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ی، ر تحلیل نهایی دد روح است. لذا سیاستی فاسد، ضد سیاست و حتسیاستی فاقمشغولیم، روزه بدان سیاستی که ما ام
ولو در 1،روحبه سیاستتا نیاز داریم احیاء شویم، ،پذیرعنوان انسانی شناختاست. اگر ما بایستی بهممتنع سیاستی 

قامتی جدید بازگردیم.

زي چیحد میانۀ آن،»روح«واقعیتش این است که تر، منظور من از روح چیست؟ اساسینحويمنظور من از سیاست روح چیست؟ به
ان کسانی که روح عنوبهزندگی کنیم. در آن بتوانیم ، لحاظ انسانیکه بهنیست ایم. جاي دیگري در آن سکنی گزیدهها ساناناست که ما 
تواند میالگو آنخودمطابق با الگویی که ،نحوي منسجمبهآن، اعضاء هایی که را تحرك بخشیم؛ بدنمان هايبتوانیم بدنداریم، باید

اند.کنار یکدیگر قرار گرفتهشود،تشریحروح تحت عنوانِ 
حیطی وضع و تغییر شکل خودش، درون ممتغییرِظرفیتمزیتخاطر داشتن بهاي است که گونهبا روح، بهیک واقعیتشکلِ 

3وانیراي است که در همان فضآگاه از دیگر ارواحی،گیرد. افزون بر این، چنین واقعیتیمفروض میرا2»زیستن«که در آن قرار دارد، 

ه بیان داشت کارسطو به همین دلیل، از دیگر ارواح آگاه است. ست کهو درون این فضاقرار دارند هاي غیر روانی، و نه در واقعیت
واجدها،دستکم در مورد انسانارواح، است. » همۀ اشیاء[صورت] ، از یک حیث«بلکه همچنین بدن حیوانی،» صورت«روح، نه تنها 
يظرفیتی [ویژه] براي آزادداراي آنها همچنین هستند. نیزاز آن آگاهی دارند،، در باب همۀ آنچه که آگاهانهتأمل ه یا توانایی اندیش

باشند.می، )تحرك وادارندودشان را بههاي خیا اندیشهتحرکات روانیخودشان ،د با آننتوانتفکري که می(
رسند، نظر میامري حشو و زائد به-هاي کورِ آنها و تصادفرورتضو –یعت از منظر طب،و آزاديآگاهانه از آنجایی که تفکر 

استدالل ها فهها، ادیان و فلسهاي ماتریالیستی تبیین شوند، بسیاري از فرهنگقدر کافی در چارچوبتوانند بهو از آنجایی که آنها نمی
ک قدرت معنوي یته باشد و نیز روح بایستی مشتقِ از و تحت سیطرة بدن وجود داشنظر ازتواند قطعِ میاند که هستۀ اصلی روح، کرده

کند.ر گیرد که کل واقعیت را هدایت قراغیبی و برتر،
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تري ردهگستنحوآنها بهمعذلک اند. مورد چالش قرار گرفته، در سطحی وسیع هاي کامالً عقالنیالبته امروزه چنین دیدگاه
عنوان چیزي مرتبط با امور عمومی و باالخص به،روحتصدیق شوند. قلمداد میخصوصی مباحث شخصی و متعلق به حوزة عقیدة

[اما آیا دنی نیست شاین کار، شود. مطمئناً عنوان مبنایی براي آنچه امور عمومی بایستی بر مبناي آن سازمان یابند، در نظر گرفته نمیبه
و وحی بدیهی،این مسئلهامور از پیش مفروض باشد؟[صرفاً محدود به]، در باب موضوعات متافیزیکینماهايحوزة مخالفتباید] 
طرف متافیزیکی بیلحاظاصولی که بهبر سر مان توافقات سیاسی، اقتصادي و حتی بیش از همه اجتماعیمبنايبه صرفاً نیست که ما منزل 

نیاز داریمد، طرفنبیاندازهاي در حال قیاس، یاري از چشمو بسسر هنجارهاي رایجی که نسبت به همههستند و [نیز مبناي توافقات] بر 
؟توانیم از آنها عدول کنیم][و نمی

لحاظ هبهاي لیبرال معاصر نهفته است. اما من مایلم تا بر این این مسئله بحث کنم که آنها واقعاًاین تصور، در قلب همۀ پیشفرض
و اگر برقرار باشد عیتی چنین وضاگر به ماتریالیسم گرایش دارند. ناچارآنها بههایی، تحلیل ناینکه در حتی طرف نیستند و بی،متافیزیکی

تمایل اي شناختیتیفضاي هسانکارِبه]، اعتقاد[با اینلیبرالیسم، اومانیسم نیست، زیرا در نظر او ، پس باشدمعتقد به واقعیت روح ،فردي
اي پسا انسانی یا بایستی به یک فض، این اعتقادبا ببینیم.مهیا ، حقیقتاً انسانیلوب اسدر یک صرفاً را آنتوانیم که میکنیمپیدا می

است.فراگیر شدن در حالشدیداً متوسل شویم که اي شیوه، به4زیرانسانی
ر دان امر، پایدرنپردازد، واقعیت روح در مبنایی براي نظم سیاسی یا اجتماعی به که هرجا، کسی هستم بنابراین من مدعی 

ز سیاست توان پرسید] که سخن ایقیناً [میدر ابتداي امر، اما گرداند. و هم نهایتاً بشریت را ضایع میکه هم خودش دارد گام بر میسیري م
روح، چه معنایی دارد؟

افالطون و سیاست روانی
اي تعریف ونهگبه-نامیمنیم هنر سیاسی بتوامیکه -را » هنر حکومت«، رگیاسگواو در در اینجا افالطون است. ارجاع ترین نقطۀ روشن

ین مسئله ما، امدرنِمنظر از کند. مین می، خوبی سالمت بدن را تأمین نماید که پزشکیأتهمانطوري سالمت روح را کند که خوبیِمی
کننده است.کامالً حیران

ا چیزي در حد اعال جمعی و عمومی بر عبارت دیگشناسی یکی است؛ بهه سیاست، با روانرسد افالطون بگوید کنظر میبه
هنر خاصِ توان یکتنها وقتی میکند چیزي کامالً شخصی و فردي، یکی است. دلیل او در بیان این مسئله، این است که او گمان می

4 Sub-human
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موجوداتی] [ها صرفاًانسانصورت اگردر غیر اینیک واقعیت روانی در میان باشد. حکومت انسانی [یعنی] یک هنر سیاسی داشت که 
پزشکی قرار گیرند.تسلط تحت کامالً توانندباشند، میفیزیکی

زیرا مردم شناختی باشد،سیاست، بایستی رواندار، یک اعمالِ نظر دوگانه دارد: نحوي مسئلهکه حاکمیت، بهآیدچنین بر می
بایستی ،ناسیشامالً مدیریت شوند؛ از سوي دیگر روانتوانند کآنها نمی-سوي زندگی خوب تشویق شوندآگاهانه، بهبایستی آزادانه و 

، حقیقی و زیبا تحت کنترل برتر از طبیعت خودش، [یعنی] مقام خوب5مقامیسیاسی باشد، زیرا روح نبایستی توسط بدن، بلکه توسط 
گیرد.در نظر میهاي معنوي عینی عنوان واقعیترا بها قرار گیرد که افالطون آنه

یا شهر یسیاسروح آید؛ یک میر توجه افالطون به سیاست روانی، همواره یک مسئله مطرح است. ابتدا کدامبا این وجود، د
کرد که امیال و آرزوهاي ما، صرفاً از طریق محدودة شود که افالطون، حقیقتاً گمان میدلیل طرح میدان؟ این مسئله ب[(ذهنی)]روانی

،یر اصیلهاي غلط از خسازيشبیهتوسط نیز اغلب اما سان، ما همیشه خوب خواهیم بود، نشوند. بدیتصورات فکري ما برانگیخته می
؟ او در قامت یک تواند خودش را اصالح کندمیواقعاً،خورده و گمراهچگونه فرد فریببا این حال در این مورد،خوریم.میفریب 

