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 چکیده

های مامتدی مورد  ترین مسائیل که در ارتباط اب مفهوم دولت در طول قرن یکی از همم .1
را ابید در نسبت میان مس ئهل تربیت و   پردازان س یاست بوده برریس فیلسوفان و نظریه

پردازی درابره  نظریه  گاه اولیه به یک عبارت، گره کهای  س یاست جس تجو کرد. مس ئهل
و هنوز امهیّت زایدی را در پرداخنت به دولت و مسائل   بودهس یاست در یوانن ابس تان 

 که هر پرسشی از چیس یت دولت، س یاست دهد؛ ات جایی خود اختصاص می مربوط به آ ن به

کنند، پرسشی است درابره کیفیات مربوط به تربیت  و مفاهمیی که این دو اب خود اجیاب می
ی از سلهه س یایس نسبت مس تقمیی تر، هر شلک در یک جامعه س یایس. ای به بیان روشن

موزیش موجود در یک جامعه گری دولت در فرآ یندهای آ   اب ادعاهای مربوط به دخالت
چننی نسبیت که س یاست  را اب توضیحی درابره چیس یت س یاست و مه ِی خود مقاهل ادارد. م

کرد. بعد  میکند آ غاز خواه ترین موضوعات خودش برقرار می عنوان اصیل اب هر کدام از ما به
انم جامعت در ورای   ات توضیاا ی درابره چووگوی ش ل گرفنت چیزی بهمیکن از آ ن سعی می

اند و  حنوی خوداگویخته گرد مه آ مده عنوان یک بسرت متش ل از مردماین که به دولت، به
دار کردن این ابمه بودگی خوداگویخته در راس تای  گری س یاست در هجت ماجرای دخالت

ترین   که چرا تربیت را ابید همممیده نشان می حاکامن ارائه دمه. در خبش پاایینژه فراخواین وی
عامل توجیه کننده اشاکل خمتلف اقتدار س یایس و عامیل اسایس در ادعاهای 

آ ورد. برای آ غاز اکر ابید این مس ئهل  حساب  دولت در زندگی روزمره مردم به ی گرانه دخالت
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از نظر نویس نده این نوش تار، نسبیت مشخص میان  که میقرار ده جمددرا مورد اتکید 
های  ای درابب ریشه واقع مهالعه س یاست و تربیت وجود دارد که مهالعه در آ ن در

 گریی مفهوم س یاست در یک جامعت خواهد بود.  ش ل

 . گری، زیست هجان تربیت، س یاست، جامعت، دخالت: ها واژه لکید
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 مقدمه

توان برقرار  بیت میان س یاست و مس ئهل تربیت میس یاست چیست و چه نس 

رمغ ظاهرشان، اب مسائیل پیچیده مهراه هستند  هایی از این دست به کرد؟ سوال

گر اندیشه و فلسفه س یایس  ها پژوهش رسد هرابر پرداخنت به آ ن نظر می که به

معنای یک نظام آ موزیش اب مرزهای  جایی فراتر از عمل س یایس، به را به

دهد. جایی فراتر از مطالعات  ادعای یقیین تعینی شده سو  می مشخص و

های کیفی درابره رفتارهای از  س یایس رصف درابره هنادهای س یایس ای برریس

رسد که پرسش از س یاست بیش  نظر می طور به پیش س یایس انمیده شده. این

 گریی آ ن ای در فرآ یندهای شلک پرسش از چیس یت جامعه، مطالعه ،از هر چزی

عباریت  عنوان نقطه آ غازی برای مطالعه ابشد. به به ،و پژوهش درابره انسان

مه تنیده های از روابط ب تر پرسش از چیس یت س یاست، پرسش از مجموعه دقیق

معنا خبش یدن به هجان  ،که در اکر شلک دادن به مناس بایت مربوط به ؛است

هایی از معنا جس تجو  های س یایس را ابید در نظام عبارت هبرت، کنش هستند. به

از در کنار مه  ،خبشی به اشاکل گوانگون شلکی ادعای هجت کرد که هر کدام به

ست از یک هس یت اجامتعی و اشاکل ا عبارت دیگر پرسشی بودن دارند. ای به

این مس ئهل پذیرفته شود،  گاهخمتلف اب مه بودن اعضای حارض در آ ن.  هر 

عه درابره س یاست و امر س یایس مس ئهل تربیت در مرکز هر شلکی از مطال

ها  ای از آ موزش ست از مجموعها ابید قرار داده شود. دراین نگاه، تربیت عبارت

گونه شلک خایص از مناس بات  برای دروین کردن اشاکیل از مواهجه اب هجان، آ ن

ها در  کند. این روایت هایی از چیس یت هجان را توجیه می متناسب اب روایت

اعضای یک ابمه بودگی  ای برای در هجان بودنِ  ی اجامتعیها هنایت فراخواین

هستند. س یاست در معنای مورد نظر نویس نده، یک دعوت به عضویت 

که از درون آ ن هجان هببسرتی، برای کنش  ،است در یک افق معنایی ویژه

های یک الگوی معناخبش به هجان، که درون آ ن انسان  براسان ابیس ته ،کردن

 شوند.   معناخبش تبدیل میو هجان به چزیهایی
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ات نسبت  ،اب عنایت به این توضیح است که در این مقاهل سعی خوامه کرد

که بتواند این  ؛مشخیص بنی تعریفی از س یاست و فهمی از تربیت ارائه دمه

که  دهد،ادعاها را پوشش دهد. امیدوارم این تعاریف بتواند، در هنایت، نشان 

چطور در یک زندگی س یایس، چزیها به برای ما و برای دیگران تبدیل 

چطور به جراین زندگی روزمره  ،دیگری بودن-ما و برای-شوند و این برای می

منظور مفاهمیی از هورسل، فوکو، اکرل  رای اینکند. ب هرکدام از ما نفوذ می

ها  شاید به اعتبار آ ن گریم ات خدمت می امشیت، الاکن و اندیشمنداین دیگر را به

 رواییت درابره امهّیت س یاست در تبدیل هجان به چزیی که هست ارائه بدمه. 

 چیس یت س یاست و امر س یایس

 اکرل امشیت

نوواژه «امر س یایس»
1

خدمت گرفته  آ اکدمیک به پردازان نظریهایست که توسط 

ای بس یار ختصیص که گرچه امروزه توسط شامر زایدی از  شده است. واژه

های  حیت در جدیدترین ویرایش ؛گرید های س یایس مورد اس تفاده قرار می نظریه

شاید  ((Hauptmann, 2004لغت انمه انگلییس آ کسفورد نزی وجود ندارد. 

های اس تفاده از این واژه را بشود در اکر اکرل امشیت فیلسوف و  اولنی منونه

طور مشخص  کند ات به که امشیت سعی میجایی ؛دان آ ملاین مشاهده کردقو ح

ِی دیگری به دولت  آ ن چزیی که فراتر از هر حوزه ی به تعینی کردن حمدوده

 ،مشخص کند. به این اعتبار، امر س یایس، مشخص کننده ،اختصاص دارد را

 گرید.  حوزه اختصایص س یاست و دولت را در بر می

 «مفهوم دولت بر مفهوم امر س یایس داللت دارد» امشیت عبارت خود به

های ممکن از  بندی ی صورت مهه» در واقع برای او.(94: 1342)امشیت، 

امر »دولت)ماشنی ای اورگانیسم، فرد ای هناد، جامعه ای جامعت( تهنا در پرتوی 

م درس یت فهمیده نشود غریقابل فه معنا دارند و اگر جوهر این مفهوم به «س یایس

                                                                                                    
1- Neologism 



 134  ...س یایس امر ؛دولت و پایدای س یاست،

 

 .(Giacomo, 2000خواهند شد )

یک ی  ئهاار  یکند ات براسان این فهم از امر س یایس و برپایه امشیت ت ش می

چیس یت کیفیّات مربوط به  ،«دوست ـ دمشن»ش ناخایت از رابطه  بنیان هس یت

برای  دوست ـ دمشنش نایس الهیایت  امری س یایس را مشخص کند. هس یت

امشیت، راهگشای فهمیدن اس تفاده خاص او از امر س یایس در ارتباط اب 

ای که بر اسان آ ن امشیت کرارًا اتکید کرده  ش نایس دولت بوده است. هس یت

وجه ممزی دوست ـ دمشنمتایز »است که 
1
مهواره وی امر س یایس است. اما  

ی اکم  س یایس بر این مس ئهل ارصار داش ته است که چننی متایزی ابید به شلک

 (Mufe, 1993).«های اقتصادی ای اخ یق ترس می شود و نه بر بنیان

در س یاست  دوست ـ دمشنمبتین بر  ش نایسِ امشیت اب یک هس یت نزد

تهنا درجایی اماکن  ،رسد که برای امشیت دولت نظر می طور به این ؛امی مواجه

که  ؛داش ته ابشدوجود  دوست ـ دمشن یِ وجود دارد که یک برابر هناد انضامم

ِی جغرافیایی حارض ابش ند اب ایشان وارد  ای از مردم ساکن در یک حمدوده عده

 ،شان به یک دولت اجیاد کرده است ای که تعلق نربدی براسان هویت س یایس

 مبارزه کنند. 

