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 رهایی سیاست   به یاری  فلسفه

 

در  محیطی زیستصادی، اجتماعی، سیاسی و اقت  های و نابسامانی  ی بحران سابقه چندی است که در پی رشِد بی

موجودیت رزیم  مستقیم با نشانه رفتن ،ایران، اعتراضات و مبارزات مردمی در اشکال مختلف و در سراسر کشور

بحران روابط ایران با هیئت حاکمه کنونی ایاالت متحده آمریکا، فشارهای . اند رو به گسترش نهاده ،جمهوری اسالمی

ای شرایط  گونهبه ... شمار و ساختاری نظام حکام ایران در حل مشکالت بی بست و بن آن، ناتوانی اقتصادِی ناشی از

هایی چون کدام  ، بار ِدگر و با شدتی بیشتر، پرسششکنندهدر این اوضاع . اند کرده مفراهرا  رژیمپاشیدگی و فروپاشی 

که به طور  های رنگارنگ پوزیسیوناز سوی ا... ؟جایگزینکدام بَدیِل  کدام براندازی؟ ؟یمبارزات بابی تشکلسیاست؟ کدام 

  .شوند کنند، مطرح می گذشته فکر و عمل میفرسوده  های چهارچوبدر  هنوزعمده 

گونه طرح  بدین، مسأله شناسند خواه می سیستمی و رهایی خود را ضد ،چون ما که، هایی در چنین شرایطی، نزد آن

که ناگزیر در گسست از  ورزی، از سیاست یاست و کار سیاسی، با چه دریافتیشود که با چه درک و بینشی از س می

؟ کردعمل   رزیمی رفت و در میدان سیاستهای اجتماعی ضد  گیرد، باید به پیشواز جنبش می تفکر و عمل سنتی قرار 

شی دیگر از سیاست، حداقل در تواند برای تبیین بین می ، ی رهایی ویژه فلسفه ، و بهر نگارنده، فلسفهدر این راه، به باو

ویژه در شرایط  ، به با سیاست رهاییاین چفت و بستِ فلسفه با سیاستی از نوع ِدگر، . آن، به یاری ما آید ریزی پایه

 . دهد تشکیل میدر این جا را ما حساس کنونی ایران، موضوع اصلی گفتار 

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

 فراهمدر نظریه و عمل « سیاست»توان امکانی برای ارائه تعریفی دیگر از  تنها به کمک فلسفه میر این باوریم که ما ب

در تئوری و « ورزی  سیاست»و « سیاست»بحران ساختاری و تاریخی توان  تنها از راه فلسفه میبدین معنا که . کرد

در میان  این وضعیتاز  احتمالی برای برون رفتِ  را هایی ها و پاسخ ای قرار داد و پرسش نقد ریشهپراتیک را مورد تأمل و 

تاریخی سنتی و سیاسی  ی در این جا رویکرد فلسفی از برای باز بینی، نقد و نفی مبانی و مفاهیم اندیشه. گذارد

که امروزه « وجودسیاست واقعاً م»در برابر  «خواهانه رهایی سیاست»هدف که راه را برای تبیین  با این انگیزه و. است

، هموار است شده داری آغشته و جداناپذیر گرایی، اقتدارطلبی و روابط سرمایه گری، دولت بیش از گذشته با سلطه

 .سازد

ها و پیامدهای گاه  ، در ناکامی(چنین در ایران و هم)ی بیستم در جهان  های سده چپ تاریخی و انقالب تجارب

، ضرورت بازبینی و ارایه بینشی دیگر خیزند میطلب بر  دولتی، توتالیتر و قدرت  یاستاز س فراگیرانه، که شان بارِ  عهجفا

این . کنند مطرح میهای سنتی و منسوخ گذشته را به بارز ترین شکلی  از سیاست در گسست واقعی از دریافت

 :توان برشمرد میامروز خورده را به روشنی  شکست های آزمونی نمونه

 راه با هم ،و توتالیتر گر، سرکوبگر سلطه، پلیسیگیری مطلق دولت و حزبی  روسیه، که به قدرت 9191انقالب اکتبر  -

 .انجامد می بار اسف ینتایج با، دولتیبار در شکل  این ،داری استمرار روابط سرمایه

 ی وی از تجربهدر راستای پیر بیشترهای آزادیبخش، که  ، چون انقالب چین و جنبشنیز در این سده های دیگر انقالب -