شود، براي فرد نیز اعمال میري دارد. اما از آنجایی که حاکمیت خوب نیاز به یایا شهر6پولیسو در نهایت یک معلم، یک اجتماع
گیرد.از دین الهام گرفته در نظر میتوانند توسط مردان خوبی ساخته شود که افالطون، آنها را فیلسوفانِشهرهاي خوب صرفاً می

](وحی)[کند: صرفاً دخالت الهام الهی بیان میافالطون بارها که ایمگرفتار شدهرسد که ما در دوري [منطقی]نظر میبهسان بدین
منخوشو بخت7»رحمت«یا در عوض، نوعی از -دانست هدایت شده می،مورد سقراط که خودش را از طریق ارواحچون هم–ی

که هستند اي لعادهاردي فوقفنیروهاي فرهمند ايِزندگی با فضیلت، وابسته به فورانِ دورهوسازد. یک انسان اصیلاثر بیرا تواند آنمی
توان براي این مسئله بر روي آنها حساب کرد.می

ست، قطعاً یا نظم درکید دارد. در نظر او، حاکمیت خوبأتمسئلهدینیجنبۀ جایگاه محکم اي دیگر نیز بر شیوهافالطون به
حوي ناو بهسروکار دارد.[(بدن)]با آن)] حقیقتاً [(روحهرچند این خواه براي فرد یا براي شهر، تفوق روح بر بدن است، معناي به

علیم و اش براي تبرنامهذیل او بیند. میموازي دو امر صورت بهرا بدن سالم و روح سالم ، در عوضیا بدن بیمار و روح بیمارتر، اساسی

5 Authority
6 Polis
7 Grace
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هایی با آگاهی یافته یا بدنوان ارواحی تجسمعنبه،به رفاه کامل مامقدمتاً دهد، نشان میجمهوري تربیت طبقۀ نگهبان، آنگونه که در 
[حرف ] دکترتان ما را به شنیدنِ شاست که 8معناي کنترل بدن از طریق خرد روانیدر مورد بدن، حکومت خوب بهپردازد.میی روح

کند.توصیه میهاي تلویزیونیآشپزهايچاپلوسیبه گوش سپردن جاي به
هنر باالترین،روانیتر از روح وجود ندارد، آیا این، بدان معنی است که خودکنترلیِنسانیاز آنجایی که در اینجا چیزي ا

صرفاً به معناي 9یحکومتخوداگر زیرا . استرد آن به مشتاق شاید بیش از همه ،است که افالطوناین ایدهاست؟شخصی سیاسی 
و نگنجد؟ اجسمانی رضایت و یک نفر ي ارتقاء قدرت شخصی هاسادگی در چارچوببهممکن نباشد که چرا پس باشد، یخودکنترل

زدیاداتر، شیکنحوي و به(شدهرفاً آگاهانه و مدیریتتواند صقانون روح است که میشود، میمستفاد [در مورد روح] شیوه آنچه به این 
ل و شکوه تر ما را براي نیل به جالايپایهگیخته و اسات) خوانانفعاالت (احستواند دانیم میباشد که می)و افتخار نظامیمقاومتشهريِ

گرفتند: افالطون، حاکمیت روانی را مطابق با آن، چنین مفروض میهمراه با ها، چیزي است که سوفیستو این مسئله قطعاً آنمقهور سازد. 
ش تواند دیگران را براي اهداف خوی، یک نفر میموجب آنیافته، با قشونی از الفاظ بیرحمانه مکّار که به[یک حاکمیت] خودنظم

مدیریت کند.
د این هدف، امر رسنظر میبهشود. ی گرفته میپِ،براي افزایش رضایت و لذت یک نفرقانون سیاست، طبیعتاً ، اندازچشماز این 

ش یک خوده خاطر اینککند بهحکمرانی می،فرمانرواامر روانی تغییر دهد: دمتغیر، به سوهنحوي شدیداً بیمارگونسیاسی را هرچند به
امر روانی را از دارد مایلت،با این وجود، ادعاي افالطون در واقع این است که سفسطه.استها، فارغ از همۀ محدودیتفرد محض

ایستی واقعیت ما به است ک[مفید] ها و نیز براي مورخی مانند توسیدیدس، به آن جهت این کار براي سوفیستمحو نماید.ساحت سیاسی
زي چی،طبیعت و فرهنگها]، [در نظر سوفیستتقسیم کنیم. 12یا قانون11نوموسو از سوي دیگر 10فوزیسیامیان طبیعت از یک سو را 

گ که معنا و برانگیزانندة احساسات کور است، در حالی که فرهنناشدنی و بیندارند که به یکدیگر بپرازند، زیرا طبیعت نرم[مشترك] 
شکل یافته، کامالً خودسرانه، عرفی و مصنوعی است.توسط قانون

8 Psychic wisdom
9 self-government
10 Physis
11 Nomos
12 Law
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کور آگاهانه از یک میلِهایی جلوهفقط 13،طور مصنوعیبه،فرديِ روحهاي جلوهسازد که متقاعد می[مخاطب را] این مسئله، 
تا همۀ انواع دباستی بکوشن،در شهرقدرتطلبدر آنها و .ستبوده و هنظم طبیعی و نه الهاماتی ازهاي طبیعت پرستییا خیالبه قدرت

شدهتعریفومکرر مهارت ترین شدهتمریناز طریقِ آنها ،به کنایهدر این شیوه، خودپسندانه و کور را مدیریت کنند. دیگر احساسات
ط توسرا نی نوموس تهاجم به قلمرو مد-دست آورده استجدید در فرهنگ تبلیغی و مشهور معاصر بهجایگاه که امروزه یک–

[در باشیم.بر آن تسلطتوانیم امیدوار به کنند که ما هرگز نمیتشویق میايپیشا انسانی(طبیعت)فوزیساز تر عظیمهاي همیشه جلوه
ت.یت اسقابل رؤ» جنگل شهري«صریحاً اینجا] 

ردرهنگ زیرا آنها عموماً طبیعت و فرین جوامع است.تانسانیقدیمیامتناع افالطون از این تصویر، در حقیقت در هماهنگی با خ
و تفکر شود یمهاي حیوانی اي است که خودش شامل بسیاري فرهنگگونهبه، کنند، بلکه تفکر طبیعترا [به دو شق]، تقسیم نمی

قلمرو ن معناست کهبا اصطالحات افالطونی، این بداشود. قلمداد میاي است که خودش، یک ظهور طبیعی گونهفرهنگ انسانی، به
کامالً بخشی از طبیعت است.ذلک معهرچند باالتر از ماده، 14روان،

یا آنگونه عنوان مثالبه–سیاسی پیشا چیز رهدر چارچوبتواند کرد زندگی سیاسی، نمیاین بدان دلیل است که او فکر می
، ، رسوم، ارادههاتعاد«بیان داشت: چنین»قوانین«رسالۀ او در وقتی کهبگنجد. -که ما اکنون دوست داریم فکر کنیم، هر چیز تکاملی

یریم] [بپذاگر (همانطور که صحیح است) اند خلق شدهطول، عرض، عمق و قدرت مادي مقدم برمحاسبه، حق رأي، پشتکار و حافظه، 
پشتکار «با چیزهاي خصوصی نظیر » دت و رسمعا«عمومی شبیه چیزهاي اکنون مجدداً در اینجا به ترکیب ». ردتقدم داروح نسبت به ماده 

ساحت روانی توجه کنید.السویۀتعلقات علیعنوان به» و حافظه
نتواند به ،اینکه اگر فرهنگ انسانیباشد، اینگونه مدرن هاي پستنري از انسادر نظر افالطون، همانگونه که شاید براي بسیا

طور کامل در بهخودشبایستی توسط قدرت و معیارهاي فراتر از خودش هدایت شود،و نیز اینکه طبیعت پیشا انسانی فروکاسته شود 
انسان ناپذیراكانفکنحوي مؤثر، واقعیت بهاز این طریق، ند، اما آنها دشها این مسئله را منکر سوفیستگیرد. قرار میراستاي آن فرهنگ 