های خود  فلسفه در مقابل دیدگاه ترین گروه معارو که اس تاد آ ملاینِ  شاید همم

که دولت را  ؛ِی دولت بوده ابش ند های لیربالیس یت درابره نظرگاهدیده است،  می

کردن  مفهومی فاقد جوهر و یک رشکت سهامی اقتصادی که برای حل به

معض ت و مسائل موجود درون خود و در هجان بریون از خود، از قواعد 

مهنی مس ئهل است  کند تقلیل داده بودند. ابعنایت به بیعیت میت اقتصادی ابزار 

دمشن، امشیت ـ  دوست ه در مهنی خبش و پس از تبینی چیس یت برابر هنادِ ک

های لیربالیس یت  چالش کش یدن نظریه کند ات موضع خود را اب به سعی می

معنای س یایس آ ن مشخص کند. امشیت  و نزاع به دوست ـ دمشنی  درابره

اند:  بر قانوین بودن اتکید کرده ،ها بیش از حد لیربال»مدعی است که 

                                                                                                    
1- Differentia Specifica 
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ایفته ابش ند، ت یش  وضوح سازمان جس تجوی آ هنا برای نظامی از قوانیین که به

دمشن رصفًا »که برای او  ( درحایلایبهیوده برای احرتاز از تصممی س یایس بود. )

: 1342)امشیت،  «یک رقیب ای طرف درگریی در معنای عام نیست

سطه وا به «اماکن مهیشه حارض نربد»بلکه خصمی معومی است که ؛(16

 آ ید.  حضور او پدید می

در ارتباط اب امر س یایس در نظریه دولت   ترین مس ئهل از اینجاست که همم

ای که امروزه پیوند مشخیص اب  کند. مس ئهل خودش را منااین می ،امشیت

ِی دولت برقرار کرده  های درابره پردازینظریهرئالیسم س یایس در مطالعات و 

تهنا دولت حقیقًا ، س یایسر مفهوم امر د»گریی.  ِی تصممی مس ئهل ؛است

رو مرشوعیت الزم برای اختاذ  ِی وحدتو از این مه کنندهاتواند فر  س یایس می

 :Norris, 2005) «ِی اول ابید گرفته شود ابشد ی که در در درجهتصممی

896). 
اب امهیت ای  ِی امشیت مس ئهل گریی در اندیشهِی تصممی و امهیت تصممی مس ئهل

رصاحت  اش به ِی الهیات س یایس که در ابتدای رساهل اتجایی ؛است بس یار

)امشیت، « گرید حامک کیس است که درابب اس تثنا تصممی می» نویسد می

امشیت مطالب  نزدِی مفهوم اس تثنا  بدون اینکه خبواهمی درابره .(94: 1341

بینمی که پیوند مس تقمیی بنی دولت، اس تثناو اصل  بیشرتی را بیان کنمی، می

گریی  تصممی ،توان گفت که می . ات جاییوجود داردامشیت  نزدگریی  تصممی

مه پیوس ته است. من هدولت و امراس تثنا را ب ست که هس یتِ ا ای واسطه

جا این ادعا را مطرح کمن که ذات دولت و امر س یایس برای  ع مقندم در این

 ؛واهد بودواقعیت خن از این ادعایی دور ؛گریی هنفته است امشیت در تصممی

ای از  منونهدر حبث از تصممی س یایس...، دولت در مقام » بینمی که وقیت می

گریی دارد معریف شده  موجودی س یایس که در رشایط نزاع اماکن تصممی

 .(:896Norris, 2005)«است

احامتل مهیشه »ِی  چننی مطرح شدن مس ئهل و مه دوست ـ دمشنبرابرهناد  

ِی مفهوم امر  که در خبش چهارم رساهل «علیه دمشین واقعی ،واقعی نربدِ  حارضِ 
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ارتباط فکری و اتثریپذیری مس تقمی  ؛گرید مورد برریس قرار می ،س یایس

تبعیت  امشیت به»کند.  را منااین می -فیلسوف انگلییس- امشیت از اتمس هابز

از هابز نزاع و س تزیه
1

 ،جنگ ؛داند امر س یایس می را عنرص اصیلِ 

هدف،
2

و حیت حمتوای واقعیِ  غایت
3

مهواره عنوان اماکین  س یاست نیست. اما به

ی انسان را  اسایس معل و اندیشه یشلک که به9فرض راهربیست پیی ،حارض

 :W. Gray, 2007)کند تعینی و بنابراین رفتاری منحرصًا س یایس را خلق می

180). 

هایی  پس از مطرح شدن حبث قیقاد ،امشیت نزدگریی حبث درابب تصممی

نظر او مشخص  به ؛شود مطرح می نزدویدمشن ـ  ی برابرهناد دوست درابره

شود. اگرچه ممکن است  ی دولت گذاش ته می کردن دمشن، اختصاصًا برعهده

های مذهیب، اقتصادی، اخ یق و فرهنگی منابعی برای انرژی دادن به  گروه

تهنا دولت است که حق و مرشوعیت اما این  ؛تعینی این برابرهناد ابش ند

ِی مسائل مربوط به تعینی دمشن را دارد. امشیت ات جایی  گریی درابره تصممی

حیت اگر یک گروه مذهیب از این اقبال برخوردار  ،رود که ادعا کند پیش می

اش را  طور مس تقمی در تعینی دمشن ایفای نقش کند هویت مذهیب که به ،شد

را نزی نه  آ ن گروهی س یایس و معلِ  ،را پس از آ ن داده و ابید آ ندست از 

 عنوان معیل مذهیب ای اخ یق، بلکه معیل س یایس در نظر بگریمی.  به

گریی امشیتامهیتتصممی
1

بیان  به ؛کند را اب وضوح بیشرتی برای خماطبش روشن می

مهواره  ؛موجودیت س یایس، اگر چننی موجودییت وجود داش ته ابشد»او

گریی  به این مفهوم که تصممی ؛ست و مهواره حامک استدییت اسایس او موج

ِی رشایط حبراین، حیت اگر اس تثنایئ ابشد، ابید مهیشه در اختیار او  درابره

مفهوم »تر برای اکرل امشیت  بیان دقیق به. (61: 1342)امشیت،  «ابشد

                                                                                                    
1- Conflict 
2- Aim 
3- The Very Content of 
4- Leading 

 اتکید از من است.  ـ1
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پرسش از . (61: 1342)امشیت، « دولت بر مفهوم امرس یایس داللت دارد. 

ی  پرسش درابره ؛ی آ غاز دولت است ر س یایس،  پرسش از حلظهچیس یت ام

ی هوییت است که هرکدام از  کننده مرزهای دولت در مقام قدرت هنایی، تعینی

شومی. درواقع  اعتبار تعلق داشنت به آ ن، به موجودي معنادار تبدیل می ما، به

د فهمی از شو  هرکدام از ما در مقام موجودی که می  این تهنا دولت است که به

ی  مهه»کند. برای امشیت  هس یت را اعطا میآ ن داشت، اماکن 

های ممکن از دولت )ماشنی ای اورگانیسم، فرد ای هناد، جامعه ای  بندی صورت

معنا دارند و اگر جوهر این مفهوم « امر س یایس»جامعت( تهنا در پرتوی 

 .(Giacomo, 200: 1577)« درس یت فهمیده نشود غرِیقابل فهم خواهند شد به

ی امر س یایس بر یک  سد که برای امشیت، جوهرهر  نظر می طور به این

بنیان گذاش ته شده است؛  ،ِی غری از ما«آ هنا»و « ما»آ نتاگونیسم عیین میان 

که  ،آ نتگونیسمی که براسان آ ن، دولت تهنا در جایی اماکن وجود داشنت دارد

ای از  که عده وجود داش ته ابشد؛ جایی دمشن ـ  دوست یک برابرهناد انضاممی 

ی دیگر وارد  ا ی جغرافیایی، حارض ابش ند اب عده مردم ساکن در یک حمدوده

ي در دولت بودنشان برایشان  واسطه ی هویت شوند؛ هویيت که به نربدی برپایه

ی آ غاِز به هس یت  است. در واقع، ذات امر س یایس، و حلظه مه شده افر 

خبش است. این  گذاری هویت دولت، مهراه اب یک انمانم  درآ مدن چزیی به

پذیر در یک  گذاری، هرکدام از اعضای یک دولت را به چزیی فهم انم

ی جان  کند. این تهنا دولت است که حق مطالبه ی س یایس تبدیل می مطالعه

گرید  ترتیب، دولت در مقام موجودی قرار می اعضای خودش را دارد و بدین

دهد. درواقع این دولت است که اب در اختیار  ش معنا میکه به زندگی اعضای

ی جان، به چیس یت زندگی اعضایش معنایی مشخص  قرار گرفنت حق مطالبه

ی دولت امشیت بناممی، هر  عنوان نظریه دهد. در چزیی که ممکن است به می

مند ابش ید شهروند، یک رسابز وضعیت اس تثناست؛ هعضو، ای اگر ع ق

های  ي وفادارای ی جانش مهه بل فراخواین دولت برای مطالبهرسابزی که درمقا

اش را رها کرده و به مبارزه برای حفظ  اجامتعی، مذهیب، اخ یق و س یایس
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متایز »ترتیب  پردازد که معنای زندگیش را از او گرفته است. بدین می« متامییت»

ست، متایز های س یایس را بتوان به آ ن فرواک ی س یایس که اعامل و انگزیه ویژه

این یک تعریف در مقام معیار و نه یک تعریف  ؛میان دوست و دمشن است

 (. 1342)امشیت، « دهد دست ما می جامع ای یک نشانگر حمتوای بنیادین به

ش ناخیت دولت برای امشیت اماکِن مهواره  ی هس یت مایه بنیان امرس یایس و بن

بودن برای هر کدام  ست برای دفاع از هوییت که درون دولتا حارض نزاعی

ترتیب درون یک دولت، ما اب چزیی به امس  وجود آ ورده است. بدین از ما به

ای از دوس تان هستند که درون یک  این تهنا مجموعه ؛مواجه نیستمی ،شهروند

در کنار یکدیگر  ؛است وجود آ ورده  ی نظمی که حامک به دولت و در سایه

ای از زندگی اجامتعی  الق صلح، زمینهکنند. دولت امشییت در مقام خ زندگی می

خبشد.  آ ورد که به هس یت هرکدام از اعضایش معنایی س یایس می وجود می را به

عنوان دوس تان در یک  امی که به هایی رصفًا س یایس مواجه در اینجا ما اب انسان

کنند. هیچ شلکی از تعلقات  ی فراگری و در کنار یکدیگر، زندگی می«ما»

تواند رقییب برای حق حامک در تعینی چیس یت اعضای این گروِه خبش، که ب  هویت

های دیین،  شود. گروه ی دولت امشییت پذیرفته منی در نظریه ،دوس یت ابشد

اقتصادی، فرهنگی و هر گروه دیگری که ممکن است در یک جامعه فعال 

ای به این حق اسایس حامک در طلب  ابش ند، تهنا ات جایی وجود دارند که خدشه

نداش ته  ،دهد را تشکیل می« ما»ن یکی از دیگران، در دفاع از لکییت که جا

(، صلحی برای Pacis Defensor) صلحدر اینجا حامکیت مدافع »ابشد. 

