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  "پیشنھادی ھای تز" مالحظاتی بر
 گنجیآقای اکبر 

     "مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران" ی در باره
   

 .زدانگیزی بدیع طرح سا نو یا مسئله ای که ایده چنین عنوانی است ی ، در صورتی شایسته»تز«
از چنین ویژگی و خاصیتی  ھای کانتی است، آقای گنجی، با این که ملھم از کلیشه" تزھای"اما 

تا با ایم  مواجه ای در این جا، بیشتر، با سخنوری سیاسی و خودبسنده .چندان برخوردار نیستند
  .نظری و عملی جنبش ما ھای بغرنج ساز، در چالش با و پرسش  جو پرسش فکر و روشی

  

  

، تیر ماه گذشته در گنجی برای شرکت در یک اعتصاب غذای سه روزه، ان با فراخوان آقای اکبرھمزم
ھای اینترنتی  ، در رسانه"مبانی جنبش تحول دموکراتیک در ایران" ی ایشان، در باره" پیشنھادی تزھای"

  ). ١(گردند درج می

تصریح کنیم که موضوع تأمل ما، . گذاریم حث میبه ب" تزھا"در این جستار،  مالحظاتی را، در بررسی و نقِد این  
بدیھی است که این . ست"تزھا"آقای گنجی و جدل ما با او، صرفاً در رابطه با این » پیشنھادی تزھای«جا،  در این

رزیم جمھوری اسالمی  آقای گنجی در برابر ی و مبارزه مقاومتبرخورد، مستقل از ارج و احترامی است که برای 
از سوی . ان، قائلیمواھخ به اپوزیسیون و طیف جمھوری شان جدا شدن شان از این رژیم و پیوستنز پس ا، ایران

 ی در زمینه. شوند می" تزھا"در  انگیزِ  دیگر، مالحظات ما عمدتاً شامل نکات مورد اختالف و یا مضامین بحث
چون این نکات، ... ساالری نمشترکات، یعنی دفاع از جمھوری در رد سلطنت، دموکراسی، حقوق بشر و نفی دی

، ھا خواھی است، نیازی به تأکید و تأیید مجدد آن جمھوری ھای مختلف ، مورد توافق رونددر خطوط عام
  .احساس نکردیم

 ----------------------  

  

  

 سه مالحظه

 ی استبرخورداری از چنین عنوان ی ، در صورتی شایسته)٢(»تز«رسم و قرار، تا کنون، این بوده و ھست که 
بدیع و ناشناخته در میان گذارد و به ) ٣(انگیزی یا موضوعی نو طرح سازد؛ پرسشی یا مسئله که قادر باشد ایده

از  ،ھای کانتی است  با این که ملھم از کلیشهآقای گنجی، " تزھای"متأسفانه،  .زدداھا بپر توضیح و دفاع مستدل آن
 سیاسی خودبسنده و) ۴(طالب ایشان بیشتر به سخنوریم. خاصیتی چندان برخوردار نیستند چنین ویژگی و

جو و  و کمتر به طراحی فکری نو، پرسشد ننما مرسوم نزد برخی روشنفکران و فعاالن سیاسی اھل لفاطی، می



    .عملی سیاسی ما و بحران ساختاری مبتالبه آن -جنبش نظری  ھای بغرنج ساز، در چالش با پرسش

ھا  ، به اشکال گوناگون، در داخل و خارج، از مدت"تزھا"بسیاری از مضامین این  با این حال و با وحود این که
  :عنوان کرد ،ھا در نقدی بر آن توان، ، سه دسته مالحظات زیر را میاند پیش، طرح شده

طریق  از آرام و تدریجی استبداد به سوی آزادی و دموکراسی» تحول«ی رامکان پذی ، پرسشی اول مالحظه
گذار از «نگری کسانی است که در پاسخ به معضل  این پرسش، در عین حال، نقد ساده. ود استنفی و نسخ خ

» تحول«و » انقالب«میان تقابلی مطلق ایران،  ی چون حامعه ھای استبدادی در جامعه» استبداد به دموکراسی
  . )۵(ریخیتا واقعی و غیر ذھنی و مصنوعی یعنی غیر استساختمانی  که در حقیقت کنند، ابداع می

دارد که از  "تزھا"ی  مفاھیم و تعاریف توسط نویسندهای  نظر به کاربرد نادقیق و اختیاری پاره ی دوم مالحظه
" جنبش مبانی"به ویژه در متنی که ادعای ارایه . کند ناروا، پروا نمی ھای کام مطلق و توسل به برابرسازیحا صدور

  .  برخوردار باشد ای و مفاھیم، از دقت نظری سختگیرانهرا دارد و در نتیجه، باید، در طرح مقوالت 

واقعاً  سیاست«ی  دارد که، از دیر باز، بر حوزه» بینشی«، به عنوان جمعبندی، اشاره به آن سومی  مالحظه
. است گذار و گشت دردارند،  "پیشنھادی"ی  ، با این که جنبه"تزھا"، مسلط است و روح آن نیز در این )۶(»موجود
، اش استعالییھای  است که، محصور و مجذوب ایقان گراییو قیمومیت  باور مرجعنظر من، آن بینش مورد 

 و )٧( چون ابژه – کند آرزو میو تصور را که یگانه، متجانس و بری از تضاد و تعارض، » جنبش«در پی آن است که 
  .  ورددر قالب ذھنی مطلق خود درآ -) ٨(»بنیان گذار«یا  مصلح جامعهموضوع کار 

  

  

  ھا   ساده سازی... و» گذار«بغرنج 

  
كه شورشگر در این معنا  ...طلبی است گری، بلكه اصالح  ای است كه نه انقالبی خواھی اين جنبش، تحول"

، ادر اين معن ...توان جھشی تاريخی را ممكن ساخت اين خواست يا ادعا را ندارد كه با يك ضربت می... نیست
    ...ك استای دموكراتی خواھی تحول

 ...آمیز ھا و نھادھای حكومتی از راه سرنگونی خشونت چه به معنای دگرگونی اساسی و سريع آرمان ...انقالب
طلبد كه به  ای می  و چه به معنای دگرگونی اساسی و سريع ساختارھای اجتماعی ملت، درھر دو حال، ھزينه

  . ..مراتب بیش از سود آن است
اِعمال زور و ) ب... ھمیشه بايد ماھیت فیزيكی و مادی داشته باشد ...عدگرگونی اساسی و سري) الف

  ...آورد خشونت خشونت می) ج... خشونت ھیچگاه قدرت باورآفرينی ندارد
اصالت سیاست . كنیم تعبیر می» اصالت سیاست«كه از آن به  ...فرض نادرست است انقالب مبتنی بر يك پیش

ی مشكالت جامعه، نظام و رژيم سیاسی  العلل ھمه ترين يا يگانه مشكل يا علّة ای است حاكی از اينكه بزرگ نظريه
كند كه برای بھبود و پیشرفت جامعه بیش و پیش از ھر كار  حاكم بر آن جامعه است و اين نظريه، طبعاً، توجیه می

  )٩(".ديگری به سراغ نظام سیاسی حاكم بر آن جامعه بايد رفت و آن را سرنگون ساخت

  

  

" گری انقالبی"که با (» انقالب«یکی،  :سیاسی-، دو مقوله و پدیدار اجتماعی"تزھای پیشنھادی:در 
 گیرند در مقابل ھم قرار می )١١(، به طور غیر واقعی و خیالی)١٠(»تحول«و دیگری،  )نباید اشتباه شود

پدیدار دو ه نشود،  در حقیقت آن چه که به تقابل کشیده می .شوند و نافی مطلق یکدیگر وانمود می
از بلکه کاریکاتوری  شان، »تحادا -تضاد«و در مناسبات    و بغرنج چندگانهتاریخی،  در واقعیت فوق،

   .ھاست که در ذھن نویسنده نقش بسته است آن



  

  )کایروس(» بزنگاه«... و» انقالب–تحول«تقابل صوری 

، دو طیف را در بر »آمیز خشونت انقالب« در ضدیت یا مخالفت یا» آرام تحول«می دانیم که ھواداران ایرانی  .١
از یکسو، راست روان و اصالح طلبان داخل و خارج کشور و از سوی دیگر، بخشی از چپ سنتی : گیرند می

: ماند پاسخ می در این میان، اما، یک پرسش اصلی ھمواره بی. اش گری کاذب گذشته سرخورده از انقالبی
سیاسی استبدادی به  –نظم اجتماعی  آمیز تدریجی و مسالمت» تحول«ی پذیر  معمای چگونگی و، اصوالً، امکان

سرکوب  با و ھر بار، ھر دم ،ھایش سوی تغییر و نسخ خود، از طریق استفاده از آالت و ابزار دموکراتیکی که جوانه
و  )شرقیبویژه (استبدادی  ھای نظام مختلف ھای در این مناسبت، آیا نمونه. شود ریشه کن می ،استبدادھمین 

ایرانی در صد سال گذشته، جون دو استبداد سلطنتی و دینی در کشور ما، پاسخ کمابیش روشنی به پرسش 
  ؟ اند فوق نداده

فعالیت آزاد نھاد ھای جامعه مدنی،  ی از طریق رشد و توسعه جز» تحول دموکراتیک«راه  دانیم که می
... سندیکایی، صنفی، حزبیآزاد  ، فعالیتف جامعهھای مختل انجمنی، جنبش اقشار، طبقات و گروه ھای جنبش

جز از طریق » تحول دموکراتیک«از سوی دیگر، راه . میسر نخواھد بود... هقدرت حاکممستقل از دولت و 
، به رسمیت ھا اولیه آن که شرط... ، سیاسیفرھنگی، اجتماعیمدنی،  آزاد ھای شھروندی، فعالیت گری دخالت

حال، با توجه . است، ھموار نخواھد شد اپوزیسیونیو مخالف نشر و تبلیغ آرا و عقاید شناختن اصل آزادی بیان، 
ی  بویژه تجربه - جمھوری اسالمی، طی یک ربع قرن حاکمیت و سلطه ی ، آیا نمونهھا دانستهھا و  به این تجربه
شاید بیشتر از  ،ی آن را آقای گنجی گذشته در جمھوری اسالمی، که مزهطلبی سالھای  اصالح تلخ و ناکام

از طریق اصالحات و تحول در کشور  صرف» گذار«به صورت بارزی نشان نداده است که راه  - اند ھا، چشیده خیلی
   است؟ )١٢(ھموار و معمایی اگر نه کامالً مسدود بلکه حداقل ناما، 

تاریخ به کرات نشان . کنیم استبدادی را انکار نمی ھای در نظام در این جا، به ھیچ رو، امکان رفرم. کنیمتصریح 
در . ماند نمی توتالیتر ترین آن ھا، ایستا و بدون تحول و رفرم باقی وترین  ای، حتا مستبد داده است که ھیچ جامعه

چنین » گذار«ھای مختلف و محتمل  اما موضوع بحث ما، راه.  این مورد، حتا جمھوری اسالمی ایران مستثنا نیست
که یم شو در این رابطه، ھمواره با این پرسش اصلی رو به رو می. دی و دموکراسی استنظامی از استبداد به آزا

، »اقدامی«در شرایط استبداد مطلقه ناھموار است و تا حد زیادی نامحتمل، پس چه  دموکراتیک »تحول«اگر راه 
کودتایی، از ... و نه البته مردمی، جنبشی، از سوی اکثریت بزرگ و برآمده از درون جامعه و کشور - »عملی«چه 

