
١ 
 

  »ران مدرنيدر ا يدموکراس« کتاببه بهانه انتشار  يرسپاسيم يا علب ييوگو گفت
  اند  هاي روشنفكري خصم دموكراسي جنبش

  
  ۱۳۹۱ماه  ، دي۵شماره   مجله انديشه پويا، سال اول، :منبع

  
، استاد دانشگاه يرسپاسيم ياز عل يبر کتابد يخواند يرا به قلم مهرزاد بروجرد يا، نقديشه پويشتر در بخش کتابخانه انديدو شماره پ

دانشگاه  »يخيمطالعات تار«ق  در دپارتمان  يز که اکنون  به تحقيغ نسروش دبا. است منتشر شده يسيبه زبان انگل يکه به تازگ ورک،يوين
ران يدر ا يدموکراس( يرسپاسيم ديکند، کتاب جد يس ميتدر» اسالم و حقوق بشر« و » يقياخالق تطب« و  مشغول است تورنتو
  .ديخوان يقرار داده است که در ادامه م يرانيشناس ا ن جامعهيابا  ييوگو را بهانه گفت) ياسيرات سيياسالم، فرهنگ و تغ :مدرن

×××  
در  يتأمل«   ن،پس از آ. بود» قتيا حقي يدموکراس «خواندم؛  ياسيرسيم يعلدکتر  از  يدهه هشتاد شمسل ياوکه در  ين کتابياول. اشاره

ش يحدودا سه سال پ.  العه گرفتمرا در مطو ا» ياخالق در حوزه عموم« و » ديس و اماي يت هاي؛ روايرانيا روشنفکران« ، »يرانيته ايمدرن
ار من يده سال گذشته، بخت  يط.   در روزنامه اعتماد شرکت کردم»  ياخالق در حوزه عموم« به مناسبت انتشار کتاب يزگرديدر م زين

با   يمسائل نظر يکه در برخ يبه رغم اختالف. را داشته ام يرسپاسيث و گفتگو با ممجال بح،  يشمال يکايران و آمريبوده و  بارها در ا
 ،يدوست داشتنار يبس  يانسان يرسپاسيم. کرده امتفاده اسشان  يار از ايبسن سالها، يدر ا داست، يز هوين گفتگو نيکه در ا ميدار گريکدي

راد يا يرا برايشان اخيا . و آموخت فراوان  برد  توان حظ يو متواضع است که از نشست و برخاست با او مران يدلمشغول مسائل ا ،دانشمند
 يسين کتاب او به زبان انگليبحث و گفتگو درباره آخر يبود برا يمجال مغتنم ن سفر يا بود؛ورک به تورنتو  سفر کرده يوياز ن  ينرانسخ

  . ياسياست و امر سيده و سيان  ايو تأمالت او درباره نسبت م
  

و » يرانيته ايدر مدرن يتامل« ،»ياخالق درحوزه عموم«، »قتيا حقي يدموکراس« يعنيکتاب شما  چهار قياز طر  يرانيمخاطبان ا
شما به » ران مدرنيدر ا يدموکراس«ز کتاب ين يبه تازگ. اند شنا شدهشه شما آيبا نگاه و اند» ديس و اماي  يها تي؛ روايرانيروشنفکران ا«

 ديکرد ياست سخنرانيدن و سيشيتورنتو درباره نسبت اندشب در شهر يشما د. ماست يوگو منتشر شده است که بهانه گفت يسيزبان انگل
ش يحال آنکه پ؛ ديهست »Thinking Politically «زر و کتاب او تکل والير مايتحت تاثاست يدن و سيشياندد که در بحث ياشاره کرد و

و به عنوان  گوو ن گفتيشروع ا يکه براد بهتر باشد يشان يبنابرا. ديگفت يسخن م يچارد رورتيشه خودتان و ريشتر از نسبت اندين بياز ا
  د؟ يح دهيرا از نگاه خودتان توض ياسياست و امر سيتفاوت س مقدمه،

و بعد از اند  شکل گرفته ينيو علم و صنعت و شهرنش ير همراه با رشد تکنولوژيدر چهارصد سال اخ يمدرن يها ملت -دولت 
ن جوامع يا يريگ شاهد شکل يغرب يابتدا در اروپا. رنديگ يشکل م يشهرده يچيمدرن است که جوامع پ يها ملت –دولت  يريگ شکل

مثال اروپا و  –ييايک منطقه خاص جغرافيده محدود به ين پدياند و ا شکل گرفته ين جوامعيا چنيم اما امروزه در همه نقاط دنيبود
ساخته شدن  يالزم است تا درباره چگونگ يهمتما ا. ر سخن گفتين مسيبودن ا يتوان از غرب يگر نميشدن د يبا جهان و ستين -کايآمر
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کا يدر آمر ياسيپرداز فلسفه س ين تئوريتر کل والزر که مهميما. کند شهياند ياسين جوامع سيا يسازماندهو  ن جوامعيا ياسيس يهست
در  ياسيحوزه س:ن استيه چنکند که به صورت خالص ينه به چند مسئله مهم اشاره مين زميدر ا»ميشيانديب ياسيچگونه س«است در کتاب 

