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 سیاست نقد
 )١(از پروتاگوراس و ماركس قرائتي در پرتو

 
 مقدمه  -١
 

 : مدعاي من از اين قرار است يهعصار
به ، »امور عام«و  »شھر« يهمعناي اعمال و گفتار ناظر بر ادار ، بهPolitike, La politiqueدر طول زمان، سیاست، 

و  )ھا تئوري( ھا سیاسي، نظريه يفلسفه شرايط تاريخي، چونان كه در يك پديدار تاريخي و برخاسته از  يمثابه
گذاشته شده است، عبارت بوده  ابه مورد اجر )پراتیك(و در عمل ) سازي مفھوم(ھاي سیاسي تفھیم  انديشه
 :است از

سیاسي  -اجتماعي" طبیعي" ر اي انحصاري و اختصاصي، استوار بر يك تقسیم كا ، عمل و حرفه دانش يهحوز -١
 .)ھیرارشیك(  مراتبي سلسله" طبیعي"و يك نظم باز ھم 

 .گرا و مدعي صاحب انحصاري حقیقت بودن ساز، مطلق ، توھم)پاراديگمي(گفتماني سرمشقي  -٢
ساز، ناسخ چنداني و چندانیت و  سیستم -ضرورت اتحاد و انسجام شھر يبه بھانه   -  گرا شي يگانهمنو   بینش  -٣

 .تعارضينافي مناسبات 
خواه بوده  طلب و تمامت پرست، اقتدار ھمواره قدرت  - كم و بیش - گونش در نتیجه، سیاست، در نمودھاي گونه

مدني، جدا از نیروھاي اجتماعي،  يمافوق جامعه ويينیر يبه مثابهخود، ھمواره  جوھر سیاست، در. است
از اين رو، اصالح يا رفرم سیاست در چھارچوب . ھا، عمل كرده استھا، رھبر و راھنماي آنبر آن حاكمو  مسلط

داري نوين   -ريزي يك شھر سیاست يعني پايه و رد نفي  پس. گردد و مي است سیاست، ھمواره ناممكن گرديده
 .گیرد انتقادي ما قرار مي   میداني و  -عملي نظري،    -فلسفي ر داري نوين در دستور كام  -بر مبناي يك شھروند

پذيرد كه نخستین بار توسط  آفرين انجام مي پرسش يپاھاي رد انتقاديا، در كشف و پیگیري مھم فوق، ام
از میالد،   پنجم پیش يه، در يونان سدProtagoras  ھا و در بحث مورد نظر ما، توسط پروتاگوراس سوفیست

ي زود توسط دستگاه امن و ناھموار كه خیل پیچ، نامسلم، نا پیچا اييھ راه ھا يا كوره مسیر. برداشته شد
 .گردند افالطوني مسدود و مستور مي )!فیلسوف  -شاه(ساز  راه  و شاه )!زايمان(زا »حقیقت »  )ماشین(

 ايچون استثن   -ھا  ھا و انقطاع  اي انحراف تا كنون، در سه شاخص كه نام برديم، به جز پاره  سیاست، از آن پس
 .مستقیم و ايمن افالطوني سیر كرده است دار،    ، عقالني، عالمتطبیعي راه ھمواره در بزرگ  - كوتاه ماركسي

بود كه  سويهو چند   ، ناقص متناقض يسستگسیاسي،  يهاما انحراف ماركسي از شاھراه سنتي و ترسیم شد
، انجام )خود يهالبته به شیو(ھاي نخستین  ن آن پرسشدر انديشه و در عمل، با از سرگرفت، ١٩در قرن   ماركس

كنند، انقالب  موم ميو  را فیلسوفان بايگاني و مھر ايي گزاري سوفسط كه دفتر بدعت ھمان طوركن، یلو. دھد مي
شھر را ر سخنو -با اين تفاوت كه اگر آن آموزگار. سازند ھا، متوقف و مدفون مي»ماركسیست «ماركسي را نیز، 

 دحاكم سازند، اين منتق  را بر پولیس »فلسفه«و  »فیلسوف « يهنفرين كردند و از شھر بیرون راندند تا سیتر
رھبر را بر شھر مستولي    -ديوان  -ي حزب ، سلطه"زحمتكشان"م نشاندند تا به نام او و ي عالانقالبي را بر قبله

 . كنند
و نه يك غايت محتوم و  نظري و عملي  چالش، يك بنديشرطآن چیزي كه براي ما يك - داري جديد اما  -شھر