ز سوي اانسانی دلبخواهانۀ ارادة از یک سو و تمهیدات محور طبیعت خوداجم مخربِ مهساحت روانیِمیان زیرا آنها نیز انکار کردند، را 

13 Artifice
14 Psyche
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که ید توان داگر چیزي نه از طریق امر معلوم و طبیعی، بلکه از طریق قدرتی باالتر هدایت شود، میدومی، در مورد نهند. دیگر تمایز می
گردد.مدرن پست15خلق یک ابرمردمنجر به که بایستی سرانجام، شرایطی استشرایطیتعهدي ندارد؛ چنین گونه هیچ

اگر روحی که برخودش یا دیگر ارواح مسلط است، از طریق واقعیت متعالی حقیقی، خوب که نتیجه گرفت چنین توان میپس 
عین [در وعدالت تعریف شود الگوي عملیِ عنوان یک بهنباشد که وجود نداشته ییاستهیچ هنر سممکن است و زیبا هدایت نشود، 

تضمین اصرفً،فرمانرواقطعاً معناست که ملی، این بدانلحاظ عبهو قدرت فردي باشد.اراده ت طبیعی یا غیر قابل تقلیل به ضرورحال] 
، تهدیدات(زیرا این شان قرار گیرند در جایگاه16عقلتوسط ، و نیاز ماديمآبانه حیواننیروي [حاصل از] واقعیات اجتماعیِکند که نمی
از متفاوت، نحويو بهزمانکوشد تا از طریق مینحوي مستمر، ، بلکه بهکاهد)قدرت قهري فرو میتر از شکلی زیرکانهعقل را بهخود]

ه چنین سب، بنحوي موزون و متنا، به[دیگر]و همۀ چیزهاي متفاوتاو چیزهاي تحت امر ها، تضمین کند که این ظهور موقعیتطریق] 
هم خیر اي شرکت کنیم که متعالی17افتد که در جمال و کمالوقتی اتفاق میاي آمختگی؛ چنین شوندآمیخته میر] اي [با یکدیگشیوه

؛ یعنی ظرفیتی که تا حدي عمل کنیمغیر تکنیکی و شهودي18به حکمت عملیِبراي پرداختن به این مسئله، بایستی است و هم زیبا.
از استادش افالطون -همچون بسیاري چیزهاي دیگر–را اهمیت آنارسطو البته که چیزي آنو20»انفعال«19دائوئیستیوابسته به فضیلت

آن وفادار باقی ماند.آموخت و تا حد زیادي به
روح و شهر

،فهمداو میکه د از این قلمرو متعالی منقطع باشد؛ قلمرویی توانروح، نمی21ناپذیريدر نظر افالطون، روشن است که واقعیت و تحویل
اما بایستی ند،تصدیق کواقعیت این قلمرو را کامالً بتواند که فردي رد کمیفکر نچنین حتی اگر او هاست؛قلمرویی از خدایان و صورت

کرد.میبندي تجربۀ واقعیت آن، دوباره صورتراي زبان اسطوره و عملِ پرستش را ب

15 Superman
16 reason
17 Kalon
18 Phronesis
19 Daoist
20 Inaction
21 Irreducibility
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ناپذیريِ و تحویلمعناي واقعیت عینی خدا،توانند در افراددینی میخودشان را با این ایده که باورهاي شاید اکنون مردم مدرن، 
به وماً نیاز عمیابند که عد دینی مسئله را همچون چیزي درکه بتمایل ندارند . آنها را زنده نگه دارند، سعید بیابندو آزادي وجدان آدمی

الطونی، انداز افاین مسئله از چشمبا این وجود، آگاه هستند. مالً کا، همگی، از خطرات مالزم با انجام چنین کاريواقعدر و دارد تصدیق 
کامالً ایدئولوژیک است.

مک آب ننوعی از کنیم، همان اندازة دریایی که ما در آن شنا میامر روانی براي افالطون، بهایم، چرا؟ زیرا آنگونه که ما دیده
همان اندازه که به حوزة پس بهح، وابسته به تصورش از امر متعالی است،جوشد. اگر هدایت رواي است که درون خود ما میحیاتی

ارد؛دعمومی نیاز دارد، به حوزة خصوصی نیز نیازمند است، صریحاً به این دلیل که شخص خوب، نیاز به آموزش از طریق شهر خوب
از طریق مردم خوب شکل گیرد.تواند میصرفاً ،شهر خوبهر ذرة

یک افالطونی بگوید؛ کدامبنیادینِ[(امر ماتقدم)]22»آپوریاي«د چیزکی بیشتر در موردنتوامی،نحوي سودمندهدر اینجا انسان ب
و الهی حلام، افالطون مایل است تا این مسئله را از طریقِ احضار یک عملِطور که تاکنون نشان دادههماناول بیاید، شهر یا روح؟ 

در قالبمقطعیالهام اینکه ا تنیست23»یماشینخداي«، [موجود]این او، در نظر اما منقطع سازد.رابیهوده چرخۀ این فصل نماید که 
این .»ون کنندافس«روح را ،نحوي لطیفتواند بهبه کصورت پذیرد اساطیر خوبی انۀعراشتعابیر و نیز کردنقربانیعمالِ دعاخوانی، اَ

بادي، عاسم مردر دارد: امر خصوصی و امر عمومی میان به میانجیگري تمایل فالطون، بیشتر نوعی عمل عبادي است که در نظر ا،مسئله
م.مان شریک هستیدیگران در اوضاع نامساعد انسانیبا اغلبِ ما، در عین حال و یمخدایانپیش از ترین نحو ممکن، خصوصیما به

خالف که بر تحقق یافت 26و پروکلوس25یامبلیکوسنظیر ،24»افالطونیساحران «این مسئله بهترین چیزي بود که از طریق 
بوط هاي که بایستی از طریقِ همین نحو، در مورد شیوة عروج فکريو بهروح انسانی در بدن»ِ هبوط کامل«پلوتینوس در مورد دیدگاه 

ورزیدند.عبادات و اعمال جادویی تحقق یابد، [بر دیدگاهی دیگر] اصرار میها در الهی در انسان

22 Aporia
23 deus ex machine
24 theurgic Platonists
25 Iamblichus
26 Proclus
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دش را به ، از طریق اشتغال سیاسی، خوله را مطرح کنند که فیلسوف حاکمتا فراتر از افالطون، این مسئشتند تمایل داان ساحر
مل أ، به ترکیبی از تاناداست. بنابراین مرد ناگوار کند، دقیقاً به این دلیل که شعائرِ شهر، براي تربیتش، شدیداً ناپاکی سیاسی آلوده نمی

توکراسی که ترکیبی از مونارشی و آریسرا » اساسنامۀ مرکب«یک حمایتش از ،این دیدگاهسیاسی نیاز دارد.اشتغال ا آمیز بنظري صلح
آن چشم توان بسیار آسان ازم در افالطون تأکید دارد که میو همچنین بر عناصري از پوپولیس–دارددموکراسی است است، اعالم میبا 

د.یپوش
صیصۀ خافالطون اغلب در هستند، عوامتغییر نظرِمدیریت و دنبال به، »نحوي دموکراتیکبه«،هاکه سوفیستاز آنجایی

؛شودمتوسل میر، به این نظحامیان دموکراسیدر برابر-مخصوصاً نسبت به اخالقیات و دین–اشتغییر ناپذیريکلی طور و بهجاودانگی
از گورگیاساو درمشابه، نحوي بهتوسط رسوم رایج کنترل شویم. که ما بایستی صرفاً بدان معناست کنددیدگاهی که او اتخاذ می

کند.فصاحت و بالغت تمجید میهنرهاي سیاسیِنسبت به زبون، گرانِهنر صنعتبرتري و واالتريِ 
ین ایده است زندگیِکامالً وابسته به ابا این وجود، بخشد؛آدمی را شکل می27خرِدچیزي است تر از آنمتوازندیدگاه، این 

