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 به معناي فن و دانش »سیاست«رد  -١
 

است، با طرح اين  ويژه Techne politikeي و فن Episteme  politik ، علم»سیاست«اين كه  افالطون با تحكم به
است كه  يكس" مدار راستین سیاست"تابد و در نتیجه  يبرم يو فن شاز چنین دان" يحقیق" يدار -كه شھر

 يمدار -شھروند شحد و حصر خود را نسبت به بین يباشد، نه تنھا خصومت ب" راستین اييشناس" صاحب
آن  شسیاست، در صدر اين مقاله، و اختالف فاح يهبار در سنگاه كنید به نظر پروتاگورا(ان نشان داد ايیسوفسط

آتن  سمود يدار  -ن شھربود كردن آزمو، نه تنھا كمر به نا)ايم آورده" يمرد سیاس"كه از  يبا نظر افالطون در فراز
قرار  يغالب كسان شبه جھانیان عرضه داشت كه ھمواره تا امروز مورد پذير »سیاست«از  يبست، بلكه تعريف
. زنند يكنند و يا دست به عمل م يم يپردازنويسند، نظريه يانديشند، م يم »سیاست«دارد كه پیرامون 

. شود يم سمربوطه تدري يھا ھا و نھاد آمده است كه در دانشگاهدر ياكنون، به حرفه و تخصص »سیاست«
 يسیاس يھا "كادر"ترتیب،  به اين . گیرند يعمل فرا م يرا در بوته شنیز اين دان" يمردان سیاس"از  يا پاره

رود و ي، برا)!!يديپلماس ييا فراگیر( يمدارج الزم و اخذ ديپلم سیاس ياز ط سبینند و پ يم شآينده كشور آموز
و   خاص يامروز، به بركت تعريف افالطون، ما صاحب نه يك رشته. شوند يم »ساخته«، "سیاست يصحنه"به 

 يشناخت جامعه"، "يعلوم سیاس: " باشیم يم »سیاست« يهدر بار يتخصص يبلكه چندين رشته ياختصاص
 يروانشناس" ،"يحقوق سیاس"، "يفرھنگ سیاس"، "ياقتصاد سیاس"، "يسیاس يفلسفه"، "يسیاس
جدا از ھم، محدود به موضوع خود و متعصب  يھا ، در حجره"فنون"ھر كدام از اين "... يديپلماس"، "يسیاس

 .كنند يخود را به شھروندان عرضه م" يعلم"و " ينظر" يھا "آمدهدست"خود، آخرين  يھا "حقیقت"نسبت به 
شويم، سلب  يكه مرتكب م يا "يسیاس"تین جنايت ، نخسشامور جامعه به فن و دان يهبا تبديل كردن امر ادار

اند، شاين علم و دان" صاحب"كه  يا به تملك و تصرف عده ياختیار مديريت اجتماع. مسئولیت از شھروندان است
كنندگان و اداره  میان اداره يتقسیم كار اجتماع يو تاريخ ياگر اين درست است كه شرايط عین. آيد يم در

- ميپیدا  يبرده توجیه نظر، تقسیم كار نام»سیاست«دانستن  يو فن يآورد، با علم يم شوندگان را به وجود
معنا كه ذھنیت مسلط و حاكم بر جامعه، علت  به اين . كند يشود و مشروعیت ايدئولوژيك پیدا م يد، مطلق منك

. سازد يبر آن وانمود مناظر  يانديشه يهرا در سرشت ويژ يامور اجتماع يهشدن امر ادار يو انحصار ياختصاص
 سپ. باشد يقادر به كسب آن نم" مردم يهتود"خاص است كه  يشبر علم و دان يكه متك يا در انديشه ييعن

 توانند، يم )در عصر امروز يفیلسوف، و يا يك كاست سیاس  -يك نفر به زعم افالطون، پادشاه( قلیل ايهتنھا عد
 .بپیوندد" مداران سیاست" ي، به جرگهشبا اشراف بر اين علم و دان

، اظھار نظر شھروندان، بحث يفكرت عموم زبا يامور جامعه از فضا يهبه علم، امر ادار »سیاست«با تبديل كردن 
و " حقیقت"شود و به درون اماكن دربسته و تحت حاكمیت علم،  يمردم اخراج م دآزا يهگو و مشاجر و و گفت

شود تا در بازداشتگاه احكام  يربوده م ي، آزمون و ناايقانيبند سبیت، شرطن زبا يهاز حوز. شود يمنتقل م" دخر"
آزاد،  يهبر مشاور" دخر"، ايقان و "حقیقت"سان، جباريت  به اين . ناپذير توقیف شود و تغییر ييمطلق، استعال

خود را به  يو پلورالیسم جا يسان، چندگانگ به اين . شود يم ي، مستولاييگورآ-اييچالشانه، نامسلم و شور
راه " حقیقت برين"ملھم از  يھا يساز پاراديگم منزه و نمونه يسان، ديكتاتور به اين . دھد يم يو يكسان ييگانگ

از آن كه به  شاما پی. كند يگون مسدود م و گونه س، متفاوت، متغاير، نامتجانيھا و مسیرھا ھا، طرح را بر فرآيند
ديگر نیز  يكرد كه افالطون حكم شواقعاً موجود بپردازيم، نبايد فرامو »تسیاس«و رد ھر يك از اين وجوه  يبررس