است، ادامه يس. مستقل وجود دارند يا ن به عنوان حوزهيمستقل است،همانگونه که حوزه اقتصاد و فرهنگ و د يا جوامع مختلف، حوزه
. اردمستقل از خود د ياست که هست يبخش نسبتا مستقل...ن و اقتصاد وياست همچون ديس. ستيا فرهنگ جامعه نين ياز د ياقتصاد و بخش

در جوامع، با  يش از به وجود آمدن دموکراسيکند که تا پ ياو بحث م. شود يل ميتفاوت قا ياسياست و امر سيان سيم ن کتابير در اوالز
تا قبل . است ا نابود ساختن قدرت بودهيکسب و حفظ قدرت  ياست در آن جوامع چگونگيس يمعنا. مياست مواجه بوديبه نام س يا دهيپد

است در جوامع وجود يدرباره س يا دهيچيبوده و لذا نگاه پ يرابطه قدرت ياست، آشکارا به معنيدن درباره سيشينوع اند ياز دموکراس
نکته . ديرا د ين جوامعيتوان نمونه چن يکم هم هنوز ميست و يست و در قرن بيشامدرن نين بحث والزر مختص جوامع پيالبته ا. نداشت

ک حوزه کامال مستقل توجه ياست به عنوان يجوامع مدرن، به س ييدايها و پ ملت –ل دولت يا تشکن است که بيکتاب والزر ا ياساس
 The( ياسيامر س به )Politics(است يسدر نظر او ب ين ترتيبد. ديآ ياست به عنوان قدرت صرف به حساب نمينکه سيتر ا و مهم. شود يم

political( ن بار ياول يدر نظر والزر برا. با دولت است ها آن   ز رابطهيان شهروندان و نيرابطه مم يتنظ يبه معنا ياسيامر س. شود يل ميتبد
و  ياريدن و هميو به توافق رس يدر نگاه او عرصه همکار ياسيامر س. شود يف مياست، تفاهم و تعامل شهروندان تعريس يمسئله اساس

د که امر يگو يوالرز م. کند يامروز نم ياسيشه سيبه اند ياست که کمک يميقد يا به اعتقاد او حوزه فلسفه، حوزه .اجماع شهروندان است
ن ييتع يان ندارد و تنها درپيو تعاون آدم يرخواهيبا خ يا رابطه ياسيشه سياند او معتقد است. است فلسفه نبوده يچگاه مسئله اصليه ياسيس
ز در نگاه والزر وجود يگر نيز ديک مسئله بحث برانگياما . داردن ياسيبه امر س يربط ياسيشه سينکه نوع انديخالصه ا. است يو بد يکين

د شاعر و يگو ياو م. است يمنظور او از شاعرها، هنرمندان به صورت کل. کنند ينم ياسيبه امر س يد شاعرها هم کمکيگو ياو م. دارد
ن يوالزر ا. است از آن در جامعه وجود نداشته شيند که تا پيافريب يا تازه  گانهي يق شعر و هنر، هستياز طر هنرمند، درصدد است که

ما  ين است که اگر دلشوره فکريبحث والزر ا.کند يشهروندان نم يبه توافق و همراه يد اما معتقد است که شعر کمکيستا ينش را ميآفر
کمک  ياسيتوسعه و تحقق امر س باشد که به يا تفکر ما به گونه يستيجاد جامعه آزاد و عادالنه است، بايو ا يخواه يو آزاد يدموکراس

لزر مشخصا وا. ستيشان در جهت تعاون جامعه ن يکه دارند کارکرد کل يتيو ماه ييبايم که با همه زيم و فلسفه ببافيينکه شعر بگوياکند نه 
ث ين نگاه از دو حيبه ا توجه .دهد يبسط م ياسيدرباب امر سنظر خود را  ها آن   در مقابله با است و انو شاعر لسوفانياش با ف سخن يرو
گفتند  يه بوده و مثال در دوره قاجار اگر ميتنب ياست در کشور ما به معنيک سيفولکور يمعنانکه ياول ا. ها سودمند است يرانيما ا يبرا

که شهروندان را چه  دارد يمنف يياست معنايان، سيرانيا يخين در حافظه تاريبنابرا. ه شديتنب ين بود که فالنياش ا ياست شد، معنيس يفالن
ن يبحث والزر که من هم به آن معتقدم ا. ز داشتنديکرد و لذا شهروندان از آن گر يه ميمحدود و تنب يکيزيرفيو چه غ يکيزيبه صورت ف

مخرب  يزيگر استيس يا ن جامعهيدر چن. ستين يزياست لذا از آن گر ياست در جامعه مدرن، حوزه مستقليم سياست که اگر قبول کن
ک حوزه مستقل است، ي ياسيم امر سياگر قبول کن: نکهيدوم ا.شرافتمندانه خواهد شد يو زندگ يو آزاد يجاد آبادانياهد بود و مانع اخو

