجتماع  ، توأم با شركت در عمل و پراكسیسيتاكنون
كھ مورد  يماركس »آن«، حداقل در نزد  در نزد ماركس. برخوردار است اسز

و  يمدن يھبھ عروج دولت از دل جامع يتا كنون ست، حركت تاریخا تأمل ما
بھ انفصال ھر چھ بیشتر  ي، یعنياز دوم يست اولگسدر تكامل خود بھ 

حال زمان آن فرا رسیده است كھ این . انجامیده است (Demos) موسدسیاست از 
آن چھ . و ھم در عمل، وارونھ و دگرگون شود ي، ھم در تئوريحركت تاریخ

سفھ قرار گرفتھ فال ياقدام عمل حتاكھ تا كنون مورد توجھ و تفسیر و 
تر و  "یيقالع"، "احسن"كمیل این حركت بھ نحو است، امر تصحیح و ت

این  دست كھ خوا جا در آن  ماركس يبدعت انقالب. تر بوده است "دمكراتیك"
 يكھ ھمانا جدای  در اساس موجودیت و بنیادینش يیعن  حركت را در گوھرش



را او، بر خالف " ياسدمكر. "برد يل ماسیاست از جامعھ باشد، بھ زیر سو
در  Miguel Abensour بر آن بلكھ، بھ قول يدیگران، نھ در كنار دولت و مكمل

- حركت ما، نقطھ ايدر این جا، مبد  پس. دھد يآن قرار م يبرابر دولت و ناف
نامسلم و ھمراه با ریسك بر  »يبند شرط«آن،  يآغازین و افتتاح ي
مستقیم امور و در تعیین سرنوشت  يهدر ادار )اسپینوزا( "جمع يمند ن توا"

، خواه يدر ھر شكل و مضمون یيرین و استعالي بقدرت تخود بدون وساط
یا  يل، خواه لیبرا"دمكراتیك"یا  ي، خواه استبداديیا زمین يآسمان

، يو برابر يو این ھمھ ممكن نیست مگر در آزاد. باشد يم... "يسوسیالیست"
، در بحث و جدل، با حفظ يستیز ھم و ویيس در مشاركت و مبارزه، در ھم

باز ( ھا و ھر آن چھ كھ اسپینوزا ھا، فردیت ھا، تقابل ھا، تضاد يگانگ چند
. نامد يم (Affects)  ساز و انسان  يامیال و انفعاالت انسان شور و شوق و )!ھم او

 »سیاست«، (res publica)» يعموم امر«نسبت بھ  »بینش دیگر «ترتیب در این  بھ این
و تعیین كننده ندارد، فاقد  آن دیگر جایگاه اعال يرایج كنون يھ معناب
و بھ ھمان نسبت نیز میرنده و  ياست تاریخ ياین پدیدار. گردد يم"  ارزش"

-هو ھم در عمل و در فرایند پیچید يھم در تئور. شود يم ينف  پس. پذیرزوال
و  »يآزاد«ز ھمانا ماند با يسرانجام آن چھ كھ م. ياجتماع  رھایش   - خود ي
.  خویش يگردان  - و خود مدیریت   - است، در خود يمشاركت يھا انسان »يبرابر«

و فرجام آن نامسلم و . است  یك چالش. اما این نیز خود یك جدال است
 ي، عار ، متغیر، متضاد، نامتجانسایيانگیز، معم نامعلوم و ھمواره پرسش

 .پایان يغایت و ب ياز پارادیگم، ب
 يبھ معنا »سیاست«ھانا آرنت نسبت بھ معنا و مفھوم این راستا، نظر  در

 ن، ترجمايو اصیل آن، بھتر از ھر شرح و تفصیل دیگر يیونان  - ایيآگور
 يچیز. نامیم ياز سیاست م »دیگر يبینش«ي است كھ ما آن چیز يهعصار يعال