حكومت كردن بر  شدان"و " اييرو ھنر فرمان"سیاست،    : كند يم  موضوع آن علم و فن را نیز مشخص يو. دھد يم
او، اين تعريف از  »يطبیع«از مرگ  سصد سال پ و چھار ست كه دو ھزارا و جالب اين جا". مردم است

را  يعصر مدرن امروز يسیاس يھا ھا و فرھنگ نامه لغت يدر تمام »يبسم تعال«ن حكم ھمچنا »سیاست«
 .ھمچنان زنده است" پدر. "دارد

 
 به معناي ھنر حكومت كردن »سیاست«رد  -٢
 

 يھا نمونه امور شھر خود، از يهادار يھا در اين بود كه براآن ينوآور. آنان بود يآتنیان در نوآور" كارستان"عظمت 
يا قدرت مردم  ستكراسمودھا، از آن ييك. گذاردند شنوين را كشف و به آزماي يموجود حركت نكردند بلكه روابط

 يبرا يكشامور شھر، نظام قرعه يهشھروندان در ادار »يبرابر«:  بر چھار پايه استوار بود يآتن »يدمكراس«. بود
 .Ecclesia و سرانجام مشاركت مستقیم آنان در Agora ن در، مشاورت شھرونداايياجر يھا موقت مقام يتصد
 .شد ييافت م يديگر ييونانیان وجود داشت و نه در جا يجديد بودند كه نه در گذشته ييھا ھا نمونهاين يھمه

تحت اين بھانه كه در نظام  يبود كه و »يارتجاع«از آن جھت به غايت  يآتن »يمكراس«تخاصم افالطون با 
 يخصوص يموجود در خانواده و زندگ despotique ينظم استبداد يكند، الگو يعوام نادان حكومت م ،يدمكراس

آن به  يامور كشور، يعن يهادار يترين نمونه، به عرصه يخانواده را به عنوان عال رپد اييفرمانرو ييونانیان، يعن
موجود  يھا ان و آتنیان كه از پاراديگمايیسوفسط يمدار -در نتیجه، شھروند. د، انتقال دادنامی  politike كه او چه

» برابر«امور شھر ھمسان و  يهشھروندان را در ادار ينخستین بار ھمه يكرد و برا يحركت نم ياستبداد
isonomia ھا، نخبگان يا اشرافیت فیلسوف، واالترين -پادشاه" اييرو فرمان"و " حكومت"دانست، تبديل به  يم 

Aristocrates گرديد. 
تعريف  يزند، اما، ھمواره در راستا يدر اشكال و ظواھر كار م يعصر مدرن نیز، ھر چند كه دست به تغییرات

، ھمانا ھنر حكومت كردن بر ديگران توصیف »سیاست«. دھد ي، سنت او را ادامه م»سیاست«از  يافالطون
باشد يا  يران حكم ي، به معنا"كومتح"را بپذيريم، خواه  »سیاست«كه اين تعريف از  يا اما از لحظه. شود يم



 ياصل يرو، سه نتیجه  ھر مورد نظر باشد، به يكشت يدار آن به مفھوم سكان يغرب يهو خواه واژ اييفرم حكم
 يآن، يعن اياز اجز يامور كشور را به يك يهمناسبات ناظر بر ادار ياول اين كه مجموعه. از آن حاصل خواھد شد

 و سلطه يدوم، با انجام آن، روابط آمرانه، دستور. دھیم يآن تقلیل م نمھمتري احتحكومت، و نه  يهحوز
domination  به  يمدار -و سرانجام، با تبديل شھروند. نیمك يامور كشور چیره م يهرا بر مناسبات ناظر بر ادار

 يامور خود حذف و رابطه يهشھروند، شھروندان را از ادار ي، با قرار دادن حكومت در مركز، به جايمدار - حكومت
، خود، تقسیم كار »سیاست«سان، به اين . كنیم يشونده را حاكم و جاودانه م حكومت -كننده حكومت
را نسخ و حاكمیت و مديريت اقلیت  يفاعل اجتماع -عامل -شھروند تگردد كه مشاركت و دخال يم يا ياجتماع

 .كند يبر اكثريت را تثبیت م
 
  شونده اداره -كننده اي تقسیم كار ادارهمعن به »سیاست«رد  - ٣
 

 - ديگر ياز سو يو فرمانبردار ياز سوئ اييفرمانرو -وجود دارد « سیاست» يكه در جوھر مفھوم يتقسیم كار
 يھر گروه اجتماع ياو برا. شود يمطرح م( سپروتاگورا)نخستین بار توسط افالطون در رد نظرات سوفسطايان 

 يدارا سدر پولی س، ھر كيدر نظام افالطون. كند يیر قابل تغییر يا تعويض را تجويز ممعین و غ يجايگاه و وظايف
- فلسفه. تواند انتقال پیدا كند يديگر نم يكه از يك موضع به موضع يبه طورو ثابت است،   خاص ايموضع و مرتبه