 ياسيشه سيچراکه ملزومات اند .ميشيانديب ينيشه ديو اند يشه ادبيو اند يشه فلسفيمتفاوت از اند يا است به گونهيدر رابطه با س يستيبا
جاد يا يم اصلسيناميد ياسين است که امر سيدرت اق يبه معنا استيبا س ياسيامر س يد تفاوت اساسيگو يوالزر م. است ياوتملزومات متف

  .ستيهم از آن ن يزيف شده و گرياست که اساس آن رقابت تعر ييدر فضا ييوفاق و اجماع و همگرا
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فصل است؟ يلسوفان سيا في استلسوفان اخالق ياند مرادش ف گفتهسخن  يو بد يراجع به خوبشتر يبلسوفان يد فيگو يم يزر وقتتوال 
م که چه يپرس يدر اخالق م. افراد سروکار دارند يهنجار  يها با واکنش هر دو  است که نياست ايسفلسفه  اخالق و  فلسفه  انيمشترک م

اصوال  زرتوال .د حکومت کرديو چگونه باد حکومت کند يبا يم چه کسيپرس يم هم ياسياست و امر سيد کرد و در سيد و چه نبايبا
کند؟  يف ميچگونه تعر ياسيو امر س استيس ک افالطون و ارسطو را بايکالسکند؟ مواجهه  ين مييمثل هابز را چگونه تب يکوشش کسان

و امر  ياسين به امر سدر بحث پرداخت يکنم ابهام يد احساس ميها دارد اما با آنچه اکنون شما گفت ن پرسشيا يبرا يحيزر توضتحتما وال
د بر امر ين است که با تاکيد موافقت کرد اما تصور من ايل شديقا ياسيف امر سيتعر يکه شما برا يکيتوان با تفک يم. وجود دارد ياخالق

ت تفکر يکفا ديخواه يز مشهود است شما مينن باب يدر ا  يبه زبان فراس اثرتان  آنچنانکه در  ،يبر خوانش شما از رورت يو مبتن ياسيس
 ياسيد که امر سيبگو يدارد اگر کس يا اشکاليآ. ها است تجربه يو بازخوان يگر زمان نهادسازيد که دييد و بگويرا اعالم کن يفلسف

 ييشود و گو ين نگاه جفا ميها در ا دهيشد که به ا يتوان مدع يم مهم است ياسياگر کنش س ؟ستهم ه  ينظر يها بحث يمحتاج برخ
  ....کوبد يد آب در هاون ميگو يده سخن ميهرکه از ا

. صحبت کنند ياسيتوانند راجع به امر س يا نميتوانند  يلسوفان ميد فيگو يمن نگفتم که والزر م. جاد نشوديتفاهم ا ک سوءيم يمراقب باش
ه خود ياول يها س در نوشتهکه مارک ي، بحثوالزر .صحبت کند يزيتواند راجع به هرچ يم يست و هرکسيا نبودن نيلسوف بودن يمسئله ف

که خود ساخته  ييها دهيا يکسريدادن به  يفلسفه با برتر طبق نظر مارکس، .کند يطرح کرده بود را نقل م يآلمان يدئولوژيتحت عنوان ا
دا يپ يسترسموجود د يقت روابط اجتماعيکند که به حق يدا نمين امکان را پيچگاه ايدن آن به جهان واقعا موجود، هيبخش ياست و برتر

و روابط قدرت و  يتوانند بفهمند روابط اجتماع يچگاه نميلسوفان از جامعه خود، آلوده به افکارشان هست هيشه تصور فيکند و چون هم
و از نظر  يدگاه فلسفيرد که عمال ديگ يجه ميوالزر نت .ستندين يدر جامعه چگونه است و لذا قادر به بهبود وضع اجتماع يروابط اقتصاد

هم بحث مارکس . ده شوديد يواقع يدهد روابط اجتماع يد چراکه فلسفه اجازه نميآ يشه به خدمت اهل قدرت ميهم يکيزيرکس متافما
اتفاقا هم  .ن نظر را دارديهم هم يرورت. است يو بد يکيدن راجع به نيشي، انديدن به شکل فلسفيشين است که انديو هم بحث والزر ا

در  يمتعدد يها ن کتابين متفکريا يهر دو. است س کردهيدر دپارتمان فلسفه تدر يو هم رورتدانند  يم يسايلسوف سيف يرا برخوالزر 
 يا ياسين است که جامعه سيما ا ين است که اگر همت فکريگر مخلوط شود ايد يها د با بحثيکه نبا يبحث اساس. اند نه فلسفه نوشتهيزم

شه کردن ين جامعه و نوع انديکنند،ساختن ا يم ميتنظ يرخواهيو خ ياريبراساس همبط خود را م که در آن مردم روايجاد کنيآزاد و آباد ا
نه ين زميدر ا يچ تضاديشند و هيانديب ياسيتوانند س يسوفان هم اگر بخواهند ميف يول. اتيبر شعر و ادب ياست و نه مبتن يدرباره آن نه فلسف
است را ادامه فلسفه بداند، والزر با او مشکل يلسوف سيک فياگر  يول. شديانديب ياسيس تواند يهم م ينيک عالم دينکه يوجود ندارد کماا

