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 رسالت آموزگار سیاسی 1

 یادداشت مترجم
اش رسیده دیگر به تثبیت نهایی« تمدن»ی رسید که مقولهتا چندی پیش به نظر می

شده  ها باشد. ولی اکنون مسئله برعکسملتدر درون دولت تربیشی و مسئله فقط توسعه

میان  اند. )پاندمی در اینبازگشته ترِ تهدیدهای تمدنیبنیادیها به تراز ملتاست: دولت

دنی به مسائل حیاتی ما از تراز تمتاریخیِ ت.( مسئله در واقع انتقال فقط یکی از مسائل اس

یگر این توهم که د از وجودی به تراز )اقتصاد( سیاسی؛ها بوده است، از ترملتتراز دولت

خطر تمدنی وجود ندارد، و خطرات فقط سیاسی هستند: جنگ )خارجی و داخلی(، 

ریباً تقنشمندان همواره وجود داشته است. و اثر( داشورش و انقلاب. البته هشدارهای )بی

گیری ی روزافزون، خود، باعث شکلدانند که همان اصرار بر توسعهدیگر همه می

تهدیدهای تمدنی در این سطح حیاتی شده است: یک آخرِ زمانِ کاملاً انسانی، اگر اغراق 

ده باید د تهدیدکننای که با همین رونهای قطبیکه یخنباشد. ولی چرا اغراق باشد وقتی

آموزی های دانشاند. حتی جنبشهاست که آب شدهشدند مدتصد سال دیگر آب می

ر معلوم اند. تقدیبرای نجات زمین به راه افتاده است و همه خطر کاملاً فراگیر را حس کرده

ه بلک ی جدا از همهاشود و این دگرگونیِ انسانی نه تمدناست: زمین دارد دگرگون می

کند. مسئله دیگر خود حیات است. یا به عبارت دیگر، چگونگی تمدن را تهدید میخود 

لبه بر طبیعت ی طبیعت. تمدنی که با غگرفتههای شتاببازگرداندن ثبات نسبی به ناپایداری

د. البته دَور همچنان تواند زنده بمانشکل گرفته بود اکنون فقط با تثبیت طبیعت است که می

ین پس است. ولی صنعت ز« صنعت»که تثبیت طبیعت باز هم مستلزم یک  ادامه دارد، چرا

گذاری بر صنایع گریزی ارزشاین دهنده. دیگر از فقط یک صفت خواهد داشت: نجات

 نخواهد بود.

ها را وادار کنیم که خود را وقف این نجات ملتتوانیم دولتولی چگونه می   

ی «جامعه»های سیاسی؟ پاسخ هرچه باشد باید یک کنند؟ با فعالیت جوامع مدنی؟ با انقلاب

ضر اگر پیشرفت حا»که ریکور گفته است؛ ، چنان«جمعی»ی جدید تولید کند: جامعه
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عی باشد، یک مسئولیت جمعی را نیز ایجاب ی یک آفرینش جمجوامع ما نتیجه

رو باید ابزارهای این مسئولیت جمعی را خلق کنیم. و این همان چیزی کند...از اینمی

ای خواهد بود که در ی جمعی جامعهجامعه« خوانم.است که من اقتصاد دموکراتیک می

« کنار هم»بلکه « ایینبالا و پ»مراتب نه عمودی بلکه افقی خواهد بود. در آن نه آن سلسله

ی ی انتخاب خواهد بود و هر مسئلهیک مسئله ی ماآنگاه هر مسئله»وجود خواهد داشت. 

که ریکور نشان داده است. یعنی دلالت ، چنان«ی اخلاقیانتخاب در نهایت یک مسئله

لاقی زمون اخها باید به آاخلاقی هر تصمیمی پیشاپیش باید معلوم شود. در واقع تمام تصمیم

صصی تلقی د آن، نباید تخگذاشته شوند. هیچ تصمیمی، چه پزشکی باشد چه امنیتی و مانن

گیریِ میمتصمسئولیت » مانند آن نباید ما را نسبت به اکتسابو « برگزیت» شود. مورد

ته نشد به بحث گذاش« برگزیت»چه در سست و بدبین کند؛ در واقع آن« سیاسیـاخلاقی

و « زیتبرگ»این هشدار را بپذیریم که ن انتخاب بود. به هر حال، باید ای« دلالت اخلاقی»

های جهان یگیردر جهت« آموزگار سیاسی»یا « روشنفکر»از افول نقش  امثال آن پیشاپیش

 دهند.   ما خبر می

*** 

  

 

دهم که خود را نه گیرم که زنان و مردانی را مخاطب قرار میپیشفرض می

نم که کدانند و نه مبارزانی تابع انضباط حزبی. فرض میمیروشنفکرانی غیرمتعهد 

هایی هستند که بتوانند صادقانه کنش دهم که در پی راهروشنفکرانی را خطاب قرار می

گویم که در این عنوان آموزگاران سیاسی صورت دهند. در عین حال، میمؤثری را به

بال دگرگونی، تحول و انقلاب دهم که در قی بس وسیع تمامِ کسانی را جای میدسته

علاوه، این هکنند. بشان، با کار فکری، گفتاری و نوشتاری احساس مسئولیت میکشورهای

طح شوند. به این سهای  فرهنگی و در کلیساها یافت میها، احزاب، گروهافراد در اتحادیه

 از مسئولیت است که پیوسته خواهم کوشید خود را بدان محدود کنم.
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کند: نخست، خواهم کوشید معین کنم که ما، ی من دو بخش را ایجاب میئهارا   

 توانیم اثرگذار باشیم؛ دوم اینکه،عنوان آموزگاران سیاسی، در چه سطحی از جامعه میبه

 خواهم کوشید تا نمای کلی این اثرگذاری را مشخص کنم.

 

 ی تمدنتحلیل پدیده
عین حال باید نشان دهم که روش من چه  ی تمدن، درپیش از اقدام به توصیف پدیده

خواهد بود. مقصودم از تحلیلی این است که از یک  تحلیلیخواهد بود: روش در اصل 

هایی آغاز خواهم کرد که فقط موقتاً یک رشته از سطوح یا ترازها را بندیرشته تقسیم

اهم وشن خوی این روش را رکنند. به وقت خودش فایدهبندی میتعیین و آنها را مفصل

 ساخت.

سه  گیرم کهترش فرض میرا در معنای گسترده« تمدن»ی یک تذکر دیگر: واژه   

ای ـ هرقدر ها. یعنی من در منازعهنهادها، و ارزش 1دهد ـ صنایع،واقعیت را پوشش می

وارد نخواهم شد. این منازعه « تمدن و فرهنگ»ی حاصل ـ دربارهقدر بیآکادمیک همان

 Kulturی شناسی آلمانی، واژهخورد. در جامعهی متفاوت واژگان پیوند میبه سرچشمه

دهد ]فرهنگ[ میلِ آن دارد که معنایی محدود بگیرد که فقط واقعیت سوم را پوشش می

]تمدن[ با شتاب زیاد معنای بس  Civilizationی ها ـ حال آنکه واژهـ کاربست ارزش

ن از دهد. ولی همچنیتری یافته است که هر سه واقعیت مورد اشاره را پوشش میگسترده

رو اش نشان دهد. از اینرود تا رشد تمدن را در تمام جوانبپذیری سخن میفرهنگ

 دلیلی ندارد که بر این منازعه درنگ و تأمل کنیم.