 کاين در. باشد يار ماز جامعه استو يمراتب سلسله شھمین بین يسیاست نیز بر مبنا يهافالطون در بار ي
 .حاكم را تشكیل داده است شھمواره تا امروز بین »سیاست«از  »يتقسیم كار«

دانا و تصمیم گیرنده  ياقلیت يک سوست كه از ا اين معنا ي، داراياست تخصص يامر  »سیاست«اين باور كه 
ست و نه ا كه نه دانااجرا كننده وجود دارد  يديگر اكثريت يكند و از سو يوجود دارد كه خود عمل نم

در اين  سپ. ھاھا و تدابیر آن طرح راختیايب يمجر يشود و اكثريت يمدير و مدبر و طراح م ياقلیت. گیرنده تصمیم
از  يمشترك و ھمگان يشونده، عمل اجتماع اداره -كننده بر اداره يمبتن رتقسیم كا يبه مثابه، »سیاست«

در اين جا، در . گیرد يآن را م يمعین جا يفرد يا گروه و يا كاست  صشود و مديريت و تخص يدستور كار خارج م
در  حتا، يمدن يجامعه يھا ، در شكل نھادھا و انجمنيكن اجتماعكردن امور، از فاعل، عامل و يا بازي اداره

 -يمدن -ياجتماع ي، نھادھا»سیاست«. شود يھا، سلب مسئولیت و اختیار م يترين دمكراسپیشرفته
 و دفاع از خود پا يو صنف يشناسد كه از چھارچوب دفاع از منافع اقتصاد يجا به رسمیت م را تا آن يتمشارك

آيند  يم به شمار يجزو وظايف احزاب سیاس projetsocial جامعه يبرا يريز و طرح" يامور سیاس. "تر نگذارند فرا
صورت  يسان تقسیم كاربه اين . را ندارنددخالت در اين امور " صالحیت" يو مشاركت يمدن يجامعه يھا و نھاد

 يمستقل جامعه يكنند و نھادھا يم »سیاست«ريزيند و  يم »سیاست« يگیرد كه طبق آن احزاب سیاس يم
مشاوره  يدر يك كالم، فضا سپ. كنند يخود عمل م يفشار، در چھاچوب منافع صنف يھا ي، به عنوان نیرويمدن

وكال، دفتر  سجمھور، كابینه وزير، مجل ريیسلزيا، تبديل به كاخ پادشاه و اک، شورا، آگورا و يو مشاركت شھروند
 .شود يھا م بوروكرات و میز گرد تكنوكرات

 
 ...به معناي فضاي فعالیت دولت، احزاب، مجلس »سیاست«رد  - ٤
  

از  يسنت شینكند و نه از نسخ آن، او در نقد ب يصحبت م »ديگر« يت، از سیاسسبا اين كه آرنت، بر خالف مارك
 -شھروند«و يا  »يمديريت شھروند -خود«ما  آن چهدھد كه با  يم ارايهديگر را  ي، مفھوم جانشین»سیاست«

 .گیريم ياز اين رو در اين جا بحث او را به عاريت م. نامیم، بسیار نزديك است يم »يمدار
سیاست از نظر . رود يتحلیل نم يدر دوم ياول. شود ينم يدولت يھا محدود به نھاد يسیاس ينزد آرنت، فضا

 به طور كه  آن چه ي، يعنيو در مذاكرات پارلمان يرقابت میان احزاب سیاس يقدرت، در باز يآرنت در مبارزه برا
 يسیاست در معنا. گردد يھا نیز تعريف نمدر آن حتاشود و  ينامند، خالصه نم يم »يكار سیاس« يو سنت يكل

سازد، بروز  يشود، خود را مكشوف م ينھادينه م -خود ير آن اجتماع انساناست كه د Espace ايي، فضيآرنت
اند،  كه با ما متفاوت ي، ديگران »ديگران«وجود دارد كه ما جھان را با  يسیاست زمان. شناساند يدھد و م يم

آن  يبه معنا كردن يكار سیاس. ھا دست به عمل زنیمگو بنشینیم و با آن و ھا به بحث و گفتتقسیم كنیم، با آن
زيرا ھمیشه  - وجود دارد  اييسیاست در آنج". مايیزمایمختلف را ب يھا مشاركت و تقابل میان انسان"است كه 

ابتكار، خالقیت و شور و  گو، و گفت يھا كه فضا - وجود داشته باشد ايياستثن به طور وجود ندارد و شايد ھم 
 يگر نوعان خود، از فعالیت و دخالت  كت با ھم، در مشارسوجود داشته باشد، كه ھر ك يجمعمشورت 

 .قادر به انجام آن نیست اييرا متحقق سازد كه به تنھ يباشد و بتواند با ديگران چیز ي، خشنود و راضياجتماع
از نقطه نظر . شود ياعمال نم... ي، ھیئت دولت و دفاتر احزاب سیاسسسان، سیاست تنھا در تاالر مجلبه اين 

 يھا ، در محیطيدر محافل عموم: ديگر اعمال شود ييآن عمدتاً بايد در جا يواقع يت به معنا، سیاسحتاآرنت 
 شكار و تال يشھر، در خیابان، در بازار، در میادين و در فضا يشھروندان، در آگورا، در نزد اھال يگو و تجمع و گفت