با قلمرو خدایانکه د شوهدایت میشعائري و رسوم ،از طریقِ عاداتپیش از این تا-صورت مشتركزندگی روانی ما به-شهر
تواند به کنم انسان میمن فکر میبا توجه به این، به این مسئله اشاره کرده بود.،قوانینطور که افالطون، خودش در ؛ هماناندیکشر

هر فردي قرار دارد که فرهنگ را هم خوبی فراتر از بینش ، به»عالم«افالطون از در دیدگاه دهد که حس جدید طرح این مسئله ادامه 
طداند که ممکن بود چیزي بیشتر از زمان و مکان خودش را ببیند و هم مرتباجتماعی شبیه سقراط میاعتبار جدید یک یاغیِمرتبط با 

اجتماعی که ضرورتاً اجتماع -باشد[هم] معنوي دیگري اجتماعِ عرفانی ودرون یک اجتماع، ضرورت دارد که داردپنبا این ایده می
تمکین کنند.از خودشان واالتر به چیزي صفت سیاست،حیوانروندهاي اغلبِ شاید اینکه تا -نیستبگینخ

ی نیست، دقیقاً به کاف،این [تلنگر]کنم که من استدالل مید؟در اینجا کافی باشانتقادي وجدان فردي، تلنگر چرا نبایستی اما 
طون عبارت دیگر، همانطور ارسطو و افالبهخودش، روانی است.اجتماع سیاسی، از جمله کلِ اجتماع بشري، واقعیت اصلی این دلیل که 

کنفسیوس در شرقِ دور اشتراك نظر دارند، طور که آنها با همانشود؛ محقق می28دوستیرابطۀ این چیزي است که با کردند، فکر می
خوب است. ه گیرد کچیزي صورت میچیزي است که با اشتراك متقابل میان کلِّ آن،اینآید.دست میبهبخشش کریمانه با این مهم، 

27 Wisdom
28 Friendship
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تا حدي ، همیشهه کطراحیِ قوانینی است پیرامون و کاالي ماديتوزیع سازماندهیِ چیزي در مورد دوم، وهلۀ در این مسئله، تنها 
برگردانده شوند.دلبخواهی به عدالت غیرِتا حد ممکن، بایستی هرچند هستند،دلبخواهی 

ک اجتماعِ یتشخیصِ براي حقیقت، مخصوصاً نسبت به این مدارانِبراي یادآوري سیاست و سیاست، ناگواراي شیوهاکنون 
با با داشتنِ پیگیريِ رابطۀ هماهنگاجتماعی کهنهایت، پاسخگو باشد.در،سیاستوجود دارد تا معنويِ باطنی ،لحاظ اجتماعیبه

رو، از اینتر است.افزونهم از نیاز مادي و هم از قانون قهري، ،اي، خدایان و خداآالت کارخانهها، گیاهان، ماشینها، حیوانانسان
در مورد اسالم (مانند را داریم؛ 29سانگاپدیدةبودایی، هايما در مورد تمدنگفت؛ میسخن از شهر فیلسوفان افالطون پیش از این، 

را دارد؛ و به31عشیرة خودش، لویتاسرا داریم؛ اسرائیلیات قدیم، 30امتاند) ثیر پذیرفتهلحاظ فلسفی از افالطون تأهایی که بهدوره
ترین مورد، [کلیساست] که در این گویم مهیجیمن به این دلیل موجود دارد. 32پدیدة کلیسادر مورد مسیحیت، ترین نحو ممکن، مهیج

ده محقق شمرکزیت سیاسی اجتماع معنويبیش از همۀ موارد [دیگر] دولت سیاسی وجود دارد و با این حال، تمایزي [جدي] از مورد، 
است.

آنرا آنقَدرتوانستمین، کردهکسب جامعیت اخالقی را حقیقتاً ،کنفسیوسدر حالی که کرد که استدالل توان کنم بمن فکر می
و واالتر معنوي»ِسیاستی درون سیاست«فردي و نه نیاز براي گريِیاغیاز صحیحيبراي رسیدن به معنارها سازد که حد مرسومی از 

ي گاندما مهاتشواهد اخالقی طور که از طریقِ تر است، همانشدهح، اصالالوقوع آنقریبمورد (آیین هندوي اصیلضمناً وجود دارد.
روح انگیزد که برايبر می، گرایی (مونیسم) غیرِ اخالقینام وحدتبهتر، شدیدبراي نوعی از مغالطۀ معنويِ چیزي را ، توان دید)می

کند.میلحاظ دنیوي، معمولی کسببیشترین قدرت و بیشترین تأثیر سحرآمیز را از طریقِ زدودنِ خودش از اجتماع و از اهداف بهفردي، 
ر تفکر دتقدمِ شخصیت فردي و نیاز به اجتماعی معنوي خیر متعالی و زمانِ فرد در اکتشاف همبهرسد چیزي منحصرنظر میبه

توسط متون عبري و پس از آن، عهد جدید نقل شده تر از این مسئله،استداللی، کامللحاظ . نسخۀ دیگر و بهوجود داردغربی اولیه 
یگر از یکدرا معناي انسانی بسیار کهن استمرار فرهنگ و طبیعت در اصل ، امر جهانی و امر فردياین کشف و در عین حال، است.

.رد][به چنین سرنوشتی دچار نکیقِ خانواده، دوستان و اجتماع رانه نیاز فرد به رابطۀ انسانی و نه یاري از طرهمچنی منفک نساخت، 

29 Sangha
30 Umma
31 Levites
32 The Church
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ز آنکه به بیش ا، حیاء نسخۀ قدیمی غربی در شکلی جدید است. این مسئلهکنم امروزه آنچه سیاست ما نیاز دارد، امن فکر می
توانست نهیلیسم معنوي که فریبِگرا و اجتماع34حکومت مطلقۀ، روحشرقی33گراییلیبرالیسم غربی با تکنولوژياز ترسناك یترکیب

و 35گراالگوي احیاء نسخۀ غربی، بیشتر از تعالی ارادهو نیازش به، نیاز داشته باشد، به الگوي مذکور نیاز دارد.درآسیا به ظهور برسد
مورد قش، عرفانی عمییراث مواگذاريِ براي نحوي فزاینده، توسط اسالم (باالخص اسالم اهل تسنن) باري است که بهزدودة رقتافسون

است.از قرن هفدهمماسیاسی لیبرال مدرنِمیراث به جهت نیاز سیاست امروز به آن الگو،،بیش از همۀ اینهااما .گیردحمایت قرار می
36لیبرالیسمِ خودخور

اجتماع یقیناً آیا ؟را بخشیده استبه فرد يبیشترو حرمت لیبرال، آزاديِ فردي یراثطور قطع، این مآیا بهن مسئله باید چنین باشد؟ چرا ای
نِ مغشوش کرددر کمتري[با خطر]احتماالًماموجب آن، تنوع، افزایش داده است که بهممعنویت یک حقیقی را در شکل معنويِ

شان بودنحقیقیآن چیزهایی که توان صادقانه، میکنم اکنون من فکر میروبرو شویم؟متعالیهنجارهاي در ارتباط با هایمان اولویت
[نظر] تصدیق کرد.اند را تا حد یک نقطهثابت شده

کند کمک میمحکمیمراتب به از میان برداشتن بسیاري از انحصارات و سلسلهتمجید از آزادي انتخاب منفی، ینکه نکتۀ اول ا
رسد ر مینظبهدر دراز مدت، با این وجود، رسیده است. نظر میمسیحی نیز بدون توجیه بهمفسدانِ حتی براي اغلبِ امر، در غایتکه 

سازد. ده میفرسورا است، اندوختن آندعی مکه سیاسیهر زمینۀ آشکار کند که کلی از مغالطه، لیبرالیسم خود را ببلعد و همچون ش
کار گرفته بهبراي خودش صرفاً عنوانِ چیزي که و به37همچون همانگوییلیبرالیسم رادر نهایت، که این معناست به خودبلعیدن، این 
.کندیمنآشکار بشري رادر مورد اجتماعتر عمیقچیزي از حقایق لیبرالیسم] دهد که[نشان می،سانبدینو دهد میشان نشود، می