از استبداد انجام ) ١٣(»ُگَسست«یا » ُبرِش«شود، تا » حادث«باید  -سوی اقلیتی و یا برتافته از قدرت خارجی 
و یا یکی از   ھا ، به مثابه یکی از احتماالت، یکی از راه»انقالب«یا » قیام« توان را نمی» جدا شدن«پذیرد؟ آیا این 

، دموکراتیک» گذار«حل  ون تردید، سنجیدگی سیاسی حکم می کند که آن راهدانست؟ بد) option(ھا  شق
ھا ترجیح داده  حل ، بر دیگر راهانجامدمستبدان حاکم  گیری از قدرت هکنار به که ممکنیو  آمیز مسالمت

که  دان ، ھمانند ھر پدیدار زنده اجتماعی، وابسته به عوامل بیشماری»گذار«اما شکل یا شکل ھای نھایی . شود
، جلو تر از زمان، قابل پیش بینی، تدارک و ند و در نتیجهکن عمل می» آگاه  عنصر«ی  بخشاً نیز خارج از اراده

 فکر وتی  را، در کنار دیگر احتماالت، از حوزه» انقالب«نباید شق  سیاسی -فعاالن اجتماعی . ریزی نیستند برنامه
  .خود خارج سازند تأمل

خوش  ھمواره دست - ندکه جاودانه و نامیرای» امور خدایی«بر خالف  - ) ١۴(سطورا ، به قول»امور انسانی«
 ،res publica »امرعمومی«یا در  politeia »امرشھر«از این رو، در . پذیرند زوالو  ، دگرگشتسیال ؛اند تغییر و تحول

خاذ تصمیم و اقدامی ، برای ات»مناسب ی  لحظه«یا » بزنگاه«، مورد گاه از ھر باشند، که موضوع بحث ما می
، نزد آنان، بدین معناست که در کایروسو . نامیدند Kairos کایروسکه یونانیان   »بزنگاھی« .رسد معین، فرا می



 ، که اگر مغتنم شمرده نشود،آید  که به دست میی کوتاھفرصت در سد، ر که ھر از گاه فرا میزمان مناسبی 
ھمان جمع ( جمعانسان ھا، از سوی از سوی  ، عمل و اقدامیرددرود و دیگر شاید ھرگز بازنگ زود از دست می

!) و خوشبختانه(را ھمیشه  بزنگاه. نخواھد زد سر حالت عادی و طبیعیزند که در  می سر )سیال و متغیر
. بینی کرد؛ زمان و مضمونش را از قبل معلوم کرد؛ آن را سازمان داد و در قالبی معین ریخت توان پیش  نمی

برای  کوچک ای نادر است؛ لحظه استثنایی و نادر برای عملی استثنایی و  است؛ فرصتی) ١۵(فاقات، کایروس
یکنواختی، ھمسانی و ... شود و میزود سپری آید و  شود، سریع می می حادثکه ... تصمیمی بزرگ است

، نیزا، ر کایروسیا » بزنگاه«پس  .سازدمی  شکافد و آشفته ، میزند روزمرگی زندگی بشر را برھم می
   ! باید دریافت

  

  کم ھزینه؟» تحول«پرھزینه و » انقالب«

، نباید کاریکاتور سیاه و مخوفی ساخت و آن را در برابر "گری انقالبی"، تحت عنوان تحقیر آمیز »انقالب«از  .٢
  .قرار داد» دموکراتیک تحول«کاریکاتور دیگری چون تصویر رویایی و شگفت انگیز 

به خشونت تقلیل داد، ھر چند که، به راستی، در بسی شرایط تاریخی، به دالیل مختلف و را نباید » انقالب« -
و خطا کاری ھای فاحعه بار، نابھنگامی تاریخی، علل ساختاری، ضرورت دفاع از خود در  ھا گوناگونی چون نادانی

نیز، مانند ھر پدیدار » انقالب«اما . به قھر و خشونت کشیده شدند و یا گراییدند ھا انقالب... برابر تھاجم خارجی
است بر  نابھنگامباشد و یا اگر  بھنگام؛ گیرددرس  اش از تجارب و خطاھای گذشته تواند میاجتماعی، 

  ...  عمل کند ،آن ھای نابھنگامی تاریخی اش آگاه باشد و با توجه به محدودیت ھا و الزام

نسبت دھیم و آن را متھم کنیم » انقالب« کلیته را بگری کاذب  منصفانه نیست که ساده اندیشی انقالبی -
از  روحینزد بخشی از چپ متأثر از  که م بگویمتوان حداقل، من می. خواھد یک شبه، ره صد ساله را رود که می

» انقالب« ، مارکسی که یکی از بانیان نظریه)متحجر و ھای سنتی یا چپ ھا و نه البته نزد مارکسیست(مارکس 
داری به کمونیسم مطرح بوده  از سرمایه» گذار دوران« ی افتتاح کنندهو  آغاز، چون »انقالب«، در عصر مدرن بود

جبر ھمواره رو به پیش، محتوم و که، در عین حال، » انقالبی«!). دوراننه یک، دو یا جند سال بلکه یک (است 
نبوده بلکه برگشت پذیر  -ستی دینی، سکوالر و حتا مارکسی ھای شناسی بر خالف فرجام -) ١۶(مند تاریخ غایت

  .ایم نیز شاھد آن بوده تاریخھمان طور که بارھا در ... و فسخ شدنی است

را » سیاست«، بیش از آن که »انقالب«. ، اصالت را صرفاً در ساحت سیاست و سرنگونی نمی جوید»انقالب« -
، اگر چه »انقالب«. است» ساختاری -اجتماعی«سازد، در پی دگرسازی  )١٧"(ی مشكالت جامعه العلل ھمه علّة"

. ، بیش از این ھاستاصل و بنیاد ، اما ادعایش، درشود سیاسی آغاز می» سرنگونی«از ھمین  شنمادیناقدام 
تغییر جامعه، فرھنگ، اقتصاد، تولید، مناسبات اجتماعی و حتا تغییر : چون خواھان تغییرات زیربنایی و روبنایی است

بحث دیگری است که در این  - که تا حدی نیز ھست –دعا تا چه اندازه وھم و اتوپی است حال این ا... خوِد انسان
  .توان به آن پرداخت مجال نمی

کم ھزینه، » تحول دموکراتیک«و  )دارد ی بیشتر از سودا یعنی ھزینه(پر ھزینه است » انقالب«این تصور که  -
نیز، اگر » دموکراتیک تحول«. نیستی حقیقت  هبخشاً درست و بعضاً افسانه، ولی، در ھر حال، بیان ھم

 از کار درآیدر ھزینه پ ،»انقالب«و به سراغ حذف منافع و امتیازات کالن رود، می تواند، ھم چون  خطا کند پا از دست
جنبش جمھوری «: بیستم ی سه جنبش تاریخی سده. انجامدگراید یا  و خشونت رقھ ھمان سان نیز به و به

حنبش سوسیالیسم «، و )١٩۵٣ –١٩۵١(»جنبش ملی کردن صنعت نفت ایران«، )١٩٣٩ –١٩٣١(» خواھی اسپانیا
تحوالت دموکراتیک بر پایه رأی  نبودند، ھر سه در شمار» انقالبی«، ھر سه، )١٩٧٣–١٩٧٠(»دموکراتیک شیلی



اصالحاتی به  دموکراتیک مردم محسوب شدند و از این راه نیز به قدرت رسیدند و سر انجام، ھر سه، چون دست
در افتادند، یکی به جنگ داخلی و فرانکیسم و دو دیگری ) یا جھانی/ملی و(زدند و با منافع عالی زر و زور  رادیکال

  .    نددیانجام... به کودتای نظامی و بازگشت دیکتاتوری و استبداد 

  

  اجتماعی -پدیدارھای سیاسی  پاراُدکس

 دیگرپایدار،  طی است که تحوالت کوچک، کند، متزلزل و ناشرای ی آن ، محصول ویژهھم، »انقالب« .٣
، در عین حال، ھم، طی سالیان دراز، نیستند و، ھای وسیع مردم گوی نیازھا و مطالبات سرشار توده پاسخ

... اجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و سیاسی ممکن ولی محدود» تحوالت«وضعیتی است که  ی آن محصول ویژه
در ھمین جاست و تأملی  »رفرم – انقالب« ی قضیه )١٨(راُدگساپ. آورند را فراھم می» نقالبا«ی برآمدن ھا  زمینه

، ھم  محصول »انقالب«نشان می دھد که ... یهفرانسه و روس بزرگ انقالب دو  چون ی رخ داده،ھا انقالب بر
، ھم »رفرم« .»تحول«یا ُبن بست  ھا آن در شکل دیگری است و ھم ناشی از کاستی ی و ادامه» تحول«

  ... آن گردد شود و ھم مسبب» انقالب«تواند مانع  می

این پدیدارھای اجتماعی، صرف نطر از میل . را نافی و ناسخ یکدیگر پنداشت» تحول«و » انقالب«در نتیجه، نباید 
سباتی گاه ، در طول زمان و به نوبت، ھر دو با ھم یا یکی پس از دیگری، در منا»روشنفکر مصلح جامعه«و اراده ی 

ذھنیتی که یکی را در ضدیت . زیستی و ھم ستیزی، وجود داشته و خواھند داشت تکمیلی و گاه تنازعی، در ھم
در حالی که  .دھد نسبت می احتماعی ھای پدیدار مطلق با دیگری قرار دھد، بیش از ھر چیز، جزمیت خود را به

، بلکه ھمواره به دنکن مطلق نبوده و مطلق عمل نمیکامالً ) ین شانرت "گرا مطلق"حتا ( اجتماعی ھای پدیدار
و عموماً نیز  شوند ، حادث میبی خبردر تاریخ، گه بھنگام و گه نابھنگام و  مختلط، پیچیده، چندگانه و بغرنجصورت 

  .دکنن می بورسیاسیون را 

  

  

  ؟ "مدرن"ھنجارھای " ... صلح جھانی"،  "اخالق جھانی"، "عقل دارای احکام جھانشمول"
  

ھا، در عالم رأی و نظر و نیز در عالم فعل و عمل، سه چیز  حمله و دفاع ...ھا ی رد و قبول محك و مالك ھمه"
خواھی دموكراتیك  جنبش تحول...، اخالق جھانی، و حقوق بشر)Universal(عقِل دارای احكام جھانشمول : است
جنبشی مدرن  ،اين جنبش ...از اين لحاظ. طلبد نمی ...كند و  به چیزی غیر از اين سه مرجع رجوع نمی... ايران

)modern ( است، نه پیشامدرنpre-modern و نه پَسامدرنpost-modern.  
توان دموكراتیك دانست، كه در جھت لغو ھمه امتیازھای  توان تحول دانست و تحولی را می حركتی را می

ر اساس دین که اساس ساختار سیاسی ایران تبعیض ب[رفع اين تبعیض ...حق و ھمه تبعیضھای ناروا باشد نابه
  .جدايی دين و دولت گام اول و اصلی برای آن است. به معنای سكوالر شدن نظام سیاسی است ]است

خواست ثابت ما صلح ... ھدف ما صلح اجتماعی.. .آرمان اساسی تحول دموكراتیك در كشور را صلح قرار دھیم
جنبش تحول . ی مبنايی است و ھم اصل تعیین روش در ايران ھم ايدهصلح برای تحول دموكراتیك .. .جھانی است