م که يوالزر معتقد است که اگر قبول کن. است استين و سيش راجع به احساس و ديها ن کتابيوالزر و بهتر ياتفاقا تخصص اصل. دارد
 يک مثال براي. ف کنديتواند آن را تلط ين و شعر و فلسفه ميدخاص هست،  يدنيشي، اندياسيدن سيشياست و اند ياست حوزه مستقليس

نکه يخ عالقمند هستم و برخالف ايبه تار يليخ يبوده است ول يمن عمدتا جامعه شناس يالت دانشگاهيتحص. زنم يروشن شدن بحث م
خ و يسم از تارينو يکه م يو مطالب ها ک طرف در کتابياز . فلسفه هستم اما به فلسفه عالقمند هستمضد يشه محکوم هستم که فرديهم

دن يشيمعتقدم اند. سمينو يه آن را مشناسان دن جامعهيشيسم با اعتقاد به اندينو يم يمتن يشناس ما اگر در حوزه جامعهکنم ا يفلسفه استفاده م
ک يمتفاوت از نوع نگاه  يانان به علم جهدخيک تاريهمچنانکه نوع نگاه . متفاوت است يخيو تار يفلسفدن يشيشناسانه با اند جامعه
ن است که يم بحث من ايا ندهيم يبده يرا با هم آشت يو فلسف ياسيدن سيشيست که حوزه اندين نين بحث من ايبنابرا. شناس است جامعه
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شه يندشه کردن درباره آن مستقل از ايکه اند ياسيدر جامعه وجود دارد به نام حوزه س يحوزه مستقل يتحقق و گسترش دموکراس يبرا
ها در  يکتاتوريانواع د يدموکراس يف شود، به جاياست تعريادامه س ياسينکه امر سيبه محض ا گر است ويد يها کردن درباره حوزه

  . جامعه شکل خواهد گرفت
  
ر ا مخل اميکند آ يدازپر هيد و نظرياست سخن بگويک متفکر راجع به سيمستقل است، اما اگر  يا حوزه ياسين قبول که امر سيا

  ست؟ يهابز در انگلستان قرن هفدهم چ همچون يمتفکر که کارکرد مثال خواهم بدانم يم شود؟ يم ياسيس
 ياسيشه سياند از يد نوعيگو يوالزر م. است ياسيشه سيبه اند يبخش اعظم کتاب او نگاه انتقاد. نه حرف داردين زمياتفاقا والزر در ا

به اعتقاد . ز و تعاون شهروندانيراجع به رابطه صلح آمدن يشياند يعني ياسيامر سراجع به ن ديشياند مستقل است و ياسيکند امر س يقبول م
ن يستاورد چند. د متوقف شوديبا آورد،را به وجود  برال، فردگرا و نسبتا خشکيل يا هجامعکه  استيدرباره سدن يشياو اما سنت اند

ا ي يبشر  ها و آمالاز آرزو يکسريدرباره ز ين جامعه نيدر است اما يم نسيفاش سم است البتهيبراليل ياسيشه سيبر اند يکه مبتن يا عهجام
است و معتقد است که با  يسم افراطيبرالين رابطه منتقد ليوالزر در ا. دنکن ياست خارج ميرا از حوزه س ها آن   ا اصوالي شود يسکوت م

سم يبراليد و اصوال تفکر والزر منتقد لکر يرا غن يتوان دموکراس يممستقل است  يامر ياسين نکته که امر سيو قبول ا يقبول دموکراس
با توجه به  يدارند ول يت خصوصيحق انتخاب شغل و مالک ها آن   م که انسيقبول کن ياقتصاد شهياند در حوزه ديشامثال . است يافراط

ن يا. ميرا از طرق مختلف محدود کن يخصوصت يمالکجاد عدالت، يا يبرا که کردد قبول يد بايجامعه شا يها تيارها و حساسيمع
نجاست که يا. باشد يشه اقتصاديا اندي ياسيشه سير با اندياگر مغا حتاباشد  يد به نفع دموکراسيو شا ندارد يچ اشکاليه تيمحدود

  .رديگ يفاصله م ياسياست از امر سيس
  

ن يشما در ا. کنم يم »رانيمدرن در ا يدموکراس« يعنيزه شما ران و کتاب تايو منحصر به ا يشدن مسئله بحث را انضمام تر  ملموس يبرا
و رضا  يتبار، عباس عبد يرضا علوي، عليکيخان يهمچون تاج زاده، هاد يرانيون اصالح طلب اياسيچند تن از س ياسيس يزندگکتاب به 

اشاره شده .اند دهيرسبودن به دموکرات بودن  ستياز اسالم ها آن   د که چگونهيا ح دادهيخودتان توض يبر تلق يد و مبتنيا پرداخته يتهران
بودند و  ياسير اسالم سيتحت تاث ينيخمت اهللا يآ  يرهبر ياسيو نقش س يشمس ۵۰سکورس دهه يو د يعتير شريتحت تاث ها آن   که

در درک را  يعمل يها ين چند نفر مشکالت و ناکارآمدياد که يا نوشته. ر دادنديينگاه خود را تغ يزيبعدها در عمل و به صورت تجو
باعث شد  ين است که اساسا موانع عمليموضع شما ا .افتندي يا درک تازهجه يدر نتدند و با موانع مواجه شدند و ياست ديس ن خود از يشيپ