، جددخواهتلیبرالیسم خاللِ مدرن از از لیبرالیسم پستگرد عقبمثال است را با سه من درمراد آنچه دهید توضیح دهم که اجازه 
، تبیین کنم.به اصل آن، یعنی لیبرالیسم مدرن

33 Technologism
34 Autocracy
35 voluntarist transcendence
36 Self-consuming liberalism
37 tautologous
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آشکارختی سادر هر را 39(دلبخواهی)توان امرِ خودسرانهمیو از این طریق، است 38شکنیشالودهفدارِ ، طرمدرنپستلیبرالیسمِ
این البته د.نشو، آشکار میشانیفتضام»ِترپایین«هاي با ارزشکردنمشارکتاز طریق صرفاً ،»واالتر«هايارزشبه این شیوه، وسازد

ا این وجود، بکاري تولید کرد. زمینۀ زیادي تعداد و نظر رسید بهقابل فروش برجسته، نحويبه،ايدورهدر بسیار ساده، الگوي عملیِ 
واالتر و اي] همتقابل [ارزشدلبخواهی است و وابستگیِ صرفاً،ايمصنوعیخت اعتبار آن، تماماً وابسته به این فرض است که هر سا

انسانی هاي ختسامورددررا فرض پیشخودش این ،لیبرالیسمفقطاما البتهکند. رد میرابطۀ آنها را مراتبیطبیعت ذاتاً سلسله، ترپایین
سان ینبدهاي عینی داشت. در باب ارزشاجماعی توان رو نمیاز ایننظایر آن هستند،و توافقی قراردادي نتیجۀ ها این ساختسازد: می

عیت، تمام اما در واقبشکند، را -امور دینی، مرسوم و با حرمت–امر غیرلیبرال شالودة تواند کند که میر میلیبرالیسم، چیزي را تصو
لیبرالیسم را الودة شو این، تمایل دارد که لیبرالیسم است.خودو کارهاي آثار شالودة آنها را بشکند، تواند لیبرالیسم میکه چیزهایی آن
ها این مدرنپستالبتهبشکند.را دارد،شکنی شالودهودي که همیشه قابلیت عنوان موجبه، محکمهبراي مشتري کنندةجلبسود عاملِ به 

شکاکیت الگوي عملیِ ن آتوانند از منطق لیبرالی که حتی آنها نمیشوند، تناقضات لیبرالیسم فاش میاما حتی وقتی -دانستندمسئله را می
وابسته به آن است، خارج شوند.

طور که سودهاي حداکثري، همانبه قانونِ بازدة نزولی این است که 40،تجددخواهلیبرالیسمِنکتۀ دوم و در رابطه با خودخوريِ
طرح بود، مشکنی شالودهطور در رابطه با همانمند است.عالقهتوسط اقتصاد نئوکالسیک از اواخر قرن نوزده به این سو تشریح شد،

اي که ماديد رخُکاالها یا اشیاء گزیند. میشود که خودش براعمال میايلیاین قانون، صرفاً براي محصوالت لیبرامسئله این است که 
چوب آرزوي توانند در چارچیزي هستند که لیبرالیسم و اقتصاد نئوکالسیک میخیال زودگذر من هستند (که همۀ آنبرگزیدة صرفاً

شان را از اقتصاديِ فرازمانیو ارزشاهمیترو از اینو حوصلگی مخالفت ورزند تا با طعمۀ بیهستند موضوعیمعتبر مشخص سازند)
اط با خواه در ارتب،ندنیستکاالهاي ارتباطی ،تانحلقۀ مادربزرگمانند ، ارزشمند حقیقیچیزهاي لحاظ نمادین، اما بهدهند.دست می

ک شخص، چیزهاي بیشتري که براي یر یا توانم چیزهایی بیشتمن دائماً مییا با واقعیات طبیعی دیگر. سبب لذت شوند مردم دیگر 
الگوهاي بینانه، حتی از طریقنحوي واقعلیبرال، بهغیرِ و یک اقتصاد بیابم.شوند، انداز مورد عالقۀ او محسوب میمایملک و یا در چشم

38 deconstruction
39 arbitrariness
40 modernist liberalism
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کندشریح میتمورد این اشیاء را ما درطرفۀدوقیمتافزایش بیشترِ بخش -از طریق قرارداد، قیمت، دستمزد، سود و بهره–مبادلهمتنوع 
اگر این وجودبا .نشانش دهندفانتزينحو بهدارند تا هاي مادرشهري، عالقهلیبرالنیست که ايآن مطلقیقطعاً بهاختالفات انسانی، زیرا 

ک کردن ما به تحری]مبتنی برنی[یع،سطحیما در ارتباط با اشیاء هايگیحوصلبیماللت و یک اقتصاد مبتنی بر مشوقِ ،لیبرالیسم
هزاران در ابتداي امر، است. 41(اصل فایدة نزولی)قانون تقلیل تمایل به مصرفتابع خود لیبرالیسم، پس همیشه بیشتر خواستن باشد،

رابر، نحوي بند و بهتا چیزي اصالتاً ارزشمند را تولید کتحلیل برد را هاي خالقانگیزهرا رها کرد، اما در دراز مدت، شکوفۀ خالّق 
ایم نحوي کامالً خوب دیدهبهما اخیراً همۀ سرانجام بدان وابسته است. همۀ مداخالت و مبادالت اقتصادي،اعتمادي را تخریب کند که

است.بردي رکاغیرِیک بازار ، عمالً گونه یک بازار کامالً اخالقیکه چ
ایناش را بلعیده است.اي مدرن اولیههریشه، بحث کرده42»ژان کلُود میچا«طور که همان، لیبرالیسماکنون نکتۀ نهایی اینکه 

قرون شروعش به )، موفق به بیانش نشدکه میچا آنگونه فرایند (این بپردازند.سیاست روح ییِبه رهابایستی ،فرسانحوي طاقتبههاریشه
فرایند ود، یی که شروع توافق بر سر خیر متعالی، مرتبط با تضاد و ستیز باز آنجا.به پایان رسیدقرن هفدهم در ، اما یقیناً گشتبرمیوسطی 
یمتی، هر قبه،براي صلحاي فزایندهطرارضادر مواجهه با توماس هابز و دیگران، عین حال در .ظهور رسیدبهوسیع در سطحی مذکور 

ا حدودي، چنین آنها ت.مفروض گرفتندان وضع طبیعی بشر را با عنوجنگ همه بر علیه همه [یعنی] آمیز، نحوي عجیب، خشونتی اغراقبه
باب ها در ) اختالف دیدگاههاي دینی بسیار زیادجنگهمۀ  ، بعد از نحوي عاديکردند (و بهکاري را بدین دلیل انجام دادند که فکر می

،یتحیکه مسدر حالیتوجهی را ببینیم. جالب43ماهیتقلبتامسئله، آشکار ساخت این اما عقالنی نیست. قضاوت موضوعِماهیت خیر، 
در ین حال کهلیبرالیسم در عبود،شده ، تندخوصرفاً به خاطر استیالي گناهو هجو بودصلحباطن، و در اصالتاً بود که واقعیت، معتقد 

اي ذاتاً مجادله،ه واقعیتکرد کفکر می، نامِ فروکاهیدنِ تضادبا این حال، لیبرالیسم بهبود. عکس دقیقاً برپروراند، را میهعمل، بیشتر ستیز
یش در گرا با دیدگاه واالالً رنسانس انسانامکلیبرالیسم قرن هفدهم، به این دلیل، و مستعد تضاد بودند. 44ماهیتاً خودمحور،هاو انسان

طور در مورد و همین–یستی و یانسنیتی هاي کالوندر اینجا، این لیبرالیسم اغلب میراث نظریهمورد مقام واالي روانی انسان را رد کرد. 