فرجامی چون جایگزینی به طور عمده ، پذیرند انجام میمارکسیسمی مبتذل و یا  دولتیانقالب و سوسیالیسم 

 .ندارند دیگرای  با سلطه ای  سلطه

 9531انقالب  ،ناسیونالیستی  های ارتجاعی یا های عربی تحت رهبری وع انقالبهای جهان سومی از ن تجربه انقالب -

آمریکای التینی،  " سوسیالیسمِ "، «بهار عربی»های اخیر، تجربه  و در سال ساالری اسالمی رقراری سلطه دینایران با ب

حتا ، «سیاست»ی بحران ساحتاری  دهنده گوناگون، نشان اشکالیهمه، در ... در سرتاسر دنیا« های میدانی جنبش»و 

های انقالبِی  ها و جنبش ب انقال. باشند ادی جامعه و جهان، میدر تغییر بنیبرانداز آن،  از نوع رادیکال و سیستم متأسفانه
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، دولتی قدرت تسخیرشوند و یا، در صورت پیروزی و  ای یا با شکست مواجه می  از آن به گونه پسی بیستم و  سده

این  ودیو وچ علت پیدایش ، آن  زنند که نابودیِ  ای می ستم و سلطهسیستم  و تحکیم تقویت حتادست به بازتولید و 

 . ه استداد را تشکیل می ها ها و جنبش انقالب

شرکت در جنبش  ازخود در خارج و داخل کشور،  هده ینفعالیت سیاسی چند تجاربنگارنده این سطور، با حرکت از 

 تا 9111های  سال خارج از کشور در در کنفدراسیون دانشجویان و محصلین ایرانی جنبش در و فرانسه 9191ی  مه

 چپ پرولتاریاییسازمان فرانسوی  چون ،مائوئیسیتی، فرانسوی و ایرانی - های چپ کمونیستی سازماندر فعالیت 

شورای  و( 9111 -9111) ایران حزب رنجبران، (9111دهه ) ایران اتحاد مبارزه در راه ایجاد حزب طبقه کارگر  ،(9111)

توان از درون  سیاسی را نمی ی سیده است که اندیشهر بندی جمعبه این ... امروزتا  ایران های چپ موقت سوسیالیست

از  خارج ازتواند  تنها می دگردیسیاین . تغییر داد، دگرگون ساخت آن  یعنی در چهارچوب مرزهای نظری و عملیِ 

 .فلسفی انجام پذیرد  سازی راه فلسفه و مفهوم، یعنی از «سیاست»

« سیاست» مندی توان ما را در ارزیابی از ، از امر سیاستخواه یییگر، رهاتبیین معنا و تعریفی د برایسیاسی  ی تجربه

 .شماریم را در زیر برمی ها که خطوط کلی آن واداشتهبه طرح مالحظاتی « ورزی سیاست»و 

در جهان ماندن با حقوقِی آن،  -، یعنی در چهارچوب اقتصادی«سیاست» از درون، از درون اندیشه و عمل سیاسی -7

، دموکراسی، 8 ، حاکمیت7مفاهیم آن چون دولت بدوِن نقد و نوسازیِ  و با به کاربستن ،آن تنگناهای آن، ایدئولوژی و

را از « سیاست»توان  نمی، ، مالکیت، کار و غیره6، بازار5رأیی ، افکار عمومی، هم4، حقوق، مردم، ملت5نمایندگی

بسا در مواردی  چهو  ،باالهای  و تمام مقوله تام این مهم نیاز به بازبینی و نقدِ . نوسازی کرداساس تغییر داد، 

کنیم، از  تأکید می دوباره که گفتیم و ای به گونه، نیز این امر. دارد نوینمفاهیمی دیگر و  ایجادها و  آن کامل گذاردن کنار

 ی تغییربرا مفهومیآالت و ابزار  به تنهایی فاقد« سیاست» خود   زیرا که ،آید برون تواند نمی «سیاست»جهان  دلِ 

است فلسفه  گرفتن از یاریورزی و با  سیاست و سیاست بسته جهاناز « گرفتن فاصله»تنها با . باشد می خود بنیادین