 ها آن   ينظر يها را با دغدغه ها آن   ياهد تجربه عملرد و بخويرا بپذ ياسيبه امر س يزرتنگاه وال ياگر کس. ر جهت بدهندييتغ ها آن   که
مستقل از  ياسينکه به امر سين ايبخواهد هم سهم نظر را بپردازد و هم سهم عمل را و درح يد؟ اگر کسيدار يوند دهد شما چه پاسخيپهم 

  چه؟ت دارند يها هم اهم دهيکه ا باشداست باور دارد اما معتقد يس
اما . رم و دوست دارميپذ يهم متواضع باشند م ياگر کمرا که شرور هستند  ييها آدمشه يمن هم. د مثبت استيده يکه شما م يشنهاديپ

من .ک بودنديدئولوژيو ا ينيو د ياسين سيان انقالب از فعاليقبل و در جر يرانيا يها آن   از جو يکسريد که يکن يشما استدالل م
در فکر  ييبايز يها و آمال و آرزوها ها و ارزش دهيا يکسريبودند که  ييها آدم ها آن   نم کهيب ينطور ميرا ا ها آن   بودن کيدئولوژيا

 يا لهيواقعا موجود را با هر وس ياين بود که دنيگذرد و قصدشان هم ا يواقعا موجود چه م يايداشتند و چندان هم توجه نداشتند که در دن
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توان امکانات و  يم نمياوريب يو دموکراس يم آزاديواهخ يران مياگر ما در ا. ر دهندييتغ –دن يو ند ي، نابودي، نفيناروادار –
ن يکه من در مورد ا يبحث. ات جامعه نداشته باشديبا واقع يچ ارتباطيد که هيچيک پيدئولوژيا يا د و نسخهيجامعه را ند يها تيمحدود

ز حوادث بعد از يو ن يد اما در تجربه شخصبودن يده و اتوپيک و معتقد به تقدم ايدئولوژيا ها آن   ن است کهيران کردم ايپنج نفر در ا
کردند  يبا آنچه درباره آن فکر م يوجود دارد که چندان ارتباط يواقع ييايقبول کردند که دن. تر شدند کيدئولوژيرايانقالب، کم کم غ

  .ندارد
  
  ر نکرد؟ييکرشان هم تغبود؟ ف يبول کردند؟ فقط تجربه عملچگونه ق ن بود؟يفقط هم 
ر ييقالب و متاثر از آن تغران بعد از انيجامعه ا يدر اثر تجربه واقع ها آن   .ر نکردندييگر تغيد يدئولوژيک ايل اعتقاد به يدل ها به ن آدميا

  . دکردن
  

ن است يماجرا ا ک وجهي. نجا صورت گرفته استيا» مغالطه کنه و وجه«ک جور يون استفاده کنم به نظرم ير منطقياگر بخواهم از تعاب
چه شد که عباس واقعا . ر کردييهم تغ ها آن   اما به نظر من نگاه. افتيل يتقل ها آن   ک بودنيدئولوژيدند و ايدر عمل د را يکه موانع

ر نگاه ييباعث شد او تغ ياسيفقط مشکالت و موانع استقرار اسالم سبه نظر شما  د؟يرس يطلب حاصال به کا يآمر ر سفارتياز تسخ يعبد
  بدهد؟
، نگاه و تصورک ياز  يکردند به صرف برخوردار يران که فکر مياونها نفر از مردم يليم. پنج نفر نبودند که عوض شدندن يفقط االبته 
 يستيدند که بايجه رسين نتيخودعوض شدند و به ا يزندگ يدر تجربه عمل ها آن   اما. اهد شدجاد خويآل و آزاد و آباد ا دهيا يا جامعه

ها نفر از  ونيليد که مييد بگويتوان ين پنج نفر درست باشد اما نمياگر صحبت شما راجع به ا. شتر توجه کننديات بيتر باشند و به واقع متواضع
 يعتيشر يدئولوژير ايل انقالب تحت تاثيطلب اوا ون اصالحياسياز س يد که برخييگو يشما م. ر دادندييخود را تغ يدئولوژيران ايمردم ا

که شناخت  يزيشه آن چيست چراکه همينطور نيم ايگو يمن م. دنديرس يگريعوض شد و به نگاه د ها آن   يدئولوژيبودند و به مرور ا
هر عمل و تجربه انسان . ستين يکيزيکار انسان فقط کار ف. دارد يمارکس بحث جالب. ک استيدئولوژيشود، ا ياز جهان موجب مرا افراد 
 ها آن   که ستين ين معني، به ان دوستان شدهير جهت اييب باعث تغه ده سال اول انقالم که تجربيگو يمن م يوقت. است از تفکر او يبازتاب
به  ها آن   ن است کهيشکند ا يرا م ها آن   يدئولوژيشه اياست و ش يکه اساس يزيآن چ. نخوانده باشندهم  ين تجربه کتابين ايدر ح
 يک است درحاليدئولوژيا يها ن بحث شما کماکان در ادامه بحثيبنابرا. ر، در عمل و نه در نظاست افتاده ينند که چه اتفاقيب يم يروشن