وجه اصلی .. .دموكراتیك در ايران، جنبش صلح است و جنبش صلح، جنبشی است برای تحولی دموكراتیك
ی جھانی صلح را  جبھه. خواھانه، خواھان صلحیم ما جمھوری. خواھی ماست جمھوری ...خواھی ما صلح

  )١٩."(خوانیم فرامی

را زیر » یتهمدرن«بودن » مدرن« –است  برانگیز که تأمل -» یتهمدرن«ی دانیم که یکی از نقد ھای م
بنیاد ھای آن در ی  دھنده این پدیدار را برآمده از مسیحیت و ادامهھای  چون ارزش ،درَ بَ   سوأل می

 )ی مسیحی نسبت به گذشته(» نو«یا » جدید«ارزشی » یتهمدرن«پس . داند  شکل دیگری می



» سکوالر«یا به اصطالح » دنیوی«را  )مسیحیت(دین ... بلکه برخی احکام و مقوالت ،آفریند  نمی
وجود دارند و کم " تزھای پیشنھادی"احکام جھانشمولی که در : حال، پرسش این است ).٢٠(کند می

تداوم بینشی را آیا ... آیند چیز در می  ھمه "مرجع"و تنھا " محك و مالك"ھا که به  ھم نیستند، بویژه آن
  جزمیت دینی است؟ ای گونه تداعی نمی کنند که ھمواره در گیر و دار

  

  مرحعیت جدید   

 که به درستی -در نقد بنیادگرایی اسالمی که این است  آقای گنحیی  ایراد اساسی به بخش دیگر نوشته .١
ی   ھمهبرای  تنھا سه مرجعا که بدین معن .شوند می "بنیادگرایی" دچار نوع دیگری ازخود  -دھند  انجام می

دو  -است  که اصولی آشنا، مشخص و مورد قبول» حقوق بشر«به جز  –کنند و از این سه  تصور می عالم نظری
  .، نا مشخص و مجھول اند"اخالق حھانی"و " احکام جھانشمول عقل"دیگر، یعنی

برالیسم، فاشیسم، دیکتاتوری، لی ھای مختلف در شکل -» جھان بینی علمی«و » علم«و » عقل«به نام  -
...) حتا بر ضد ھمان عقل و علم( چه ھا که  - ھم در غرب و ھم در شرق  ...توتالیتاریسم و سوسیالیسم علمی

 ٢۵٠، در تانک ی خردگرای البته در این جا، نباید تأثیرپذیری مستقیم یا غیر مستقیم اکبر گنجی از فلسفه! نکردند
اما پرسش . )خواھیم کرد اشاره" تزھا"ی مھم در شناخت روح حاکم بر  ه این نکتهب( سال پیش، را نادیده گرفت

عقالنی به » احکام«آن  شود، آغاز می) یا کمی پیش از او(، که در ضمن با کانت مرگ خدایاناین است که در عصر 
انكارھا، تقويت و  ھا، تأيید و ی رد و قبول محك و مالك ھمه"کدامند که به زعم نویسنده » جھانشمول«اصطالح 

قرار "... ھا، در عالم رأی و نظر و نیز در عالم فعل و عمل ھا، و حمله و دفاع ھا، جرح و تعديل ھا، نفی و اثبات تضعیف
یل و رفع حل مساو  )؟(اھ فیصله نزاعبرای  خواھی دموكراتیك ايران جنبش تحول"به صورتی که  گیرند؟ می

، داوری از غیر اين سهكند و  رجوع نمی غیر از اين سه مرجعبه چیزی  )؟(ی ایرانی  مشکالت حامعه
یا  چه کسی چگونه و توسط" احکام"این  ).سؤال از من است ھای ھا و عالمت ی تأکید ھمه)(٢١"...(طلبد نمی
می نشینند؟ و یا از » دین«که به جای علمای » عقل«علمای  ؟ توسطشوند ی تعیین و تبیین و تجویز میکسان

 ابالغ جھان و به ملل وضعرا " احکام جھانشمول عقل"که ") خرمندان"سازمان جھانی (بین المللی سوی نھادی 
که در این صورت چگونه می تواند ... به مفھوم کانتی آن بالغ؟ و یا، سرانجام، از سوی ھر شھروند عاقل و دنکن می
    ...و الزم االجرا برای ھمه درآید" حکم جھانشمول"به 

اما در این جا نیز، معلوم . شود چون ُدگم جھانشمول دیگری می" اخالق جھانی"تا، صحبت از در ھمین راس -
سیاسی است؟ آیا از امر ) اتیک(چیست؟ اخالق" جھانشمول اخالق"که این به اصطالح  شود و مشخص نمی

؟ چگونه در این صورت، مضمونش چیست ؟استخارج از آن و فرای آن گیرد و یا  اجتماعی نشأت می –سیاسی 
مشخص و  اصولتوان  ، میحقوق انسانی شود؟ توسط جه کسی یا کسانی؟ اگر در مورد تعیین و تبیین می

 اخالقیات ی حوزه، در )مانند اعالمیه جھانی حقوق بشر(پذیرفت  ،جھانشمولچون قواعدی  را، معین و مدونی
" اخالق"، ھا کنیم؟ عالوه بر این پرسشتعیین  ھا اما، آیا صحیح است که ھنجارھای جھانشمولی را برای انسان

: جھان نا متجانس تقسیم شده است چندینمورد نظر است؟ چون جھان واقعی، و نه تخیلی، به » جھان«کدام 
؟ جھان اروپایی، )انش ھای با زیر مجموعه...(؟ جھان اسالم یا مسیحی...جھان غرب یا شرق؟ شمال یا حنوب

متنوع،  یھا اتیکو  ھا که ھر کدام اخالق... ؟دیگر جھانیداری یا جھان   رمایهجھان س... چینی، ھندی یا آمریکایی
یکدست » جھانی«، ما با "عقل جھانشمول"در این جا نیز، ھم جون مورد ... مختلف و متضاد یا نامتضاد خود را دارند

شدن و  جھانیاست که، با وجود رشد فزاینده  بختی  خوشدر حقیقت، جای بسی . و یکسان رو به رو نیستیم
 اخالقیشمول احکام جھان، بخواھد "اخالق و علممرجع عالی "به نام  که لویاتانی، ھنوز آن ھیوال یا گلوبالیزاسیون

  .  برای آدمیان تعیین و تکلیف کند، به وجود نیامده است عقالنیو 



  

  پَسامدرنیسم    به سخره گرفتن

" جنبش تحول خواھی دموکراتیک"مراجع تنھا وق که سه مرجع فشود  می ادعا ،ی ھمین بحث در ادامه .٢
-preاست، نه پیشامدرن ) modern(جنبشی مدرن  ،اين جنبش"توان گفت که از این لحاظ می": است و در نتیجه

modern و نه پَسامدرن post-modern . پیشامدرن نیست زیرا حتا سنت گذشتگان حود را نیز بر این سه محک
انگاری بی پروایی که جمع اجکام عقل جھانشمول،  باشد، زیرا به نسبی ی نیز نمیسامدرنیستپ... کند عرضه می

  .)٢٢"(داند، باور ندارد اخالق جھانی، و حقوق بشر را نیز مفروض نسبیت و فاقد اعتبار مطلق می

و ، از آن جا که از آن سه، دشوند تلقی می بودن جنبش" مدرن" از آن جا که سه مرجع نامبرده تنھا معیار -
» گرایی مرجع«سرانجام، از آن جا که اصل  اند و ، مجھول"اخالق جھانی"و " عقل احکام جھانشمول "مرجع یعنی 

ی ادعایی  »مدرنیته«در شکل دیگر و سکوالر است، در نتیجه، آیا کل  دینی پیشامدرن  باوری مرجع ی ادامهمدرن، 
  ؟رود سؤال نمیمورد نظر آقای گنجی، حداقل گیریم دو سوم آن، زیر " جنبش"

-پَسا« یکو نه (» مدرنیسم -پَسا« ھای و بحث) »نقد مدرنیته« یکو نه ( » مدرنیته«می دانیم که نقدھای  -
حداقل با یکی از تفسیرھا و ( با مارکس ای گونهبه  – ی نوزدھم م سدهی دو ، اولی از نیمه) »مدرنیسم 
ھنر و ادبیات،  مختلف ھای در حوزه –م ی بیست سدهم ی دو و دومی از نیمه -ولی بویژه با نیجه) ھای آن»روح«

، از جمله در میان مختلف نظری ھای گرایشھا و  با مکتب... جامعه شناسی و روانشناسی، سیاسی و فلسفی
جنبش فکری غرب غولی شم ھمواره بخش مھمی از دل - )مدرنیسم -در رابطه با ُپست(متفکران معاصر فرانسوی
ھر تأملی فلسفی  –نظری زیر بنای  ی ، به منزلهھا بدون تردید، طرح آن. دھد ان نیز میرا تشکیل داده و ھم جن

تزھای "ست، اما نه به صورت ناروایی که در  ، ضروری و به جا"مبانی حنبش دموکراتیک ایران" ی در باره
آن ھم در جایی که  ...احکامی جانبدارانه، نامستدل و شعارگونهاعالم انعکاس یافته است، یعنی با " پیشنھادی

، صحراییو  یعرھای س کردن تعیین تکلیفبه طور کلی، این گونه . شود صحبت از مبانی عام جنبش دموکراتیک می
که طی سالیان متمادی، بین اندیشمندان  ھایی ، بجثیک چرخش قلمبا ھای نظری  به بحث فیصله دادناین گونه 
بیش از ھمه به جدی بودن ... ز، بدون پایان و سرانجام، ادامه داردبزرگ غربی، در گرفته و ھم چنان نی ی و فالسفه

  .رساند آسیب میی آن  تالش فکری نویسنده

به  گرایی نسبیتو  شود تقلیل داده می" پروا بی"انگاری  به نسبی» مدرنییسم -پُست«به عنوان نمونه،  -
آیا در این جا نیز، بیش از ھر چیز، با  .شود به سخریه گرفته می" احکام عقل جھانشمول جمع"جرم مخالفت با 

نیستیم؟ در این باره و با  مواجه... ھای فلسفی و نظری و مکتب از مقوالت و مباحث کشی سازی و کاریکاتور ساده
- پَسا«نداریم بلکه » مدرن -پَسا «آیا لزومی دارد، اجماالً، یادآوری کنیم که  شویم، اینکه از سیر بحث خود خارج می

حتا در  –، در نقد یا نفی جوانب گوناگون مدرنیته ھا مدرنیست  - ؛ که پَسانندز داریم که یک حرف نمی» اھ مدرن 
نسبیت «ھا به  ھای آن ایدهی  گرایانه ؛ که تقلیل سادهاند متنوع و مختلفی طرح کرده ایھ بحث -تقابل با یکدیگر 

ھایی به  تعریفچه » نسبیت گرایی«پرسید که از و سرانجام، آیا نباید . به ھیچ رو صحیح نیست... مطلق» گرایی
، در برابر »نسبیت گرایی«توان از  ؟ با چه نگاه و تا کحا میداریمخود، جه برداشتی از آن اند و   دادهدست 

    ؟کردرد  و یا باید آن را نقد یا توان ، میبه بعد از چه حدیو  چیره دست و ویرانگر امروزی، دفاع کرد »انگاری مطلق«

  