 .زد ها آن و ژرف جدی دست به نقد توان میکه 

ین از رود، باید بنابرا چپ یا راست به کار می یورزی از نوع دیگر، در گسست با آنی که امروزه از سو برای سیاست -8 

 پس .به صورتی دیگر و متفاوت آن را اندیشه کردشد،  «خارج»شود  ای که امروزه درک و اجرا می به گونه« سیاست»

، ای دیگر پراتیک کرد به گونهزمان باید  هم. متفاوت از اندیشه سیاسی کالسیک الزم است، دیگر از نوع ای اندیشه

ای  به گونه سرانجام باید .راتیک سیاسی سنتی و مرسوم کنونی، متفاوت از پالزم است پس پراتیکی از نوع دیگر

  .تاکنونیحزبی های  الزم است، متفاوت از سازماندهی دیگر یاز نوع سازماندهی مبارزه پس، متشکل شددیگر 

ا از و گسستِ رادیکال از آن تنه( «سیوسالیسم واقعاً موجود»به سیاق فرمول )« سیاست واقعاً موجود»نقد رادیکاِل  -9

میسر نیست  تئوریو این در . پذیر است امکان خواه ای رهایی ، از راه اندیشهطور اساسی نوین و انتقادی راه تأملی به

 تنها » ،آلَن بَدیو به قولانتقادی که،  و ای ویژه، خاص های مفهومی اندیشه فلسفی، یعنی اندیشه سالح کارُبردمگر با 

 ست که نیست، بلکه در جستجوی آنی نبودهاست  پذیر امکان و وجود دارد، اندیشه کردن به آن چه که هست پی در

چنین که باشد،  میما ، و این یکی دیگر از مالحظات نظری افزودباید البته در این جا . «استممکن  نا و نداردوجود 

نیست، زیرا که ما  یسرم نیز ای از راه به کارگیری هر فلسفه («ناممکنات»اندیشه کردن به ) یاقدامی در پهنه فلسف

 .هستیم رو به رومتفاوت و متضاد  یهای فلسفهبا وجود  فلسفه نداریم، هر چند انتقادی و رادیکال باشد، بلکه یکتنها 

فلسفه سیاسی  یک، ما نیاز به آگامبنجورجو  از با وام گیری ،این است که ، مالحظه دیگرنکته باالی  در ادامه -4

، بخش تئولوژیک، مسیحایی، نجاتکه از آواتارهای  ای کنیم، فلسفه افزودهدر همین راستا، . ریمدا خودی   شایستِه زمانه

 که در درازای تاریخ آنیبا  داریم که یخواه رهایی ی  فلسفهنیاز به . مبرا باشددینی، مذهبی، استبدادی و توتالیتر 

هگلی،  گر یک روح سلطهاو تا به امروز با گذر از  کدموکراتی  ضد نگاهیعنی از زمان افالطون و  -فلسفه و از دیر باز 

چنان  روایی کرده و هم فرمان ، همواره(تئولوژی) الهیاتآغشته به ای  ، اما فلسفهبه نام فلسفه -و غیره  ستیمارکسی

در  آگامبن بازهم به قول ،امروزه ،خوانیم و باید از سرگیریم می ای را که فرا فلسفهاما . مقابله نماید ،کند می قدرقدرتینیز 

  :، و این جای بسی امیدواری استباشد با موانع کمتری رو به رو میاش،  ی سیاسیها یادداشت

داری در  سرمایه- های دموکراتیک دولت  پرده آشکار و بی  کمونیست شوروی و سلطه حزب فروپاشی» 

سفه سیاسی شایسته زمان مقیاس جهانی دو مانع ایدئولوژیکی بزرگ و اصلی که با هر گونه نوسازی فل



این دو مانع عبارت بودند از استالینیسم از یکسو و . دارند کرد را از سر راه بر می ما مقابله می

اندیشه، برای نخستین بار امروزه، در برابر  .گرا از سوی دیگر گرا و حقوق خواهی دولت ترقی

از سر گیرِی آزاد  راهِ  .گیرد ممکنی قرار می ی  بدون هیچ توهم و هیچ بهانه ای که پیشاروی خود دارد هوظیف

 «.هموار شده است ی ما های زمانه متناسب با چالش و مستقل فلسفه سیاسیِ 

 (تأکیدات از من است) .1(ی سیاست ها در باره یادداشتو  ها فرجامبدون  ها وسیلهآگامبن، جورجو ) 