س ی بع سخن خواهم گفت. مقصودم از این تراز جنبهی تراز صناینخست درباره   

ن رود. یک صنعت هر آوسیع تمدن است که از تراز ابزار، ماشین و حتی فنون فراتر می

                                                      

گذارد که در سراسر متن می outilsکه ریکور کنار  است outillages یترجمه «صنایع» .9

 ترجمه شده است. )مترجم انگلیسی( (tools)« ابزارها» به
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ماشین است  شک با ابزار وی انباشت تجربه تلقی شود. بیمثابهتواند بهچیزی است که می

ای است اری نخستین پدیدهفهمیم. حفظ و نگهدکه معنای صنعت را به بهترین وجه می

ه اش را زنده نگموردی ی حفظ و نگهداری، ابزار کاربردِواسطهکه باید ملاحظه شود؛ به

سان یک خصلت شده اِعمال شود، و اینسان حفظتواند بر ابزارِ ایندارد. نوآوری میمی

است  تشود. این خصلت تاریخی عبارتاریخی کاملاً خاص به انباشت ابزارها ضمیمه می

شود، برای تمام از این واقعیت که هر ابداعی، که در یک زمان و مکان تاریخی ظاهر می

شک با یک تأخیر بیش و کم بزرگ ـ ولی بر طبق یک تقدیر شود ـ بیها کسب میانسان

فرهنگ  یابد و نه به یکناپذیر. تولید و انباشت ابزارها نه خصلت ملی میجهانشمول چالش

ود. تولید و انباشت ابزارها از همان آغاز یک اکتساب فراگیر را به نفع شخاص مقید می

 کند.ها توصیف میاجتماع انسان

ها به بهترین شکل مشاهده ی اکتساب که در تراز ابزارها و ماشیناما این شیوه   

کند، تا آنجا که ابزارها و ی زندگی ما را توصیف میشود، بیش از پیش هر جنبهمی

توان ای بس کلی، میی انباشت تجربه ملاحظه شوند. به شیوهتوانند از زاویها میهماشین

ازه هایی است که به یک تجمع انسانی اجگفت که صنعت در کار تجمیع وسایل و میانجی

ای را بیافریند. بنابراین، دانش و علوم، تا جایی که آنها را نه فقط دهند تا کالاهای تازهمی

ه در توانند یک صنعت تبلوریافتی جمعی تلقی کنیم، میلکه تجربهابداعات واقعی ب

 است که به من اجازه« کالاهای در دسترس»کالاهای در دسترس تلقی شوند. این مفهوم 

 دهد این تراز راهبردیِ نخستینِ تمدن را توصیف کنم.می

ود به خ ی انسانی تا جایی که اثری ازتر کردن این توصیف، هر تجربهبرای وسیع   

ی ]مرسوم[ یک صنعتِ در دسترس ها ـ به تأسی از شیوهگذارد ـ اسناد، یادمانجای می

ی، های دیدنصورت آثار، یادمانهای فکری، اخلاقی و معنوی به یاید. تجربهتوسعه می

 . گیرندی انسانیت را دربرمیشوند که تجربهها انباشت میو کتابخانه هاکتاب

مدن امری یگانه است. هر ابداعی به حق برای تمام آدمیان کسب از این زاویه، ت   

انسان واحد  ی یکمثابهشود. تاریخ تکنولوژیک نژاد انسان تاریخِ انسانیت است که بهمی
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موزد و به آوقفه میبی»گفت: ی او میشود، همین انسان واحد که پاسکال دربارهتلقی می

وجود دارد؛  (a civilization)رد است: تمدنی در این معنا تمدن مف«. سپاردخاطر می

 وجود دارد. (the civilization)تمدن 

ی یگانه و فراگیر تمدن همواره وجود داشته است، ولی فقط اکنون است این جنبه   

یم که ی تاریخی هستشک ما نخستین دورهروشنی از آن آگاه شویم. بیتوانیم بهکه می

اکم ی یک امر واقع غالب و حمثابهمدن واحد و فراگیر را بهباید آگاهی از تعلق به یک ت

اش، ابزارها و وسایل عنوان یک انسانیت واحد که سرمایهفرا بگیریم، و خودمان را به

دهد تجربه کنیم. این انسانیت واحد، که اش را گسترش میکارش، زیستن و اندیشیدن

 ی تاریخی واحدی یک سوژهمثابهدهد، خود را بهیک تمدن فراگیر واحد را توسعه می

ه توان گفت ککند. حتی میاش اضافه میکند که ]مدام[ به دانش و قدرتتجربه می

شود که در اسناد فرهنگیِ ی معنوی برای این تاریخ یگانه همان طور ظاهر میتجربه

خست د. تراز نشوشوند متبلور میهای یک صنعت انباشت میدیرپایی که به تأسی از شیوه

 چنین است.

 ست.هانهادتراز دوم تراز    

ایم تجریدی تواند گفته شود که نخستین خوانشی که از وجودمان داشتهدر نتیجه می   

ی هی تجمیع وسایلِ در دسترس در یک لحظمثابهماند به این معنا که تمدنی که بهباقی می

وجود ندارد. هر گروه شود هیچ کجا به صورت ناب و خام تاریخیِ مفروض تعریف می

در به  کند. وتاریخیْ واقعیتِ فنی و اقتصادیِ خودش را فقط از طریق نهادها تصاحب می

. سازیمهای تاریخی را نمایان میی نهاد، در عین حال، کثرت تجربهمیان آوردن پدیده

 تمدن وجود دارند به این معنا که به چندیناکنون باید جمع فرض شود: « تمدن»ی واژه

د، تا گیراش را پی میای که در آنها انسانیت تجربههای نهادینهرسد کل شکلنظر می

توانیم نشان دهیم، نخست یک کثرت تاریخی باشد. سبکِ این تاریخ جایی که در زمان می

بسته  هایاش را فقط از طریق شکلی متناهی است. انسانیت آگاهیسبکِ یک تجربه
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انسانیت را  ی تاریخیِی متکثری هستند که تجربههای نهادینههای نظامفهمد، که شکلمی

اید. هر گشاش را میکنند. هر تمدن، به این معنا، مرزهای تاریخی و جغرافیاییتنظیم می

را  اش، مناطق نفوذش،های متشعشعاش، هستهاش، مراکز حیاتیاش، محیطتمدن گستره

کند ای را در تاریخ حک می، دوره«سازدا میاش رزمانه»ای دارد، دارد. هر تمدن زمانه

 زند.که با مُهرش آن را نشان می

های وجود ها چیست؟ به نظرم دو چیز. نخست، شکلاینجا مقصودمان از نهاد   

وق شوند. حقای هنجارین تنظیم میاجتماعی که در آنها مناسبات میان آدمیان به شیوه

های وجود ی شکلی نخست ـ جنبهد. تحت این جنبهها[ هستنترین بیانِ آن ]نهادتجریدی

هادین به شدگیِ نها با درهمکنیم. این ایستاییهای جامعه را تعریف میاجتماعی ـ ایستایی