  ھا و گزافه گویی شعارھا... نادرست ھای انند سازیھم

رفته کار  بهنیز  "تزھا"ی، که در این روشنفکران و فعاالن سیاسو مرسوم در بین   آشناھای  یکی از شیوه .٣
 ھای سازی نادقیق و اغراق آمیز، گزافه گویی و توسل به ھمانند ھای با مقوالت و مفاھیم، ارایه تعریف بازیاست، 



  .آوریم  آن را در زیر میی  نارواست که چند نمونه مفھومی

در "صحیح نیست بگوییم که ھر حرکتی، ھنگامی تحول است و ھر تحولی، ھنگامی دموکراتیک است که  -
نیست و  مثبتدر جھت  ھمیشه، »تحول«". باشد حق و ھمه تبعیضھای ناروا جھت لغو ھمه امتیازھای نابه

ی  می تواند حوزه ھای مختلفی را در بر گیرد که مناسبتی با مسئله» دموکراتیکتحول «. نیز باشد منفیتواند  می
جمله است تحوالت فرھنگی، تحول در آداب و رسوم، تحوالت  از آن .دنه باشتھای اجتماعی نداش امتیازھا و تبعیض
از سوی دیگر، ... و سیاسی در جھت رفع نابسامانی ھای دیگری به غیر از تیعیض یا امتیاز اقتصادی، اداری

دیگر را پیدا کرده،  مترادف نیستند، گاه ھم" حق و ھمه تبعیضھای ناروا لغو ھمه امتیازھای نابه "و  » دموکراسی«
ولی نه  )...»سیاسیموکراسی د«یا  »موکراسی اجتماعید« از یھاب حوزهمثالً در (شوند  ھمسو و ھمراه می

حق و ھمه  لغو ھمه امتیازھای نابه "ی گذرد و ھنوز تا ھای غربی م قریب دویست سال از دموکراسی. ھمیشه
  .فاصله فراوان است"... ھای ناروا تبعیض

به معنای سكوالر شدن نظام سیاسی  ]تبعیض بر اساس دین که اساس ساختار سیاسی ایران است[ رفع" -
،  به نام )٢۴(مختلفی ھای در کتابی و در مقاله). ٢٣"(جدايی دين و دولت گام اول و اصلی برای آن است. است

و ) ، یکی از دو رکن اصلی آن است»جدایی دولت و دین«که (» الئیسیته«که  ایم خود و از قول صاحب نظران، گفته
و مشخصاً، اولی پیش درآمدی بر دومی  اند را تشکیل داده در غرب، پدیدارھای تاریخی متفاوتی» سکوالریزاسیون«

 حیات یون در غرب، ھمواره بدون جدایی دولت و دین، به وجود آمده و ادامهسکوالریسم و سکوالریزاس. نبوده است
خانگی کند، ھمان طور که در کشورھای پروتستانت  تواند با دولت سکوالر ھم دین سکوالر به خوبی می. اند داده

 ی متارکهدین در جامعه، نیازی به  ی در نتیحه، در سکوالریسم، برای پایان دادن به سلطه. غربی کرده است
موضوع » سکوالریزاسیون«یا » سکوالریسم« م کهیا توضیح دادهھا  در آن نوشته... زوجین دولت و دین نیست

مسیحی دارد و در خوِد غرب، یعی در جایی که سکوالریسم متولد شده است،  –است؛ بخشاً بار دینی  غامضی
 ھای با این ھمه، استفاده از واژه. ه استبودن کاربرد چنین اصطالحی، جدل سختی در گرفت" مشروع"پیرامون 

، در حوزه ی اجتماعی و به ویژه در بحث ھای با احتیاط ھای الزم، البته »سکوالریزاسیون«و » سکوالریسم«
در کار نباشد، مثالً، نشاندن  ای پنھانی اگر جنانچه انگیزه... مفید و مثبت است ،جامعه شناسانه

ی جنبش  و یا حذف الئیسیته در مبانی و برنامه الئیسیته زدن ردویا  الئیسیتهسکوالریسم به جای 
  ... دمکراتیکو  جمھوری خواھی

  

  شعاراشباع کننده

خواست ثابت ما ... ھدف ما صلح اجتماعی.. .آرمان اساسی تحول دموكراتیك در كشور را صلح قرار دھیم " - ۴
  ).٢۵"(خوانیم جھانی صلح را فرامیی  جبھه. خواھانه، خواھان صلحیم ما جمھوری ...صلح جھانی است

یافتن به دست  غنی سازی اتمی برای جمھوری اسالمی ایران، که ای نظامی گری و قدرت طلبی منطقه
را به یکی از مسایل مھم امروز جامعه  جنگ یا صلح، ھای آن است الح کشتار جمعی، یکی از نمادی ترین جلوهس

ایران  طلبی ، نفی نظامی گری و ھژمونیی این مالحظات باور نویسندهاز این رو، به . و کشورما تبدیل کرده است
، دفاع از صلح و مخالفت با دخالت در ھر کاربردی، در ایران ای با تولید انرژی ھستهدر منطقه، مخالفت 

  .دھد ما را باید تشکیل می حواھی ترقی و خواھی آزادیی  مبارزه از محور ھای برخی... نظامی خارجی

صلح جمھوری ، ھدفچون  صلح اجتماعی آرمان اساسی،صلح چون : خوانیم می" تزھا"که در این  چهاما، آن 
در  ی، بویژهھای کانت ایدهاز  رسد با این که به نظر می ...و غیره جھانی صلح جبھه، فراخواندن )؟؟(خواھی

بیشتر به شعار و لفاظی  )...در زیر به این تکته اشاره خواھیم کرد(او، برگرفته شده است » جاویدان صلح«



 جمعدر » صلح« معین ی جایگاه تا به نظری سنجیده در باره... ، و آن ھم شعاری اشباع کنندهباشد می نزدیک
کنونی  ھای جنبش دموکراتیک ایران، با توجه به شرایط، موقعیت، امکانات و توانایی مبانی و آرمان ھای گوناگون

  .و واقعی آن

در کشور ما باید تنھا یک آرمان اساسی داشته باشد؟ و در این صورت چرا این " یکجنبش تحول دموکرات"آیا 
باشد و نه چیز دیگری، مثالً دموکراسی؟ یا جمھوری دموکراتیک و الئیک؟ آیا در جوامع بشری، » صلح«آرمان باید 

ھر اعتراض و اعتصاب و  صحبت کرد، که ھر بار و ھر دم، با" صلح اجتماعی"از ... می توان، دیروز، امروز و فردا
  پاشد؟ فرو می... ای مبارزه

خواھانه، خواھان  ما جمھوری. خواھی ماست جمھوری ...خواھی ما وجه اصلی صلح" که شود گفته می
در جھان آرمانی بیش » جمھوری«ای است؟ زمانی که صیغهخواھی دیگر از چه  جمھوری اما صلح"... .صلحیم

در . خواھد کرد اقدام صلحبرای  ی،کومتھر نوع دیگر حاز  نوع حکومت، بیشترکه این  کرد کانت تصور می نبود،
اما اگر، در  .جھانی برقرار خواھد شدو صلح  از بین خواھند رفت ھا  نتیحه، اگر جمھوری در جھان استقرار یابد، جنگ

بخش و صلح نجات » جمھوری«ت در جھان، توھمات کانت نسبت به جمھوریه دم در سپیدسال پیش، یعنی  ٢۵٠
درک و توجیه کرد، امروزه، در حالی که تاریخ شاھد وقوع بیشترین جنگ ھا در عصر جھانی شدن توان  آفرین را می

، چگونه می توان )جنگ جھانی اول و دوم: از جمله دو بزرگترین جنگ تاریخ بشریت(انواع و اقسام جمھوری ھاست 
  ؟ ی جدی گرفت را به دیده» صلح«و  »جمھوری« کردن اینھمانیدر " تزھا"لفاظی 

دست و پا  ،تبیین مبانی اشی    ھنوز، در گھواره" جنبش تحول دموکراتیک ایران"سرانجام، در شرایطی که 
 گویی  گزافه، بیش از ھر چیز به آن چه که در ادبیات رایج سیاسی "فراخواندن جبھه جھانی صلح"آیا  ،زند می

؟ آیا امروز، جنگ جھانی سومی دنیا را تحدید می کند که برای نامند، شباھت ندارد  می شتابزده و توخالی
! باشد، آن ھم از سوی اپوزیسیون نابسامان ایرانی در تبعید" فراخواندن جبھه جھانی صلح"پیشگیری از آن نیاز به 

ھای بزرگ اقتصادی و اتمی  قدرتدھد که  نشان می ،نگ جھانی دومجی پس از  شصت سالهی  دورهی  تجربه
جھانی نابود  از طرق دیگری بدون توسل به جنگ خود رامیان ھای  رقابت و ھا ، اختالفتاکنوناند،  قادر شده جھان

حل و فصل  اند، ی که بدین منظور ایجاد کردهگوناگون المللی ھای بین کننده، از طریق مکانیسم مذاکره در نھاد
اما، امروزه، بویژه، خطرات دیگری ما را تحدید  .داده و خواھند دادای رخ  ی مختلف منطقهھا  البته جنگ .کنند
، آزادی، دموکراسی ضدبر  ی کهھای ؛ روند)بویژه از نوع اسالمی(خطراتی چون بنیادگرایی دینی . کنند می

و در اقسا  کنند عمل می... ھای ملی از جمله اقلیت ھا الئیسیته، برابری زن و مرد، حقوق بشر و حقوق اقلیت
ناشی از نوع  ھای فرینیآ و یا خطر ...اند یافته ر غرب دموکراتیک نیز، رشد و گستزشنقاط دنیا و حتا د

زیست، ماجراجویی ھای  سرمایه؛ نابودی محیطھای  قوانین و مالک ی امروزی در زیر سلطه شدن جھانی
ھمه، نیاز به را فرابخوانیم، آیا، بیش از  ای جبھهدر نتیجه، امروز اگر قرار باشد ... نظامی قدرت ھا –سیاسی

  فوق، نداریم؟ ھای چالشبرای مقابله با  ای جھانی تشکیل جبھه

  

  ؟  او» ھای اونیورسال«کانت و " مرجعیت"

فیلسوف  ،کانت ایمانوئلاز  ی آن نویسندهھای  تحت تأثیر دریافت" تزھای پیشنھادی"اشاره کردیم که  .۴
در این رساله مشاھده  آشکارا توان کانت را می ایھ  اونیورسالبطور مشخص، . نامدار آلمانی، قرار گرفته اند

این که آیا . صلح جاویدان، حق اونیورسال، اخالق اونیورسال و )جھانشمول یا جھانی(اونیورسال ) یا عقل(خرد : کرد
درک شده است یا نه، موضوع بحث ما در این  افکار آن بنیان گذار اصلی مدرنیته،  به درستی از سوی آقای گنجی

، کانت »اجتماعی –جنبش سیاسی «و » سیاسی ی فلسفه«ی  اما این که تا چه حد، در حوزه. ستجا نی
، در تبیین مبانی جنبش دموکراتیک کنونی ایران، به یاری ما آید، پرسشی است که به راستی قابل طرح تواند می



  .باشد می

فروع، نه فقط به این خاطر . دارد وعفر، جایگاھی کانت دستگاه استعالیی، در »سیاست«ابتدا باید پذیرفت که 
 به غیر از پاراگرافی در سومین اثر، ،ی داوری نقد قوهو  نقد خرد عملی، نقد خرد نابکه در سه اثر بزرگ او، 