مفھوم واقعا موجود و یا بھ  يسیاست بھ معنا يكھ در حقیقت ھمانا نف
در زیر بدون نیاز بھ تفسیر و بھ عنوان   پس. باشد يآن م يكنون يحقیق
آن نظر  ویياز گفتارمان، بھ بازگ  بر این بخش يموقت يپایان ينقطھ

 : پردازیم يم
سیاست و نھ فرجام و  (sens) ، معنا و مفھوم]يیونان  پولیس[در این جا "

قھر، اجبار و سلطھ،  يھا ورا آن، عبارت است از این كھ انسان تغای
ھا تنھا تحت شرایط آن. كنند يبرابرانھ را میان خود برقرار م يمناسبات

 يبردار و فرمان يفرماندھ يدر حالت جنگ است كھ برا يزور و فشار یعن
بایست از طریق بحث  يامور م يدر غیر این صورت، ھمھ. شوند يفراخوانده م

 .مشترك و اقناع متقابل اداره شوند
كھ  يپدیدار يآن، سیاست باید بھ مثابھ يیونان يترتیب، در معنا ینبھ ا

نیز، ھم باید در  يو این آزاد. قرار دارد، تفھیم شود يدر مركز آن آزاد
 - حاكمیت  - نھ   - كردن  - حكومت  - نھ  يبھ معنا يآن درك شود، یعن يشكل منف

 يدر چندگانگ كھ  يایفض يمثابھھ ب يپذیرفتن و ھم بھ صورت مثبت آن، یعن 
خود در تحول و  يدر بین ھمتاھا  شود و در صحن آن ھر كس يو كثرت ساختھ م

از این . وجود ندارد يھمتا، آزاد يھا انسان يبدون چندگانگ. باشد يحركت م
دارد و در نتیجھ خود  يھا سلطھ روا م نیز كھ بر دیگر انسان  رو ھر آن كس

تحت  يھا د، ھر چقدر ھم كھ نسبت بھ انسانساز يھا اساسا متمایز مرا از آن
او رشك ورزند، باز این  يمردم بھ زندگ يتر باشد و ھمھ  بخت نیك  حاكمیتش
متحرك  ایيزیرا كھ خود او نیز در فض. نیست  آزاد بودن این شخص يبھ معنا

ما امروز  يدرك این مطلب برا. در نھایت غایب است ياست كھ در آن، آزاد
شریك  يرا با مفھوم عدالت و نھ آزاد يما برابر ا كھدشوار است زیر

تشكیالت  يكھ بھ معنا isonomia يیونان يعلت نیز از مقولھ بھ ایندانیم و  يم
در  يدھیم و آن را با برابر يارائھ م يآزاد است، تفسیر نادرست ياجتماع

نسبت ست كھ ھمھ ا نھ بھ این معنا isonomiaي لو. گیریم يمقابل قانون ھمسان م
سان است بلكھ تنھا بھ ھمھ یك يبھ قانون برابرند و نھ این كھ قانون برا

در یك سطح و مرتبھ قرار  يست كھ ھمھ نسبت بھ فعالیت سیاسا این معنا
 ...دارند



دانستند كھ یك جبار  يم يشان، بھ خوب يشخص يتجربھ  یونانیان، در پس
مردم  يتواند برا يم )امیمن يبین م آن چھ كھ امروز ما مستبد روشن(خردمند 

-داشتھ باشد، ھم در رابطھ با رشد و پیشرفت دولت و ھم در زمینھ ایيمزای
اما در این حالت تنھا یك . يو فرھنگ يشدن ھنرھا و رشد نعم ماد  شكوفا ي

 يھا در این ھنگام شھروندان بھ خانھ. است يرود و آن آزاد يچیز از دست م
برابر مناسبات  يھا كھ در آن میان انسان يشوند و فضای يخود رجعت داده م

  پس. شود يھا سلب م، از آنagora يبرقرار بود، یعن يا و مراودات آزادانھ
 يدیگر خبر يسیاس يدر كالم دیگر از آزاد. ماند ينم يباق يآزاد يبرا ایيج
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