دھد كه  يرخ م يترين فاجعه آن زمانبزرگ سپ. مردم است كه سیاست بايد حضور يابد و اصالت خود را نشان دھد
 تازیدنبرای خود ترك و  يخصوص يزندگ يرا به نفع مدار بسته يسیاس -يعموم يشھروندان فضا

 .گذارند يمداران خال سیاست
 
 "ابزار سازي"به معناي  »سیاست«رد  - ٥
  

از  ي، وجه ديگراست ريخته شده شاز پی كه يطرح يبر مبنا Fabricqtion" ساختن" يبه معنا يكار سیاس
. منتقل شده است يتابد و به عصر مدرن كنون يبر م يافالطون eidos است كه از ايده يا ي "سیاست"

سازد و عرضه  يرا م ييا شكل يموجود، چیز يشود كه بنا بر يك الگو يم يور يا معمار مدار، پیشه سیاست



درآورد كه از  يخواھد جھان را به صورت ياز اين رو م. چه بايد كندداند  ياست كه م يكس »سازنده«. دارد يم
 يوسايل و ابزار و از جمله از سالح خشونت نیز برا يمنظور از ھمه به اين . قبل تعیین و تبیین شده است

ساختمان  سشود، نیاز به مھند يچون ساختمان م »سیاست«. كند يه مدرسیدن به ھدف و غايت خود استفا
كردن در »عمل« سپ. كند يآن م" ياجرا"ريزد و كارگران را موظف به يرا م يساختمان" طرح"كه  يھندسم. دارد

زوايا و حدود  يكه ھمه يانجام كار ياجرا كردن يعن. نشیند يكردن م »اجرا«آن  يشود و به جا ياين جا حذف م
آن است كه  يبه معنا Agir ردنك »عمل«اما، در مقابل، . اند شده  مشخص ستوسط مھند شو ثغور آن از پی

 يبايد از ھیچ، چیز. نداريم وييالگ. خواھیم به وجود آوريم ھنوز نامتعین، نامسلم و مبھم است يرا كه م يچیز
چنین عمل  سپ. اختراع كردند يا را بدون كمترين پیشینه سكراتسكه يونانیان دمو ھمان طورجديد كشف كنیم، 

گو و تبادل و تقابل افكار در سطح عموم و نه  نیاز به بحث و گفت و. دارد يجمعه، نیاز به مشاركت دستيكردن
ھا و  آزمودن مسیر يبرا ايي، ج»سیاست«از  يسنت شكه، در بین در حالي. از خبرگان، دارد يا صرفاً در بین عده

ن خود را اسھم مھند »سیاست«. ماند ينم يجديد و بديع كه غايت و مقصدشان نیز نامعلوم است، باق يھا راه
منفعل دارد  يتنھا نیاز به اجراكنندگان سپ. خود را و ھم شناخت از آينده را يهساخته شد شاز پی  دارد، ھم طرح

اند،  كه ديگران تنیده اييھ د و احتماالً تصحیح رشتهيیأو در بھترين حالت ت يجز تقلید و رونويس يا كه وظیفه
 .ندارند

 
 "كالم سیاسي" به معناي جباريت »سیاست«رد  - ٦
  
تقاعد ساختن م شو غايت يوجود يهكه انگیز يسخن. خود را دارد  خاص discours يا گفتمان ي، لفاظ»سیاست«

را  problematique يانگیزشگذارد، پرس يرا به بحث آزادانه نم يچیز سپ. باشد يخود م »ايقان«مردم نسبت به 
را به عنوان پیشنھاد در میدان قضاوت و نقد و رد ديگران قرار  يدھد، طرح يبه خود راه نم يكند، ترديد يمطرح نم

جويد از جمله به كذب و  يتوسل م يبه ھر دستاويز سپ. باوراندن و اقناع جبرانه است يدھد، بلكه تنھا در پ ينم
كند،  يم وييگ كند، تك يواقعاً موجود، ديالوگ نم يگفتمان سیاس. يريا و تحديد و فريب و خشونت و ترور كالم

طرح  يطلبد، بحثيشنوا م شدھد، گو يفرا نم شكند، گو يديگران موعضه م »يبرا«كند،  يبحث نمديگران  »با«
و  يران  كند، سخن ينم يكند، تبادل فكر يكند، ارشاد م يشنود نم  و كند، گفتھد و تبلیغ ميد يكند، شعار م ينم

پندارد با ھر  يم" حقیقت"را كه خود تنھا  يت كه چیزدر يك كالم، ھمواره در صدد آن اس. كند يم يپرداز سخن
 .، بقبوالنديو كالم يحیله و بند و بست نظر

 سكه با ايجاد رعب و وحشت و تر يا اسطوره. كرد ياستفاده م persuation اقناع يافالطون از سالح اسطوره برا
كه كمترين  آن يكرد، ب يرا تحمیل م" ايده" »تحقانی«از خدايان و آخرت و يا با برانگیختن عواطف و احساسات، 

ھا نیز به نآ. فرارسیدند يمداران بعد سیاست سسپ. گذارد يمخالفت و مقاومت باق يبرا يا و روزنه يامكان
و سرانجام، امروزه، آن . خود را اعمال كردند سانگیخت، جباريت لوگو ييا مذھب بر م يكه امپراطور يكمك خوف