شوند )حقوق مبتنی بر قانون آیند و در پیچیدگیِ فرامعمولیِ حقوق مدون میوجود می

اری، حقوق اجتماعی و اساسی، حقوق عمومی، حقوق مدنی، حقوق جزایی، حقوق تج

ی تری را از نظام قضایی یک جامعهی بس وسیعی تجربهغیره(. ولی مفهوم نهاد حوزه

ی پویایی اجتماعی در نظر بگیریم، دهد. اگر نهادها را اکنون از زاویهفرضی پوشش می

یم وانترِ واژه سیاست بختوانیم در معنای وسیعنهادها دیگر نه با حقوق بلکه با آنچه می

 شوند ـ یعنی اجرای تصمیم و اِعمال زور در سطح اجتماع.نمایندگی می

ی ندی پدیدهببرم توجیه کنم. مفصلای را که به کار میتوانم روش تحلیلیاینجا می   

دهد که در سیاست ی ظهورِ آن چیزی را میتنهایی اجازهتمدن در ترازهای جداگانه به

ناپذیر است. مادامی که صنعتِ یک تمدن را جداگانه در لدر رابطه با اقتصاد و فنون تقلی

تی که آوریم. فقط وقگیریم، واقعیت بنیادین اِعمال قدرت را به حال تعلیق درمینظر می

گیری اجتماع به مثابه یک پیکر واحد، به مثابه یک کل واجد منحصراً قدرت تصمیم

تْ ی سیاسنچه را که در پدیدهتوانیم آگیریم است که میقدرت مرکزی، را در نظر می

الحال ارائه خواهم کرد اهمیت این امر اولیه است نمایان کنیم. بحث مارکسیسم که فی

نماید که از همان آغاز دید تمایز را به سهولت نمایان خواهد کرد. برای من ضروری می

لاها را تنظیم اواقع روشنی داشته باشیم از تمایز میان اقتصاد، که گروه مناسبات کار و کبه
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توانیم تاریخ قدرت بخوانیم که ]این تاریخ[ نه تنها همان مسائل را طرح کند، و آنچه میمی

ر دهد، و دشود و یا همان عارضه را نشان نمیکند بلکه همان امراض را نیز سبب نمینمی

 توان رژیمی را تصور کرد که اصلاحشود. مینتیجه با همان معالجات نیز درمان نمی

]یا  ای عارضیکند ولی خودش پدیدههای اقتصادی و اجتماعی را پیشنهاد میعدالتیبی

رو د. از اینای بوای[ در نظم سیاسی است. استالینیسم در تاریخ معاصر چنین پدیدهعارضه

در واقع ضروری است که میان دو تراز راهبردی تمایز بگذاریم ـ فنون و اقتصاد در یک 

رسد که در مرکز تراز دوم باشد نقش ف دیگر. آنچه به نظرم میطرف، سیاست در طر

ی قدرت عمومی است. آنجاست که پویاییِ نهادی تصمیم سیاسی و اِعمال زور به وسیله

باید نه تنها از ایستاییِ صنعت بلکه حتی از پویاییِ تراز اول متمایز شود. اصلِ این پویایی 

ی مهارت علمی وابسته بود. از ی دانش و توسعهاصلِ ابداع و نوآوری بود، که به توسعه

رو اینجا در تراز آفرینش آزاد هستیم، حال آنکه پویایی نهادی به ساختارهای کاملًا این

 پذیر نیستند، وابسته است. متعین قدرت، که به ساختارهای دیگر تقلیل

ناپذیر به هایی کاملاً خاص و تقلیلدر عین حال، این تراز دوم مستلزم مقوله   

ایم در تراز نخست ملاحظه کنیم ـ از قبیل مفاهیم صنعت، هایی است که قادر بودهمقوله

انباشت و پیشرفت. اکنون ضروری است که صنعت را با مفهوم نهاد، انباشت را با مفهوم 

گیری و پیشرفت را با ابهام متناظر کنیم، به این معنا که در نظم نهادی چیزی کسب تصمیم

د و که تولآموزد که قدرت اوج و حضیض دارد، اینی تاریخی به ما مید. تجربهشونمی

ه نمایاند کرو، سیاست همان فراشد انباشت را بازنمیمرگ امپراطوری وجود دارد. از این

در سیاست[ ی اکتسابی نیست؛ ]ی سیاسی هرگز یک تجربهکند. تجربهصنعت را متمایز می

ها، همان خطاها اند. همان تظاهرها، همان توهمو، ممکنهم پیشرفت و هم پسرفت، هرد

به امکانِ  ی تاریخیهای  مختلف تاریخ تکرار شوند. در واقع یک تجربهتوانند در لحظهمی

شناسیِ زوال وجود دارد که به دهد. حتی یک جامعهانحطاط یا زوال فرصتِ بروز می

 پیشرفتْ حیاتی است.شناسیِ شناسیِ شکوفایی یا جامعهی جامعهاندازه
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ها شود. ایناینجا ما در نظمی هستیم که در آن، اِعمال قدرت رخدادها را شامل می   

رخداد  عنوان یکتوانیم یک کشف را بهرخدادهایی در نظم صنعتی نیستند. در واقع می

شود ی یک صنعت محاط میدر نظر بگیریم، ولی این ]کشف/رخداد[ آنگاه که در توسعه

ِی شود. از این نظر، ساختار زمانی تکنولوژیک میآن را نشان دهد فقط یک پدیده تا رشد

که به رخدادها اجازه  ی تاریخی قدرت استای متفاوت از تجربهطور ریشهانباشت به

دهد تا توسط اشخاص، و عاقبت توسط اشخاص مهم و بزرگ، به راه بیفتند. متناظرِ می

ان نظمِ گیری. نظمِ بحری ستیز و تصمیمه معنای دوگانهاست، ب« بحران»انباشت ِسرمایه 

امکان و احتمالِ اساساً تاریخی است. به همین دلیل است که اینجا من از ابهام در مقابل 