( زمیین Pacis Creatorمست خدا، نیست بلکه خالق صلحي )ابزگشت به

که قََدرقدرت  است. طبق نظر هابز، قدرت دولت ویژگی الهیی دارد، ات جایی

(. این قدرقدریت برای خلق کردن نظم Hellenbroich, 2006واهد بود )خ

خواهی است که در رِسِشتشان رشور  عنوان موجودات زایده ها به میان انسان

  هستند.

ی چیس یت ای کیس یت  گریی درابره در هنایت این تهنا دولت است که حق تصممی

چننی این تهنا دولت است که  مه ؛داردرا  دمشن ـ  دوست دمشن، در برابرهناد 
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شهروندان برای وارد شدن به نربد اب دمشن، که نربدی  جانِ  تواند طلِب  می

واقعی و طبیعی است را داش ته ابشد. به این اعتبار، دولت حامک است، چرا 

تر بر روی  اعتبار انمی که پیش گریی به تصممی ؛گریی دارد که حق تصممی

عنوان دمشن گذارده است.  ی س یایس به ایفته انهای سازم گروهی از موجودیت

س یاست تهنا ات جایی وجود دارد که دمشناین در بریون از دولت و درست 

شان حارض  مانند دولت، وجود داش ته ابش ند که برای حفظ حق حامکیت

ي روابط  ي س یاست حوزه ابش ند وارد جنگی واقعی شوند. به این معنا حوزه

 ایست که از حامکیت برخوردارند.  ایفته مانهای ساز  موجود میان لکیت

خشیص و مبارزات اقتصادی ای مذهیب را،  های میان کند ات نزاع امشیت سعی می

از  ،برخوردار نیستند دمشن ـ  دوست که از توان تعینی برابرهناد  ات جایی

نگه دارد؛ اگرچه او اماکن تأ ثریگذاری این حوزه و حیت  دورس یاست 

دمشن بر  ـ   یدن به مقامی که بتوانند در تعینی برابرهناد دوستشان در رس   توفیق

داند. البته اب این توضیح که هرابر هرکدام  را ممکن می ،دیگران برتری پیدا کنند

برخوردار شد، از  دمشن ـ  دوست ها از اقبایل برای تعینی برابرهناد  از این گروه

هایی  صادی، فرهنگی ای گروهعنوان گروهی مذهیب، اقت حالیت که پیش از آ ن به

شود.  از این دست داشت خارج شده و به یک گروه س یایس تبدیل می

 ـ  دوست ش نایس  ترتیب و در ارتباط اب س یاست، ما اب شلکی از هس یت بدین

که حیثیت امر س یایس و هس یت دولت به آ ن بس تگی پیدا  ،امی مواجه دمشن

 کند.  می

ـ دمشین -گری  یس در بسرت یک س تزیهجوهر امر س یا ،امشیت نزددر هنایت 

 ،عبارت دیگر بنیان امر س یایس برای امشیت ای به ؛عیین هنفته است

ست که حق ا ها به دوست و دمشن است و دولت آ ن هنادی بندی آ دم تقس می

را دارد.  ي چیس یت این دمشن و اع م جنگ احامتیل علیه آ ن تصممی گرفنت درابره

جنگ یک اماکن واقعی مهیشه حارض  ،ای امشیتطور ابید بگویمی که بر  مهنی

گریی شلکی از الهیات س یایس ابشد که اب  است. این شاید آ غازگر شلک

سکوالر کردن مفاهمی موجود در الهیات مس یحی، حامکییت مطلق و الهیی را 
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الی  کند؛ حامکییت که مرشوعیتش را نه در آ سامن ای البه برای دولت فرامه می

« ما»یل، بلکه از یک واقعیت انضاممی که در بریون از تفاسری ممکن از ان 

ی غری از ما را در بر  «اهنآ  »ی از دمشن، که مجموعه ؛گرید قرار گرفته است می

 ، ما را از میان بردارند.  که حارضند در یک نربد واقعی ؛گرید می

ها ابشد که در دولت امشیت، هیچ شلکی از مقاومت  شاید براسان مهنی

هر دولیت فرمویل »در نظر امشیت .قابل قبول نیست« مشن داخیلد»دربرابر 

شدید، خواه م می، آ شاکرا .. خواه ؛آ ورد برای اع م یک دمشن داخیل فرامه می

(، خواه Explusion(، اخراج )Ostracismراین) ای تلوحیی، خواه برون

هدف  ؛حمکومیت، حمرومیت که در هر قانون خایص مشخص گش ته است

(. در اینجا ما اب 11: 1342امشیت، «)مهواره یکی است، اع م یک دمشن

ای امشیت،  در دموکرایس توده ؛شومی مواجه منی مفهوم لیربایل شهروند

شوند ات از متامییت که  بس یج می« دمشنان داخیل ای خاریج»علیه « دوس تان»

رزه کنند. دمشن یک مبا ،خطر افتد امنیت آ هنا در قبال هتامج آ هنا ممکن است به

انم  مفهوم حارض در داخل و خارج از مرزهای دولت است و چزیی به

 شهروند وجود ندارد. 

؛ ی دولت امشیت چزیی مربوط به س یاست خاریج است در نظریه  تکرثگرایی

 ،های مبارزه ای از تکنیک واقعیت دارد که س یاست مجموعه از وقوع پیش

های متخامص است. در واقع، این در  مداران دولت جنگو در میان س یاست

که  ممکن است چزیی به امس س یاست، ات جایی کهست ا  یک هجان چندقطیب

تر موجودیت  بیان دقیق هایی متخامص وجود دارند، قابل تصور ابشد. به دولت

آ ن مهزیس یت اب موجودیت س یایس   س یایس، وجود واقعی یک دمشن و از پِس 

 کهمعین است  که دولیت وجود دارد، بدین زماین گرید. ات فرض می دیگر را پیش

(. در هنایت 11: 1342)امشیت،  مهواره بیش از یک دولت در هجان هست

وقف نربد برای پریوز شدن بر دمشنان داخیل و  ،جامعه در نگاه امشیت

است. اش و اگر رضورت اجیاب کند، انبود کردن آ ن دمشنان شده  خاریج

 ,Hellenbroichوجود آ مده است ) دولت به که هناد  برای این هدف است
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2006: 25). 

را به اندیده «های لیربایل نگرش»هایش،  های زایدی از نوش ته امشیت در خبش

کند. انتقادات او از دموکرایِس لیربال،  انگاشنت و حذف امر س یایس مهتم می

 جدید از دموکرایس را در هجان نظریههای نظری الزم برای پیدایش یک  زمینه

اش  که اب انم شانتال موفه و مهاکر علمی ای نظریهاست.  وجود آ ورد  معارص به

ات مفهوم امر س یایس  ،میکن سعی می بعدیارنس تو الالکئو پیوند دارد. در خبش 

 ،آ ورد را وجود می و اماکانیت که این مفهوم در دموکرایِس رادیاکل شانتال موفه به

 . میمورد برریس قرار ده

 شانتال موفه

 ی مورد اس تفادههای مامتدی  فهم امشییت ازامرس یایس در طول سال

پردازان رئالیسم س یایس  گرا درابره س یاست و خمصوصًا نظریه پردازان واقع نظریه

پردازی خاص الالکئو و  که در نظریه ات این ،امللل قرارگرفته است در روابط بنی

ود در دموکرایس پسا ای از اماکانت موج موفه و برای توضیح دادن شلک اتزه

اثر آ  اکر گرفته شد. بیشرتین مترکز موفه در  به ،مّد نظر ایشان رکسیس یتِ ام

هایمتعدد تهنایی منترش کرده و موضوع اصیل مسینارها و خسرناین ای که به معده

برقرائیتنوینازامرس یایسامشیتپایهگذارده، دولتوس یاستیاودرابره

است برا؛شده که قرائیت آ ن رضورت پرداخنت به امر  ،شانتال موفهساس

رهیافت » نظر او داند، به ِی دموکرایس می س یایس را در پیوند اب آ ینده

است که  دموکراتیک مانع از طرح سؤالایت شده ی گرااینه مسلط در نظریه عقل

 (. 16: 1341)موفه، « س یاست دموکراتیک حیایت هستند ی برای آ ینده

، که «زدایی س یاست»یس شانتال موفه، هرجور ت ش برای برای رادیاکل دموکرا

 ؛انگارد خبش نزاع در تعریف امرس یایس را اندیده می امهیت واقعیت قوام

مه اشلکی که امروز هستند، را فر  های لیربال، به ی فروپایش دموکرایس زمینه

که -گرایی  های برابری، آ زادی و کرثت موفه برای حفظ کردن ارزش .کند می

کند ات در جراین  ت ش می -داند های مدرن می ها را روح دموکرایس آ ن
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ای از مناس بات س یایس  شلک اتزه ،های واقعًا موجود کردن دموکرایس  رادیاکلزیه

 دموکراتیک را توضیح دهد. 