 . کنیم بررسی می کوتاهیمالحظات باال را به 

رمان مشکالت شهرِ ی د او که چاره. شود فه در سیاست، برای نخستین بار با افالطون آغاز میگری فلس دخالت 

را افالطون « ی سیاسی فلسفه»ی سیاسی یا  فلسفه در خدمت اندیشه. جوید خود را  در فلسفیدن می  نابساماِن زمان

های پیاپی و همواره آلوده به فساد و  ومتدر زمانی که او از حک. کند در چهار صِد پیش از میالد در یونان اختراع می

د نرس به قدرت می به تناوب که هایی گروه  سیاست ،در زمانی که از دید او. امید شده است سخت نا آتنعدالتی در  بی

ن یبینم ا بدین سان است که می: گوید آیا افالطون نمی. پردازد می« تکرار همان»آورد، به  وجود نمی   تغییری در اوضاع به

در مدت کوتاهی همان رزیم سیاسی سابق را دوباره  [رسند به قدرت می هستند که  هایی منظور او آن]ها  انسان

یعنی شود که سیاست تنها فرزانه شهر  زمانی ابداع می ،توان گفت فلسفه سیاسی، در حقیقت می ؟آورند وجود می به

، محکوم اعتقادی به خدایان بیگمراه کردن جوانان و  حکم به ،به نوشیدن جام زهر است، استاد افالطون ، کهرا سقراط

خیانت و ، اکنون، آزرده از در سر داشت داری خوب حکومتو  ورزی سیاست سودایافالطونی که در جوانی . کند می

 هربه تشخیص توان  به شکرانه آن میآورد که  ای می «اندیشه»، یعنی به فلسفه راستین، روی به «سیاست» جنایتِ 

 (.2نامه هفتم - ها نامه -افالطون ) .باشد می و راست در امور خصوصی عادالنه و یاکه در امور شهر  پرداخت چه آن

به فلسفه از برای اندیشه کردن بر  آوردن رویو در نتیجه « موجود واقعاً سیاست »از  گردانی زدگی و روی بدین سان، دل

ورزی و سرانجام برای تبیین سیاستی ِدگر در نظریه و عمل با  سیاست و سیاست تنگناهای بنیادینها و  نارسایی

 در یونان باستان دارد، که در نتیجه بحران آن داری و -شهرشهر،  این همه ریشه در آغاز پیدایش... نگاهی فلسفی

 .آورد راه خود می سیاسی را به هم فلسفیدنِ ضرورت 

تالش برای تبیین موجود به فلسفه و از فلسفه به  واقعاً سِت در این مسیر بغرنج و پر پیچ و خِم رفت و آمد از سیا

نقد ها را زیر عنوان واحد  توان آن شوند که می هایی فراوان طرح می ها و پروبلماتیک ، پرسش(خواه رهایی)سیاستی ِدگر 

فلسفه  ویژه در گستره های اساسی فلسفی، به در ابتدای کار، متن. بندی کرد رده 3 ی رهایش سیاست و مسأله

خطسیر  یکدر این میان، بیش از همه . گیرند سیاسی، زمینه و موضوع تفکر و تأمل برای بازاندیشی سیاست قرار می

 اطیانرسق اپیش با ی من، ، به دیدهمسیر فلسفی این. گیرد قرار می ما اصلی و بررسی توجه مورد ویژه فلسفی  

و  یافالطون که فلسفی غالب خالف جریاندر ، و اپیکور( وراسویژه پروتاگ به)سوفسطائیان ، (دموکریت و هراکلیت)

، چون دو متفکر جمهوریت و دموکراتیسم الئیک، اسپینوزا و ماکیاول دربرگرفتن باو شود  آغاز می ،است ییارسطو سپس

 ...دیگرها و ، بنیامینآرنت، مارکس، نیچه چونمتفکران منتقدی  و سپس خود،درون پر تنازع در  و در عین حالآزاد 

دیگر از  ای پاره سرانجامو  ...بدیو و ، آلتوسر دریدا، فوکو، نانسی، رانسیرچون دولوز 9191ا فرانسوی پس فیلسوفان

  .شود شامل میرا ... ژیژِکچون آگامبن، نِگری، متفکران معاصر 

باز )دانیم که نخستین بار افالطون  می. آید  به کمک ما می 71(راه فرعی، تغییر مسیر)« انحراف»، مقوله فلسفِی  در این جا