توان به این یترین معنایی که مام. پیشرفت در نظم صنعتی، در وسیعپیشرفت سخن گفته

دستاورهای فکری و معنوی را هم شامل  کار داد، وجود دارد که نه فقط فنون مادی بلکه

کنند همواره نامعلوم است. تاریخ ـ شود. ولی آنچه آدمیان از طریق نهادهایشان میمی

 ها و خطرهاست، امکانِ ی بختی تاریخ قدرت ـ نامعلوم است. این تاریخ مجموعهمثابهبه

هیم خطر و نجات به دست آوردن همه چیز و از دست دادن همه چیز. در واقع، همان مفا

 کنند.فقط در این تراز شروع به معنایافتن می

که بر یک خوانش  هاارزشاکنون اجازه دهید تراز سوم را در نظر بگیریم، تراز    

ان فهمید؟ توی فراگیر تمدن. از آن چه میکند، یعنی قسمت سوم در پدیدهسوم تأکید می

را در معنایی تجریدی، و اگر خطر کنم، در معنایی خیلی « ارزش»ی لازم نیست که واژه

دومی  ها سطحگرا در ارزشفلسفی فرض کنیم. مقصودم این است که تعمقِ یک اخلاق

ها در یک اجتماع فرضی را ی مشترک ارزشدهد که تجربهندسازی را نشان میماز نظام

ی گویم به تجریدهای برساختهها سخن میرو وقتی از ارزشگیرد. از اینپیشفرض می

کنم، از قبیل مفاهیم عدالت، برابری؛ چه رسد به ذوات موقر مندرج تعمق فلسفی فکر نمی

ای سخن بگویم که های انضمامیگذاریم از ارزشخواهدر یک بهشتِ قابل فهم. من می

ی توانند در رویکردهای افراد نسبت به همدیگر ـ در کار، مالکیت، قدرت، تجربهمی

ی صنعتی ی آخر، ادوارِ یک جامعهزمانی و غیره ـ درک شوند. در خصوص این نکته



 

 
 

 رسالت آموزگار سیاسی 9

اورزی ی کشی ادوار یک جامعهشک همان دلالت را ندارند و به همان شیوهبی

 شوند. گذاری نمیارزش

نهایت انضمامی این مفهوم ارزش، دوباره تحلیل صنعت برای نشان دادن خصلت بی   

 توانیم فکر کنیم این صنعت استرا ادامه خواهم داد تا نشان دهم که برخلاف آنچه که می

که تجریدی است و این ارزش است که انضمامی است. یک ابزارِ در دسترس یک تجرید 

دهیم و آن را درون یک بافت تاریخی وارد ماند مستقل از ارزشی که ما بدان میباقی می

ت کند اگر قدر دانسته شود و مثبکنیم. یک صنعت فقط مفید است و فقط کار میمی

 Tristes Tropiquesسادگی دو مثال آماده را یادآور خواهم شد. در ارزیابی شود. به

نویسد که در آنها هایی میاستروس از تمدنلِوی[، کلود های غمگینگرمسیری]

د چراکه گرفتنها[ قرار نمی]ی بومیآمده توسط استعمارگران مورد استفادهابزارهای فراهم

ک رغم همسایگی یبینیم که در/بهی درک آنها وجود نداشت. حتی قبایلی را میمقوله

هایی ی ارزشرون مجموعهتواند در دشوند زیرا این صنعت نمیصنعت دچار زوال می

 یسازند. همان تجربه در سطح دیگر با جامعهادغام شود که حیات این گروه را برمی

ای که قادر بود صنعتی را بر اساس ابداعِ فنونِ هندسه و یونانی صورت پذیرفت، جامعه

ا مند پرورش نیافت زیرطور نظامفیزیکِ نوظهور پرورش دهد. ولی این صنعت هرگز به

ت. نفسه ارزش مثبتی را برنساخداری فیح نجات کار انسانی ]از بردگی[ در دوران بردهطر

انسانیْ  توان از کوشششد که چگونه میاین ]ساختن[ فقط وقتی ]ممکن[ بود که سؤال می

زش تواند ارداری، خود، میاین ایده را دریغ کرد که جایگزین کردنِ ماشین به جای برده

اش را توسعه نداد که ی باستان به این دلیل فنوننیست بگوییم که جامعهمثبتی شود. بسنده 

ها داشت؛ عکس قضیه نیز مهم است.  به این دلیل شخص به کار ]کسانی را به عنوان[ برده

]/رهایی انسان از کار[ را آزمود  یی رهاییِ کار انسانبردگی راضی بود که نه کسی ایده

 عنوان یک ارزش تلقی شد.نیِ در دسترسِ جامعه بهی ]ثابت و[ فو نه رشد سرمایه



 مهدی فیضیی / ترجمهپل ریکور 11 

شوند. در هاست که وسایل کارآمد میگذاریها و ارزشهمواره از طریق ارزیابی   

دانند و حتی وجود شان را قدر میکنیم که صنایعمقابل، ما در جوامعی زندگی می

ن هستند یک ارزش شازندگی الگویجوامع ِدر حال پیشرفت را که پیوسته در کار بهبود 

یم که دیگر کنای زندگی میکنند. بنابراین ما تحت یک رژیم زمانیِ تازهمثبت تلقی می

 شود.نه با ثبات بلکه با رشد مداوم تعریف می

خوانیم همان جوهر حیات یک قوم است. این در ها میرو آنچه ما ارزشاز این   

ها، را نشان ن، ایستایی ارزششود که نوعی سکوای متجلی میآداب و رسوم عملی

ی یابیم که به سانِ خاطرهها را میدهند. زیرِ این قشر نازک آداب و رسوم عملی، سنتمی

مان یابیم که شاید هتری، چیزی را میی یک تمدن هستند. در نهایت، در سطح عمیقزنده

انی یک گروه انس ای از تصاویر و نمادها که با آنهای تمدن باشد ـ مجموعهی پدیدههسته

دم از کند. مقصوهای دیگر و برای تاریخ بیان میاش با واقعیت را برای گروهسازگاری

تصاویر و نمادها همان بازنمودهای کاملاً انضمامی است که با آنها گروهی وجود خودش 

ای اسطورهـی اخلاقیتوان از هستهنمایاند. در این معنا میهای خودش را بازمیو ارزش

ی نهایی یک گروه را مخلوقانهی هم اخلاقی و هم تخیلی که قدرت سخن گفت، هسته

گفت  توانترین است. میبخشد. در این سطح از ژرفاست که تنوعِ تمدنْ ژرفتجسم می

ی انضمامی از وجود خودش دارد که شکلِ مستقرِ وجود که هر گروه تاریخی یک ایده

]سلوک[، یک  ethosه تاریخی در این معنا یک دهد. هر گرواش را نشان میانتخابی

گی اخلاقی، دارد که یک قدرت آفرینش پیوسته به یک سنت، به یک خاطره، به یک یکه

که  رسیم، در حالیشک اینجاست که به قلب انضمامی تمدن میی کهن، است. بیریشه

های تجریدیِ وجود گروه را نشان گریی میانجیصنعتِ در دسترس فقط مجموعه

گذار یافته از تخیلِ ارزشی رویکردهای انضمامیِ شکلوعهی مجمواسطهدهد. فقط بهمی

 فهمد. ی انسان خود را تاریخاً میاست که پدیده

، خوریم. در واقعاینجا به آنچه رازآمیزترین امر در وجود تاریخی انسان است برمی   

جهانشمول را بیابیم، حال آنکه در تراز نخست قادر  ethosتوانیم یک هیچ کجا نمی
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یش، در گیر را تشخیص دهیم. پیشاپدیم پیشروی به سوی یک تمدن تکنولوژیکِ عالمبو