در تفکر » سیاست«، بلکه بدین سبب اصلی که گیرد جایی ندارد و تنھا اشاره وار مورد توجه قرار می» سیاست«
» سیستم اونیورسال«و  ی تاریخ و یا پیامدی از دکترین حق، فلسفه ی، انشعابی، برآمدایدئالیستی کانتی، تابعی

  . اوست

او را تشکیل  "دکترین سیاسی"، که ی سیاسی مدرنیته ای میدانیم که کانت، با طرح اصول مھم و پایه
که به نام ( قانون حکومت اند از اصولی که عبارت. شود محسوب می» مدرن سیاست«بنیان گذار  دھند، می

مبتنی  سلطنتی مشروطهدر زمان کانت تا قبل از انقالب فرانسه بیشتر به معنای  شد و خوانده می جمھوری
، با این وجود، اما. جاویدان صلحالمللی  سامان بینو  بشر حقوق، )بود تا نفی پادشاھی بر قانون اساسی

سخن راند، بلکه اخص کلمه،  مفھوم در ،کانتی سیاسی ی فلسفهتوان از  صحیج است که، به معنایی، نمی
ی تاریح  فلسفه و ضامنشی اخالق  مبنایش فلسفه که صحبت کرد حقیی  فلسفه سیاسی ھای پیامدباید ار 
  .است

بدین معنا که، در آن جا، از پدیدارھای . »پائین به پائین«است و نه از » باال به پائین«نزد کانت، حرکت از 
یا » تئوری جنبش«کنیم تا به  عینی و عملی واقعی و حی و حاضر، حرکت نمی» بشجن«سیاسی در بطن خود، از 

کنیم که در  بلکه، بر عکس، از اصول اونیورسال و استعالیی سیستمی حرکت می... برسیم» تئوری عمل«
ر این اصول بَرین یا ترافرازنده است که د ی عظیمت تبیین شده اند، و از نقطه» خارج از سیاست«مالحظاتی 
  .رسیم می ھا به نتایچ و پیامدھای سیاسی آن...  سرانجام  ...نزولیپایان سیر 

، او یھا این است که از یک سو، اونیورسال ،)چنین گفتاگر بتوان ( کانت" ی سیاسی فلسفه" پاراُدکس
 کزیمر ی کمیتهالمللی، دولت اونیورسال یا  بین حکومتمرکز جھانی، وجود یک بدون  ،صلح جاویدانبویژه 

اما از سوی دیگر، وجود چنین دستگاه متمرکز فراملی و . پذیری پیدا نخواھند کرد تحققاجرایی و ضمانت  ...ھانیج
زیرا، به زعم خوِد کانت، . در تناقض شدید قرار می گیرد بشر کانتی حقوقآزادی و ی  با فلسفهفرا دولتی، 

از . در حواھند آمد صلح قبرستانح جاویدانی به و چنین صل دسپوتیسم اونیورسالچنین دولت اونیورسالی به 
جمھوری «، »فدرالیسم جھانی«: گیرد ، کانت راه ھای دیگری را در نظر میبغرنجیاین رو، در برابر چنین 

کنند و  جا می به را فقط جا» مشکل«ھا  اینی  اما ھمه ...»قانون اساسی مدنی اونیورسال«و یا » ھا جمھوری
سر انجام، کانت به  .احکام اونیورسال الینحل باقی می ماند اجراییضمانت  ان مشکلزیرا ھم چن. نه برطرف

در جوامع بشری امید می بندد تا بلکه از این طریق راه نیل به آرمان ھای  روشنگریفرھنگ  ترقی و  توسعه
سوم و نھایی کانتی ما را به موضوع  )ھای الینحل( ھای آپوریاما، در ھر حالت، ... ھموار شود  اونیوسال

و » جنبش«، »جامعه«، »شھر«، دو نگاه یا دو روش نسبت به دو بینشبررسی : دندھ مان سوق می بحث
  .  گیرند که در برابر ھم قرارمی... »سیاست«

  

  » بینش«دو : نتیجه گیری

  

  ای بینش مرجع باور و قیمومیت گرا؟  گونه

و در  ، چه جمعی و چه شخصی،ھا مده، طی سالبه دست آ سیاسی ی این مالحظات، در پرتو تجارب نگارنده



، به این نتیجه رسیده سیاسی -  از  تأسیس تا امروز، با رویکردی فلسفی» سیاست«پی تأملی بر بحران ژزف 
، »جنبش«، جامعه، res publica» امر عمومی« ،politeia »امر شھر«، »سیاست«یا  مناسبتاست که در 

البته . گیرند در برابر ھم قرار می) ٢۶(»بینش«تر بگوئیم، دو  یا، کامل رداشتب، دو دیدگاهاساساً دو ... »طبقه«
 ،ای ، در مجموع و به گونهھا ی آن ، ھمه، اماسخن برانیم) باشند که بیش از دو می(ھا  درست است که از بینش

از این رو، پرسشی که،   .شوند این یا آن، تمیز داده می اب شان نسبت نزدیکی به و بینش اصلی وددر رابطه با آن 
اکبر گنجی، به سوی " تزھای پیشنھادی"، این است که روح خواھیم طرح کنیم در نتیحه گیری از این بحث، می

  متضاد، تمایل دارد؟» بینش«کدام یک از این دو  دیگاه یا 

سیاست واقعاً « که، ھمواره تا امروز، بر است )شھری آرمان( گذار ، دیدگاه یا بینش مصلح، منجی یا بنیانیکی
 موضوع کارمطالعه و  ی ابژه ...»طبقه«، »جنبش«، جامعه، »شھر«در این جا،  .مسلط بوده و ھست» موجود
، جامعه، »شھر« درونو در " خلق"را ... نجات تئوری، بنیادھا، یگمدارپاگذار،  ذھن بنیان .ندریگ قرار می... مصلح

جای این  و سرانجام، در ھمه. بشر تحقق پذیر گردد ھا، رستگاری تا تحت آن... کند می وارد... »طبقه«، »جنبش«
کار و ؛ راه استراه نجات، یکی تئوری و ؛ پارادیگم، یکی است؛ است ی، رستگاری، یکی است؛ جنبش، یکبینش

چون وجه استبدادی و آریستوکراتیک ( اش این بینش، در وجه دموکراتیک... راه حل، یکی است؛ مردم، یکی است
 خواھد ی میا »جمھور« اما... را نفی نمی کند، بلکه حتا می تواند مروح و مبلغ آن ھم باشد» جمھور« )ردنیز دا

  .طلب باشد ر و قیمومیتوبا که مرجع

، »جنبش«، جامعه، »شھر«ی دھسامان بسیارگونگی، و خودباشی،  ، بینشی است که دروندیگری
ی  نه وعده ،در کار است یگذار نه مصلح، منجی یا بنیاندر این دیدگاه، . شناسد را به رسمیت می... »طبقه«

، »شھر«که ... در دست تجویز بحشی یا تئوری نجات یگمدنه پارا در میان و موھومیشھر   و آرمان رستگاری
در این بینش، پدیدارھای اجتماعی،  بغرنج، . را تحت رھبری و قیمومیت خود درآورند... »طبقه«، »جنبش«جامعه، 

نقد وضع ، زیرا، در آن، ایم نامیده» انتقادی -عملی«این دیدگاه را ما بینش  .و متضادند... ندسویهچندگانه، چ
نقد و ، نمی تواند انجام پذیرد و این دو، و ھر دو، جدا از عمل تغییر و دگرسازی وضع موجودجدا از  موجود

سرانجام، این . نخواھند شد ، میسرخود ...ھای بازنگری خود و به زیر سؤال بردن افکار، اعمال و طرح
از نوع ( شرط بندی -در خودمختاری و خودگردانی جنبش ھای احتماعی –تواند برای دنیای بھتری  بینش تنھا می

  ... کند) پاسکالی

، پرسش )ایم آورده تر را در پایان نوشتار توضیح مفصل(این دو بینش ارائه دادیم  از که حال، بنا بر تعریف موجزی
، »پیشنھادی تزھای«اکبر گنجی قرابت بیشتری با بینش اولی ندارند؟ البته انتخاب عنوان " تزھای"آیا  این است که

 روحیاما، متأسفانه، . دومی است جوی ساز و پرسش سویی با بینش پرسش ھمای  گونه ی دھنده خود نشان
که به نام  ناپذیری رسشپو مطلق  احکامدارند؛ » جنبش«به " تزھا"که  نگاھیغالب است؛  " تزھا"که بر 
     ؟کنند باور و قیمومیت گرا نمی مرجع ای بینش گونه ، حکایت ازھمه... شوند صادر می جھانشمول مراجع

که ما ھیچگاه با جنبشی واحد، منسجم و  اند ھای اجتماعی، بدین گونه تا کنون خود را نشان داده واقعیت -
متفاوت، با شرکت اقشار و طبقات مختلف، با  ھای بشجنیکدست رو به رو نمی شویم، بلکه ھمواره با 

 در نتیجه، از جنبش به صورت جمع. متفاوت و حتا متضاد، مواجه ھستیمسو و گه  ھای گوناگون، گه ھم مضمون
  .خود را تعریف، تعیین و تبیین کرده و خواھند کرد، و تکوین در فرایند ایجاد یک،ھایی که ھر  باید سخن راند، جنبش

روشنفکر مصلح جامعه، تبیین احکامی بخشاً مطلق و بخشاً توسط از پیش،  »جنبش«ی ھا ن بنیادتعیی -
چند که از  ، ھر...را، ھنوز، نیافته و شکل نداده است خودجنبشی که ، که یگانه نیست »یجنبش«برای  مجھول

تاری و مخ خود روی خیرخواھی باشد که ھست، اما تالشی واھی است، جون از ورای مسیر طبیعی
 واحد و قالبی درھای چندگانه و بغرنج را  کوشد واقعیت ؛ جون بیھوده میگذرد می »ھا جنبش« ساماندھی خود



      .توضیح دھد تام و تمام

محصول تالش،  ھا، جنبش...  یکارھا راه ا وھ حل راه ساختارھا، ھا، برنامه ھا، بنیادھا، مضمون ھا، نظریه -
در فرایند بحث و  که ،یندھا  جنبش شرکت کنندگان آنی، آزاد و داوطلبانه ی جمعی، مشارکت ی فکر و مبارزه

و  ھا ، در نھادھا، مجمع...، فرایند ارتباط و برخورد و چالش عقاید و در روند ھمکوشی و ھمراھیشنود و گفت
  .شوند تعیین و تبیین می.. ھا آن جنبش ھای  و محمل ھا انجمن

چیست؟ این  )گیریم وام می بوردیومفھومی که از ) (٢٧(»نتقد ُکلکتیفروشنفکر م«و در این میان، نقش   -
برای تغییر وضع موجود ) ٢٨(اجتماعی یھا جنبش، ھمراھی و ھمکوشی با انتقادی -عملینقش، به باور بینش 
 نه به خاطر تعیین... است )ُکلکتیف(جمعی مشارکتمبارزه و  از طریق اجتماعی گری دخالتیا، در عبارتی دیگر، 
عمل ، تالش در جھتی که ھا ھمراه با آنبلکه ... ھا آن فراسویا ی ھا و آن جای به، ھا تکلیف برای جنبش