عنوان یک اصل  مص و حفظ آ ن بهواقع موفه اب اتکید بر رضورت ختا در

دموکراتیک، این مس ئهل را در ـ  های لیربال دموکراتیک و ابزگرداندن آ ن به نظریه

های دموکراتیک  ی اسایس برای س یاست مس ئهل»دهد که  مرکز توجه قرار می

ی طرد کردن  چگونگی دست ایفنت به توافق عق ین، توافقی که در برگرینده

های در مقابلش  » آ ن»یی بدون «ما»ه نیازمند برساخنت توافقی ک ؛نباشد، نیست

رشط برساخنت  -طورکه دیدمی هامن-چراکه  ؛اکری غرِیممکن است ابشد، شاه می

ی اصیل برای  ست. در عوض مس ئهل«آ هنا»برساخنت  ]انگزیر از[«ما»یک 

متناسب اب  «آ هنا»-«ما»س یاست دموکراتیک چگونگی دایر کردن این متایز 

توضیح دادن مهنی شلک از  برای (. (Barrett, 1991«ست ا گرایی کرثت

مفهوم شهروند برای شانتال موفه مطرح  کههای متخامص س یایس است  هویت

به مفهوم شهروند در دموکرایس رادیاکل، انگزیر از  موفه برای ورودشود.  می

 های های لیربال موجود و نظریه موضعی انتقادی به مفهوم شهروند در دموکرایس

مؤید ای منتقد این شلک از تصور شهروندی است. این انتقاد از موضعی 

ی یکپارچه و خردورز س یایس موجود  تر و اب به چالش کش یدن سوژه فلسفی

 افتد.  ها اتفا  می در این تئوری

گرا و لیربالیس یت موجود  های چپ اش به سنت شانتال موفه در انتقادات جدی

آ غازد که هر دوی این  ای می تر فلسفی  وس یعاز بسرت ،مکونیس یت در هجان پسا

شوند؛ سنیت مدرنیس یت که  ها در درون آ ن مشغول تعریف کردن سوژه می سنت

ی قابل ش ناسایی  ی اجامتعی را متامییت برخوردار از یک جوهر ویژه سوژه

ای است که موفه معتقد است  آ ورد. این دقیقًا هامن بسرت اولیه درنظر می

کنند.  شان از آ ن اس تفاده می ی اجامتعی س یت برای تعریف سوژههای مدرنی  نظریه

شهروندی از منظر یک دیدگاه لیربال، ظرفیت هرخشص در خلق »در نگاه او 

 (. 1342)موفه، « جتدیدنظر و تعقیب عق ین تعبری خود از خری معومی است
ی موفه از کیفیات مربوط به سوژه را ابید برآ مده از انتقادی  در واقع، حتلیل ویژه
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های س یایس  های حقیقت هنفته در پس نظریه جدی نسبت به پارادامی

ی  ات در حوزه ،کنند مارکسیس یت و لیربالیس یت دانست؛ نظراییت که سعی می

کردن « تر علمی»ی پرداز برا طریف در پژوهشگر ای نظریه دانش به سطحی از یب

طریف علمی که مهراه اب ادعای تسلط  شان دست ایبند. این یب های علمی پروژه

در مطالعات  ؛ی آ گاهی ای علمی اوست ی ابژه مثابه ذهن پژوهشگر بر هجان، به

ی متشلک  جامعه« مدیریت»طرفانه از  هایی یب س یایس خودش را به شلک مدل

مفاهمی  ،الالکئو و موفه»ترتیب  بدینشود.  های عق ین تبدیل می از سوژه

های  گرا و گفامتن سفه واقعطریف علمی موردنظر ف  حقیقت تفهمی و یب

رویش دریدایی  طرد کرده و به ،هستند رای سوژه  قدرت که شلک دهندهـ  دانش

 و( (Goldstein, 2005: 54«کنند گر نقد نظری تأ کید می بر پتانس یل ویران

ی چیس یت جامعه، این مس ئهل  اکر بردن این روش در مطالعه ی به عنوان نتیجه به

دارد ات،  ما را وا می ،ها ی متامیت ویژگی انقص مهه»که  کنند را اع م می

« میگر را رهاکن تعریف مثابه متامییت خود به «جامعه»عنوان بسرت حتلیل، فرض  به

(Laklau& Mouffe, 1985 .) 

ی شلک گرفته  ند ات این مس ئهل را افشا کند که در یک جامعهک  موفه سعی می

ی س یایس لیربال در  ی اصیل جامعه عنوان مشخصه حول مفهوم خری معومی، به

ای از افراد آ زاد، خردورز و مس ئویل هستند که  هجان جدید، شهروندان مجموعه

ان ش دنبال حتقق خری معومی ای خشیص ی خودشان به های ویژه از جمرای راه

هستند. این تصور از شهروندی درون خود ابور به فهمی از خری معومی 

که شهروند عاقل و  ،ی س یایس دارد ی یک جامعه عنوان ذات ای جوهره به

خردورز دولت دموکرایس لیربال اماکن ش ناسایی آ ن و حرکت در مسریی که 

 آ ورد.  دست می تعینی کرده است را به

های مایلک  ی از اندیشه پیچیده را اب اس تفاده اي از اس تدالالیت موفه مجموعه

کند ات براسان آ ن بتواند شلکی از  بودگی س یایس دنبال می ی مه اوکشات درابره

ی جامعه در  انگارانه بودگی س یایس را توضیح دهد که فراتر از مفهوم ذات مه

درون آ ن پیوند میان اخ   و س یاست  ،اماکن داش ته ابشدهای لیربایل اندیشه
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بودگی  از اس تدالالت در هنایت شلکی از مه  این مجموعهموفه اب ا حفظ کرد. ر 

ای از بیگانگان، ای شهروندان،  کند که درون آ ن، مجموعه س یایس را اس تنتاج می

مفصل مشخص هژموین یک شدهذیل های گوانگون  ابیش که مه اندبندی

یشاب تعارض اب مههای خاص، در  بودگی شان به مه وفاداری»هدمفندي دارند که 

 (.111: 1342)موفه، «مدیننیست

تهنا از یک  اکرگزار اجامتعی از قصدهای ایدئولوژیکی خمتلفو نه»برای موفه  

ی  عنوان یکی از اعضای جنیس، خانواده، طبقه او به ؛قصد، برخوردار است

عنوان متاشاچی ظریف، فراخوانده )استیضاح(  اجامتعی، ملت، نژاد، ای به

اعتبار  ها و به های خمتلفی را که درون آ ن ها، ذهنیت د و در این فراخواینشو  می

مس ئهل در تعینی کند.  های متقابیل که ساخته شده است، زندگی می داللت

میان این اصول ذهین ای عنارص ایدئولوژیکی  ،ای عیین کردن رابطه

 .(Barrett, 1991)«است

های  است که در معرض فراخواین  اکرگزاری اجامتعی ،شهروند ،بیان هبرتبه

های س یایس  که در اکر شلک خبش یدن به هویت ؛خمتلف اجامتعی قرار دارد

بندی  عنوان یک مفصل ای بدون جوهر که ابید به گوانگون است. مجموعه

ترتیب شهروندی برای موفه، یک جراین  هژمونیک درنظر گرفته شود. بدین

ر ذیل روابط اجامتعی موجود در های س یایس است که د اییب مداوم از هویت

خبشی که اصل و  دس ته از منابع هویت یک دموکرایس رادیاکل در میان آ ن

جراین  ،ش ناس ند رمسیت می اسان برابری، آ زادی و رضورت تکرثگرایی را به

العاده  دموکرایس موفه، امهییت فو  دارد. این مفهوم از شهروندی برای رادیاکل

کند ات نشان دهد که شهروندان یک دموکرایس  دارد. در هنایت موفه سعی می

ورزند.  رادیاکل، دمشناین هستند که دوس تانه نسبت به یکدیگر دمشین می

های اجامتعی  یتدمشناین که در نربدهای س یایس موجود در میان هو 

دنبال هژمون کردن تفاسریشان از اصول اصیل آ زادی و برابری  شان به گوانگون

 هستند. 

های دموکراتیک برای هژمون  ي کساین که فرآ یند در یک معنای موسع، مهه
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توان  ش ناس ند را می رمسیت می شدن تفاسریشان از اصول بنیادین دموکرایس را به

که  ؛حساب آ ورد نظر موفه به موردِ  دموکرایسِ  اکلای از شهروندان رادی مجموعه

ی  پردازان مدرن برای سوژه معنایی که نظریه هایی فاقد جوهر، به عنوان انسان به

بودگی س یایس بدون ذات و در جراین  اند، در یک مه س یایس درنظر گرفته

برای هژمون شدن تفاسریشان از اصول  ،فرآ یندهای دموکراتیک مشغول نربد

بودگی س یایس،  انگارنه از برخورد اب مه یس هستند. در این شلک غرِیذاتدموکرا

های  شود از یک گشودگی حمض برای هژمون شدن گفامتن جامعه عبارت می

دموکراتیک خمتلفی که برای مسلط شدن تفاسریی که از اصول مورد توافق 

شوند.  گرایی دارند، اب یکدیگر وارد رقابت س یایس می برابری، آ زادی و کرثت

بسرتی شلک گرفته حول  ،برای موفه دموکرایس عبارت است از ،بیان هبرت به

های دموکراتیک  ای از گفامتن دموکرایِس س یایس شده که مجموعه های لیربال ارزش

پردازند. برای الالکئو و موفه  درون آ ن برای هژمون شدن به مبارزه می

ویتگنش تاین است، زابین های  ی چزیی شبیه به ابزی کننده ، مشخص«گفامتن»

 .(Wenman, 2003: 586)انمد می«اشاکل زندگی»چننی  چزیی که او مه

ش ناخیت  ش ناخیت و غرِیزابن بندی دقایق زابن گفامتن، مفصل»طور برای آ هنا  مهنی

)موفه، «هاست ایفته از وضعیت های متفاوت و نظام ساخت در وضعیت

1342 :111 .) 