خود را به  يداشت، جا يوا م »كالم«افكند و انسان را به اطاعت از  يكه اسطوره يا مذھب برم يترس
اند اما ھمچنان جباريت  و سكوالر شده يو دين، زمین  مدرن داده است كه در آن اسطوره يسیاس »ديسكور«

ھا، »ايقان«را به  خود ي، جاشگانه و رسوالنايزد ي سو سپ يآسمان ناحكام خدايا. اند خود را حفظ كرده
ھا، »برنامه«ھا، »هواژ«ھا، »ايسم«، ھا»برچسب«ھا، »اتیكت«ھا، »كلیشه«ھا، »شعار«ھا، »فرمول«
 يشھروند باق يديگر برا يد و تسلیم و تمكین راھيیأاند كه جز ت داده اييھ»رقم«ھا و »يمنحن«ھا، »وعده«
و " قوانین جھانشمول"، "حقايق برين"از انكار  سخود را به تر يو آخرت جا ياز نیست سامروز، تر. گذارند ينم
 يست كه خوبا باشد و تنھا او يما م »يمرد سیاس«ھا، داده است كه يگانه مباشر آن ي "محتوم تاريخ تحرك"

 ...رھنمون سازد يرستگار يدھد و قادر است بشر را به سو يم  تشخیص يرا از بد
 
 و تغلب" قھر مشروع"به معناي  »سیاست«رد  - ٧
  

، يآن كه با پسوند اجتماع يامروز ينه به معنا يبرابر. را اختراع كردند isonomia ييونانیان، از جمله، برابر
، بنا به سزئو. سامور پولی يهھمه در ادار يشود، بلكه به مفھوم شركت مساو يم  مشخص ييا حقوق ياقتصاد
 - ھا را از خودآن تارانه میان ھمه آدمیان تقسیم كرد را براب يدار - منظور فضیلت كشوربه اين ، سپروتاگورا يگفته
سوفسطايان، چون . وجود نداشت »سیاست«به نام  يا از افالطون، پديده شپی. كننده برھاند نابود يستیز

 يعلت نیز شھروندان را برا به اين راندند و  يسخن م »شھر يهادار يھمگان برا يهمشاور«، از سپروتاگورا
را باطل دانست  »يعموم يهمشاور«اما، افالطون . دادند يدر صحن آگورا و اكلزيا تعلیم م rhetorique يور سخن

 يخود فرمانبردار يبه نوبه اييفرمانرو يلو. نشاند اييفرمانرو شدان يرا به مثابه »سیاست«آن  يو به جا
ھا، عدم خود نیاز دارد چه بدون آننیز به اطاعت و تمكین  يو فرمانبردار. باشد يخود م يآن ناف يطلبد، چه ب يم
قھر اسطوره، قھر مذھب، قھر ارباب، قھر مالك، : باشند يعمال قھر ناممكن مانیز بدون  يديگر  و اين دو. گردد يم

 اما قھر، خود، محصول سلطه و تغلب... مدرن يھا دولت" قھر مشروع"، يو در عصر كنون  قھر سرمايه
domination به و تغلب، ... يمذكر ي، سلطهيفرھنگ ي، سلطهياجتماع ي، سلطهياقتصاد يسلطه: است

ر فراز جامعه قرار كند و ب ياز جامعه خود را از جامعه جدا م ياست كه بخش ي، ترجمان آن وضعیتيكل طور 
از نظر ما، قھر و تغلب، . دھیم ينظر قرار م را مد »سیاست« اين ديدگاه است كه ما قھر و تغلباز . گیرد يم
و منفصل كه از جامعه   خاص ويي، چونان نیر»سیاست«. باشند يم »سیاست«نسبت به  immanent يا شندرباا

خود را استمرار بخشد و جاودانه  يشود ھمواره بايد اين ويژگ ير آن مستولشود تا ب يتابد، از آن جدا م يبر م
يا آلیناسیون  يبیگانگ -خود. عمال قھر و سلطه داردحفظ و بازتولید انفصال و تمايز خود نیاز به ا ياز اين رو برا. كند

تنھا با  »سیاست«ب ست كه، باز ھم به نظر ما، قھر و تغلا از اين رو. گردد يم ينیز از ھمین جا ناش يسیاس
 يزيرا در ھمه. يدر ھر شكل و شمايل »سیاست«پذيرد ونه از طريق تغییر و يا تصحیح يو نسخ آن پايان م ينف



 يو متمايز از فضا  خاص يا حوزه نجوھري ي، ھمچنان به معنا»سیاست«ه توتالیتر يا دمكراتیك، ، خواشحاالت
 »سیاست« بدر نھايت، قھر و تغل سپ. شود ي، حفظ و چه بسا ھر چه بیشتر تحكیم مespace public يعموم

كه ديگر  يچیز -جامعه امور  يهدر ادار يمشاوره و مشاركت ھمگان يو عروج فضا »سیاست« دخو يتنھا با نابود
  .پذيرد يپايان م -نیست »سیاست«
 