ي شھروندان در  انحصاري، به معناي مشاركت مستقیم و بالواسطه تدر تقابل با سیاس -است... سلمحقیقت م
 و چالش ورديامداران، به معناي ھم سیاست تحقیق ندر تقابل با گفتما. است res publicaامور عمومي  يهادار

از كالم  اييزد و توھمايي زد ز، رااييزد  راسوي آن، به معناي اسطورهفھاي متفاوت و متضاد و  میان گفتمان
و   سازي سیاست، به معناي بینش نگري و سیستم جانبهسرانجام در تقابل با يك. سیاسي است )لوگوس(

شان، در مناسبات و  تو چندانی  گانگي ھاي اجتماعي را در چند ھا و پديدار شي است كه جھان، واقعیتمن
 يو ملكه است مورد نظر قرار داده... شان و ناايقانيايي معشان، در م ستیزي و ھم وييس شان، در ھم تنسبی

- خود، مختار  -خود  انكشاف جنبش انگیز جديد، مسئله داري  -سان، موضوع كار اين شھر به اين. سازد خود مي
آزاد از ھر . آزاد مشاركتي است ياجتماعي، يعني عروج جامعه  يرھايشانه  -خودو  سامانده  -خود، گردان  

چون خدا، ... transcendance يي و نیروي حاكم استعال. Alienationوابستگي    -ماندگي ، جداDomination سلطه
 ... مذھب، میھن، ملیت، مالكیت، پول، دولت، ديوان، سیاست و

- دارد كه از توان و حوصله  و گسترده شك نیاز به كار نظري و عملي جمعي باال، بي يادعانامه يمجموعهبررسي 
گذارم، يعني در  آن به بحث مي essence جوھرسیاست را در  ددر اين جا، نق. حث من خارج خواھد بودب ي

  پراكسیسبه  من اين نقد را با اتكاي. است بنا شده »سیاستنآن  يهمشترك و بنیاديني كه بر شالود يهعصار
praxis وضع موجودو  خود  يدگرسازانه  -انتقادي  - نظري   -عملييا آن چه را كه فعالیت  ماركسي   -پروتاگوراسي 

اول، در ويژگي و تمايز بنیادين دو نگاه و رويكرد كامالً  يمشخصات آن نیز، در درجه. نامم، انجام مي دھم مي
و  -...كامل، عادل شھر ر شھ  -قرار دارد  يي در يك جا ايقان متافیزيكي و استعال:  داري است  -متضاد به امر شھر

 يسوي، اختراع چیزدر يك ! جامعهايي گري اجتماعي براي دگرديسي معم انگیز دخالت گر پرسشدر جاي دي
طرح  )پادشاھي كردن  -فلسفیدن(ناظر بر آن   خاص پراتیكو در نتیجه ... به نام سیاست و اعمال آن خاص
-مختاري و خود  - خود (اجتماعي و در نتیجه پراتیك اجتماعي ناظر بر آن   رھايش  -شود و در سوي ديگر، خود مي

انحصاري قرار دارد و در جاي   - اي اختصاصي حوزه يبه مثابهدر يك جا، سیاست . باشد  مطرح مي )سازماندھي  
اين دو قطب، در مقابل يكديگر، از دو . امور و سرنوشت خود يهداري بر مبناي مشاركت عموم در ادار  -ديگر شھر

 ي نبوده»تحقیق« دبن سازد، پاي خود مي ياولي، چند و چندگانگي را ملكه :اند اساساً متضاد برتافته يفلسفه



دومي، در . است اوضاع موجودو  خودوردي و دگرسازي ا، ھم ھمواره در چالش  كند، پس بندي مي ، شرطاست
را در  برداري كند، سرمشق و نمونه ست، چند را قرباني يك ميا آن از باال ينهارين و تجويز اقتدارب تپي حقیق

) ستیزي ھم  -وييس در تقابل با ھم(را  سازي ھم  -ساني نشاند و سرانجام، ھم مي  مقام نوآوري و آفرينش
ناسیون، ، فلسفه آلیخواه و دومي ، جوھراً رھايش پراكسیس   -انتقادي ياولي، انديشه  پس. شمارد مي »ارزش«

 .     بار است جوھراً اسارت
شان را با  كنم تقابل گوھرينميھاي بنیادين بررسي  پرسش ين او را به مثابه، چھار سخ از پروتاگوراس -١
 :افالطوني نشان خواھم داد  »تسیاس«
سازند  اند مجبور مي يافتهايي آنان را كه تازه از رنج دبستان رھ: آزارند ھا جوانان را مي سوفیست: "سخن اول -