کند  او طرح می. راند سخن می« تغییر مسیر»از راه مستقیم و دست زدن به یک " انحراف"از ضرورت  فایدوندر !( هم او

و این امر  داریمم عقالنی روح از محسوسات به عالَ « تغییر جهت نگاه»که برای فلسفیدن به معنای واقعی کلمه نیاز به 

( فیلسوف به یونانی است عام که تعریف)کشف جوهر و حقیقت « دار دوست»تواند انجام دهد که  سی میرا تنها ک

. بپردازد  بیند دوری کند و به شناخت ماهیتِ چیزها را می قضایا ظاهر تنها که( Doxaُدکسا )باشد، یعنی از افکار عمومی 

تغییر مسیر نگاه به سوی هستِی وجود : کند طرح می ی دیگربه شکل ؟دآن چیست که فلسفه نامنهمین را هایدگر در )

د و از عبارت رَ بَ  ، به کار مینامه هفتمرا افالطون در جایی دیگر، در « انحراف»ایده (. ماندن و در انتظار فراخوان او

نویسد که با  او می. کند دور نیست، استفاده می« تغییر مسیر»، که از 77(خارج شدن از موضوع)« روی حاشیه»

، بهترین علم از این راه است که رسید و انسان خدایییعنی « فیلسوفی»توان به مقام  است که می« روی حاشیه»



، به بیانی کند می« فلسفه» تبدیل به دانشی که در جستجوی خوب چون تکلیفی برای هر موجود است، خود رایعنی 

  . 78کند شناخت حقیقی و خدایی میتبدیل به خود را دیگر، 

او در مورد  یکآریستوکرات ی نه برای دفاع از نظریه ،را آوردیم« روی حاشیه»و « انحراف» افالطونی دو مقولهین جا، در ا

که  بابتباشد، بلکه از این  و مورد قبول ما نیز نمی نیست اکنونجایگاه و نقش فیلسوف و فلسفیدن که موضوع بحث ما 

از  سیاست برای بازگشت بهفلسفه است و رویکرد به خارج شدن از سیخود، یعنی  تزخواستیم برای  می

و تبیین سیاستی ِدگر نیاز « سیاست»برای نقد  .تأکید ورزیم« سیاست»از  گرفتن فاصله نقشاهمیت  بر، نوعی د گر

در این  .باشد میفلسفه  داریم که «انحراف»راه  پیش گرفتنمرسوم و  ورزیِ  و سیاست سیاست واگذاشتناصلی به 

 سیاسی دموکراتیک سوفسطایی ی فلسفه ،یکی: کنند خداد بزرگ فلسفی نقش مهمی در بحث ما ایفا میمیان دو ر

« سیاست»و ساختارشکنی  ،9191ی  مه پسا فرانسویِ فلسفه ویژه  معاصر، به   فلسفه ،و دیگری باستان در یونان

 .آنتوسط 

-دموکراسی و شهرحقیقت، انسان، افالطون بر سر  ها و میان آن جدالسوفسطائیان و  تأمل در فلسفهبه باور نگارنده، 

ی را تشکیل ناپذیر اجتناب ای اساسی و مرحله ِدگر، به سیاستِ  جویی راه برای داری، هم برای فلسفیدن و هم 

 ماهیت در رابطه بان بنیادی یهای ها و پروبلماتیک اند که پرسشرس سوفسطائی به ما یاری می« انحراف»درک . دهند می

پاسخ یا ، نیستیقینی در کار  چون،  چه بسا بتوانیم با این هدف که. طرح کنیم همه جادر « سیاست» اختاریس بحران

ت به سوی یک فرارفتن از سیاس راهِ  نظری و عملی از دیدتوان  چگونه می: پیدا کنیمی پرسش چنینبرای هایی را  پاسخ

را هموار کرد؟ بشری خواه سیاست رهایی

، است که دموکرات بزرگ یونانی فیلسوف -این سوفیست ،79ا حرکت از خوانشی ممکن از پروتاگورسب ،به طور مشخص

آن چه که در  .نامیم میخواهانه از سیاست  بینش رهایی گرآغاز ماگذارد که ی توان دست روی آن می ،نگارندهبه باور 