ِی مترکزش را  که در ابال مطرح شد، موفه معده ترتیب و از جمرای مباحیث بدین

گذارد که  ای می گرااینه ذات های س یایسِ  چالش کش یدن هر شلکی از نظریه در به

اجامتعی و اندیده گرفنت بنیان  زدایی کردن از س پهر زندگیِ  دنبال س یاستهنظر ب به

دیل هرجور جامعه و نظم در جوامع برشی هستند. وی رسانام م آ نتگونیس یتِ 

«آ گونیس یت»
1

«جتمیعی» از دموکرایس را در مقابل مدل مسلط
2

 و مدل برجس تهِ 

«مشوریت»
3
 انپذیریِ  آ گونیس یت بر اجتناب است. دموکرایسِ  پیش هناد کرده 

                                                                                                    
1- Agonistic 
2- Aggregative 
3- Deliberative 
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کشمکش
1

ایفنت راهی خنیث، عق ین و هنایی برای  در زندگی س یایس و انممکینِ 

خاطر حضورفرآ گری قدرت و  بهکنند. این اتکید  گریی اتکید می فرآ یندهای تصممی

رصف، ای  «آ نتاگونیسم». از طرف دیگر موفه آ گونیسم را از هاست کرثت ارزش

  (Crowder, 2006: 1). کند گر مامتیز می مکشکش ویران

این مس ئهل  ِی آ خر من ع مقند هس مت که توجه خواننده را به عنوان نکته به

ای از  های اتزه چه افقرادیاکل موفه، گر  معطوف کمن که مدل دموکرایسِ 

ِی امر س یایس را فرآ مه  ورزی و اماکانت نویین در اندیش یدن درابره س یاست

اش اب مفهوم امرس یایس در  هایی در شلک مواهجه نقاضت آ غش ته اب اما می آ ورد، 

، بینمی شود که می . این تناقضات از جایی رشوع میابشد میاکرل امشیت 

ستا مشناینآ نتاگونیسم امشییت نزاعی میان د
2

دنبال انبودکردن یکدیگر  که به

ی«خمالفان» نزاعی بنی «آ گونیسم»که  هستند. درحایل
3
اگرچه اب  کهست ا

قانوین درنظر  اندازهایی عنوان چشم یکدیگر را بهاما اند،  یکدیگر خمالف

موفه از آ نتاگونیسم امشییت  اس تفادهِ  در واقع(. 111: 1342آ ورند)موفه،  می

 سازیِ  جور وارونه آ گونیس یت موفه، یک دموکرایسِ ؛ ستا  ای دلبخواهی اس تفاده

کرده است.  ست که اکرل امشیت از مفهوم امر س یایس افاده میا چزیی آ ن

موفه این مس ئهل را به ما ایدآ وری کند که قصد  ،اگرچه ممکن است

برداری کند و اگرچه توضیح خواهد داد  است از عنی مفهوم امشیت هبره نداش ته

آ نتاگونیسم امشییت، در چارچوب نزاعی آ گانویس یت، »  سازیِ  خنیث»که او در پیی

 ؛است های لیربال دموکرایس و رادیاکل کردن آ ن بوده برای حفظ کردن ظرفیّت

سازی و مدل دموکراتیک  تواند این مس ئهل را اندیده بگرید که این خنیث اما منی

چنان تهنا شلک دیگری از لیربال دموکرایس است که  ده از آ ن، مهبریون آ م

توان به آ ن وارد  های موجود در زمان خودش را می لدنقدهای امشییت به م متامیِ 

ِی شانتال موفه،   که پروژهمیاشاره کننزی به این مس ئهل شایس ته است دانست. 

                                                                                                    
1- Conflict 
2- Enemies 
3- Adversaries 
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ابور است. این  ای معیقًا ذات اش، پروژه مدرنیس یت برخ ف ادعاهایی پست

 عنوان نتاجی یک انق ب اترخییِ  های لیربال دموکرایس، به پروژه اب پذیرفنت ارزش

 یِ فرهنگ- های س یایس گرید که هویّت دموکراتیک، رصاحتًا در مسریی قرار می

لیربال دموکرایس طرد  عنوان هجمّن بریوینِ  های دموکراتیک را به بریون از گفامتن

 های برابری، آ زادی و کرثت گراییِ  را خارج از مشول ارشها  کرده و ادعاهای آ ن

ِی  کمن این تناقض بنیادین در نظریه دهد. احسان می مورد نظرش قرار می

 کهکند  ترن شدیدی می شانتال موفه، خماطب ریزبنی را دچار هامن س یایسِ 

عنوان  را به ِی ما در این نوش تار، آ ن فیلسوف پسامارکسیست مورد مطالعه

را در دام  اش از احیای امرس یایس در هجاین که آ ن ِی اصیل هانگزی 

 است. حساب آ ورده بیند به زدایی می س یاست

 الاکن و امر س یایس

زدایی  گری که به ذات حبث در تعریفی رواناکوانه از امر س یایس،  برای پژوهش

س یایس ع مقند است، حبیث جذاب و راهگشاست. در  از امر

عنوان رهیافیت در نظرگرفته  زدایی از س یاست به ذات های جدید پردازی نظریه

وجود  های توضیح شلکی از دموکرایس رادیاکل را به زمینه کهشده است 

حارض امهییت فرعی دارد. در این خبش  ای که برای نوش تهِ  مس ئهل ؛آ ورد می

ات نشان دهمی که براسان یک خوانش س یایس از رواناکوی  ،سعی خواهمی کرد

خوانشی که شاید در هنایت به  ؛توان فهمی از امر س یایس ارائه داد الاکین می

تر ابشد. ما این  نزدیک ،آ چنه مقصود هنایی ما از نگاشنت این مقاهل است

طور خاص در کتاب الاکن و امرس یایس، که به قمل  خوانش را به

 کنمی.  جس تجو می ؛نگاش ته شده است «یساس تاورااکک »

-اجامتعی»برای اس تاورااککیس رواناکویو معومًا رواناکوی الاکین، بر برداش یت

ای  شود و درچیه اتزه ای که به ساحت فردی احاهل منی از سوبژکتیویته« س یایس
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«عیین ]ساحت[فهم»به 
1

اس توار  (11: 1342)اس تاورااککیس، گشاید  می

رواناکوی در مواهجه اب سوژه و نسبت آ ن اب  لک خاِص است. درواقع این ش

دهد ات فهمی از  که به ما اماکن می ؛گرید است ای که در آ ن قرار می جامعه

چیس یت امر س یایس براسان یک نظرگاه رواناکوانه ارائه دهمی. خمصوصًا در 

هایی مشخص از سوی رواناکوان برای  های فرویدی، ت ش هایی از نوش ته منونه

 است؛شان در دست  های رواناکوانه اجامتعی براسان نظرگاه هایی یهر ظنی نتبی

توانند  هایی اصیل از مطالعه در س یاست و امرس یایس می عنوان منونه که به

بینمی فروید در  که می های راواناکوانه از س یاست ابش ند. چنان راهگشای تبینی

فردی... درعنی حال ش نایس  روان»نویسد:  مقدمه کتاب روانش نایس گروهی می

توان ادعا کرد متام روابطی که اتکنون  ش نایس اجامتعی است... درواقع می روان

های اجامتعی  نوعی پدیده به ،اند های رواناکوی بوده موضوع اصیل پژوهش

 .(11: 1342)اس تاورااککیس، « آ یند شامر می به

ه و اتثری مشخیص طور که در ادامه خواهد آ مد، ارتباط ویژ  بیان هبرت و هامن به

الاکین -های فرویدی گریی سوژه در رواناکوی های اجامتعی در شلک که زمینه

اجامتعی و البته مطالعه -اماکن مطالعه رواناکوانه در ابب زندگی س یایس ؛دارند

اکر اصیل فروید این بود که  ،طور خ صه آ ورند. به مه میادر امر س یایس را فر 

مهنی  به ؛سازد میاصیل پیوند اجامتعی را بر  ه هس تهِ اکوان ارتباط روان ،نشان داد

 :Miller, 1992شامرد ) دلیل است که اندیشه ما در قلمرو س یایس را جایز می

8). 

ای  که سعی دارد برای آ ن شلک ویژه اس تاورااککیس در مقدمه کتابش و جایی

 ند کهک  اتکید می ؛که از برخورد رواناکوانه اب امرس یایس توضیحایت ارائه دهد

تردیدی نیست که ابید از احاهل روانش ناخیت»
2

های  عباریت، درک پدیده ای به

روانش ناسانه، ذات روان، اجتناب  ی نوعی شالوده س یایس اب ارجاع بهـ  اجامتعی

نظریه الاکین  کهدهد  توضیح می . وی(1: 1342)اس تاورااککیس، « کرد

                                                                                                    
1- Objective 
2- Psychological reductionism 
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مبنای اخ یق  مؤسِس های س یایس و «آ زادسازی»تواند اکاتلزیور می