اما جواني ... گیرند شناسي و موسیقي فرا ھندسه و ستاره مانند حساب وايي ھ تازه بیاموزند و دانشايي چیزھ
آموزم اين است كه  ھنري كه به او مي... آموزد كه براي آموختن آن آمده است آيد تنھا ھنري را مي كه نزد من مي

آن  يهخود را چگونه سامان دھد و در امور شھر چگونه از راه گفتار و كردار در ادار يدر زندگي خصوصي خانه
  ) ٣٢٢ d-٣٢٣ d افالطون، -  پروتاگوراس( ".سھیم شود

 (Diels Kranz 08 A -I ) ."در تقابل با يكديگر وجود دارند logoi در مورد ھر چیز دو: "[...] سخن سوم -
 (Diels Kranz 08 B -I )..."میزان ھمه چیز، انسان است : " سخن چھارم -
انگیزھاي مفتوحه توسط  ي پرسشان خواھم داد كه، در ادامهكنم، نش، پنج تز را بررسي مي از ماركس -٢

 :باشند ھا نیز ترجمان گسست از سیاست واقعاً موجود مي، آن پروتاگوراس
  اي در خدمت تاريخ، اين است كه، آن گاه كه شكل مقدس ي فلسفه، فلسفه در نخستین گام، وظیفه: "تز اول -

سان، از نقد  بدين. سازد مال  بر  بیگانگي را در اشكال نامقدسش -شده است، خود بیگانگي انسان برمال  - خود
نقد فلسفه حق  ". (رسیم، از نقد مذھب به نقد حقوق و از نقد االھیات به نقد سیاست آسمان به نقد زمین مي

 ).٣٨٣  ص leiade oeuvres philosophie, IIIھگل، 
دھد و  شناسد و سازمان مي ي نیروھاي اجتماعي ميمثابهكه انسان، نیروھاي خود را به  تنھا زماني: "تز دوم -

سازد، تنھا در آن ھنگام است كه رھايش  نیروي اجتماعي را به صورت نیروي سیاسي از خود جدا نمي
Emancipation ٣٧٣  ي يھود، ھمانجا، صمسئله". (پذيرد بشري انجام مي.(  

است كه بايد ايجاد كرد و نه آرماني كه واقعیت بايد خود را با آن وفق  كمونیسم براي ما نه وضعیتي: "تز سوم -
از   شرايط اين جنبش. كند نامیم كه وضع موجود را الغا مي واقعي مي  ما كمونیسم را آن جنبش. دھد
     )١٠٦٧  ايدئولوژي آلماني، ھمانجا، ص ". (شوند كه از ھم اكنون وجود دارند ھايي حاصل مي فرض پیش

". ھمگان است يھر فرد شرط تكامل آزادانه ياجتماعي از افراد برآيد كه در آن تكامل آزادانه: "...ز چھارمت -
 مانیفست حزب كمونیست

 )الملل اول بین ياساسنامه(". ي زحمتكشان امر خود زحمتكشان استيرھا: "تز پنجم -
 
 سیاست  دنق يتبارشناس -٢
 

 »موجود يھا سیاست نبحرا« تآغاز گشت كه با واقعی يسیاست از آن زمان دنقر اين سطور، كا يهنگارند يبرا
كه ما در گذشته  يآن نوع... و ي، ملي، دمكراتیك، مذھبي، لیبراليھا، اعم از استبداد سیاست. رو شدمهروب

كامالً  ياھگون، متغیر و گ گونه يھا ھا و بینش ، با دركايي ، به معن بوديم و ھم اكنون نیز، كم و بیش  اش يمدع
 .يسوسیالیست تسیاس ييعن: باشیم ياره پیرو آن ممتضاد، ھمو

شد كه  يمختلف، بر من ھر چه بیشتر آشكار م يھا و استنتاج از سیاست يسیاس  فعالیت تجارب  يدر بررس
ھا،  ھا، دولت ھا، حكومت ، در نوع رژيميسیاس مختلف يھا ھا و شكل نمونهبحران را صرفاً نبايد در  و اساس  سا

 دوبلكه در خ... مداران ا و سیاستھ شخصیت  ھا، در نقش احزاب و سازمان ر كا يھا ھا و شیوه در برنامه
آن بايد  يدر جوھرمايه يعمال شده است، يعنو ا  و تا كنون تفھیم، شناختهطور كه پیوسته   ، آن»سیاست«
ما  يھاقعیت موجود را در جھت آرمانپنداريم قادر است وا يباورانه م كه خوش ي»سیاست«. جو كرد و ستج