با تکیه بر دو اصل  ، و ایندهد ه دست میب کلمه به معنای واقعی و جوهرینِ « سیاست»و تعریفی از  تبیینعین حال 

  : است اساسی بیان شده توسط پروتاگوراس

چون امر اختصاصِی « سیاست»در برابر  [شهر -، دولت Polis] پولیسچون مشارکت همه در امور « سیاست» -9

:یا چند تن یک

هر آدمی باید ... استدر میان جویی برای بهترین سیاست  راه که بحثِ  زمانی... این چنین است، سقراط،" 

چه در غیر  – نمایدشرکت  [ورزی سیاستکار سیاسی، ]امر واال  نهر کس باید در ایبتواند سخن گوید، زیرا 

.74" دنخواهد بو در میان خبری ها پولیساین صورت از 

:روا جهان و مطلق، خداییواحد، حقیقت برابر در هر چیز، در متضاد « دو گفتمان»وجود  -2

  . 75" کند وجود دارند که یکی دیگری را رد می یاستداللبیان ر چیز، دو در مورد ه" 

در آغاز پیدایش فلسفه « رخداد سوفسطایی»ی  معنای حقیقی سیاست را با مطالعه بازبینیِ  بدین سان،پس ما 

ای  سفهفل. دهیم انجام می داردتوجه گی و مستقیم همگان بدون نمایند مشارکتِ که بر  خواهی دموکراسی سیاسیِ 

. گیرد قرار می (افالطون) صاحبِ تنها حقیقت مطلق فرهیختهِ  چندیا  یکیگانگی و اقتدار فلسفه در تقابل با  که

و  ورزی در سیاست همه و هر کس برابرانه مشارکتسو  از یک که است زیرا در زمان خود بدیع و انقالبیکه ای  فلسفه

 تضاد و چندگانگی پذیرشبر  یعنی ی گوناگونها و استداللها  گفتمان وجود بر از سوی دیگر وکند  را طرح میی امور  اداره

 و بنیاد کانونرا در  مشارکت همگان و پلورالیسمیعنی ورزد و این دو اصل  تأکید می گرایی خواهی و تمامیت و نه وحدت

  .دهد قرار میخود  بینی جهان

حقیقی و مفهوم  ی معنا در باره :شوند مطرح می یدیگر اساسیِ  های پرسش ،9191 پسا با فلسفه فرانسویِ اما 

از نگاه فلسفی  این همه. از آن 76نیدر مسیر ساختارشک و «نقد سیاست»زیر عنوان  ،«گرایی دولت»در برابر  سیاست

آن چیست که سیاست » از جمله پرسشِ  .و غیره ماکیاول، اسپینوزا، مارکس، نیچهآغاز فلسفه، به و با بازگشت به 

، 9111در سال  نامای به همین  بَدیو، در جزوه آلَن. شود طرح می «توان سیاست را اندیشید؟ چگونه می»و یا  «نامند؟

چنین ...  Événementرخداد  و Pariبندی  هایی چون شرط با استفاده از مقوله« سیاست»دریافت فلسفی خود را از 

  :دهدمی توضیح



با این و   داد بندی با ارجاع به رخ گری در شرط ، دخالت[در تعریف بدیوسیاستِ ِدگر ]سیاست  ی هسته »

به حساب « یک»را به لحاظ ساختاری « دو»و  نهفته است« گردِ »، «همان» زیر پوشش که  فرضیه است

این  و آن .ها یا یک اصل بنیادین آغازین فرضیه  ِی اما ممکن نیست مگر تحتِ فرضیهگر این دخالت. اند آورده

اند قوام و تداوم بخشید، که سیاست  انسجامی گونی و نا گر گونه به رخدادهایی که بیانتوان  اصل که می

در آن جا که  توان می، که عدالت بخش گوهرین سوژه است و رود از بین نرفته و نمیتوسط اقتصاد 

یابد،  های ایجابی گسترش می دهد و پیوند اجتماعی در بین فردیت گسست از دولت روی می

 .ر رخدادها را ردیابی و دریافت کردنتیجه و اث

دهد سیاسی  سیاسی را با تفسیری که از آن به دست می  -  بندی یک وضعیت پیشا گری در شرط دخالت

را « دو»، «یک»گری، در برابر ساختار  دخالتاین . سازد رخداد در این جاست که خود را می. کند می