ه شالوده انابوران
1

ی ای هجت مفصل بند
2
ها ابشد)اس تاورااککیس،  این آ زادی 

رود که بتواند این فرآ یند  مسیت پیش می در طول کتاب به یو. (1: 1342

 ،الاصول عمل فرویدی، عیل» اباش توضیح دهد.  آ زادسازی را برای خواننده

ارچوب لکی نظریه ، زیرا در چ«فرهنگ و در نتیجه علمی س یایس است

های رواناکوی قرار  اجامتعی در حمدودهتقابل ساحت فردی و ساحت »فروید

 (Lacoue-Labart& Nancy, 1997: 9).«دارد

ای از صورت مجموعهتوان در چارچوب ماکین، به می ورزی را تهناس یاست

 عرِض  ورزی مه اعامل و هنادها، در قالب یک دس تگاه ابزمنایی کرد. س یاست

 ی ها، در وههل س یایس، مانند متام واقعیت یت س یایس است و واقعیِت واقع 

شود و پس از آ ن توسط فانزتی اتیید  ، در ساحت منادین ساخته میخنست

اس تاورااککیس سعی  ،(. اب این عبارت192: 1342شود )اس تاورااککیس،  می

کند ات نشان دهد که چطور حمال بودن ابزمنایی امرواقع در الاکن، نظریه او  می

کند. برای او طرح الاکن از حیات  سوژه را داری حیثییت س یایس می ی درابره

انپذیر اماکن و امتناع،  ابزی مدّور پااین ،س یایس عبارت است از ـ اجامتعی

بندی و درمه  یی و اناکمی در ابزمنایی، مفصلساخنت و ویران کردن، ابزمنا

ورزی و امر س یایس  رخیتگی، واقعیت و ساحت واقع و س یاست

 (.196: 1342)اس تاورااککیس، 

جوهر امرواقع  ورزی مفهومی در ارتباط اب جوهر یب س یاست وی،درنگاه 

ساحیت که دس تخوش گریزی مداوم از منادینه شدن است. هر ت یش  ؛است

شود و  ابشکست مواجه می ،م درآ ورن آ ن در یک متامیت منادینبرای به نظ

آ ورد.  وجود می ای برای منادپردازی امرمنادپردازی نشده به رضورت اتزه

 ؛نوع خایص از هناد حمدود ساخت توان به بینمی امر س یایس را منی ترتیب می بدین

س یایس را ابید  ای از اجامتع جتسم کرد. امر را سازنده ساحت ای مرتبه ویژه ای آ ن

                                                                                                    
1- Non-foundational 
2- Articulation 



 111  ...س یایس امر ؛دولت و پایدای س یاست،

 

ش ناخیت  هس یت متام جوامع برشی است و نفِس وضعِ بُعدی تصور کرد که ذایت 

بیان هبرت امر س یایس در قلب  به .(Muffe, 1993: 3کند ) ما را تعینی می

 و جدید س یایسـ بندی نظم اجامتعی  ورزی، اخت ل در ژرفای مفصل س یاست

 س یایس واقعیت ااز پردازمی واقعیامرس یاس یدرمعقامند ی مرحهل اب روایرویی نوعی

 (. 191: 1342)اس تاورااککیس،  اردقرارد

از  ،بزرگ اس تاورااککیس خبیه کردن سوژه اب دیگریِ  اندیشگاینِ  در نظامِ 

افتد. در این  اتفا  می ،شود اکپیتون می ی ای که از مفهوم نقطه طریق اس تفاده

کند، معیقًا اب  گاهی که معنا را تثبیت می ون، گرهاکپیت ی نقطهمفهوم الاکین  ،معنا

اکپیتون  ی درواقع نقطه. (Laclau, 1988: 255نظریه سلطه مناسبت دارد )

 ایدئولوژیـ  ست که از طریق آ ن احتاد بنی سوژه و یک نظم منادینا گاهی گره

اکپیتون در  ی اس تاورااککیس از مفهوم نقطه ی ویژه ی شود. اس تفاده برقرار می ـ

گذارد  بزرگ ابیق می شاکیف در سوژه و دیگریِ  ،تبییین که از امر س یایس دارد

برای  ،نظم منادین مقاومت سوژه در مقابهل استیضاحِ  برای ای که اماکانت اتزه

توان علّیت  بندی الاکن از آ چنه می بیان دیگر صورت شود. به سوژه متصور می

این واقعّیت را پیش  ،قع انم هناددوری میان ساحت منادین و ساحت وا

اما اب وجود این  ؛شوند دست گفامتن ساخته می های فردی به کشد که سوژه می

این مس ئهل  نزی هنایت در. (Bracher, 1994: 1اتحدودی توان مقاومت دارند)

اگر واقعیت س یایس ساحیت منادین ابشد که از طریق  کهکند  می یرا ایدآ ور

های  اکپیتون و دال ی کنایی ساخته و حول نقطهفرآ یندهای اس تعاری و 

مرهون فانزتی است  ،خودش را شود، پس ساخِت  بندی می مفصل هتیی

انگاری را  هامن ،بینمی (. در اینجاست که می111: 1342)اس تاورااککیس، 

توان تصورکرد.  بزرگ اجامتعی می صورت پیامد وجود فقدان در دیگریِ  فقط به

چزیی بیش از منود نیست  ،عنوان متامییت بس ته به ]ای عیین[ساحت ابژکتیو

 .(11: 1342)اس تاورااککیس، 
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 بندی مجع

 ات سه منونه از برخوردهای متفاوت اب مفهوم امر س یایس را میات اینجا سعی کرد

مقاهل  ی مست فهمی که نویس نده الزم است ات به اکنون، میمورد برریس قرار ده

ات اب ارائه دارمی از مفهوم س یاست و امر س یایس دارد حرکت کنمی. سعی 

از رابطه  را ، مقدمات روایت خودمیانم را س یاست می تعریفی از چزیی که آ ن

 . میمه کنابنی س یاست و تربیت فر 

 طرف نسبِت  برای نویس نده این مقاهل از یکـ در مهه وجوهش -س یاست 

سازی دارد و از طرف دیگر در ارتباط  بوط به سوژههای مر  مس تقمیی اب پروژه

چنان که مدنظر میشل فوکو  آ ن-« مندی حکومت»اب مسائل مربوط به 

ای از  را مجموعه ، آ نمیده ابشد. در تعریفی که از س یاست ارائه می می -است بوده

 میآ ور حساب می ه اب هجان بهگوانگوین از مواهج اشاکلِ  فرآ یندهای دروین کردنِ 

گری سوژه را برای او دروین ساخته و از  های خود کنرتل بنا دارند ماکنیسمکه 

میان هرکدام از ما اب دیگری دامن  ی خود خواس ته رابطه ی این طریق به اداره

حکومت رابط بنی اخ   و س یاست است. انسان بر ، زنند. در این معنا

دیگران را که حکومت، راهربی  در حایل ؛انسان حامک است راهربی خودِ 

(. 11: 1341 ،است)سامیونز حکومت، راهربی کردن راهربی ؛کند هدایت می

گری در شلک  جور دخالت س یاست مهراه است اب یک از دید نویس نده،

حتت  -گرید که دیگران را نزی در بر می-ه هرکدام از ما اب خودمان و هجانمواهج

سوی چزیهایی که  های که انگار اماکن رسبرگرداندن ب هدایت قصدمندی ویژه

کند.  داند را از هرکدام از ما سلب می ها را انمناسب ای غریالزم می اراده حامک آ ن

در  ،کند این تعریف از س یاست به اعتبار نسبیت که اب مفهوم اخ   پیدا می

ترین  همم»دانمی در  که می واهد گرفت. ات جاییخارتباط اب مس ئهل تربیت قرار 

یعین رابطه اب  ؛خود انقیادی است ،پردازد  به آ ن میمضموین که اخ   فکویی

نوعی رابطه است که شام ابید اب خود داش ته »خود. خود انقیادی خویشنتِ 

پندارند خود را  کند، چگونه افراد می ابش ید... رابطه اب خود که معنی می
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 ،سامیونز«)سازند های خشیص خود بر می عنوان یک سوژه اخ یق از کنش به

نسبت مشخیص بنی چیس یت  ،واحض است که در این تعاریف .(16: 1341

شود  تریتب که س یاست عبارت می اخ   و س یاست برقرار شده است. بدین

گری بریوین، ذیل شلکی از فراخواین قدیس، توسط حامک  جور دخالت از یک

توانمی این طور ادعا کنمی  چننی می گذاری و تعینی حدود امر اخ یق. مه برای انم

ت ش برای تربیت  ،از استس یاست عبارت  ،که براسان چننی نگریش

و این اخ یق  -گر که برای هرچه بیشرت اخ یق بودن هایی خود کنرتل سوژه

در معرض  -حساب آ ورمی معنای حتت انقیاد قرار گرفنت به بودن را ابید به

بیان  هگریند. ب شان قرار می ویژه دولت در جراین زندگی روزمره گریِ  دخالت

عنوان یک سوژه اخ یق نیازمند کردارهای  خود، به شلک دادن خویشنتِ ، فوکو

سازند که افراد  را برمی« های نفس تکنولوژی»ای گونه نفس است. این کردارها به

واسطه خودشان ای اب مکک شامر معیین از معلکردها بر جسم و روحشان،  به

که خود را  حنوی گریند. به قرار میافاکر، رفتار و ش یوه بودنشان حتت اتثری 

منظور کسب خوش بخیت، خلوص، فرزانگی، تاکمل و ای جاودانگی دگرگون  به

 (11-16: 1341 ،کند. )سامیونز می

س یاست در مهه معانیش عبارتست از: اجرای هدمفند  ایبمی در میکه  اینجاست

و در طرف  طور مشخص از یک گری به این کنرتل .های کنرتل خود تکنولوژی

اش در آ ن  های فردی و از طرف دیگر به اعتبار دخالت گری ارتباط اب سوژه

قابل ش ناسایی و حتدید  ؛کنمی عنوان احسان ما بودن اید می چزیی که از آ ن به

گری فردی و  های خود کنرتل ای از ماکنیسم است. درواقع س یاست مجموعه

هجه هر کس اب خودش ای در موا گری ویژه ست که به اعتبار دخالتا اجامتعی

اش را هجیت متناسب اب   ه هرکس اب ماجرای زندگیو دیگران، حنوه مواهج

های فردی را به  دهد که سوژه ای میه های از پیش تعینی شد خواس ته

نظر من هر شلکی از  کند. به اکرگزاران شلک خایص از مدیریت امور تبدیل می

های  برخوردار است. زمینهورزی رضوراًت و ذااًت از چننی خاصییت  س یاست

مندی فوکو قابل  مه کننده چننی تعریفی از س یاست در مفهوم حکومتانظری فر 
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 ؛خورد که هرن حکومت اب مفهوم اداره و مدیریّت پیوند می است. جایی مشاهده