  .واقعا موجود است يدعوت به تجربه زندگ ،که بحث من
  

که شما در کتاب  يپنج نفر. ده و نگاه استيا ياز نظر من به معنا يدئولوژيا. صورت گرفته است ينجا خلطيا يدئولوژيدرباره مفهوم ا
تبار  يعلو يآقاست؟ ير نيامکان پذ ،اند دنظر کردهيتجد شان ياسيده سيسته خود در ايبر تجربه ز يند که مبتنيگر بگود اينام برد ها آن   از

توانند خود را از  ينم يبه بعد احساس کردند بدون اصالح فکر ييک جاياند که از  نوشته يادداشتيا در يشه پوين شماره چهارم انديدر هم
است يو سن و فرهنگ يددنظر کردند و متوجه شدند که رابطه يتجد ها آن .ن بوديدر هم ينيد يت روشنفکريهمان جدا کنند و اياقتدارگرا
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به سته خود يبر تجربه ز يمبتن دند و بعديفهم يم ک جوريانت را ياست و ديدهه شصت رابطه س ها آن   .د فهم کننديگر بايد يا گونه به را
   .ن رابطه را فهم کردنديگر ايد يا گونه

. ک استيدئولوژير اييک تغيران ير صورت گرفته در اييتغ د کهيگفت يمشما . ن بحث موافق هستمين که بحث من است و من با ايا
ک يدئولوژين نگاه را ايمن ا. ر کرديياتشان تغينظر به مرورن داشتند که ياست و ديران و سياز جامعه ا يشناختابتدا  ها آن   ن معنا کهيبد
ن بحث و بحث من را يشما ا. گر استيک بحث دير دادند ييرا تغ ياسيشان از امر س فيست، تعريد که بنا بر تجربه زيياگر بگواما . دانم يم

  .ديبا هم خلط کرده ا
  

  . من اما معتقدم که ماجرا برهم کنش و تعامل است
  .کنش به چه معناست دانم برهم يمن نم

  
  . ر دادنديياست تغيانت و سيبر آن درک خود را از د ينتلنگر زد و مبت ها آن سته به يمعتقدم تجربه ز

در کتاب  ييبايار زيمارشال برمن به شکل بس. ستيطور ن نيا. دينيب يم يکيزيف ين است که شما تجربه را صرفا امرياختالف من و شما ا
  .رديگ يشکل نم يدئولوژيو اده يبر ا يندارد و مبتن يا و نقشه يشرط نظر شيچ پيته هيد که مدرنيگو يم »تهيتجربه مدرن«

  
که در کتاب شما هم هست از  يبه نظرم خلط  .ديبر يم هم به کار ين دو را به جايز مجزا از هم هستند و شما ايدو چ يدئولوژيده و ايا
  .شود ينجا آغاز ميهم

ورد، تجربه آ يته را به وجود ميانچه که مدرن ديگو يمارشال برمن م. ن استيندارد و اختالف نظر من و شما در هم يبه نظر من فرق
ن يدر انکه يدوم ا. ن سرنوشت خود دخالت کنندييدر تع ها آن   نکه انسياول ا: کند يف مين توصيته را چنياو تجربه مدرن. ته استيمدرن

. هم بخواند ها آن   اليمو ا يقلب يها خواهند که با خواسته يرا م يجهان نکهيو سوم ا. هم حضور داشته باشد ها آن   تين سرنوشت ذهنييتع
د که معتقد است فاصله ييآ يم يکيزين است که شما از سنت متافياختالف من و شما ا. گذارد يمته را ينام تجربه مدرنف ين تعريبرمن بر ا

د يک را رها کنيزيمتاف ن است که لطفايبحث من اما ا. داد ينها را آشتيد ايباالتر وجود دارد و با يايبا دن يکيزيف يايان عمل و دنيم يقيعم
  . ز در تجربه وجود دارديچراکه همه چ

  
  ...سم استيسنت پراگمات ن متاخر از آباءيتگنشتايام و و ينيتگنشتايمن در فلسفه و

  ...ستين ينيتگنشتايشما و يربه زندگاما تج
  
  ستم؟ين ينيتگنشتايام و يکه در تجربه زندگ يچ يعني

شما از سنت . ميصحبت کرد ها آن   به است که ما راجع يه دوستانيشب يليد که خييآ يان مريا يو فرهنگ يشما هم از سنت خاص فکر
  .داند ين مياست را ادامه ديکه س دييآ يم ييايوتوپي
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  ...ستين نينگاه من چن اما
  يليو در سنت  فلسفه تحلد يخوانده ارا ن يتگنشتايو يها نکه شما کتابيا. دييآ ينم ينيتگنشتاين است که شما لزوما از سنت ويمنظورم ا
  . شما مهم است ستهيتجربه ز. ه ماجرا استيحاش، ديکار کرده ا

  
بودن؟  يکيزيمتاف يعنين يا ايمعتقد باشد نظر و عمل با هم متفاوت هستند، آ يکيبه فرض که . ديزن يمبر افراد  يکيزيشما برچسب متاف