. ای است گری فاضالنه و برنامه زی خالف دخالتپس چی[. «شود یک به دو تقسیم می»] دهد قرار می

آن چه که تصور شده  ی کند بلکه در باره ی چه باید کرد اظهار نظر نمی گری در باره این دخالت

روی است  پس زیرا در عملِ  دارددهنده  سازنده و تشکیلنقشی این آینده پیشین . دهد است نظر می

گر و هم در مورد  دخالت ی ازد، هم در مورد فرضیهس سازد یا نمی که اندیشه خود را آشکار می

  «.گران مستقیم در اوضاع و احوال مشخص بازی

 (.تأکیدات از من استی  همه. ) (71توان سیاست را اندیشید؟ می آیابدیو،  اَلَن)  

خود از  دریافتدر همین راستا، به بعد،  9191ژاک رانسیر، یکی دیگر از نمایندگان اصلی فلسفه فرانسوی دهه 

 : کند بازگو میچنین را سیاست از در گسست از تعریف عمومی و مرسوم   یاست رهاییس

با حرکت از این مفهوم من تالش . است[ Émancipation[ ]رهایش]مفهوم اصلی برای من همانا رهایی  »

یی بود که اما پیش از هر چیز، این مفهوم رها. ام مفاهیم سیاست و دموکراسی را بازاندیشی کنم کرده

هایی بود که طبق معمول  کرد، چون مستلزم به زیر سؤال بردن ضدیت ایفاکننده  نزد من نقشی تعیین

، امر سیاست را علیه امر اجتماعی و یا امر خصوصی را نمونهبه طور . کشند برای سیاست حد و مرز می

  . دهند در مقابل امر عمومی قرار می

های  تان را در حالی اعالم کنید که سیستم توزیع جایگاه ما توانائیِ ش کهخواهی در این است  قلب رهایی

ی آنانی اعالم  ی عادی همه تان را چون هر نماینده شود، و این تواناییِ  اجتماعی آن را برای شما منکر می

روایِی سیاست را بنیاد  ای از جهان خواهی ایده رهایی. شود شان انکار می سان شما قابلیت کنید که به

سازی، یعنی فرایند برون  همسان نهد، نه چون اجرای قانونی مشترک بین افراد بلکه چون فرایند نا می

در ها،  ها و گفتنی رفتن، با توسل به هتک حرز، از موقعیتی احساسی، از جایگاهی در ساماِن دیدنی

دموکراسی را چون سازی من توانستم  همسان نابا آغازیدن از این . ها ها و زمان جریان توزیع مکان

دموکراسی چون . مورد بررسی مجدد قرار دهم[ sans-parts] سهمان  بی[ قدرت  ]مندی   توان

 « .نیستند  ی هیچ گروهی، کارکردی  یا مهارتی ویژه مندی  کسانی که نماینده توان

 (.یدات از من استتأک. )( 72...َابانسور، نانسی و رانسیرگفت و گو با : تأکیدات دموکراتیکژاک رانسیر در )

باید  منبه باور ، شود خواه معاصر ختم می فالسفه رهایی بهاز سوفسطائیان که   خطسیر فلسفی بر ،در عین حال

به )چیزها  گریِ  زمانی که او به طور اساسی پرسش .، افزوددارد در برو مشکالتی که ی مسائل  دیگر را نیز، با همهیها

و یا   شناخت، تعریف عملِ چون نه و این گرداند،  ی هستی برمی در باره کردن دیشهو ان تأملرا به ( طور مشخص فلسفی

دهد، چون فراخوان هستی که  که انسان به خود می( و چه بسا عملی، پراتیک؟)بلکه چون آمادگی فکری  مراقبه

اش، چون عمل  یندیاحتمالی و پیشا ،آن قی بودنادر نابهنگامی و اتف، باشد Événement رخداد ای تواند گونه می

در این جا،  .(خوانند؟ فلسفه  چیست آن چه -هادیگر... )نیستتخریب به معنای  تنهاکه  (ساختارشکن) «شکن ساخت»

، برای پاسخ به چیستی سیاست در جوهر «سیاست»دریافت دیگری از معنای واقعی تبیین برای  ی رامفاهیمتوان  می