؛ تکیه بر پلیس دارد ،وجود آ وردن افراد مفید تدبری مملکت برای به، در این معنا

هبداشت، »ی در این هجان است که خود را در قالبرس تگار نزی هدف پلیس

 ،دهد )سامیونز نشان می« هبزیس یت،... امنیت و حمافظت در برابر حوادث

( و من قصد دارم این مس ئهل را مورد برریس قرار دمه که چطور 16: 1341

جور فرآ یند  عبارتست از یک -خمصوصًا در معنای مدرن خودش-س یاست

هجان توسط اگوهای  ی که جراین خودانگیخته تقومیِ های معناخبش مدیریت نظام

های جدید اداره و  کند. مدیرییت که از طریق تکنولوژی گر را مدیریت می تقومی

عبارت هبرت هر شلکی از  شوند. به از طریق دس تگاه آ موزش و پرورش اجرا می

معنایی که ممکن  بهـ  ساز س یاست عبارتست از یک مجموعه از ادعاهای عیین

که در اکر معناخبشی به هجان است.  ـ در پدیدارش نایس هورسل ببینمی است

دخالیت آ شاکر در ماجرای معنااییب هجان، در ابمه بودین پیشیین که از آ ن 

  های پیشیین که امع از س یاست و جامعه س یایس الاذهان بنی -عنوان جامعت به

 کنمی. است، اید می

 جامعهجامعت، جامعه و نقش س یاست در تشکیل 

ای از  که در جراین اب مه بودن مجموعه ؛جامعت یک اصالت خودداده است

آ ید.  وجود می ه اب هجان دارند بههای افقی یکساین از مواهج هایی که جتربه آ دم

ها به هجاین که  یالیت انضاممی که در جراین معناخبشی مشرتک آ دمس  جور  یک

ت را نباید موجودی اثبت  آ ید. این جامع وجود می کنند به دارند جتربه می

های فردی درون آ ن اسری و انتوان از فرارفنت از آ ن  حساب آ ورد که سوژه به

ست از جراین معناخبشی ا  ت مداومییبودگی س یالِ  نظر من یک ابمه هستند. به

های رویکردی هرکدام از  صورت ابژه رویکردیو در جراین کنش به هجاین که به

ای از معناهای انضاممی موجود در پریامون  وعهاست. مجم اعضای آ ن تقومی شده

 ی معل تقومیی ما و البته برسازنده ی زمان برساخته طور مه که به ،هرکدام از ما

های اماکین هرکدام از ماست. سوبژکتیویته انضاممی و اکمً   اماکانت و افق
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در یعین متامییت که  -ها است من ی فرارونده، متامییت از یک اجامتع گشوده

شود و فقط به این طریق  رونده یگانه میفراطور اکمً   گزیند، به درون سکنا می

( یگانه Seinsboa)است. بیناسوبژکتیویته فرارونده، امر مطلق و مبنای انضاممی

و بس نده اونتولوژیکی است و بدون هر چزی ابژکتیوی)یعین مجموع موجودات 

یو( مفهوم و اعتبارش را ترس می آ ل ابژکت  حیت هرگونه هجان ایده ،واقعی عیین

 (229: 1342زهاوی، ؛ Hua, 9/344تلخیص و کند)ترمجه می

این اجامتعی بودن بیناسوبژکتیویته را ابید منبع هرگونه واقعت و حقیقت 

بودگی انضاممی از فرآ یندهای  ای که در مقام یک ابمه بیناسوبژکتیویته ؛دانست

ای  عنوان امری پیشیین و مس ئهل هجان پریامون، ابید به معناخبشی تقومیِ 

ـ  عنوان یک بنیان پیشانظری فهمیده شود. در معنایی که من از جامعت به

مثابه سوژه  جتربه دیگری به» کمن انضاممی در این نوش تار افاده می ی سوبژکتیویته

طور  ابژکتیو )به و سوی تقومی یک هجان مشرتک اولنی گام به ،متجسد

زهاوی،  ؛Husa, 14/110,15/18,15/485است ) بیناسوبژکتیو معترب(

بودگی نیاندیش یده پیشیین که در جراین در واقع یک ابمه .(233: 1342

 گرید و در جراین تقومیِ مواهجه هرکدام از ما اب هجاین که در مقابلامن قرار می

مهدیل اجیاد های مبتین بر  اس تع یی از طریق ماکنیسم زمان هجان و اگوِ  مه

من ع مقندم  کهبودگی بر قسمی مهدیل اس توار است  شود. بنیان این اب مه می

انمم که در جایی دیگر را شبیه به چزیی به آ ن
1

از آ ن اب عنوان مفهوم ش ناسایی اید 

هر کدام از  ی ام. یک ش ناسایی نیاندیش یده که  در جراین زندگی هرروزه کرده

 ی طور که مورد اس تفاده ترین وجوه مهدیل، آ ن شود. یکی از همم ما آ شاکر می

مندی در  را ابید در نسبت مس تقمی آ ن اب مفهوم بدن ،گرید من قرار می

دیگری،  بدنِ  ی در جتربه، پدیدارش نایس هورسیل جس تجو کرد. بر این اسان

دیگری مواجه است. این  ی خودش و جتربه ی فرد اب یک مهسازی میان جتربه

های بیناسوبژکتیو  بعدی از ابژه ی هورسل، بنیاد هر جتربهنظر  همهسازی، ب

                                                                                                    
ای در  مـن یـک نـه دیگـران هسـ مت: مطالعـه»اب عنـوان  طور مفصـل در کتـایب کـه توانیـد بـه درابره این فهم از ش ناسـایی می -1

 چاپ رس یده است؛ مطالعه کنید.  به قلمنویس نده و توسط انتشارات پژواک به« انضاممیت سوژه س یایس
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شوند )جتربه پذیراند(  هایی که توسط دیگران نزی جتربه می یعین ابژه ؛است

 (.233 :1342زهاوی، )

که در  ؛بودین پیشیین است بنابر آ چنه در ابال سعی کردم نشان دمه، جامعت ابمه

 یکدیگر در فرآ یندهای ه پیشانظری هرکدام از ما اب هجان و ابمواهج

اش اب  بودن، به اقتضای هس یت شود. این اب مه مان به هجان اجیاد می معناخبشی

ست که ا ست. یعین حمصول ارتباط مهدالنه اگوهای بدینا بودین بدین مه

عبارت هبرت در چننی  توانند جتربه کنند. به ای می ؛هایی یکسان را جتربه کرده ابژه

ای اب هجان مشرتک پریاموین هستمی و)از  در رابطه سو( ما)از یک ،جامعیت

سوی دیگر( در ارتباطی متقابل میان اشخاص قرار دارمی و این دو رابطه 

اگر هجان پریاموین  ؛توانمی اشخایص برای دیگران ابش می اند. ما منی پیوس ته مه به

های ما وجود  زندگی مشرتیک برای ما به اشرتاک و مهراه اب پیوند قصدِ 

 ،در یک جامعت»تر بگویمی  اگر دقیق .(991: 1341داشت. )رش یداین،  منی

تواند  رشطی می شود. هر اگویی فقط به یکی ماهیتًا مهراه اب دیگری مقوم می

معنای متعارف لکمه، خشیص در  برای خودش و برای دیگران یک خشص به

آ گاهی ای اب یک هجان پریاموین مشرتک در  رابطه کهپیوند میان اشخاص ابشد 

این هجان  ،اگر چه هورسل .(991-994: 1341)رش یداین،  «خطور کند...

که بر پایه داند که  می اعامل اجیایب متقابل اشخاصمشرتک پریاموین را حمصول 

تر  شود و صفات مشرتیک اب معنای جدید وسطح عایل درک متقابل اجیاد می

ابید  ،پریاموین مشرتک راکمن که پیدایش این هجان  من فکر میکند،  کسب می

حمصول شلکی از معل سلیب مهدالنه، معیل که درون آ ن هر کدام از ما در 

حساب  به ،شومی رمسّیت ش ناخته می وضع و به های دیگران خنواستینه اب مواهج

بودگی پیشانظری که در  عنوان یک مه ترتیب است که جامعت، به بیاورمی. بدین

 هجان و دیگران و براسان شلکی از ش ناسایی ه هرکدام از ما ابجراین مواهج

 ،ه ای فهم هجانعنوان موجودی که اماکن مواهج اگوی دیگر به ی نیاندیش یده

توان  متصور شد.  ای که اگوی من از آ ن برخوردار است را می ش یوه درست به

توانمی آ ن  گرید که احامتاًل می بودگی درست در نقطه مقابل چزیی قرار می این مه
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ای از افراد  امعه بناممی. در مقابل جامعت، یک جامعه، متشلک از مجموعهرا ج

ای شلک  های ویژه های بریوین و براسان فراخواین گری است که حتت دخالت

هایی  خبش به جوامع خمتلف، اب منادها و نشانه حلاظ عنارص هویّت اند. به گرفته

چوانن که ممکن  ایس تا مواجه هستمی که جراین معناخبشی انگزییش هجان،

نفع یک عامل بریوین، شلکی از  را به ؛است در یک جامعت مشاهده شود

فراخواین امر قدیس
1
ای که نریوی هرکدام از  کند. خودخواهی دچار اخت ل می 

خدمت  هاست برای ارضای خودخواهی خودش به افرادی را که مدعی آ ن

های طردی را براسان  گر بریوین، رسانام ماکنیسم گرید. این امر دخالت می

های الزم برای پواییی  ات زمینه ؛کند ارائه می دوست ـ دمشن فهمی از برابر هنادِ 

مه آ ورد. درست در اینجاست اخمالف را فر  خودش در مقابل هر نریوی جامعیتِ 

که ما اب ظهور چزیی یب امس س یاست، در معنایی که در خبش اول نوش ته 

 ،کمن . در این معناست که من فکر میشومی حارض اشاره کردمی، مواجه می

اب یکدیگر  -به اعتبار فهمی که از تربیت ارائه خوامه داد -س یاست و جامعه

 ارتباطی مس تقمی پیدا خواهند کرد. 