فین ایم. در تدی قدرت را بازشناختهپاره ]و ناپیوسته[ی تجربهتراز دوم، خصلتِ پاره

یم، زیرا رسی تناهیِ تاریخی خواند میتوان تجربهی اخلاقی، به آنچه میخودمان در تجربه

های اخلاقی، و تنوعی از ها، تنوعی از تجربهر تنوعی از زبانانسانیت تقدیرش را د

 ناپذیری جمعی است.طور تقلیلها نشان داده است. انسانیت اینجا بهها و دینمعنویت

های خلاقیت ـ اگر بتوان آن را چنین مطرح کرد ـ که هر یک از شک، این شاخهبی   

همدیگر  ای ازطور ریشهانجامند که بهی نمیهاینمایانند به تجربههای تاریخی بازمیتمدن

ون ها گوناگدهد که اگر زبانها داریم گواهی میای که ما از تنوع زبانجدا باشند. تجربه

تأکید  «ارتباط برقرار کردن»ی توانند ارتباط برقرار کنند. بر واژهکم میهم باشند، دست

ود. تواند ترجمه شبندیم که میای را کشف کنیم، شرط میکنم. اگر زبان بیگانهمی

کم زبانی وجود ندارد که زبان توان همه چیز را ترجمه کرد، ولی دستشک نمیبی

دیگری نتواند با آن برابری کند، که نتواند برای واژگان آن مترادفی در معنا بیابد. این 

 یندهد که انسانیت، در ژرفایش، یکی است. هرچند اامکان جزئیِ ترجمه گواهی می

اهی ی ارتباط آگتوان از آن به وسیلهوحدت و یگانگی نتواند درک شود، با این حال می

ترازی. در حالی که در تراز فنی، آدمیان همانی و همی یک فراشد اینیافت و نه به وسیله

مختلف  هایترِ آفرینش تاریخی، تمدنهمان شوند، در تراز عمیقتوانند با همدیگر اینمی

رقرار ی یک زبان به زبان دیگر ارتباط بانند با همدیگر بر طبق الگوی ترجمهتوفقط می

داند که کار ترجمه چه پُرزحمت است. اینجا در ترازی هستیم که در کنند. و هرکسی می

 ی دردناکی است.همانیِ[ انسانی تجربهآن، پیروزیِ وحدت ]و این

تمدن  یی را نسبت به پدیدهچنانکه مشهود است، من عامدانه یک نظرگاه تحلیل   

مند که این سه تراز را به هم پیوند خواهد داد دوری ام و از هرگونه نگرش نظاماتخاذ کرده

رسد که ما ابزار فکریِ دریافت تمامیت پدیده را نداریم. نه به ام. به نظرم چنین میجسته

ی ا تجربهاین معنا که هیچ احساس یا تصوری از این تمامیت نداریم؛ برعکس، م
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کنیم. ولی تمام سازی حس میی یک فراشد تمامیتمثابهمان را بهتاریخی

ها را نام دهیم یا بشناسانیم پیشاپیش سنتزهایی کوشیم آنهایی که میسازیتمامیت

کسیسم کنم که ماربار. از این نظر، فکر میاند، پیشاپیش سنتزهایی خشونتنابهنگام

ی مثابهبرای تحلیل باشد ـ ولی ابزاری خطرناک آنگاه که بهتواند ابزار خیلی خوبی می

ی تمامیت بس محدود و مهلک است تاآنجاکه ی تمامیت فرض شود. هر نظریهیک نظریه

ناپذیر است )با ارجاع به تراز فنی و ی سیاسیْ تقلیلتواند با آنچه در پدیدهفقط می

یاسی( کاملًا ی ساست )با ارجاع به پدیده ناپذیری معنویْ تقلیلاقتصادی( و آنچه با پدیده

ای کارآ تلقی منصفانه رفتار کند. در نتیجه، سنتزی که ما قادریم درک کنیم باید فرضیه

هد، ولی دایم فرصت میی سه ترازی که متمایز کردهشود که به اندیشیدن جمعی درباره

أکید ن دلیل است که من تی تاریخی ما بشود. به همینباید مانع خوانش آزاد تنوع تجربه

ا بر روی یک ام تهایشان گذاشتهناپذیری تفاوترا بر روی تفاوت میان این ترازها و تقلیل

 دیالکتیک احتمالی این ترازهای متفاوت. 

 

 خطوط اثرگذاری
ی کنش مناسب برای آموزگار سیاسی ای هم دربارهخواهم چند کلمهاکنون می

ی ایم مرتبط کنم. زین پس در تراز مداخلهمتمایز کردهبگویم و آن را به سه ترازی که 

 راهبردی به آن سه تراز خواهیم پرداخت.

ای خواهد بود که گمان کنیم کنش آموزگار سیاسی به تراز سوم، خطای ناشیانه   

ماند. این توهم مهلکِ یک تصور نادَرگیر و نامجسم فکری ها، محدود باقی میتراز ارزش

خواهم در عوض نشان واهم نسبت به آن سخت اعتراض کنم. آنچه میخخواهد بود. می

دهم این است که در هر یک از این سه تراز، نوع خاصی از مداخله وجود دارد که نه 

ای در ی سیاستمدار حرفهها در تراز نخست، نه به مداخلهی تکنوکراتتواند به مداخلهمی

دانشگاه یا کشیش در تراز سوم تقلیل داده  ی نویسنده، مدرستراز دوم، و نه به مداخله

 شود.
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 چیست؟ واقعیت تراز صنایعرو رسالت و مسئولیت آموزگار سیاسی در از این   

کند واقعیت صنایعِ در دسترس است که ی معاصرِ مرا را متمایز میای که جامعهتازه

ل رشد حال، ما مسئوسازد، و این واقعیت که، با این ی اقتصادی را برمیموضوع یک برنامه

 خواهیم نه تنها بر خصلت عقلیی این واقعیت، میواسطهمند این صنایع هستیم. بهنظام

ی اقتصادی بلکه بر ظهور یک ساختار انسانی جدید ـ ساختار انتخاب جمعی ـ تأکید برنامه

م کند. این مفهوی فعال تقدیرش تعیین میکنیم. آدمی خودش را به طور جمعی سوژه

خاب جمعی است که، به نظر من، باید در این تراز مداخله مورد تأکید قرار گیرد. انت

رابری، عدالتی و نابآموزگار سیاسی، خاصه در جوامع صنعتی پیشرفته، در مواجهه با بی

 شده، دیگر صرفاً یکهای جدید مخلوقِ اقتصاد صنعتیهای قدیم فقر و شکلشکل

که هنوز هم باید باشد(؛ همچنین باید مردم ست و چنانکه بوده امعترض نخواهد بود )چنان

ایم، و گیریِ جمعی آماده کند. تاکنون به انتخاب اندیشیدهرا برای این مسئولیتِ تصمیم

های فردی. همچنین بارها آزادی را با آزادیِ رؤسای ی فعالیتمثابهخاصه به آزادی، به

 دهند یکیاساس اصل سود انجام میشان را بر ریزی نیروی انسانیها که طرحشرکت

 جم و یک مجموعهی ابتکار فردی با یک اقتصاد نامنسایم. این آزادی براانگاشته

های اقتصادی همزمان بود که طرز کارشان بد فهمیده شد و آموخته نشد. ولی شوربختی

ما باید بیاموزیم که چگونه خودمان را در جهانی راه ببریم که پیش از پیش تئاترِ 

شده در مقیاس جمعی خواهد بود. به این ترتیب، رسالت آموزگار های گرفتهتصمیم

رسد: نخست او باید دلالت اخلاقیِ هر انتخابی را که به نظر محضاً سیاسیْ دوگانه به نظر می

نماید نمایان کند. دوم، او باید برای برپایی یک اقتصاد دموکراتیک مبارزه اقتصادی می

 کند.