در یعنی به دست آورد، کرده  تعریفآن گونه که همیشه خود را « سیاست»با  در تقابلی رادیکال و اش نوبنیاد و اصلی

وضع  گرایی، مدیریت   نمایندگی، نهاد، قانون اساسی، دولتقدرت حاکمه، حاکمیت،  چون «سیاست» برابر

قرار  Étantهستنده  بنیادِ را در  (شهر-دولت)  Polis،هایدگرآیا . ، استراتژی و تاکتیک، پلیس، حقوق، احزابحاضر

متفاوت از سیاست چون معنایی  ،دهد به دست نمی ی معنای دیگر سیاست جا آیا تأملی در باره آندهد؟ و از  نمی



( site)ی در جایگاهخود را در این بینش،  Polis؟ آیا حکومتی اموریا  و استراتژ ،دولتمرد با در رابطه استچیزی که 

رسد، به سوی ما  تواند فرا که می دهد؟ رخدای قرار نمی ( هستی) خدادرمکان یا میدان در و در عین حال  پلورالیستی

 ، آمادگی، تدارک، توانائیِ مراقبتکه رخدادی نشده،  بینی و پیش نابهنگامرخدادی ، برآیدظهور کند، ما  روی  پیشِ آید،  

 برایتوان  نمی آیارا  این همه و .آن رفتن به پیشوازبرای پذیرش آن و  از ...خواند می فراطلبد،  میما را  و عملینظری 

آوریم  فرازی دیگر از هایدگر می باره، ؟ در اینبه کار ُبرد تغییر آن چه که هست یا هستنده تغییرِ  سیاستِ  تبیین فلسفیِ 

 :دهد به دست می آن با دریافت غالب عمومی از ناسازگاریدر « سیاست»که به باور ما نگاهی دیگر از 

-جا ها به سوی مناطق مختلف هستنده نیست، بلکه بر سر بنیاد و مکان آن هرا ی همهع بر سر وموض »

را اغلب به شهر یا  پولیس. Polis پولیسیعنی  ها ی راه چهارراه همه بر سر، هستِن خود انسان است  

مرجحاً به معنی  پولیس. کند این ترجمه معنی کلمه را به طور کامل افاده نمی. کنند شهر ترجمه می دولت

 چون آن در آن و هم[ das Da-sein]جایی  آن یی است که هستیِ «جا آن»به معنی آن . ان استمک

آن  برایو  ی آن از سرچشمهو  در آنیی است که «جا آن»آن مکاِن تاریخی و آن  پولیس. مند است تاریخ

ا، شاعران، ه خدایان، معابد، روحانیون، سورها، بازی. [die Geschichte geschieht] دهد تاریخ رخ می

شیوخ، انجمن خلق و ارتش و نیروی دریایی به این مکان و قلمرو تاریخ تعلق  متفکران، پادشاه، شورای

آن چه سیاسی است، نه به این دلیل است که این  تعلق دارند، پولیس اگر این ها همه به . دارند

 «.دولتیامور  یا استراتژ وگیرند با یک دولتمرد، یک  ها همه در رابطه قرار می

 (تأکیدات از من است) (73بر متافیزیک درآمدیدگر، در یمارتین ها)

  

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

 

« سیاستی ِدگر»ی  کاوش در زمینهبا  اش    ی فلسفه سیاسی و رابطه زمینه در مواضعی چندکنیم  کوشش می پایان در 

 .را در میان گذاریم ییها پروبلماتیککرده و مطرح 

 :اند شده  مبدل« سیاست»ناپذیر از  خود، امروزه، به دو بینش متضاد و آشتی دو فلسفه متقابل، در سیر تکامل تاریخی

خدا، طبقه، نخبگان،  فیلسوف یا خطیب، ناجی، حاکم، ،چند تنخاص،  ،«یک» یکی آنی است که سیاست را امر

، نام دیگر قدرت، حکومت، دولت« سیاست»در این بینش، . شمارد ولت و حزب مید آوانگارد، برگزیدگان، نمایندگان،

، مذهب، مسیحاباوری خواهی، تمامیت ،گرایی بستن، اقتدارگرایی، مطلق کردن، جمع بکی نمایندگی، ، حقیقت،سلطه

 از دیر بازهمواره  نامیم که می« سیاسِت واقعاً موجود»این آنی است که ما . شود می به هر شکلی ...مهدویت و غیره
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