  .يدئولوژيد اييگو يم ان نظر و عمليشما به فاصله م
ک هزاران سال يدر بحث آکادم. ميکن يک نميک بحث آکادميم و صرفا هم يکن يصحبت م ياسيد که ما در حوزه امر سيندقت ک

در بحث . شود يبرگزار شده و م يمتعدد ينارهايارسطو و افالطون سم يشود و مثال درباره تفاوت آرا يطرح م يات متفاوتياست که نظر
است  يدئولوژيک نوع ايادامه  ياسيد که امر سياگر شما معتقد باش. ميجاد کنيا يم دموکراسيتوان ينم ميم به توافق برسياما تا نتوان ياسيس

 يچ لزومين است که هيشنهاد من ايپ. ميگو کنو نه گفتين زميم در ايتوان يست اصال نمين يدئولوژيادامه ا ياسيو من معتقد باشم که امر س
م که يد قبول کنيم اما بايم و از آن دفاع هم بکنيخود را داشته باش يدئولوژيم ايتوان يم، ميرخود را کنار بگذا يدئولوژيندارد که ما ا

  .ما يدئولوژي، مستقل از امستقل است يا عرصه ياسيعرصه س
  

 موسع  يمعنا ،  درکه تجربه ي، درحال»عمل«د ييگو يم ماد و دائيشو يم غافل »نظر«نقش  از  شما  به نظرم اما .من با شما هم داستان هستم
  .تواند جمع نظر و عمل باشد يم

با  يدن فلسفيشين است که انديمن ااست حضور داشته باشند، بحث يدر عرصه س توانند ينم لسوفانيست که فين نيمن منظورم ا
  .ام ن اصل بنا کردهيز بر هميح دادم و کتابم را نيکه در ابتدا توض يزيهمان چ .تفاوت دارد ياسيدن سيشياند

  
  شود؟ يد طيبا يريچه مس ،نه شودينهادن امر ياران امروز يرار باشد در ااگر ق

وب يکل معيگر در سيد، ديشياند ياسيد درباره امر سيکه چگونه با پرسش کردد ياست و با ياسيامر س يم که مسئله اصليگر قبول کنا
و توسعه  يت توسعه فرهنگيکل اولويدر س .ميافت يافتاده نمران جا يکه در ا يم و بعد دموکراسيداشته باش ياسيد ابتدا فرهنگ سيا بايآکه 

نگونه ياگر ا. ميافت ينم يدشمنان دموکراس ياس خوانيگر در دام ياست د ياسيامر س يم که مسئله اصلياگر قبول کن .ميافت ينم ياسيس
  .شود يخارج م يو توهم توطئه از دست دشمنان دموکراس يشياند م اسلحه توطئهيشيانديب

  
  ؟يچ تالش نظريدر عمل؟ بدون ه خودبخود افتد؟ يم ين اتفاقيه چنچگون

شود  يتواند مدع يگر نميران است ديمردم ا يو همبستگ تعاونجاد وفاق و ي، ايکه باور داشته باشد مسئله دموکراس يبه نظر من هرکس
از . دارند يسم قدم برمياليو امپر گانگانيخواست بان هستند در راه يرانيمختلف ا يها ان گروهيجاد رابطه بهتر ميکه خواهان ا يکه کسان
و  ينکه ملزومات ساختاريشود از جمله ا يمان طرح ميبرا يگريد  يها مستقل است، پرسش ياسيم که حوزه سيگر اگر قبول کنيطرف د

کنند از  يکار م يدموکراسکه درباره ملزومات  يبا اکثر کسانيست؟ تقريکند چ يجاد ميرا ا يکه دموکراس ياسيحوزه مهم امر س يفکر
نکه ياول ا: روند سه مشخصه دارد يم يدموکراس يکه به سمت برقرا يجاد شده در جوامعيا يمعتقدند که فضا يجمله والزر و رورت
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وند و چون ش يدوار ميام آنها است کهجه اعتماد متقابل يدرنت. کنند يدا ميگر اعتماد پيکديها به  دمشود و آ يجاد ميا يو مدن يمل يهمبستگ
  . کنند يگر کمک ميکديخواهند و به  يگر را ميکدي يرخواهيشود و خ يچندبرابر م ها آن   يشوند انرژ يدوار ميام

  
 ان مردم سخنيم جاد وفاق يا يرزوزنند و از آ يم ن حرف رايران هميون در اياسيس يسم ندارد؟ برخيبا پوپول يف شما نسبتين توصيا

  .نديگو يم
   يت اصليفيد دارند که کهم وجو يا ياسيس  يها سم است و جنبشيپوپول ها آن  يت اساسيفيوجود دارند که ک يا ياسيس  يها جنبش

 که از روشنفکران متاثر هستند، ييها انه و به خصوص جنبشيراگ نخبه  يها ن است که جنبشيمن ا ينظر شخص. است ييگرا نخبه ها آن
هم  يستيپوپول يها جنبش. يو ضددموکراس يستيفاش نه لزوما است اما  يستينبش پوپولج ينوع يدموکراس. اند يخصم دموکراس اغلب