ون را در ناسیشاھد آنیم كه ھمواره اسارت و آلیمكرر،  يو ترمیم  ھر تالش يكن در عمل و در پیلودگرگون سازد، 
 .بخشد يكند و استمرار م يم يديگر و جديد، بازساز ايي ھ و نقاب ھاشكل

عظیم چون  يحوادث يخارج و داخل كشور، بازبیننگارنده در  يسیاس يمبارزه و زندگ يدر اين میان، تجربه
 يهوقوع پیوست، مشاھد اين كشور كه در زمان نسل ما به يچنین انقالب فرھنگ انقالب روسیه و چین و ھم

 يتر فاجعه يطور كله واقعاً موجود و ب يھا سوسیالیسم يفروپاش  بار انقالب ايران و سپسسرنوشت نكبت
، چون يآلترناتیو يھا سیاست يھا ستب نسو و ب از يك يو سوسیالیست يتموسوم به كمونیس يھا سیاست

ھا، اين يديگر، ھمه ياز سو... در جھان سوم ييا مذھب يدر غرب و ناسیونالیست يدمكرات ، سوسیاليلیبرال
سیاست گوھرين بحران  ھايتھا و عل شوند تا ريشه يبرانگیزنده م يرود، عوامليكه رو به پايان م يدر طول قرن

 ر بودن آن، در ديسكو يمراتب  -يتخصص  -يدر انحصار:  دھم  گرايانه آن تشخیص سلطه  را در سه شاخص
و  يكه به نسخ چندان يا گرايانه انجامد و سرانجام در خصلت توحید يكه به اعمال جبر و سلطه م ي"حقیقت "

 .شود يم يمنتھ )پلورالیسم(  چندانیت
باشد تعمیق  يسیاس يفلسفه دخو داصل موضوع كه ھمانا نق يسو هبايست ب ينقد را م ر كا  پس

شمارم، در ابتدا،  يم  برخاسته از ماركس يو نظر يدر اين مھم، چون ھمواره خود را از جريان عمل. بخشیدم يم
در اين راستا و به تدريج از . را در دستور كار خود قرار دادم )يماركس پسا( يماركسیست يھا انديشه دنق

استالینیسم، لنینیسم،  دنق يھا يعن سیاست را بايد از سطح معلول دخود نتیجه گرفتم كه نق  العاتمط
. سوق داد  ماركس" يسیاسي انديشه " دخو يو بازبین يبه بررس يقضايا يعن يبه سررشته... كائوتسكیسم

 يھا سیاست يد مجر، عموماً، يا خوايي ، به جز چند مورد استثنيماركس پسا يھا زيرا كه ماركسیسم



 زيديگر تجو يھا را با گفتمان ، ھمان سیاست ھا، در اساس حكومت ناند و يا، در مقام اپوزيسیو گرانه بوده  سلطه
 .كردند يم

وجود  يا او رفتم، متوجه شدم كه يا چنین نظريه" يسیاس يتئور "كه به سراغ  ي، ھنگام ماركس ياما در بازنگر
و   در جريان بازگشت به ماركس. اندترديد دوگانه يباند،  گانه اگر نه چنداز آن يافت شود،  ايي ھ ندارد و يا اگر رگه

بدون شناخت ھگل   ماركس ي، دريافتم كه شناخت واقع"شناسان ماركس "از  يچون بسیار قرائت مجدد او، ھم
- متقابل ماركس يررسب. بود  كاملش يكردن او و نه نف »پا كله« يمدع  را كه ماركس يغیر ممكن است، ھگل

 ينف انقد و حت ، ماركسي کهييك. دھم  را تشخیص  حداقل دو ماركس  جا كشاند تا در ماركس ھگل، مرا به آن  
گزارده  ياجتماع  رھايش   -بر پايه خود  ، متوجه شدم كه اصل و اساسيدر نزد چنین ماركس. سیاست است

، به »دولت«و  »سیاست«به نام  يناسخ آلیناسیون ")سوسیال(" يمختار اجتماع خود يشده است، كه نیرو
 يبه جا يسیاس يھا از ديسكورايي زد جدا و حاكم بر جامعه است كه سرانجام توھمايي نیروھ يمثابه