 
 به معناي استبداد حقیقت و خرد »سیاست«رد  - ٨
 
ترين راه رسیدن به  ترين و سھل مستقیم. به مردم است" ايده"، پذيرانیدن »سیاست«ف ياز مھمترين وظا ييك

گو و مشاوره میان واز طريق بحث و گفت ي، يك"اقناع" يهمیان دو شیو. باشد يمقصود نیز، الزام آوردن توده م
" خرد"و " حقیقت"كه خود را  وييآوردن به نیر از طريق الزام يو ديگر opinion publique يعموم يعقايد و آرا

را برگزيده  يشود، دوم يعمال ما ھنوز آن را ريخت و امروزه يطور كه افالطون پ ، آن»سیاست«شناساند،  يم
مردم آزادانه افكار و عقايد خود را در . كند يرا به عنوان حقیقت و خرد تحمیل نم يا چاره اول راه و يهشیو. است

 ينظر برا و برين نبوده بلكه تبادل و تقابل يھدف، رسیدن به حقیقت عال. دھند يبايكديگر قرار م شچال
ود را در برابر عقايد خ" تحقیق" »سیاست«اما در مقابل، . ، نامسلم و نامحتوم استيبه مواضع نسب يياب دست

و آكنده از توھم  ي، اختیارشارز ي، بي، ذھنdoxa ينزد افالطون، افكار عموم. دھد يقرار م يو نظرات عموم
نقد و  يآزاد يبرا يا ، مطلق و جھانشمول است و روزنه"حقیقت"حال آن كه . اند باشند، لذا باطل و مردود يم
 ينه نیاز" ايياقن"چنین . و بدون قید شرط است يآوردن به آن، اجبار الزام سپ. گذارد يباز نم يو نسخ باق ينف

 ، به"خرد"و " حقیقت"زيرا . يعمال قھر و خشونت جسمانادارد و نه به  يبه ديالوگ، بحث و داد و ستد فكر
 .و طبیعتاً و جبراًً◌ الزام آورند اييتنھ

نقطه نظرات را به يك حقیقت واحد  روان تنوع و تكثت يكند كه در سیاست نم يويژه تأكید مه آرنت، در اين زمینه، ب
بايد به  سمشترك برخوردارند، پ يھا از خرد اين فكر كه چون انسان. ھمگان، تقلیل داد يو معتبر برا يو قطع
، صادق يرياض يھا ، چون حقیقتيشدن اثبات يھا حقیقت يواحد نیز دست يابند، تنھا در زمینه يحقیقت

دھند، كامالً  يرا مورد تأمل قرار م يل اجتماعيآگاه مسا يھا كه انسان يما، ھنگامدر سیاست ا. باشد يم
. كند يل را بررسيمتفاوت مسا يبنا بر موقعیت و وضعیت خود در جامعه، از نقطه نظر ساست كه ھر ك يطبیع

در جھت تبیین  ش، ھر گونه تاليدرسته نزد آرنت و ب. باشد يدر سیاست نم يو نظر ھرگز شرط كامیاب اتفاق آر
واحد، جز خیانت به سیاست در  يهيك حقیقت واحد، در جھت ايجاد يك خلق واحد، يك گفتار واحد و يك اراد

 يتوتالیتاريسم، حاصل يبرا يساز مشاركت مردم در عمل مشترك، و جز زمینه ياصیل مورد نظر او، يعن يمعنا
 .نخواھد داشت يديگر در پ

 
 اديگم منزهبه معناي پار »سیاست«رد  - ٩
  
او در  يرستگارانه مبا اين تفاوت كه پاراديگ. دھد يم بھشت موعود را سر يهسان دين وعده ب »سیاست«

. يفان يدنیا يو برا ياست زمین يسرمشق )ك آنيیدر بیان ال(مذھب، عموماً  يمباينت با بھشت آسمان
 اييبزي داو، زيباترين نبود، خو يلآهشق ايدسرم. را مطرح ساخت para deigma نخستین بار افالطون، باز ھم او،

  اين ياما ھمه. عدالت بود دترين نبود، خو عادل. بود يپاك دنبود، خو  ترين پاك. بود يخوب دترين نبود، خو خوب. بود
توانستند  يتنھا م. نداشتند اييج... ھا ھا و فرم ھا، شكل ھا، جسم ماده يما، دنیا يھا در جھان پست زمین مثل

مطلق، مورد تماشا و تأمل فیلسوف قرار گیرند تا در  يھا»ايده«، به عنوان ييو استعال يعال يھا عنوان نمونه به
تاريخ  ياولین پاراديگم سیاس. درمان مشكالت جامعه نسخه بپیچد يھا، برال قرار دادن آندھا و با مآن "پرتو "

پاك و منزه و  يھا با تاريخ پاراديگم »سیاست«يخ از آن تار سبود و پ يافالطون" توتالیتر" يسیاست، جمھور
 ،يمدبر ماكیاول" شھريار"، يفاراب ي"فاضله يمدينه"، ياوگوستن" اييشھر خد: "خواه عجین شده است تمامت

" سوسیالیسم"، يھگل" دولت"، يھابز" سلطان مقتدر"، يآدام اسمیت" ييدست نامر"، يمور ستوما" يتوپیاا"
 "...دولت بخشاينده"و "  يكمونیسم علم"رن و در عصر مد... يتخیل