زی ریلاقی هر انتخاب اقتصادی: هرچه اقتصاد در واقع یک اقتصاد طرحدلالت اخ   

ه بر طبق کند. برخلاف یک تصور کاملاً اشتباه کتر میی مسئولیت را گستردهباشد، گستره

کنم ر میدهد من فککردنِ زندگیِ انسانی معنا میی اقتصادی پیشرفتِ ماشینیآن، برنامه
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دهد. عقلی پیروزیِ تصمیم بر بخت و اقبال را نشان میی یک اقتصاد که، برعکس، توسعه

به همین دلیل است که برای آموزگار سیاسی مهم است که تمام پیامدهای اخلاقی یک 

 هایی برنامهشده، چه آن مسئلهریزیانتخاب جمعی را نمایان کند. هر اقتصاد برنامه

های بس د و چه برنامههای خلقی باشاقتدارگرای اتحاد جماهیر شوروی و دموکراسی

های سرشار از دلالت انسانی را راه مراتبِ انتخابپذیرتر نوع فرانسوی، سلسلهانعطاف

ی بخشیدنِ جایگاه مخصوص و ضرورت نسبی به مصرف، اندازد. این هر بار مسئلهمی

اد خواهیم؟ یک اقتصهای قدرت و حیثیت، و فرهنگ است. عاقبت چه میفراغت، نمایش

یی؟ یا قدرت؟ یا حیثیت؟ یا ضروری است که مصرف و لذت یک یا دو نسل گرامصرف

وع انسانی خواهیم؟ چه نتر قربانی کنیم؟ با این انتخاب چه میرا به خاطر فضیلتی دیررس

سازیم؟ این مسئله است. بیش از پیش این رسالت آموزگار سیاسی دوران مدرن را می

 های جمعی را اجرا کند.پیوسته انتخابخواهد بود که شهروند را آگاهی بخشد تا 

شویم؛ باید برای ساختن یک ولی در عین حال، با رسالت آگاه شدن نیز مواجه می   

از  های آزادیجاشدگیاقتصاد دموکراتیک مبارزه کنیم. در واقع، تنها راه جبران جابه

 بحث وی مشارکت دادن در های جمعیْ اجازهی ابتکار فردی به بخش تصمیممنطقه

موکراتیک ی اقتصاد دترین جمعیت ممکن از افراد است. این مسئلهگیری به بزرگتصمیم

است: چگونه مطمئن شویم که انتخاب جمعی توسط جمع کوچکی مصادره نخواهد شد 

های فشار. این ها و یا گروهـ چه این جمع کوچک ماشینِ حزب باشد، چه تکنوکرات

های آینده خواهد بود که فعلاً جایی ی بزرگ دهههی اقتصاد دموکراتیک مسئلمسئله

نجا ریزی اقتصادی هستیم. ایی برنامهوجود ندارد. اکنون فقط در حال فهم اَشکال سبوعانه

های اقتدارگرا؛ آنجا ائتلاف علایق شخصی پنهان در پسِ ظاهر شدت و سختی برنامه

اند به وها با بوروکراسی داشتهجا. پیکاری که یوگسلای عمومی؛ بوروکراسی در همهعلاقه

ب راستی انتخاب هر کس، انتخاتواند بهآید: چگونه انتخاب جمعی مینظرم کاملاً مهم می

ای، در تراز اقتصادی و اجتماعی، هستیم که همه، باشد؟ بنابراین در حال بازیابی مسئله

ـ و در فرانسه با مسئله ی ـ بود: مسئله روسوی متفکران سیاسی بزرگ انگلیسی از زمان لاک 
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ی تواند پشتیبان تصمیم همه شود؟ ارادهقرارداد اجتماعی. چگونه تصمیم هر فرد می

عنوان ی هر شخص خواهد شد؟ مردم قرن هجدهم این مسئله را بهعمومی چگونه اراده

دی ی اقتصای تولد جامعهی مدنی مطرح کردند. امروزه ما در آستانهی تولد جامعهمسئله

 کنیم.ترین معنای آن[ زندگی میی خود اقتصاد در وسیعگیر در ادارهم]تصمی

ی ی داخل شدن در این ساختمان، یک برنامهبنابراین آموزگار سیاسی، به واسطه   

انِ ها بلکه انسکند، که او را در واقع نه تنها انسانِ ارزشی راهبردی را تعریف میمداخله

 ی انتخاب است، و هری صنعتی یک مسئلههر مسئلهسازد، به این معنا که صنعت می

که این ی نخست را با گفتنی اخلاقی. من این نکتهی انتخاب در نهایت یک مسئلهمسئله

ی یک آفرینش جمعی باشد، یک مسئولیت جمعی را اگر پیشرفت حاضر جوامع ما نتیجه

ن مسئولیت جمعی را خلق رو باید ابزارهای ایکنم. از اینکند، خلاصه مینیز ایجاب می

 خوانم.کنیم. این همان چیزی است که من اقتصاد دموکراتیک می

، به ما دقیقاً فرصت بیان مناسبات میان اخلاق و سیاسیدر تراز دوم و به راستی    

. در هاستدانیم، دشوار و سرشار از تلهشود ـ مناسباتی، که چنانکه میسیاست داده می

اس آلمانی بزرگ آغاز شنیم تمایز بس مفیدی را که از جامعهخواهم بگوعین حال می

ی مثابهکنم و بهی کارآ اتخاذ میعنوان یک فرضیهگیرم بهکس وبر، وام میاین قرن، ما

چون سیاست هماش با عنوان شدهی تجلیلکنم. در رسالهیک راهنمای شخصی اضافه می

کند، آنچه که اخلاق ایمان و اعتقاد، و می، او دو تراز اخلاق را از هم متمایز یک مشغله