41 diminishing utility
42Claude Michea-Jean ل است. هایش در مورد آراء جورج اُروه کارکه عمد1950: استاد فلسفۀ فرانسوي، متولد

43 Chiasmus
44 Egotistic
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لیبرالیسم است.45بدبینینوعی ترین نحو ممکن، پس لیبرالیسم به اساسیشود. پنداشته میشرارت تام و مطلق در باب -آدام اسمیت
»ژاك روسوژان«قتی حتی ونامد.میترین تمایالت انسانی غلطدر بنیان ،»کمترقلمرو شرِّ«،تا چیزي را جعل کند که میچاکوشد می

این نکته در نظرش، طنینمعذلک ابزار داشت،را بود تماماً معصوم طبیعی وضع بیانگر که اشمیراث سوئیسی منزويبرعکس هابز، 
امروزه تمایل داریم تا در نهایت مفسد است. اي] [حوزهتقلیدي، شکلِ] یک ناخوشی واگیر خشونت[بهکه جامعه، ولو وجود داشت 

گر چه این دو، الیبرالیسم روسویی در فرهنگ را داشته باشیم. » جناح چپ«لیبرالیسم هابزي در اقتصاد با » جناح راست«رکیبی از تامر، 
، هیچ دیدن این نکته باز دارد که در حقیقتازما را است تا معمااین نوعی مغایر باشند، با یکدیگر رسد نظر میبهساطت سیاست، وبه

یبرالیسم فکر لدقیقاً چگونه و به لحاظ فرهنگی، چپ هستیم، امالحاظ اقتصادي، راست همۀ ما بهتقریباً وجود ندارد: بحث دموکراتیکی 
ز طریق اواقعی هستند، اما راه اول: این دو راه، هر دو عدم مراعات اصول اخالقی یا حتی از فسق و فجور برآید؟ نظم بتواند از که کند می

کند؛ کامالً امیال خصوصی متمایز و منفک را هماهنگ میاست که یا از طریق دست نامرئی حکومت معۀ مدنی دست نامرئی بازار و جا
از طریقِ ،مانهمۀ گذشتهسِما در پکنار رفته است و رابطۀ انسانی -یباً همیشه این دو فرایند، مرکب هستندو تقر-دیگر ورد اما در م

ثروت جمعی و هم در هم در -انتزاعی محض» رشد«این مسئله همیشه به نامِ کنیم.میساطت ، وعقالنی و سازندهآموز دستعملِ
محقق شده است.-قدرت جمعی

ن براي آیما شروع به از دست دادنِ مهارتهاي متقابل انسانی کنارگذاشته شوند، نشکاگر همۀ دراز مدت، در عین حال در 
پیامد ابراین حکومت [هم] اتکایی به ما ندارد: بندیگران و یقیناً به حکومت اتکایی نداریم.ما صرفاً به خودمان متکی بوده و به کنیم. می

ثروت را عیِ رشد واقصرفاً ،آن منافعکه توجه داشت امربایستی به این که براي تملیک آسانِ آن، ید آبدست میايمنافع خصوصی
تماعی توانند قرارداد اجکه آنها میشود برآورد میکه شود دیده میمان مد روز اي از مجرهمچنین تعداد فزایندهکنند؛ منتقل و محقق نمی

براي منافع ،تمشوند که از سیسپیدا میمداران مجرمی اي سیاستزایندهنحو فدوباره به؛ بنابراین ندیزراز آن بگرا به استهزاء بگیرند و 
کنند.شان اخاذي میشخصی

آن ، ینافرض اصلی خودش بود. اما کند که پیشهمه بر علیه همه را ایجاد میجنگ،بیشترلیبرالیسم به این شیوه، هر چه
در اصل صرفاً،شرایطکه آناست که شرایطی را تولید کردهلیبرالیسمیرویۀ فقطزیرا این راه، کند، تأیید نمیسبب بدینفرض را پیش

ل و هاي لیبرال بر سر پوتر از جنگآنها باشکوهو آیا -ا بر سر حقیقت، هبسیاري از جنگزیرا با وجود بود. مفروض براي خودش 

45 Pessimism
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تواند شري نمیفرهنگ ب-اند، نیستند؟اتخاذ کردهسرحداتش هایی که منطق لیبرال را تا هایی توسط نهیلیستتر از جنگوحشتناك
که بالعوض دادن مجددياعتماد به کمک و تقابل کمک ماعتماد به هدیۀ بالعوض، به ظهور برسد:هاي اعتمادآمیزهرگز بدون شیوه

ها یالیستسوس، همانطور که »جامعه«به این معنا، شناختند. التزام به همۀ جوامع بشري میهاي اصلی عنوان صورتبهها شناسان مدتانسان
.راردادهاي هم اقتصادي و هم سیاسی استقوانین و قتر از دیگرحقیقتاً اساسیاند، ها استدالل کردهها در برابر لیبرالو آنارشیست

با وجود نیت سخیف خودش،معنا و اظهارات توانیم ببینیم که چگونه لیبرالیسم، از طریق ما میبنابراین در تمام این سه شیوه، 
عبیر لیبرالیسم قرن تبهو نظیر شیوة دومبلعد که اي میچهارمین شیوهالبته به این ترتیب، لیبرالیسم، خودش را بهخودخور است. خوبش،

هجدهمی، اقتصاد سیاسی است.
]کهاست[صرفاً در مورد لیبرالیسمفقط موضوعی براي حکومت تخیلیِ خودش از طریق دست نامرئی است، زیرا ،لیبرالیسم

با متداد اکه در ود ایجاد شآن رويِبرتر عمومی وسیعنیت یک بتواند که ندارددربررا ايعمومینیت هیچ هاي شخصی، کنشانجام 
عنوان هقطعاً بآنها –انتظار چنین سرنوشتی را نداشته باشند باشد، حتی اگر آنها هرگز هاي خصوصی)(کنشهاي اولیکنشهمان 

ان چنین استمراري [میاگر جایی حتی اما .هاي پارلمانی مدرن موجه نشدندهرگز با کاخ،دهندگانِ شوراي آنگلوساکسونلیشکت
تپس دسشود،خودش اعمال میبردر مورد اصول لیبرال، همانطور که وجود داشته باشد، ستتوانمیخصوصی و عمومی]هاي کنش

کند.شود تا از آشفتگی، نظم را استخراجکار گرفته میبه، بیهودهکوششی ممکن از ترین هرج و مرجِبراي تولید آشفته،نامرئی
لیبرالیسمکردنِفسخ روح

زیرا .داردساحت سیاسی، وجودچنین واقعیت روح و در نتیجه انکارنکار این چهار خودخوري، ادر قلبِ ستی نگریسته شود، دروقتی به
ن)، و نوموس (قانو)طبیعتفوزیس (بندي سوفسطایی میان ي که دسته، از دو مسیر متضاد46قلمرو روانی و سیاست روانیبا لیبرالیسم، 

هاي هاي پرخور با مغزاي از میمونما شاخه(شود بیان میاي، صرفاً طبیعی هر چیز انسانیاز یک سو، د. نرواز میان میگویاي آن است، 
(و .شودده میبه تصویر کشیایم،یعنی صرفاً کاالیی که ما ساخته،اي کامالً مصنوعیهر چیز انسانی، از سوي دیگر؛)تر هستیمبزرگ

جدید وحقیقتیبه ناممثابه یک جایگزین، این علم، بهمطرح بود: 47»علم جدید«حت عنوان قرن هفدهم است که تاتفاقاً این حقیقت 
اي از گرایانهعنوان حقیقت عملصرفاً بهیا و –گالیلئو گالیله توسط مثالً –از طبیعت، در حکمِ معرفت خدا به خویش اللفظیتحت

46 Psychopolitical
47 New Science
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-48ارتین مرسنمثالً توسط م–گوید نمی،  »واقعاً هست«طبیعت، آنگونه که چیزي درباب میزان عمق که به ما هیچکنترل تکنولوژیکی
.)شدشناخته می

یشا انسانیِ در مواجهه با جریان پلحاظ سنتی، بهسازد:محو و ناپدید ،به دو شیوهنحو، تمایل دارد تا بشریت را این لیبرالیسم به 
که بتواند » ياپسا انسانی«پروژة سود توانیم ببینیم، بهتر مینحوي روشنبهطور که ما امروزه، همانانهگرایلحاظ آیندهطبیعت و به