ست ين يرخواهيو خ يد و همبستگيام بر يج اجتماعياساس بس يستيکار و فاش محافظه يستيپوپول  يها جنبش در. هستند متنوع تينها يب
  . جاد ترس و تنفر از دشمن استيدرست کردن دشمن و ا بر يبلکه مبتن

  
  .ک و کاذب هم باشديوتوپي يديتواند ام يم يبدون پشتوانه نظر يستيپوپول ين دموکراسي، ايط گذار به دموکراسياما در شرا
ن کند شروع يخواهد چنان و چن ينکه دشمن ميشه با ايهم ها آن  .ديآلمان را نگاه کن يک حزب نازيا رتوريک طالبان يمثال رتور

ج ياساس بساست که  ير زمانخطهم دارند اما  ييايوتوپيص يخصا يبرخ يستيپوپول  يها جنبشحرف شما درست است که . کنند يم
. شود يد ميد و اعتماد توليشه براساس اميم همييگو يک ميسم دموکراتيکه به آن پوپول يزيچ. باشدجاد ترس و تنفر يا ها آن   ياجتماع

  .م استيار عظين تفاوت بسيا به توجه
  

 کند يم يگذار را طمثل جامعه ما که دوران  يست؟ در جوامعين ينه فرهنگيش زميک پيازمند يک نيسم دموکراتيجاد پوپولين ايخب ا
  ک دل بست؟يسم دموکراتيجاد پوپوليتوان به ا يم

 اه آن   که براساس يندارند هم عناصر يو ماندگار يک و قويدموکرات يکه نهادها ييها آن   به نظر من در اکثر جوامع و به خصوص
من چندسال قبل . ج کنديرا با توسل به ترس و تنفر بس ها آن   که انس يشود وجود دارد و هم عناصرجاد يد و اعتماد ايو ام يمل يتگهمبس

اس و يا يبرسد  يبه دموکراس يو اعتمادمل يد و همبستگينکه اميران منتشر شد نوشتم که فاصله ايکه در ا يا دموکراسيقت يدر کتاب حق
 ياديد زيام ۲۰و  ۱۹د که در قرن ينيب يد مياگر دقت کن. ستياد نيز يليو نفرت برسد خ يسم به دشمنيليق نهيسم و از طريلينه به ينيبدب

آن شکست و شکست . م شد و شکست خوردجا آن انقالب . رديصورت پذجامعه آلمان ا در يدن يستيالين انقالب سوسيرفت که اول يم
د از نظر دور داشت که يز نباين نکته را نيا. ج کننديتلر بتواند مردم را در تنفر از اروپا وفرانسه بسيهالملل اول باعث شد که  نيجنگ ب

  . ندارد يها آن   يم ييبا نخبه گرا يدموکراس
  
سم يپوپول يسودا د، يگو يم سخن يفاق و همبستگواز اجماع و  او هم يوقت کند؟ يم چگونه نقدنژاد را  ياحمد يده شما گفتمان آقايا

  .کند يزنده م يک را در دل برخيدموکرات
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. است يجاد دموکراسيا يحوزه اصل يحوزه تجربه بشر. ديآ يبه وجود م ياسيس رهبران يکسريک يبر اثر رتور يراسدموک نگفتم که
اد يار زيبس ياوت طبقاتران تفيدر جامعه ا. است يطبقات يبر دشمن يمبتن يها آن  رکينژاد به نحو ز ياحمد يسم آقايد پوپولياگر دقت کن
 يکردن نقش آقا مثال عمده .کند يه قشر مرفه پررنگ مين جامعه را علييطبقات پا يار هوشمندانه دشمنينژاد بس ياحمد ياست و آقا

صد نفر يار سيخود گفت که تمام پول مملکت دراخت يسخنران کينژاد در  ياحمد. ک استيسمبلک، ين رتوريدر ا يرفسنجان يهاشم
  . دانم ينم يمل يبر همبستگ يک را همدالنه و مبتنين رتورين ام. است
  
  نه کند؟يک خود را نهاديکم نتوانست رتور ا دستينتوانست موفق باشد او چرا  ،کرد يمن نيکه چن س جمهور عصر اصالحاتيرئ

او  .ل بوديارزش قا يرانيا يبرا کرد، يصحبت م يرانيران و ايک درباره ايبه لحاظ سمبول يوقت حتا يخاتم يکنم آقا ياتفاقا فکر م
 ياديت زين رفتار محبوبيا. ن شکل نشان دهديتر ن و دوستانهيکرد خود را در بهتر يم يران سعيجمهور ا سييزد و به عنوان ر يلبخند م

جاد و يمنوط به ا يجاد دموکراسيا. جاد کنديا يدموکراس ،تواند با لبخند يک رهبر نمين است که ياما مسئله ا. جاد کرديا يخاتم يبرا
ران در زمان يمردم ا ياجتماع يزان وفاق و دموکراسيست که ميبه هرحال قابل کتمان ن. است ياجتماع ينهادها يکسري يريگ شکل

  .است يدن به دموکراسيرس ين اول ماجراياما ا. شتر از امروز بوديا بيک دني يمخات
  