پراتیک دگرسازانه و تئوری : انجام پذیرد تغییر و دگرسازی اوضاع و شرایط، ھمراه و توأم با فکر انتقادگر
  !نسبت به خود) ھمزمانو ( ھمنسبت به بیرون از خود و  ھمانتقادگر، 

  

 --------------------  

  

. ایم انجام داده ھایی بحث ایم و مطالب مختلفی، در گذشته، نوشته، نام برده» بینش«و توضیح دو  تعریفدر 
با این حال و به عنوان  ).٢٩(میدھ را به آن نوشتارھا رجوع می مند ی عالقه برای شرح و تفصیل بیشتر، خواننده

، بازگو در خطوط اساسی و کلیھر یک از آن دو بینش را،  مفھومی یھا شاخصپایانی این نوشته،  ی نقطه
  .کنیم می

   

  گرا  باور و قیمومیت بینش مرجع

چه در شکل دینی و چه در شکل ( گونه خدایقیمومیت است و روی به  باور مرجعاست که  مسلطیبینش 
سیاسی چنین بینشی را،  – پایه و اساس فلسفی .دارد  ...»جنبش«، جامعه، »شھر«بر ") مدرن"و  سکوالرِ 

ارکان ). ٣٠(نھاد و بنا، افتتاح یادشاھپ–فیلسوف و شھری آرمانی  ، در نظریهجمھورینخست، افالطون، در 
، پیدا »سیاست«و  ی سیاسی به رغم تکامل و تطوری که در طول تاریخ فلسفه – ی او نظریه مفھومی اصلی

در تبیین این  .ھا مستقر و استوار است امروزی بر روی آن» موجود سیاست واقعاً «ھمواره پابرجایند و  - ندنک می
  .دھیم میبه دست  را تمیز و از ھر یک، تعریف کوتاھی ای پایه پنج مفھوم، »بینش«

، )شھر آرمان( سکوالرشو ھم در مفھوم مدرن و ) بھشت( اش دینی ، ھم در مفھوم اصلی)٣١(»رستگاری« -
از جور و ستم، از استثمار انسان از  مبراای »جامعه«، یا »شھر«، »دنیا«: دھد را می» یھایر«و » نجات« نوید روز

و  حقوقی از بی... عدالتی و بی از نابرابری.. طبقات و اختالفات طبقاتی از وجود.. .و امتیاز تبعیض  انسان، از
  ... از جنگ و نزاع ..قانونی بی

د از ایمان مذھبی یا اعتقاد ماتریالیستی به پروژه و دورنمای مشخص رستگاری بای). ٣٢(»باوری سرمشق« -
یا  فاضله ی مدینهاین دورنما، ھمان . تبدیل شود) اجتماعی -سیایسی( مادینیروی سیاسی درآید تا به 

و ساز و  ھا شاخصی  ، با ھمهیشھر آرمان  پارادیگمپس ). ٣٣(است) آسمانی یا زمینی( خدایی شھر
  . شود یا سرمشق در راه نیل به رستگاری تبدیل می تنھا افقبه   ...نا آشنایش ی آشنا وھا برگ



پدیدارھا  اندرباش، آیند بر نمی درون از... ھا بنیادیا  مبانی، تئوری انقالبی، پارادیگم). ٣۴(»انگاری برین« -
، علم یشھر آرمانرمشق س ،نجاترستگاری و ی  نظریه. اندمتعالی و رینبَ ، برونی بلکه ،ندنیست

از درون و » جنبش«. شوند می وارد.. »جنبش«، جامعه، »شھر«به درون ... ھمه، از برون، از خارج... بخش رھایی
از  برون ای ، به نیروی محرکهخارجییابد بلکه برای به حرکت درآمدن، به محرکی  ، تحرک نمیاندرخودبا نیروی 

  . نیاز دارد... فراسوی خود و ، ترافرازندهخود

. ، ھر کسی نیستپارادیگم آرمان شھریو  ی فاضله مدینه) ٣٧(یا معمار) ٣۶(آفریدگار). ٣۵(»ذاریگ یانبن« -
اما در مقامی یا ... »شھر«کسی است، البته، ار ھمان . نیست... »جنبش«، جامعه، »شھر«ھر کسی در درون 

این کس، البته خدا نیست، اما  ...»جنبش«، جامعه و »شھر«از  برونای  جایگاھی واال و بَرین، یعنی به گونه
» ذارگ بنیان«)... ٣٨(»شھر«خداست؛ به ھر حال، نردیک تر به خداست تا به  خویشاوندانبه خداست؛ از  نزدیک
  . است

» شھر«به درون ... یا» پادشاه -فیلسوف«را از طریق » دانش خدایی«و پارادیگم گذار کسی است که  بنیان
گذار، مدیریت شھر را، نه،  بنیان پس،. دپذیر تحقق ی فاضله مدینهھا،  آن و قیمومیت برد تا تحت ھدایت می
گذار این است  نقش تعالی بنیان .کند گذار میوا ... دیگراناین مھم را به او . گیرد به دست می ،خواھد و نه می
، برای مدیریت و ..را، از لحاظ اخالقی و معنوی» شھر«را پی ریزد، مدیران و مدبران  شھری آرمان یھا بنیادکه 

دیگر مھم آخری و ی  وظیفه.. را به آنان تفھیم کند کرد؟ باید  چهمھمتر از ھمه، ... ھدایت مردمان آماده سازد و
را که به مردم باید  دروغ بزرگ، آن off، با صدای »شھر«پادشاه یا رھبر  –گذار این است که درِ گوش فیلسوف  بنیان

  ).   ٣٩(کند پچ -گفت، پچ

). ۴١(برادرند و عضو یک خانواده آدمیان ھمه با ھم، عبارت از این است که دروغ بزرگو آن ). ۴٠(»انگییگ« -
فرارسیدن  ی ، نوید دھندهپارادیگم آرمان شھری. پس باید دست از اختالف، دودستگی و نفاق بین خود بردارند

 ،»یگانگی«پس ... است) شلوغ آشفته و واقعی در مقابل شھر( تعارض  آرام، منسجم، متحد و بی» شھر«
یا ... »تجانس«، »وحدت«، »اتحاد«ھای گوناگونی چون  با نام و نشان ،»گونی ھم«و » یک«تقدس ، »توحید«
  . ، قرار می گیردگرا قیمومیتباور و  مرجع» بینش«در مرکز ) ... واحد( »پرولتاریای«، )واحد( »ملت«

  

 » انتقادی -عملی «بینش 

به عبارت دیگر، . درگی میشکل  گرا باور و قیمومیت رجعمدر تقابل با بینش  ،)۴٢(»انتقادی -عملی«بینش 
، در طول تاریخ »انتقادی -عملی«چه، بینش . است »سیاست«آن بینش مسلط در ی نقد و نفی  حاصل و نتیجه

این بینش،  موضوع و علت وجودی. نبوده است غالبھیچ گاه  ،»سیاست واقعاً موجود«و در  سیاسی فلسفه
– تماعیجا گری دخالت«  دیگرھای  ھا و شیوه و کشف راه »واقعاً موجود تِ سیاس«، رد »سیاست نقد«
  .است» سیاسی 

تزھای اول، سوم و  مضمونی آن را از ھای که عنوان و برخی ایده -» انتقادی -عملی«در تعریف و توضیح بینش 
ایفا  ای نقش پایه اساسی زیر، سه مفھوم - )۴٣( ایم وام گرفنه ،ی فوئرباخ در باره تزھایییازدھم مارکس، در 

   .دکنن می

، »شھر« ی امور یی که برای ادارهھا ھا و طرح ھا، راه ھا، برنامه ھا، بنیاد نظریه). ۴۴(»بودی درون« -
، از درونبلکه از ... نه از ذھنیت مصلحان... تعالییسا و از جایگاھی بَرین ، نهشوند تعیین می... »جنبش«جامعه، 
، در ))۴٣(مارکس، تز سوم" تربیت کننده خود باید تربیت شود(" عمل تغییر اوضاع و شرایط توأم با تغییر خودفرایند 

  . دنآی بر می... میدان نقد و برخورد آرا و عقاید میان شرکت کنندکان در جنبش و به صورت جمعی



را اصل  »چندگانگی«یا  »گیبسیارگون«، »کار سیاسی«و  »سیاست« به گردِ   نگاه .)۴۵(»بسیارگونگی« -
 یدگرديسی، اصل شدن، اصل فعالیت اجتماع ، اصلاصل بودن ، اصل جنبش،»شھر«ل اصل واقعیت، اص ،یھست

تعدد . ندارد یواحد نیست، وحدانیت ،»بودی درون« ، جون نام دیگر»گیبسیارگون«. دھد قرار می ...خود و جامعه
است  یھائ یبود جمع تك. ست...ھا ، جنبشھا ، وضعیتھا یويژگ ،ھا ، نزدیکیھا دوریھا،  ھا، اختالف فرديت

، »گیبسیارگون«پذیرش اصل . ..ستھا یتمايزھا و ويژگ يا مشاركتتعاون  .نیستند شدن یكه قابل نمايندگ
  . است در بحران و رنج، در پیوند و ُگَسست یو شاد یآزاد یگذار به سو پذیرش

را دو  كه تضادی رانگا گرا و دوگانه مطلقک دیالكتی، در تقابل با »انتقادی -عملی«بینش ). ۴۶(»بغرنجی«  -
این  .پذیرد میو  شناسد می اش ی و چند سویگیبغرنجت را در واقعی ،پندارد سویه، دو سره، مطلق و منزه می

 ،ناھمسانی - محیط یھا گرا نسبت به محركه انگار و یكسان نگر، واحد سادهگرا،  مطلق بینش بر خالف -بینش 
این بینش، در نفی ) ۴٧(  گرین  چندجانبه. شناسد یت میرا به رسم آشفتگی نامسلمی، نا ایقانی، بحران و

 …شان شان، در شرایط و اوضاع و احوال عمومی و تاریخی و بافت ھا را در جامعیت پدیدار ،گرین  جانبه یك
و دخالت عوامل مختلف اقتصادی، فرھنگی، انسانی، دینی، محیط زیستی،  تاثیرات متقابل. دھد  نظر قرار می مد

  .آورد را به حساب می شان گون در ابعاد گونه... مللیال بین تاریخی، ملی و

) ۴٨(  باور  ذات »انتقادی -عملی«فوق، می گوییم که بینش ای  بدین ترتیب، با حرکت از سه مفھوم پایه
ین ه اب نیست )۴٩(ساز سیستم .شود مینقایل  ماھوییا  ذاتیخصلت  اجتماعی ھای اربرای پدید زیرا نیست،

سازد و در  مین، اصول جزمی و دكترین ناپذیر انعطاف ھای   یا ساختار  نسبی، سیستم یھا "حقیقت"معنا كه از 
بدین معنا  است، ایقانی  نااصل این بینش، پیرو . نمی بنددرا  عقیدهنتیجه راه ھر گونه اصالح، تجدید نظر و تغییر 

و بنا بر این  آزمون خطا از كار در آیند توانند در جریان عمل و پیشنھادی می یھا ھا، و طرح حل ھا، راه تئوریکه 
  .از آن...اند و نه انعكاسی ما از واقعیت یھا ما پنداشت یھا زیرا ایده …شوند باطل

و  )۵٠(یسازمان دھ -خود در اجتماعي گری دخالت به معنای پذیزش اصل ھای فوق پذیرش اصل ،سرانجام 
، انگاری برین، باوری سرمشق، ستگاریر یعنی» جودسیاست واقعاً مو« یاست كه مطلق ھا )۵١(یگردان  -خود