با ھگل،   دوم نیز وجود دارد كه، با وجود تصفیه حسابش  اما يك ماركس. نشیند يزا م توھم يسیاس يھا ديسكور
و ايي ، پرولتارييدر نزد اين يك، سیاست، به رغم رنگ و لعاب كمونیست. ستا را داراھمواره مھر و نشان او 

  امر، با سه شاخص تاست كه در واقعی يھمان پديدار يسرسختانه  كم و بیش ي، در نھايت ادامه اش يانقالب
 .و دارد است كه در باال نام بردم، ھمواره وجود داشته يگوھرين

 دزيرا كه خو. توانستم در ھمین جا خاتمه يافته پندارميرا نم يسیاس يفلسفه ينقادانه ينگر با اين حال، واپس
 يمتافیزيك ياز او و در نھايت، ريشه در منظومه  پیش يفلسف يھا ھگل، ملھم از انديشه يسیاس يفلسفه
ه اصل و نسب رو، بازگشت ب از اين. شھر است يهبه عنوان علم ادار politeiaدارد كه خالق  يافالطون

 تست كه جوھر سیاسا در آن جا. ردب يم »سیاست« يويژه به سراغ خداه و ب يمرا به جھان يونان »سیاست«
سیاحت يونان شناسانه، دريافتم    و اما در اين سیر. افالطون يافتم يسیاس يرا در انديشه يواقعاً موجود امروز

را  »سیاست«ھا است كه  چون سوفیست يفرزانگان با يو لفظ يجنگ و ستیز نظرر كه افالطون نیز، از س
 ي"بشو لب ر شھ "يافته و تام و تمام خود را در برابر  ، نظميپاراديگم" رشھ عادل"آن،  يكند و در راستا ياختراع م

 .دھد يقرار م  اش يپندار دموجو
، با اين كه آثار  پروتاگوراس يھا يعنويژه در نزد مھمترين آنه ھا و ب جالب اين جا بود كه در عمل و نظر سوفیست

اند و يا غیر مستقیم، به نقل از ديگران و از جمله خود افالطون، به دست ما  ھا، عموماً، يا از بین رفتهآن
كه تا اين اواخر، بر اثر ايي ھ و سوفیست  ، در نزد پروتاگوراسيبار. را يافتم" سیاست ضد" يدار  -اند، شھر رسیده
او قرار داشتند، طرد  يبالمنازع فلسفه يهكه تحت سیطر يا تحريف افالطون و ديگر فالسفه تمسخر و يھا تازيانه

ي فلسفه«ستم كه از افالطون تا به امروز، را ج يراديكال و عمیق پديدار دو نفرين شده بودند، من سالح نق
، يضد ھگل ماركس، در نزد  از ماركس يكه در روح يسالح «ھما. نامیده شده است» سیاست«يا  »يسیاس

 .نیز يافته بودم
. پردازد يجوھر سیاست م دكاو در نقو   كند تگردد، به ضرور يھا آغاز م بحران سیاست  كه با پذيرش يروند  پس
رسد و از اين  يآن به افالطون م يروح ھگل ايكشف منش يجو و ست، در جيدو روح ماركس  جا با تشخیص از آن

انديشه و . شود يآشنا م يخود، با انديشه و عمل پروتاگوراس يسیاس يففلس ينگر جا تا پايان خط واپس
كه موضوع مورد نقد و  »سیاست«در حقیقت خود  ييعن يافالطون تكه در پاسخ و در تقابل با آن، سیاس يعمل

به  يكند و روح ديگر ماركس يافتتاح م يكه سوفیست يونان يانديشه و عمل. شود يست، آفريده ما ما ينف
 .شوديسیاست من بسته م دنق يترتیب است كه دور تبارشناسانه به اين. خشدب يرا تداوم م ديگر آن يصور

از  يبا گذر از روح  از پروتاگوراس:  انگیزانه را تصور و ترسیم كرد پرسش يدتوان مسیر رفت و آم يو اكنون م
. يجا تا سوفیست يونان و از آن  ركسما تا ما يامروز »تسیاس دنق«ما و از  يامروز »د سیاستنق«تا   ماركس
 يمقدمات ، از افالطون تا به امروز، اسبابيكالسیك سیاس يراه فلسفه كه در انفصال و انحراف از شاه يمسیر

خود و  يكه در صدد دگرساز يچپ يرا، برا يبلماتیكرپو   اييمعم يمدار  -بر شھروند يمبتن يدار  - شھر يريز يپ
 ...آورديم مواقعیت موجود است، فراھ

  
   