یک لیبرال ش آسای«کهدرآورد کنترل تحت ايسایبرنتیکی] را براي آیندةناپذیري آرزو[هایشبینیو پیش49بشريبینی خود،امیدوارانه
گرا ملحق کند.مطلقآورِ وهم) (زیست فناورانۀبیوتکنیکالِو البته آسودگی مطلق]آسایش[یک د سورا به» گونه

که توپیاییدر نقطۀ ا، شاید استثنائاً افتنددر یک زمان اتفاق نمیلحاظ عرفانی، بههیچ وجه بهمعکوس، این دو مسیرِ،عالوهبه
کنند. حض تحمیل میم» طبیعی«یک جبرگرایی سایبرنتیکینام خودشان را به کارشناسان خواست؛ یعنی جایی که آیدنمیدست هرگز به

براي نداشتن کوششحقیقت، منفیينحوکند که بههاي کامالً متناقضی را بر ما تحمیل میلیبرالیسم همیشه ضرورتاما قبل از این نقطه، 
کند.را آشکار میانکار، نسخ یا غفلت از روح 

، زیرا استمصنوعیچیزو در عین حال، همهاست ، طبیعی چیزدارد که همهبیان میایم، بنابراین لیبرالیسم آنگونه که ما دیده
ربۀ بشريِ خودش را در تجنحو، نتریطبیعت، به کامل[بپذیرد] و » ایمفرض شدهما [موجوداتی] فرهنگی «این را بپذیرد که تواند نمی

ی به پایان را در تقاضاي متناقضخودش یشتر ب،این ثنویتسازد. ها و عشق به الوهیت آشکار میعشق به طبیعت، عشق به دیگر انسان
همه براي بیان آزادي منفی»ِحقوق«،و در عین حالد کنقربانی می،شان را براي نیازهاي رشدآزادي،همه[بر اساس آن]، رساند که می

هاي اقتصاديِسبت به نیازمندي؛ در این دیدگاه است که ما بایستی نطور مساوي، مطلق استبه،این نیازخالف برشانو آسودگی مادي
ه ما تمام وقت کاستدر این تقاضاتمکین کنیم، در عین حالی که فرایندهاي اقتصادي، تجلیِ نهایی آزادي بشري هستند؛ ناشدنی، نرم

م ما مهيهاگذرانیم؛ در این دیدگاه است که همۀ کنشاحت بوده و کلِ زمان را به مصرف میالسویه رکار کنیم و در عین حال، علی
نحوي حالی که بهشود، در، کیفر و افشاء »شفافیت«نامِ بهعمومی براي استهزاء اساساً ین بایستی اربنابو متعدي به آزادي دیگران است

رفاً براي ص«آنقدر طوالنی باشد که طور فرضی) (بهدوست داریمبراي پرداختن به آنچه ت بردن از حق خصوصی مطلق ذحقِ لما برابر، 
روح خودمان واین مسئله را در مورد ما حقیقتاً اگر ، رساندآسیب میهر چیزيبه علیرغم این واقعیت که را داریم.ود انجام ش» ودمانخ

48 Marin Mersenne
49 Human egotism
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اند حتی تودر واقع نمیروح خودش را از دست بدهد، هرآنکه شدیم. میترین شهروندان تبدیل به خطرناكبستیم، به کار میخودمان 
یاري رسانده است.به ویرانی جهان انسانی نیزبدین وسیله، رد، زیرا جهان را به کف آ
یعی در ، محیط طب»مادهر در مقابل جنسِنَجنسِ«تر دارند: شدن در قطب عمیقتمایل به متراکمبیشتر،هاي متضاداین قطب

مگونِ هشناختی و اجتماعیِ تنش نای آسیب رواندر هر سه مورد، ما بایست». عقالنی در مقابلِ ناخودآگاهخود«و » برابر صنعت انسانی
از مان وراتیاها و تصؤروابط شخصیِ ما، یکپارچگی فرهنگ و طبیعت ما و توانایی ما براي بازگوکردنِ ررا تحمل کنیم که ايظاهري
دو یک ازکه اغراق در هر هستیم ناتوان از دیدن این نکته در عین حال، در هر سه مورد نیز کند. مان را تخریب میهاي هر روزهزندگی

ن مسدود کردنِ امکا[در حکمِ]پردازي سوبژکتیو محض) همزمان کارکردگرایی عمومی محض و خیال» متجدد«جهت (مثالً ستایش 
ش، درورتاً در نوع خوکه بایستی ضقرار دارند ايامر یکپارچهها و نیروهایی است که پیرامونها، قدرتتوازن هماهنگ میان جنسیت

ذهنی و روانی باشد.
براي تر؛ روحیتر مدلل است یا چیزتشخیص میان اینکه چیز فیزیکیگاهی نیاز به کار و گاهی نیاز به بازي داریم: براي البته 

ردن کبراي محکوممقدم قراردادن اجتماع و گاهی براي فرد؛ براي گاهی کردن چیزهایی دیگر؛ برخی چیزها و مخفیافشا کردن 
ن نقطه، ایلحاظ متعالی خوب، فارغ از دیدگاه بهاما . عدم رضایت اجتماعینیروي شرم و خاطر هبو ترك چیزهاي غلط دیگر چیزهایی

داریم و بنابراین متفاوت ن» حقوق«نسبت، براي تعمیم بهو ها براي ایجاد این تشخیص» محتاط«یا » غیرفعال«ما هیچ شیوة اي است که نقطه
و زیس (طبیعت)وهاي متنوعی است که همیشه میان دو سر طیف فاي میان مجموعه قطبا انتقال هیستریک فزایندهدرگیر ب،لیبرالیسم

ت، اي را تشویق کنند که هرچیزي که خالف قانون نباشد، پذیرفتنی اسهمۀ موارد باال تمایل دارند تا دیدگاه ابلهانهنوموس متغیر هستند. 
فقط دشمن سیاست، به این دلیل اکنون لیبرالیسم هستند.ارزش و بیرد ها و اظهارات خُردنِ یورشدرحالی که دائماً در حال محکوم ک

هاي مدنی حقیقی است که در درکی از فرهنگ واال، فرهنگ مردمی و رونق بشري نیست، بلکه همچنین دشمن خود آزادي و آزادي
رار دارند.قرند و آزادانه، فراتر از قانون و فراتر از محاسبۀ اقتصاديتفوق اجتماع معنوي ریشه داعدالت، رعایت واقعیت روح فردي و 

***
و ب معناي ترمیم سلسله مراتهرا احیاء کنیم. در عین حال این بکنم ما بایستی روح غرب سنتیمن فکر مین دالیل است که یبد

شدیداً «با پیام را گراییافالطون، مسیحیتبا همۀ اینها، ت. طور صحیح از آن منحرف شده اسلیبرالیسم بهنیست که موجهی ناهاي نابرابري
سحرآمیز کامالًو در عین حال آالیشِ با رموز بیو در یک طویلهبه پایین آمده تا از خدایی دموکراتیزه کرده بود که » سحرانگیزش
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ده است شمعمولی و در عین حال، ژرف لِ متقابل یا عماکنون این خرِد واالتر، فقط تبدیل به نوعی عشق شود.ان و شراب متولد آب، ن
هاي انسانی شناخته شده است.که براي همۀ فرهنگ

ی باالخص اصول اجتماع،و در نهایت آیین کاتولیکتعاونی هاي جنبشهاي مختلف، سوسیالیسمدر بستر قرن نوزدهم، 
اش ینی خودپرستانهنامِ چپ لیبرال، بلکه دقیقاً در نقد بدبیت، نه بهتر مسیحطلبانهشروع به تحقق بخشیدن به این الزامات تساوي،انگلیکن
51»نجابت مشترك انسانی«50الواقع آنها همانطورکه میچا طرح بحث کرده است، به چیزي متوسل شدند که جورج اورلفینمودند. 