  .گذارد یكنار مرا  یگانگی وبنیادگذاری

  
  ٢٠٠۶اول سپتامبر  – ١٣٨۵  شھریور ده

  شیدان وثیق
  

  

  نوشت ھا و پی یادداشت
  

، در )٢٠٠۶زوییــه  ١١( ١٣٨۵تیـر  ٣٠ –اکبــر گنجـی  –" تحـول دموکراتیـک جنــبشتزھـای پییشـنھادی مبـانی " ) ١(
   .ھای اینترنتی سایت

، یا قراردادن، نھادن، گذاشتنبرآمده که به معنای  thêیا  theی  که از ریشه) thesis(واژه ای یونانی است ) thèse( زت ) ٢(
 .شـود مـی) نھـاده(بـرای بحـث و اسـتدالل، مطـرح  ،اصـلرا گویند که به مثابه  ای در فلسفه، قضیه. است کردن طرح

با حرکت از تعریف اصلی و یونانی آن نیز، مـی تـوان گفـت کـه . دیممضمونی را می فھمند که در متن آور" تز"امروزه، از 
  .  شده باشد، تز نیست نھادهکه موضوع جدیدی طرح نکند یا تزی که قبالً توسط دیگران " تزی"

ی  واژه. شـود ناشی مـی problêmaی یونانی  به کار می بریم که از واژه problématiqueرا برابر با  نگیزا مسأله ) ٣(
پـس، . تشکیل شده است) پرتاب کردنیا انداختن ( blê ی ریشه از و) ...دربرابر، مقابل، روبرو، جلو( proاز پبشوند اخیر 

یا بر سر راه مـا  و گیرد افتد، در برابر ما قرار می ، به معنای چیزی یا موضوعی است که جلوی پا میپُربلِماتیکیا پُربلِما 



اسـتفاده کـرده و  بـه کـرات از ایـن واژه مھای من در بحث. طلبد چالش با خود میدر نتیجه ما را به شود و  انداخته می
، بلکه در معنای اصـیل و اصـلی )درست باشد دتوان میکه  ای یا قضیه قضاوت( آن مفھوم کانتی درالبته نه  ،کنم می

 .اندیشـیدبایـد ای  چـاره آن از سـر راه، و برای برداشـتن گیرد اش یعنی مشکل و مانعی که روبروی ما قرار می یونانی
              . و حتا معمایی است بغرنجیگانه نیست بلکه چندگانه، چند سویه و  ،در ضمن ،ای که چاره

 rhêtôrو  آوری به معنای فن بالغت و زبان rhêtorikêی یونانی  واژه. بریم به کار می rhétorique را برابر با سخنوری ) ۴(
گیرد تـا  و بالغت مورد اھمیت قرار می پردازی ، کیفیت سخنrhétoriqueدر . است.. احتبه معنای سخنور، آموزگار فص

   .مضمون گفتار"حقیقت"کیفیت و 

. تاریخی ندارند ھای منظور این است که این گونه ساختارھای ذھنی ھیچ قرابتی با رویداد ھا و واقعیت: غیر تاریخی ) ۵(
  .مد نظر نیست historicismeای  باوری در این جا، ھیچ گونه تاریخ

 و طـی) ایـران چـپ ھـای سوسیالیسـت موقـتشـورای ( نو طرحینشریه در تر،  پیش .»موجود  واقعا سیاست« )۶(
  :نگاه کنید به. میا را مورد بحث و مطالعه قرار داده این موضوع، ھایی مقاله سلسله

            .۵١و  ۵٠، ۴٧، ۴۵، ۴۴  :یھا شماره. ١٣٨٠ -١٣٧٩سال پنجم، . »کسمارقرائتی از پرواگوراس و  در پرتونقِد سیاست «
  .   www.tarhino.com :نو طرحی اینترنتی سایت

  .میكن گو می ی آن را  بازاصل محورچھار  ،اجاین در 
  :عبارت است از» سیاست واقعاً موجود«

 »عمومی امر«ی آن چه كه  ای،  انحصاری و اختصاصی در  زمینه ی گفتار و  كرداری تخصصی ، حرفه حوزه -١
res publica  ــی ــت م ــان اس ــه ھمگ ــق ب ــد و متعل ــوزه. نامن ــی  ای ح ــاعی و نظم ــاری اجتم ــیم ك ــر تقس ــتوار ب اس

  .كنند در ذھنیت عمومی جلوه می »عقالنی«و  »طبیعی«كه به صورت   مراتبی  سلسله
بـا ) »الرسـكو«لـیكن  »خویی دین«چنان آغشته به  ین ھما بر بنا( »مسیحایی«یا » بخشانه نجات«گفتمانی  -٢
  .»حقیقت«و  »حق«مدعی انحصاری  .گرا ساز و مطلق  توھم .ی رستگاری بشر وعده
بنابراین در تقابـل بـا آن بیـنش و منشـی كـه . باور و ایقان ساز ساز، سیستم و منشی یكسونگر، یگانه  بینش -٣

  .دھد قرار می »مركز«را در  »ناایقانی«و » گانگی چند« ،»بغرنجی«
طلـب،  پس در نھایت و بالقوه آماده برای تبدیل شدن به روندی اقتـدار ،وف به دولت و قدرتنظر و عمل معط -۴

  .خواه گر و تمامت سلطه

را به ) »جنبش«مثالً (» پدیدار اجتماعی«منطور ما در این جا، آن نگاه، بینش و مناسباتی است که . Objet، ابژه )  ٧(
  .   گیرد می در اختیار خود، در نطر» شئی«یا » یچیز« مثابه

کیری و  نتیجه، رجوع کنید به بخش در این نوشته گذار بنیاندر مورد قضیه و معنای . Fondateurبرابر با  گذار بنیان ) ٨(
  ).٣۵(نوشت   پیبه و  بینش دو

  .٢و  ١، مقدمه؛ بند "...تزھای پییشنھادی" ) ٩(

  .کار می بریم به évolution, réformeرا برابر با  تحول ) ١٠(

  subjectif، تخیلی) ١١(

 énigmatique  ،problématique، معمایی) ١٢(

 .به کار می بریم و منظور گسست ساختاری است ruptureرا برابر با  ُگَسست )١٣(

  :اخالق نیکوماخوس، بویژه در )phronésis(» سنجیدگی«، مبحث ارسطو) ١۴(

  . ٢٢١- ٢١۵. ص -  b١١۴١تا   b١١۴٠ - ؛ ٧و  ۶، ۵؛  کتاب ششم، فصل ١٣٧٨تھران، طرح نو،  –دمحم حس لطفی   -

 Aristote, Ethique de nicomaque, traduit par Jean Voilquin, GF-Flammarion, 1965, Paris, L. VI, chap. 5,6,7  

Aristote, Ethique à nicomaque, traduit par J. Barthélemy Saint-Hilaire, Poche, 1992, Paris, L. VI, chap. 5     

 hasard، اتفاق) ١۵(

  .مورد نظر است historicisme باوری تاریخدر این جا، ) ١۶(

  ٢، بند "...تزھای پییشنھادی" )١٧(

عقیـده، رأی، ( doxaو  ) ضد، کنار، مخـالف( paraیونانی است که از دوعنصر  یا واژه: paradoxe) ناسازه( پاراُدکس )١٨(
امـا، . باشـدکسال، به موضوع یا چیزی گویند که خـالف عقایـد و افکـار عامـه پاراد. تشکیل شده است)) عمومی(افکار 

    .تناقضی دارد و با این تناقض ھمواره می زیید درخودامروزه و ما در اینجا، پارادکس را به پدیداری گوییم که 

  ١٧تا  ١١، بندھای "...تزھای پییشنھادی" )١٩(



  ):ترجمه ھا به زبان فرانسه( اند زیر، طرح شده ای پایه این مباحث، از جمله در تألیفات) ٢٠(
- Max Weber; L'Ethique protestante et l'esprit du capitalisme - trad.fr. J-P grossein-Gallimard - 2003 
- Carl Schmitt; Théologie politique - trad.fr. J.-L. Schlegel - Paris, Gallimard, 1988  
- Karl Löwith; Histoire et salut, Les présupposés théologiques de la philosophie de l'histoire;  

-   Trad. fr. par: M-C.Chaillot-Gillet; Sylvie Hurstel; J.F. Kervégan - Paris - Gallimard -1983 
- Hans Blumenberg, La légitimité des temps modernes, trad.fr.par: M. Sagnol, J.-L. Schlegel, D. Trierweiler, 
  Gallimard, Bibliothèque de philosophie, 2000. 
-Jean-Claude Monod; La querelle de la sécularisation de Hegel à Blumenberg;J. Vrin; 2002. 
- Olivier Tschannen; Les théories de la sécularisation, Librairie DROZ, Paris 1992. 

  ١١، بند "...تزھای پییشنھادی" )٢١(

   ١١، بند "...تزھای پییشنھادی" )٢٢(

  ١٣، بند "...تزھای پییشنھادی" )٢٣(

   .١٣٨۴  نشر اختران. ی الئیسیته و سكوالریسم چیست؟ و نقدی بر نظریه پردازی ھای ایرانی در باره الئیسیته -) ٢۴(
    ١٠٨،١٠٩،١١٠: طرحی نو  ،ی پریكلس  پروتاگوراس، آنتیگون و خطابه: نزد یونانیان »ی الئیك  مساله«فلسفی  -بر مبانی سیاسی تأملی -         
    ١٠٧، ١٠۶: طرحی نو -)١٩٠۵دسامبر  ٩( در فرانسه» جدایی دولت و كلیساھا«قانون  گردسال مینصدبه مناسبت : ھزار و نھصد و پنج -         
     ١١١: شیدان وثیق طرحی نو –امیر غالمی -ایران در مناسبت با جامعه یریزاسیون الئیسیته و سکوال  ی مکاتبه ای پیرامون مسأله -         

  ١٧تا  ١۵، بندھای "...تزھای پییشنھادی" )٢۵(

  visionیا  conception، برابر با بینش) ٢۶(

، نزد )intellectuel critique collectif( روشنفکر منتقد ُکلکتیف.. ، جمعی، اشتراکی، مشارکتیcollectif، ُکلکتیف) ٢٧(
شود که در عین حفظ استقالل اندیشه و   می  گفته  ...)نویسنده، جامعه شناس، فیلسوف(ی، به روشنفکربوردیو

گری  ، دخالتاجتماعی ھای  جنبش، از طریق مشارکت در جمعیو  ارگانیکبه صورت  ،)انتلکتوئلی(خودمختاری فکری
  . کند  اجتماعی می

 معنا و مفھوم این مقوله و پدیدار چون پراتیک ی در باره .  mouvements sociauxبا  ھای اجتماعی برابر جنبش) ٢٨(
ی  دربارهمن تحت عنوان  ی ، رحوع کنید به مقاله»جنبش اجتماعی«ی ھا مضمون و ویژگی سیاسی، –اجتماعی

  ١٣٨۴، سال نھم، ١٠٣، ١٠٢، ١٠١ شماره نو  طرحی، »جنبش گرایی«پدیدار 

  :، رجوع کنید به مقاالت منسیاست نقددر مورد مبحث ) ٢٩(
، ۴۵، ۴۴  :یھا شماره: طرحی نو. ١٣٨٠ -١٣٧٩سال پنجم، . »نقِد سیاست در پرتو قرائتی از پرواگوراس و مارکس«