هایش، نوشتخواند. مفید است بدانیم که در دستدر طرف دیگر، اخلاق مسئولیت می

را برای اخلاق مسئولیت نوشت. این دقت برای آنچه « اخلاق قدرت»ماکس وبر نخست 

ع عاقبت ام که سلامت یک جمآید بس مهم است، زیرا در واقع متقاعد شدهدر ادامه می

های ی میان دو اخلاق استوار است. از یک سو اخلاق ایمان و اعتقاد با گروهبر عدالت رابطه

شود، از جمله کلیسا که جای حقیقی فرهنگی و فکری و با اجتماعات ایمانی حمایت می

یابند ـ و نه به هیچ رو در سیاست. از سوی دیگر، اخلاق مسئولیت شان را اینجا میمداخله



 مهدی فیضیی / ترجمهپل ریکور 16 

شده، است. رسالت آموزگار مند، جزاپذیری حساباخلاق زور، اخلاق خشونت روشنیز 

سیاسی، در تصور من، رسالت حفظ یک تنش زنده در این نقطه است. زیرا اگر اخلاق و 

غلطیم، ایمان را به اخلاق مسئولیت تقلیل دهیم، به رئالیسم سیاسی و ماکیاولیسم فرو می

آید. ولی در طرف دیگر، اگر اخلاق ایمان و اهداف برمیشدگی پایدار وسایل که از درهم

ی فرو گرایگرایی و کلیساو اعتقاد نوعی کنش مستقیم را ادعا کند، در توهمات اخلاق

تواند با فشار پایداری که بر اخلاق مسئولیت و رویم. اخلاق ایمان و اعتقاد فقط میمی

است که این ]اخلاق ایمان و اعتقاد[  آورد غیرمستقیم عمل کند. تفاوت اینقدرت وارد می

توان از حیث انسانی خواستنی، اخلاق مطلوب، نه به امر ممکن و معقول بلکه به آنچه می

اش در نظر بگیریم ـ چنانکه در خواند وابسته است. اگر این اخلاق را در بالاترین درجه

ی له نه مسئلهکه مسئ شود ـ به سادگی پیداستموعظه]ی عیسی مسیح[ بر فراز کوه بیان می

ی این اخلاق، بلکه تحققِ بیان غیرمستقیمِ آن توسط گروهِ فشارهایی است واسطهتحقق بی

تواند بر اخلاق مسئولیت وارد آورد. به علاوه، اخلاق پرهیزکاری تنها که این ]اخلاق[ می

رایی اگکنم که کلیسی مستقیم اخلاق ایمان نیست. فکر میشکاف ناشی از این مداخله

گری ی مستقیم اجتماع مذهبی در کنش سیاسی به میانجییکی از جوانب این مداخله

دو  آمیختگی اینکلیسایی است که روی درهمهای شبهبندیها یا گروهاحزاب، اتحادیه

کنم که مسیحیان خاصه از یک سو باید وابستگی کنند. فکر میاخلاق ایفای نقش می

گر ی اعتقادات ـ را عملی کنند و از سوی دیع کلیسایی ـ رسانهی پیوندشان با اجتمادوگانه

باید به دیگران در تراز مسئولیت بپیوندند که تراز زور نیز هست، و با آنها کنشی را عملی 

 تواند یک کنش غیرکلیسایی باشد.کنند که می

د ـ مثال کر ممثالی از این فشار اخلاقِ ایمان و اعتقاد بر اخلاق مسئولیت را ارائه خواه   

دم که کارکردی تاریخی از اتوپیا در نظم اجتماعی وجود دارد. فقط اتوپیا. در واقع معتق

تواند به کنش اقتصادی، اجتماعی و سیاسی قصدی انسانی ببخشد، و به نظر من، اتوپیا می

ی ی یک تمامیت؛ از سوی دیگر ارادهمثابهی انسانیت بهقصدی دوگانه: از یک سو اراده

ک تمامیت اکنون کنش یگی و تفرد. به همین دلیل است که درست همص به مثابه یکهشخ
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شود که ام. در واقع، این ]کنش[ بخشی از قصد بنیادینی را شامل مینامتعین را مجاز دانسته

اخلاق  ام، یککه گفتهتواند آن را به تمامی تحلیل برَد؛ چنانی تاریخی نمیهر تجربه

)در  Mutualitéی تالارِ ی منتشرنشدهرد. چند سال پیش در مناظرهجهانشمول وجود دا

سیستی ی اخلاق مارکی مسئلهپاریس که متعلق به حزب کمونیست فرانسه است( درباره

ذیر طرح ناپتواند وجودش را به مثابه یک کل تجزیهکه آیا انسانیت می)در خصوص این

 ه تحلیل علمیْ انکارناپذیر ظاهر شد. اگرافکند یا نه(، این کارکرد اتوپیا برای هرگون

های رو که له شده است، نسبت به این ارزشی اجتماعی، از آندرست باشد که یک طبقه

شود، آنگاه اتوپیا، به بیان دقیق، ملک هیچ گروه تر میجهانشمول ]اتوپیایی[ حساس

دِ رنج واحدِ واج ای نخواهد بود. این قصد یک انسانیت ـ به مثابه یک موجودشدهتأسیس

 ی تهدیدی نابرابری در جهان، دربارهو اراده ـ است که افق تمام مناظرات ماست درباره

 (Francois Perroux)ی آنچه فرانسوا پرو زدایی، یا دربارهی مستعمرهاتمی، درباره

 خواند.اقتصادی عمومی)شده( می

ر عین ا اعلام کنیم. برای ما دولی نمی توانیم به سادگی اتوپیای یک انسانیت تام ر   

نیم. این ی انسانی را اعلام کحال ضروری است که اتوپیای تحققِ کاملاً یکه و منفرد مشغله

ی زدودگی مناسبات میان افراد در دل جامعهنامی و انسانی دوم خاصه در برابر بیجنبه

زی تراریم، همخوشود. اَشکال نامتمدن شهرنشینی که در آن غوطه میصنعتی ظاهر می

ه دهند کها و استعدادها با فنون مصرف و فراغت، به حد کفایت به ما نشان میذائقه

ضروری است که در دو جبهه بجنگیم: در یک سو، انسانیت را گرد هم بیاوریم که همواره 

شود؛ در سوی دیگر، هر شخصی را های رقیب تهدید میبا پراکنده شدن به صورت گروه

شود نجات دهیم. به همین دلیل برای ی که در آن او در تمدن مدرن غرق میانامیاز بی

را به دست  (Emmanuel Mounier)ی امانوئل مونیه ما ضروری است که دوباره واژه

د. ولی نباید گویگرایانه و زندگی اشتراکی سخن میبگیریم آنگاه که او از انقلاب شخص

زندگی اشتراکی به تنهایی، ما را دوباره با خطر  یک اصطلاح را از دیگری جدا کنیم، زیرا
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کند، و امر شخصی صرف نیز ما را دوباره به توهم فردگرایی خواهی روبرو میتمامیت