 تربیت و رابطه آ ن اب س یاستـ  گریی نتیجه

های سیس امتتیک  مطالعه در نسبت میان تربیت و س یاست به اولنی ت ش

ذهن انساین برای تبینی مفهوم س یاست و اولنی متون فلسفی درابره دولت ابز 

دانمی که تربیت  می «پایدای»اب عنوان  «ورنر یگر»گردد. براسان حمتوای اثر  می

است. اگر این ادعا را از  یوانین بوده خبش به زندگی انسانِ  ترین مفهوم قوام همم

 ی آ نگاه خواهمی دید که ات حد زایدی مهه ؛ش نان آ ملاین بپذیرمی اس تاد یوانن

های تربییت گوانگوین  ها و نظام پروراندن دس تگاه یوانین رصِف  زندگی انسانِ 

شلک  یوانن دراکرِ  اترخیِ  های خمتلِف  هایی که در دوره شده است. نظام

دس تگاه حامک بر شهرهای یوانین هستند. این  مطلوِب  خبش یدن به انسانِ 

                                                                                                    
 ام.  توضیح داده« یک نه دیگران هس مت -من»را در  معنایی که مدنظر ماکس اشرتنر است و من مفصل آ ن به -1
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شهرهای یوانین به ـ  طور عام حتت کنرتل و نظارت دولت های تربییت به دس تگاه

اند  اجامتعی که از آ ن اب عنوان شهروند اید کرده ی تولید و ابز تولید آ ن هس ته

 د. نقرارداشت 
پیوند اب  ای در یوانین مس ئهل گریی آ ن برای انسانِ  دولت و اصل شلک ذاِت 

آ دمی که موجود » بینمی یگر می ی که در نوش ته امر تربیت است. ات جایی

خویش  نوعیِ  برای نگاهداری و انتقال صورِت  ؛جسامین و رواین است

هایی برای پروردن تن و روح آ ماده  آ ورد و سازمان وجود می رشایطی را به

)یگر،  «کنمی   میبه اصط ح تربیت اط ، ها سازد که به حمتوا و جوهر آ ن می

دست و  ی های ساخته ای از هنادها و سازمان درواقع مجموعه(. 11: 1316

 ی اند که در حال شلک خبش یدن به منونه برش در اینجا تصور شده ی اراده

ها  این سازمان ؛ابش ند فعالیت می اجامتعی و س یایس درحالِ  مطلوِب  نِ انسا

که امروزه در دنیای جدید  رصف، چنان درهنایت چزیی فراتر از نظام آ موزیشِ 

 کهشهروندان هستند  ابش ند. این هنادهای درحال تربیِت  شاهدشان هستمی، می

ای از  وجود آ ورده و اماکن تفو  عده انم حکومت را به در نگاه لکی چزیی به

 منایند.     مه میافر  ،ارزیش خاص بر دیگران-شهروندان را به یک دس تگاه تربییت
بلکه بر حسب  ؛تربیت، اکر فردی نیست»ابس تان  ربییت یواننِ در نطام ت

ای که دولت  وظیفه. (1316:11)یگر،  «جامعه است ی ماهیتش وظیفه

 ی نریوهای موجود در جامعه برعهده عنوان برآ یندِ  منایندگی از دیگران به به

ه در ها بتوانمی ادعا کنمی ک رسد اب عنایت به این گفته نظر می داند. به خودش می

خبشی به ارواح  شلک ست از حقِ ا مرشوعیت س یایس عبارت ،ابس تان یواننِ 

رمسیت  عنوان منایندگان جامعه به های شهروندان توسط یک گروه که به و بدن

به کرات  «یگر»بینمی  اند. شاید به اعتبار مهنی مس ئهل است که می ش ناخته شده

انساین که تصورش در آ اثر » کند که براین مس ئهل اتکید می «پایدای»در کتاب 

درست  .(1316:32)یگر،  «بزرگ منااین است انسان س یایس است یواننیانِ 

مرد س یایس  ،گانه یوانین، شاعر آ موزگاران سه» کهمهنی اعتبار است  به

یوانین  برای انسانِ  .(1316:33)یگر،  «اند ترین رهربان قوم وحکمی، بلندمرتبه
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ابش ند  تربیت دارا می برخورداری را از اصلِ بیشرتین  ،رهربان س یایس و نظامی

تربیت شهروندان دیگر بامنیند. درواقع  و البته بیشرتین وقت خود را ابید رصِف 

س یاست مهواره اب اصل تربیت و  ی ابس تان مس ئهل توان گفت که در یواننِ  می

 عقلِ  رشدِ  ی پذیری پیوند داش ته است. این مس ئهل را در ابالترین مرحهل تربیت

 توان مشاهده کرد.  خویب می س یایس اف طون به ی انین ودر فلسفهیو

 ؛گرید شلکی آ شاکر در خدمت س یاست قرار می اف طون مس ئهل تربیت به نزد

می آ موزش و ظنظام س یایس اف طون بیش از هر چزیی یک دس تگاه ع

داری تربیت  طرف حاکامین اب فضیلت حکومت که از یک ؛پرورش است

معنایی که  ی های ویژه دیگر مراقب است ات آ ن افق کند و از طرف می

از آ سیب دور مبانند. نظام  ،کنند این نظام آ موزیش را توجیه می حکومِت 

برخورداری از تربیت تنظمی  برپایه مزیانِ  ،طبقایت در دولت مورد نظر اف طون

به اعتبار  ،بندی اجامتعی در مجهوری اف طون نظم نویین از طبقه ؛شود می

مرشوعیت  اصلِ  درخدمت توضیح و تبینیِ  -در معنایی عام ـ مفهوم تربیت

جامعه و دولت  متامی ساخِت » اکر رفته است. نظمی که براسان آ ن س یایس به

)یگر،  تر، اب تربیت یکی است خسن دقیق حقیقی مبتین است، ای به برتربیِت 

ردن بر دیگران را در واقع برای اف طون کیس حق حکومت ک .(1316:141

از بیشرتین مزیان و ابالترین سطح از تربیت برخوردار بوده ابشد و در  کهدارد 

خود برای  بعدی حامک برای حفظ مرشوعیت خود ابید بیشرتین زمانِ  ی درجه

 اش آ ن امرِ  تربیت حاکامن جدید اختصاص دهد. تربیت در این معنای س یایس

های معنایِی س یایس  خبش یدن به افق بریوین است که در اکر شلکی  اندیش یده

 ای است. این مس ئهل معمول و غری معمولخایص برای تعینی کردن حدود امر 

که حصبت از یک  ات جایی -ات ادعا کنمی که تربیّت کند، جمبور میست که ما را ا

ساز در نظر  های مهسان نظام آ موزیش مشخص و مهراه اب دس تورالعمل

ست برای ا ت یش ؛در پیوند ماهوی اب س یاستست ا ای مس ئهل -شود گرفته

های روزمره و پیشیین انسان از هجان که حتت  گری در جتربه دخالت

هجان هرکدام از ما را  ای که ساختار معومی زیسِت  های ویژه قصدمندی
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گری در  جور وساطت بیان دیگر، تربیت یک کند. به دس تخوش اخت ل می

که هرکدام از ما در مواهجه اب چزیها  ؛ستا واسطه هجان مقابل اماکن شهود یب

ای که ممکن است یک شهود  برای پر کردن معاین ،ممکن است جتربه کنمی

 مهراه داش ته ابشد.  مس تقمی اب خودش به

اش اب خود و هجان را فقط در رابطه  اکمل ی رابطه ،کننده تقومیِ  ی سوبژکتیویته

بیناسوبژکتیویته رصفًا در  ،بیناسوبژکتیویتهیعین در  ؛آ ورد دست میهاب دیگری ب

وجود  ،ها، که اب هجان در ارتباط هستند رابطه دروین و متقابل میان سوژه

ه شود یدجتربه فهم  مشرتِک  ی زمینه ی مزنهل ایبدو هجان ابید به دارد و بسط می

Cf. Hua, 8/505, 15/373, 13/480, Ms. C 17 33a)1342 ،زهاوی ؛ :

 مشرتِک  ی جتربه مثابه هجاین پیشیین در جراینِ  سوبژکتیویته به( این بینا166

ها در  و در جراین معل تقومیی، معناخبش، مهه آ ن -ها از هجان ای از آ دم مجموعه

جامعت، حمصول حضور هرکدام  آ ید و در مقام یک وجود می به -کنار یکدیگر

ن در یک معلیات اگوهایی که به اعتبار اشرتاکشا -آ ن ی از اگوهای تقومی کننده

عنوان  است. تربیت، به  -شوند چننی توسط این جامعت تقومی می تقومیی مه

گری امری پسیین در شلک خبش یدن به معناهای شهوداً  معیل س یایس، دخالت

پر شده توسط جموعه اگوهای تقومی کننده یک بیناذهنیت برای تولید و 

اند. تربیت در این  و شدهروایت هگل، آ جبکتی که به ،است ای حفاظت از معاین

در این  ؛معنا شلکی از اخ ل در فرآ یند تقومی، ای معناخبشی به هجان است

 معنا و اب عنایت به آ چنه در خبش اول از میشل فوکو نقل کردمی، تربیت ماکنیسمِ 

ست ا ای صوریت بریوین برای اگوهای تقومی کننده به معمولامر  دروین ساخنتِ 

ست ا بیان الاکین، ت یش کنند. به معنا را هتدید می ی تهکه اشاکل بریونیت ایف 

برای رسپوش گذاشنت بر شاکیف که ادعاهای نظم منادین برای پر کردن امرواقع 

 کش ند.  چالش می را به
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