  . ۵١و  ۵٠، ۴٧
. »پروتاگوراسی، ماکیاولی، اسپینوزا یی و  مارکسـی :فلسفه سیاسی گالسیک ازی گسست  چھار لحظه«

  . ٧٧، ٧۵، ٧٣، ٧٢، ٧٠، ۶۶، ۶٣ :یھا شماره. ١٣٨٢-١٣٨١شتم، ، سال ھفتم و ھطرحی نو

و  سیاسـی افالطـون فلسـفه ستون اصلی و بنیـادیناین مقوله :  philosophe-roi:  پادشاه –فیلسوف ) ٣٠(
 :دھد میرا تشکیل  »یدل شھراع«یا » شھر کمال« ی ی او در باره نظریه

یلسوفان پادشاه نشوند، یا کسانی که امروز عنوان شاه و زمامدار به خود ف] شھر –دولت [ ھا پولیستا زمانی که در «     
اند به راستی و به طور جدی دل به فلسفه نسپارند؛ تا زمانی که قدرت سیاسی و فلسفه در یک فاعل بـا ھـم  بسته

کـه وصـف  ولیسـیپپایان نخواھد رسید و ھرگـز  و به طور کلی بدبختی نوع بشر، به ھا پولیسبختی  بد... تومأ نشوند
  ). d-473( ۴٧٣، جمھوری» .ی عمل نخواھد پوشید ایم جامه کرده

ی فارسی در  ی مجدد متن با استفاده از  ترجمه  ترجمه. لطفی ، ترچمه دمحم حسن ٩۴٩، ص٣٨٢،جمھوری، افالطون
   .تطبیق با متن فرانسه صورت گرفته است

Platon, République, 382 e, tr. Baccou, Flammarion         

    salut, mision rédemtrice, rédemption با  برابررستگاری ) ٣١(

  .و به معنای نمونه یا ُمدل است )paradeigma(ی یونانی دارد  که ریشه paradigmeبا  برابرسرمشق )  ٣٢(

که بیش ) هسیاست مدیندر کتاب (برای شھر آرمانی خود به کار برده  فارابیاست که  اصطالحیفاضله  ی مدینه) ٣٣(
  .الطون اما با رنگ و لعاب اسالمیاف و کم بدلی است از شھر آرمانی

کـه  transcendance، ترافرازنده، تراگزرنده، استعالیی، برشونده، فراباشنده، برترین،  برابر با تعالییا متعالی، بَرین  ) ٣۴(
  ).گذر از باال(یعنی باال رفتن است  ascendere  و.. گذر، گذار  به معنای transپیشوند ی التینی است و از  واژه

  :افالطون می خوانیم جمھوریدر ) ٣۵(



بـه دسـت آنـان سـپرده شـود، چـه  پـولیسنخست باید توضیح دھیم که مراد ما از فیلسوفان، که می خواھیم زمام «       
ت حـواھیم کـرد کـه پس از آن که روشن شد فیلسوف کیست، به دفاع از خود خواھیم پرداخـت و ثابـ. کسانی ھستند

طبیعت گروھی از مردمان چنان است که به فلسفه و حکومت کردن در پولیس بپردازند در حـالی کـه گروھـی دیگـر بـه 
     ). a-474( ۴٧۴، جمھوری»  .اقتضای طبیعت خود باید کاری به فلسفه نداشته باشند و از زمامداران تبعیت کنند

از سوی  .پادشاه شدن را ندارند -دانند و بنا بر این لیاقت فیلسوف ه چیزی نمیاز یک سو کسانی ھستند که از فلسف«      
انـد کـه از ھـم اکنـون  اکـراه دارنـد و متقاعـد] پراتیـک[زدن به ھرگونه کار عملی  دیگر، فیلسوفانی ھستند که از دست

  . )bd-519( ۵١٩، جمھوری»   .بختی انتقال داده اند زندگی خود را به جزایر سعادت و خوش
انـد کـه  منظـور ھمـان ھـایی[گذاران پولیس ھستیم این است کـه ایـن فیلسـوفان  ی ما که بنیان پس وظیفه: گفتم«      

کنـیم تـا آن دانشـی را کـه بـاالترین ] anankè[را مجبـور ] کننـد بختی زنـدگی مـی اند در جزایر سعادت و خوش مدعی
پیونـدد،  نایل شوند و راھی را که به جھان روشنایی مـی» خوب«دیدار خوِد  دست آورند، یعنی به ھا نامیدیم به دانش

توفیق یافتند، نباید اجازه دھیم ھمان کاری را بکنند » خوب«دیدار  سر بردند و به ولی پس از آن که این راه را به. بپیمایند
  .کنند که امروز می

  چه کاری؟: پرسید     
نزد زندانیان و شریک شدن در غم و شادی  مان جا بمانند و از بازگشتن بهمرادم این است که نباید بگذاریم در ھ: گفتم     

  ). bd-519( ۵١٩، جمھوری »...آنان خودداری کنند

اولی . تفاوتی اساسی وجود دارد» پادشاه - فیلسوف«پولیس و » بنیان گذار«الزم به تأکید نیست که نزد افالطون، میان      
ی  ، وظیفه»گذار  بنیان« منویات معنویویشاوند خدایان است و دومی، تحت دست رسی داشته، خ» ایده«به عالَم 

  .آن به سعادت را بر عھده دارد راییجھدایت او  پولیسعملی اداره 

  démiurgeبرابر با آفریدگار ) ٣۶(

  architecteبرابر با معمار ) ٣٧(

، برای، فیلسوف،  ھوریجمدر برخی از آثارش، ار جمله در ، افالطونجایگاھی که .. گذار خویشاوند خدا بنیان) ٣٨(
ارتقـأ  "خـدایی"خویشـاوندی واالی تـا مـرز شـود، ایـن جماعـت را  مـیل ئـقا" گـذار بنیان"پادشاه و به ویژه  –فیلسوف 

   .دھد می

خواھـد اعـالم  ، زمزمه کنان، حقیقتی را می گوید که خود نمیoffی که در گوشی، با صدای گذار بنیان:  offصدای ) ٣٩(
این بحث نافذ را ما از کتاب با . غیر رسمی و غیر مستقیم، به کس دیگری می گوید تا او مطرح کندکند، ولی، به صورت 

  :)۴١نگاه کنید به پی نوشت ( ایم وام گرفته) قتل شبان(  Benny Lévyارزش 
Benny Lévy, Le meurtre du pasteur, Critique de la vision politique du monde, Berbard Grasset, 2002- page 46  

  uniformisme,univoque, unité, uniqueبرابر با یگانگی ) ۴٠(

و جایگـاه ھـر كـس در ) عادل شـھر(» كامل شھر«ھای  ، سقراط، پس از تعیین شاخصجمھوریدر پایان كتاب سوم ) ۴١(
 آورند و فشار میبا این كه مخاطبانش بر ا …ترسد می … دكن خواھد چیزی بگوید ولی جرات نمی می.. دكن تردید می …آن

  : كه حرفش را بزند
  . شود تو خود نیز جرات گفتن آن را نداری میمعلوم  -«
  .   اگر بگویم خواھی دید كه تردید من بی دلیل نیست - 
  ».مترس، بگو - 

اكنون از ضرورت ، »گونه به كلی با دروغ بیگانه است  و خدای طبیعت خدایی«: و سقراط كه پیشتر اعالم كرده بود
  .گوید سخن می» وغی بزرگدر«
ولی باید كاری كنیم كه آن را خود زمامداران راست پندارند یا  …اكنون وقت آن رسیده است كه دروغی بزرگ پیدا كنیم«

  ...الاقل شھروندان آن را باور كنند
تربیتی را كه باور كنند كه تمام تعلیم و  و سپس شھروندان دیگر یانباید كاری كنیم كه نخست صاحب منصبان و سپاھ…

اند و حقیقت امر این است  ایم و اثراتی كه این تعلیم و تربیت بر روی آنان گذاشته است، در خواب دیده ما به آنان داده
ی جانداران است  زمین كه مادر ھمه …اند كه تا كنون در شكم زمین جای داشته و در آن جا رشد كرده و تربیت یافته

زمینی را كه بر آن  ای كه به عھده دارند این است كه  اكنون وظیفه. شنایی آورده استآنان را زاییده و به دنیای رو
و دیگر شھروندان را چون برادران  و ھنگام ھجوم دشمن به دفاع از آن بپردازندی خود بدانند  ساكنند چون مادر و دایه

   ).از من است ھاكیدتأ(» .اند كه ھم چون آنان از شكم زمین مشترك بیرون آمده خود بنگرند
ی مجدد متن با استفاده از    ترجمه. لطفی  ، ترجمه دمحم حسن٩٩٣، ص۴١۴و   ٩۴٩، ص٣٨٢،جمھوریافالطون، 

   .ی فارسی در تطبیق با متن فرانسه صورت گرفته است ترجمه
       Platon, République, 414 c, tr. Baccou, Flammarion   

تزھای در این مفھوم را ما از مارکس، در . conception / vision pratque-critiqueبرابر با انتقادی  -بینش عملی) ۴٢(



معنا  )مترجم -است ھای تاکنونی منظور فوئرباخ و ماتریالبیست(از این روست که او : "... ایم ، وام گرفتهفوئرباخ ی باره
 )تز اول."(فھمد  میرا ن pratique - critique» انتقادی –عملی «، فعالیت »انقالبی«ومفھوم فعالیت 

  :آمده استدر سومین تز ) ۴٢(
منظور ماركس در این جا ماتریالیسم ایدئالیستی نوع ( دكترین ماتریالیستی تغییر اوضاع و شرایط و تعلیم و تربیت«     

تربیت باید  خود نیز نندهک تربیتو   كنند میھا تغییر  شرایط توسط انسان كه اوضاع و دكن می فراموش) فوئرباخی است
بخشی را باال برده، مافوق بخش دیگر قرار  -  دكن میاز این روست كه این دكترین جامعه را به دو بخش تقسیم . شود
   .)تاكید از من است( ».دھد می

پراتیک انقالبـی قابـل  ی مثابهتنھا به  autochangementدگرسازی -تقارن تغییر اوضاع و شرایط با فعالیت بشری یا خود«    
   ».گردد  ست و از لحاظ عقالنی قابل فھم  میدرک ا

Karl Marx, Thèses sur Feuerbach, Œuvres choisies, page 8, édition du progrès     
Georges Labica, Karl Marx Les thèses sur Feuerbach, page 20,1987, PUF        

  immanenceبرابر با  بودی درون) ۴۴(

  : Toni Negri ی ، رجوع کنید به مقالهmultitudeمعنا و مفھوم  ی در باره. multitude, pluralitéا برابر ب بسیارگونگی) ۴۵(
   ۶٨،  طرحی نو شماره »بسیار گونه«از  به سوي يك تعريف ھستي شناسانه«

  complexe, complexité, pensée complexeبرابر با  ی بغرنج بغرنج، بغرنجی، اندیشه) ۴۶(

  unilatéral: در مقابل یکجانبه گری multilatéral، برابر یگر چندجانبه) ۴٧(

   essentialismeبرابر با ذات باور ) ۴٨(

   systématique, systémisme: سیستم ساز یا سیستمانه) ۴٩(

   auto-organisation برابر باحود سازماندھی ) ۵٠(

  autogestion برابر باحود گردان ) ۵١(
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