چه . نیست يتوپاصل ضرورت سرمشق، پاراديگم يا ا بردن شنقد ما در اين مختصر به زير پرس يموضوع اصل
و پیكار  شتال شخود و محیط پیرامون يو دگرساز ينوساز يزيید و برا يست كه ما ھابا آن يانسان اجتماع

 يھستند، يعن يياستعال يک سوھا از ست كه آنا واقعاً موجود در آن جا »يسسیا« يھا پاراديگم دنق. كند يم
ھا سیر و  و توھم" ھا ايده"بنابراين تنھا در جھان  سپ. ندارند ياجتماع يزمین يھا ريشه و نطفه در واقعیت

از  يعار. اند واهخ تمامت. اند ، منزه و پاكیزه ديگر، و مھمتر از ھمه در بحث ما، خالص يكنند و از سو يسیاحت م
در برابر پاراديگم منزه، ما پارديگم . باشند يم يعدالت يو ب ي،  ناموزوني، سیاھي، زشتيتضاد، تنازع، اختالف، بد

اين پاراديگم، اين . ستا ھا بودن واقعیت  غامض ي، بازشناسيسرمشق پیچیدگ. دھیم يرا قرار م يپیچیدگ
را  يو چندگانگ يدر خود پیچیدگ سپ. زمانه دارد يهپیچید يھا ، ريشه و نطفه در واقعیت"ايده"، اين يتوپا
 يھاشجنب شو چال شبندد بلكه موضوع تال ينم شنق" يمرد سیاس"يا " فیلسوف"تنھا در ذھن  سپ. پذيرد يم

آزمون . نامسلم است. آورد يدر عین حال، ايقان نم  اين پاراديگم غامض. باشد يم ياجتماع يهمتنوع و پیچید
چند . گانه است چند. نسبت به خود است حتاكننده،  نسخ. دگرساز است. منتقد است. است يبند شرط. است

ر جدا از جامعه و ب »يسیاس«در يك كالم، دين نیست، متافیزيك نیست، پاراديگم . ستا گراكثرت. جانبه است
  .ستا يفاعل اجتماع -عامل - شھروند يعمل و انديشه تو جسار شجامعه نیست بلكه چال

 



 به معناي يگانه كردن چندگانگي »سیاست«رد  -١٠
واقعاً موجود بازگو كرديم، سرانجام ھمه به يك مركز و  »تسیاس« يگانه چه كه تا كنون به عنوان مختصات ده آن

 »سیاست«است كه گوھر و غايت  يو وحدانیت ييگانگ بتغل. است pluralisme تكثر يبرند و آن نف يكانون راه م
مشترك را به  يمعین، عمل اجتماع شبه عنوان علم و دان »سیاست«. فالطون تا كنون تشكیل داده استا را از
 يفضا...  به عنوان امر حكومت، دولت و احزاب »سیاست«. كند يمتخصصان و نخبگان منتقل م ياختصاص يهحوز

. دھد ياعمال حاكمیت تقلیل م قدرت و يترين سطح مبارزه برا را تحديد و تا پست ياجتماع يگر دخالت يعموم
كالم حقیقت، خرد و پاراديگم منزه، تنوع و تكثر  ييك الگو، به معنا يبر مبنا يبه عنوان ابزار ساز »سیاست«

را ممنوع، منكوب و منسوخ  يمدن يمستقل جامعه يھا ھا و نھادشبرخاسته از بطن جنب يھا ھا و نظريه طرح
 .ندک يم
قدرت است، لذا نیاز  ير جامعه، جوھراً ھمواره در پبجدا از جامعه و  يا پديده يمعنا واقعاً موجود، به »تسیاس«

واحد  يهكه تنھا در يك گفتار واحد، اراد ويينیر. قرار گیرد شا پارچه دارد كه تحت حاكمیت يك ياجتماع يبه نیرو
را در فاشیسم و توتالیتاريسم  اييزدتكثر  يبارترين نمونه ترين و فاجعه يچه عال گر. شود يكرد واحد متجلو عمل

 »سیاست«كه  را منسوخ نكرده است، تا زماني »سیاست« يكه امر مشترك اجتماع تا زماني يلويابیم،  يم
 يهامر ادار يو ذھنیت حاكم اجتماع است مسلط را تشكیل داده يايدئولوژ شا يكنون يهشد شناخته يبه معنا

و  يكند، ھمواره چندگانگ يو به آن تمكین م يھست متجل" اً طبیعت "ه آن طور ك »سیاست«امور جامعه را در 
 .شود يم يساز يو يگانگ اييگر تمامت يشديد، قربان شكم يا بی يپلورالیسم در ابعاد

 
  سازي براي فرآيند خودمختاري، خودگرداني و خودنھادينه

  
كه  يايم، چالش نو نوشته يطول مقاالت طرحكه پیشتر از اين نیز بارھا در  ھمان طورو  يدر يك استنتاج مقدمات