 گرداند.بازمی

؛ فقط ای نداردی اتوپیایی از خودش اثرگذاریلازم است تکرار کنیم که یک نهاده   

در  ای را که ما قادریمی تاریخیتجربه ای دارد که گام به گامتا جایی چنین اثرگذاری

ی که  روست که اتوپیا وقتها و در تراز صنایع بسازیم دگرگون کند. ازهمینتراز نهادینه

شود. شود دروغین میبندی نمیدرستی مفصلهای پیشنهاده برای هر دوره بهتحت امکان

شویم واقع متقاعد می تنهایی درست است. درکنیم که برابری بهبرای مثال، همه حس می

که آنها عاری از یک مزیت اصیل هستند، ها همه از اساس یکسان هستند، اینکه انسان

که تفاوت خیلی زیادِ سطوح زندگی روابط که هر یک وارث کار همه هستند، و ایناین

خواه ی برابریدانیم جامعهکند. ولی از طرف دیگر، خوب میارزش میانسانی را کم

یان سطوح و های ماند بلافاصله محقق شود بلکه فقط یک تقلیل روزافزونِ اختلافتونمی

 هایتوان در دموکراسیتواند تحقق بیابد. آن را به خوبی میهای زندگی میشیوه

ن جوامع های وسیعی را در بازشماری ]ایهای ارشد گونهسوسیالیستی دید؛ کمبود تکنیسین

ی ناپذیر باقی بمانند، و جامعهها اجتناباین گونه ها[ سبب شده است تاو دموکراسی

تواند با یک کنش تصحیحیِ پایدار محقق شود که من فشار اخلاقِ خواه فقط میبرابری

 ام.ایمان و اعتقاد بر اخلاق مسئولیت خوانده

در تراز سوم نیز چیزهای بسیاری برای گفتن هست. خودم را به پیشنهاد دو ایده برای    

ی آموزگار سیاسی رسد که رسالت عمدهدود خواهم کرد. نخست به نظرم میشما مح

انسانی  گیِ تاریخی هر گروهادغام تمدن فنی فراگیر با شخصیت فرهنگی است، با یکه

ی مصرفی که در سیر ام. در واقع، جامعهتر آن را تعریف کردهطورکه پیشاست، همان

شرفت شک پییقاً مبهم دارد. از یک طرف، بیاین قرن به سوی آن روان هستیم معنایی عم

هایی که به کالاهای اساسی دسترسی دارند. نمایاند ـ زندگی بهتری برای تودهرا بازمی

بشریت  ی ممتاز محدود نیست کهبار، دیگر به خاطر تأمین منافع یک طبقهبرای نخستین

زی امروزه تجربه ساهاست که قدرتِ تاریخزید. در همان تراز تودهتقدیرش را می



 

 
 

 رسالت آموزگار سیاسی 19

ریخی های  تای خلاق هر یک از گروهشود. ولی در عین حال، این تمدن فراگیر بر هستهمی

کند. با این حال، برای هر یک از یک عمل فرساینده و یک تخریب ظریف را تحمیل می

اند، شدن پیش رفتهجوامع تاریخی، جوامع در حال توسعه و نیز جوامعی که در صنعتی

شده در گراییِ فنی و شخصیت تأسیسعمالِ نوعی حکمیتِ همیشگی میان کلیرسالتْ اِ

ی سیاسی است. تمام پیکارها برای استعمارزدایی و رهایی با ضرورت دوگانهـتراز اخلاقی

 شوند.ی فرهنگی مشخص میی فنی فراگیر و ریشه داشتن در گذشتهورود به جامعه

های متفاوت با هم برخورد مندیکه در آن، زمان تعادلی باید به وجود آید در ترازی   

نفسه کنند ـ ادوار اکتساب و پیشرفت، ادوار آفرینش و خاطره. جهان تکنولوژیک فیمی

کند، و ما به درون نوعی فاقد یک گذشته است. هر ابداعی ابداع پیشین را پاک می

م ـ فردی ی شخصیتی داریراستشویم. و با این حال فقط تا آنجا بهگرایی پرتاب میآینده

هایش و نمادهایش، و توانا به پذیریم، ارزشمان را کاملاً میو فرهنگی ـ که گذشته

زرگ ی بمندیْ مسئلهبازتأویل کامل آنها هستیم. این حکمیت و داوری میان چندین زمان

 سازد.فرهنگ را برمی

ر حال به جوامع دشود تا این مسئله به جوامع صنعتی پیشرفته کمتر مربوط می   

شان در کاربردِ پیشرفت. جوامع صنعتی پیشرفته نیز با ]خطر[ از دست دادن معنای

کند، ما ی مصرفی پیشرفت میشوند. تا جایی که یک جامعهتکنولوژیِ محض تهدید می

 مانمان و عقلانیتِ رو به زوال اهدافهنوز هم تناقض میان عقلانیتِ در حال رشدِ وسایل

 کنیم.نی تجربه میروشرا به

ند توانهای گذشته نمیکند: تمام ارزشرسالت نخست رسالت دومی را ایجاب می   

ام توانند زنده بمانند که مستعد آنچه من بازتأویل خواندهزنده بمانند؛ فقط آنهایی می

توانند زنده بمانند که مسئولیت آدمی را در نظر هایی میهستند. بنابراین تنها معنویت

اریخ. ای کلی به تدهند، به جهان فنی، و به شیوهگیرند، که معنایی به وجود مادی میمی

د بحرانی ظر، مسیحیت بایگرای گریزپا ناگزیرند که بمیرند. از این نهای دوگانهمعنویت
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کند خوب تشخیص دهد ـ یعنی آنچه که رو گیریهایش را تثبیت/منجمد میجهترا که 

ی تعمقی دارد و نیچه را واداشت تا بگوید مسیحیت فقط تجربه گرایی وبه سوی افلاطون

ی[ هاست، و آنچه را که رو به سوی تاریخ دارد، ]آموزهای برای تودهگراییافلاطون

کال کنم که آن اَشترین شکل، فکر میها. به کلیتجسد، و تحققِ برادری میان انسان

ار تمدن نظر بگیرند ناگزیرند که تسلیم فشتوانند بُعد تاریخی آدمی را در معنویت که نمی

ی زنده کنم فقط بازگشتی به گذشته و بازتأویلفنی بشوند. ولی در طرف دیگر، فکر می

 یای را بدهد که جامعهترازیی مقاومت در برابر همتواند به جوامع مدرن اجازهسنت می

 تر به کار زبانیقشود. اینجا به کار فرهنگ و دقترازی[ میمصرفی تسلیم آن ]هم

 .کندی هرمنوتیکی واگذار میی تمدن را به مسئلهخوریم که نقادی ما از ایدهبرمی

ولی من از هیچ کس نخواهم خواست که سه رسالتی را که به آموزگار سیاسی    

ی آموزگار سیاسی متناظر کند. مبارزه ایم از هم جدا کند و با سه تراز مداخلهواگذار کرده

ها و هم برای شخص ی انساناقتصاد دموکراتیک طرحی را هم برای مجموعه برای یک

 رفی.ی مصی سنتی در مواجهه با خیز جامعهکند ـ بازتأویل گذشتهمنفرد پیشنهاد می
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