مثل یکی گرفته است.معامله بههدیه یا تبادل نامد که میچا با عملِ می
ید.تواند دیدگاهی سکوالر باشد، به چالش کشلت میسهوبهبا این عنوان که این دیدگاه، توان دیدگاه میچا را می، با این وجود

ها انساناي بود که میان طبیعت و خدا و نیزهدیه همیشه چرخهلدتبامعتقد بود از آنجایی که ما اکنون نسبت به دیدگاه مارسل موس که 
[بهاداراند،از آنجایی که آنها نمادهاي مقدسی بودهتواند اوراق بهادار باشند، پس ري داریم. اگر هدایا میتروشنشد، موضعِ میبرقرار 

با یکدیگر 52»اتخیر«نسبت به ماهیت را هاي متفاوت بسیاري تمایل دارد تا دیدگاه[دیدگاه]در واقع مسئله چنین است که این] بودند. هم
هاي فرهنگهستند ويارزشمند» خیرات«لحاظ نمادین، ابدي شریکند، صرفاً بهخیر اند و از آنجایی که در رگیر نماید که در حال مبادلهد

را بفهمند.ها آنهاي متفاوتی شیوهمتفاوت ممکن است به
تبادل حال رقابت و هاي دراین دیدگاهمیان دید که از اي میعنوان مسئلهکرد که مسئلۀ تضاد را بهاشتباه نمی،بنابراین لیبرالیسم

اي با هکنندعاملهدر مقام مباشد (يدیگرواقعیِ گرایی غیرِشمولجهانکه شد شاید استدالل میویافتظهور میعامِ سکوالر53هدیۀ
نهایت، لیبرالیسم در–بود بسیار زیاد که توسط لیبرالیسم براي انکار سیاست روح پرداخت شد، بهایی حال، در عینِخودپرستی لیبرال).

را از میان ببرد.ي بشريبیماراین یک درمان موثر، تهدید کرد تا آمیز براي یک عمل مخاطرهدر 
طور هدیه را جهانشمول کرده است. بهتبالتواند مطرح شود این است که مسیحیت تا پیش از این، در اینجا در عوض میآنچه 

اما اند.سود ساختارهاي انتزاعی و نسبتاً سکوالرشدة قانون و قرارداد از میان رفتهتدریج به ههدیه، بتبادل هاي نمادینِ عادي، چارچوب

50 George Orwell
51 common human decency
52 goods
53 gift-exchange
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، ، حکیم رواقی رومی»سنکا«و شاید این مهم به تقلید از یدبه تصویب رستوسط سنت پولس درك و 54،»مجلس سیاسی«[اهمیت] 
اي نمادین خیراتی که در اینجا مبادله شدند، توسط هدیهورت پذیرفت. مثلِ فراتر از قانون و قرارداد صعامله بهمعنوان یک رویۀ جهانیِبه

شد.جز یک انسان کامالً فداکار و بخشنده نبود که به همین سبب، الوهی پنداشته میيه چیزو در آن سهیم شدند کگذاري شدند ارزش
مولِبه سود امر جهانشانی و بلکه غیر شخصی، قاعدة جهنمادین، در برابر و بلکه منحصراً صمیمی هدیۀ 55پوریاياین شیوه، آبه 

یشتر باند تا ما آنها را ببینیم. این نکتۀ خاص، همانطور که هگل و اخیراً آلن بدیو کمک کرده-حل شدند،تردر عین حال مطلقاً خاص
به ظهور رسید سیحیتم» یلیککاتو«ظرفیت توسط اي بسط و توسعه یافت که میراث مسیحی»ِ خاص«نحو برابر سبک بهاز طریقِ کلیت

قابل پذیرش باشد.،هاي بشريهاي گوناگون دیگر سنتتا براي بینش
یم میراث تواندهم که چگونه میهر حال، من نشان نمیبهنظر برسد یا نرسد، بهفتنی ، پذیرمورداما خواه ناخواه دالیل من در این 

ستلزم این باشد که کنم این ممن فکر می.احیا کنیمرا اشتر زبان ویژة سنتیکنحوي دموکراتیبهغربی اصیل را حفظ کنیم، مگر اینکه 
گرایی روح فردي و ما هم به عرفانرا حفظ کنیم. 56آزادمحیط گفتگوي متقابل در تعامل هم ارزش مطلقاً غیرقابل قیاس شخص و هم 

ذهنی) و روانی (فهرست واالتر اینکه مساوات انسانی حقیقی، در تاارواح، به هر معنایی، نیاز داریم؛هم به اجتماعی معنوي و عبادي از 
و نه آن لذا نه در این موردو است یهاي پنهانها و کوششقلمرو ناخودآگاه و خواستنفقط که ؛ ثبت شودتر مادي نه در لیست تحتانی

مورد مشترك نیست.
لحاظ شده، بههدفی شوم و فانتزيمان سخن بگوید، ۀ مشتركترین خصیصنامِ پایین، کوشیده تا بهو برابريهر زمان، مساوات

منسوب شده است؛ خواه موضوع برتري نژاد یا برتري طبقاتی و خواه رشد اقتصادي براي یمعصومبسیط موضوعایدئولوژیکی، به 
ایم].ا از آن غفلت داشته، در نظر ما از رده خارج شده است [و منحوي مخوف، به57»زودهافسونلول ح«رسیدن به مساوات. گزینۀ 

هاي هستیم که همۀ واقعیت58»تعالیِ سحرآمیز«تر از در حال هواداري از دیدگاهی دموکراتیزه[در اینجا] در عوض، ما 
ي فرا مثابه چیزطبیعت، بهبه انداز هم این چشمزیرا واالتر و پنهان را ببیند. سازي چیزهاي فرهنگی نظیر نمادینامل واقعیتجهانی، شاین

54 ecclesia
55 Aporia
56 free association
57 disenchanted immanence
58 enchanted transcendence
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درون خود ندهرچدر باالترین مرتبه،جایگاه انسانیت و يو جانوریمراتب گیاهبسیاري از التر باجایگاه به انسانی و هم در عین حال، 
شناسی دهد که همچنین بوماست، به ما اجازه می)طبیعتفوزیس (ما متعلق به روانی این مجوز که فرهنگ گذارد.احترام میطبیعت 

کند.در کنترل جهان طبیعی اجتناب میانگاري در مورد توانایی انساناي را توسعه دهیم که در عین حال، از پیروزيومانیستیا
را به پیش وشنگري ریانسنیسم و یکتاپرستی نیوتنی مرجح باشد که » زدودةتعالیِ افسون«انداز همچنین بایستی نسبت به این چشم

شان، تشویق به ده، نظیر سازنیافتههبوطهايانسانبازیچۀ آن بود.بیشتر نماد خدايِ مطلق نبود، بلکه آفرینش، رد؛ که بر اساس آن،بمی
اندایشانۀ خدا تعظیم شوند، حتی اگر آنها نتوانند به گزارش دادن به یکدیگر اعتماد کنند اما بایستی به این مکر مآلتسلط بر طبعیت می

نظمی ذهنی بیرون کشیده است.ز بیا انظمی سیاسی ما رکنند که شبحی از بی
مانتیک گوته و دیگر اسپینوزاگرایان پیشا ر59یا وحدت وجود»زودهافسونلولح«عالوه بایستی بر اما تعالی سحرآمیز، به

معماي ابر در برتا دهد انداز به ما اجازه میکه این چشمزیرا در حالیترجیح داده شود.رادیکال روشنگري یا اخیرتر، هایدگر نیز 
ر شاعرانه یا جهان طبیعی را از طریق تفک» علل«توانیم کند که ما میطور صحیح استدالل میو بهبمانیم (نشدنی طبیعت در شگفتساده

راین بیعت و بنابواقعیت نیروهاي شخصی پشت طاما بفهمیم)،اي بهتر گونهبههاي آن، کالبدشکافی مکانیسمدر قیاس با دینی در نتایجِ آن، 
کند.ان را انکار میشخصی خودمحرمت زندگی درون

59 Pantheism