 يھاشاز چال يدر واقع، يك - سوم قرار دارد  يھزاره ي، چپ ديگر، در آستانهيدر مقابل فعاالن چپ غیر سنت
ويژه تجارب ه و ب يو كمونیست يسوسیالیست شجنب يصد ساله يمھم اين دوران با توجه به تجارب مثبت و منف

خود، ما صحبت از  يقبل يھا اگر در بحث. باشد يواقعاً موجود م »تسیاس«گسست از  -اسفبار گذشته
تر  ، آن نظر را  اصالح كرده و دقیقيايم، در اين قلمیار كرده" ديگر يا اعمال سیاست به شیوه "يا " ديگر يسیاست"

كه در طول تاريخ  آن طور »سیاست«با توجه به آن چه كه در باال گفتیم، به نظر من، . كنیم يتر بیان مو مشخص
است درآمده است، اصالح پذير نبوده  يحاكم بر جوامع بشر يتعريف و تفھیم شده است و به ذھنیت و ايدئولوژ

، جباريت كالم، يطلب ، قدرتيمدار ، حكومتايي، فرمانروAlienation ، آلیناسیونDomination بلكه جوھراً با تغلب
، اييزد اداره شونده، پاراديگم منزه، تكثر -كننده كار جاودانه ادراه ، تقسیميساز سپوتیسم حقیقت و خرد، ابزارد

و نسخ آن مورد نظر و ھدف باشد و نه تصحیح و ترمیم  يلذا بايد فرآيند نف. عجین شده است... و يخواھ تمامت
فكر و ت يھا ھا و مسیر كشف شیوه يدھیم بلكه در پ ينم ارايه يجانشین يھا در اين جا ما نسخه. ناممكن آن

 -يو بحران ساختار يامروز يمدن يجامعه يھاشجنب يھا ھستیم كه از بطن واقعیت يعمل جديد و ديگر
مشترك امور  يهادار« يھا ھا و پربلماتیك به معضل وييگپاسخ يزنند و در راستا يجوانه م »سیاست« يماھو

 يھا و مقوله concepts ، مفاھیميلو عم يفكر يهو مبارز شتال ددر اين فرآين. گیرند يقرار م »ياجتماع
categories اند، به  اسیر يمتافیزيك افالطون يهكه ھمواره در چنبر يو سنت يموجود، تاكنون يسیاس يفلسفه

كشف  ينوين و ناظر بر آن در پ يھا يساز مفھوم يما بايد در پ. شوند يد، به دور ريخته مينآنميكار ما 
 - خود«، »يعمل مشترك اجتماع«، »يعموم يفضا«چون  اييھ ين راه، مقولهدر ا. باشیم عمل ديگر يھا شیوه
 - شھروند«، »يمدار - شھروند«، »ياجتماع يگر دخالت«، »يساز نھادينه - خود«، »يگردان - خود«، »يمختار
 يھا در نوشتار يا ما تا اندازه. توانند به كمك ما آيند يم... »يآزاد مشاركت يجامعه«، »ياجتماع -عامل -فاعل

ن بر اين ايم و ھمچنا ، كردهيو پیشنھاد ي، ھر چند بسیار مقدماتيھا تأمالت پیشین خود پیرامون اين مقوله
در عین حال معتقديم كه . باشند يھا م حول اين مقوله يموظف به كار نظر يغیر سنت ايم كه فعاالن چپ عقیده

ھا نیز بايد به محك تجربه گذارده  ھمین نظريه، يسنت »تسیاس«جديد و منفصل از  شدر عمل منطبق با اين نگر
 .شوند

ھا و  يھا، كژرو ھا، حاشیه ھا، پارانتز و مسلط، ما از انحراف يسنت يسیاس يست از فلسفهگس يدر راستا
چون  ي، توسط دگرانديشان و مقاومین»سیاست«رد كه در طول تاريخ بھره خواھیم ب يخارج از مدار يھا نژال

 يهآسا و خوردكنند ھايشان، بر خالف جريان غول ھا و تناقض محدوديت ي، با ھمه...آرنت و ساسپینوزا، مارك
گیرند كه  يدر ھمین راستا است كه از جمله به ما خورده م. اند حاكم، ترسیم و به كار گذاشته شده کمتافیزي

د؟ من ھمواره بر اين باورم دا يآشت" سخواه مارك تمامت يسیاس يانديشه"توان اين نگاه ديگر را با  يچگونه م
و  يآلمان ياو تا ايدئولوژ يدر نوشتارھا  -دولت و نقد سیاست  ي، نفيخودبیگانگ يهدر بار سمارك يھا كه نظريه
احزاب  يھا از مانیفست و گروندريسه و در نقد برنامه اييھشاز آن از جمله در بخ سپ اييھ در مقطع

ويژه در انجمن ه او ب ياجتماع و ھمچنین پراتیك  مد اھا در نیآنھیچگاه به عضويت  سكه مارك يسوسیالیست
 يلوحه را در سر" زحمتكشان امر خود زحمتكشان است يآزاد "كه شعار  اييزحمتكشان، در ج يالملل بین

بايست مورد تأمل و  يتوانند و م يباشند كه ھمواره م يم اييانگیزھشترجمان پرس... انجمن قرار داد يھا فعالیت
 .ما قرار گیرند يزمانه يهاستفاد


