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Abs tract
Metaphor theory claims t hat there is no any construct of reality outside of domination of a pict ure or
image. At the bot tom of any philosophical system lays an image or a picture. Analysis of thinking relates
to t he analysis of metaphorical aspects of that thinking. Every concept t hat pretends t o be abstract
becomes a consequence of a concrete image. T he canon of philosophy no longer lays at depth but is
aroused from surface. Hana Arendt is one of the most interest ing and most complicated political
philosopher in the 20th century. T his study is going to examine the ro le of theater metaphor in her political
philosophy. Arendt’s political philosophy is influenced by theat er metaphor. This study aimed to examine
this by using t he works of Flydenberg and Blumenberg.
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چکیده

نظریه متافور مددعی اسدک کده در انیداد فدر مفهدوم انت اعدی و فدر مدنا ک علیدی و فلسدفی ،ید

ت دویر و

اییدا ردرار داردب ادر ایددا مهندا کده در ت لیددم فدر مفهدومسددا ی فلسدفی ،در نهایدک ت لیلگددر ادا مدرار ی امددر
وارددد در ممددام وارمیددک مواتدده نیسددک ،الردده فددر نویسددنده ،فیلسددور و یددا متفرددری در فراینددد مفهددوم سددا ی
دود ،ت دک تدا یر ید

ت دویر و انگداره ا دری اسدکب ت لیدم اندیشده اده ت لیدم متدافور نهفتده در ن اندیشده

اددل مدی درددب در ایدا نومدته ادر اسدای نظریده متدافور ،اده ت لیدم متدافور و ت دویر نهفتده در فلسدفه سیاسددی
فانا رنددک پردا تدده مددیمددودب ایددا متددافور و ت ددویر ،تئدداتر اسددک و س یاسددک در تفرددر رنددک ادده سددان تئدداتر
اا نیدایی مددی مددودب در ایددا نومددته ا رای فگیدددنهرن و الددومنهرن اددرای توصددیر تایگدداه متددافور ادده عنددوان
ممولهای ممرفک منا تی استفاده مده اسکب
کلیدواژهها :سیاسک ،فانا رنک ،متافور ،تئاتر ،عیم
یری ا ویژ ی فای انیادیا تفردر رندک ،تفداود

 - 1مقدمه
فانددا رنددک یرددی ا مشددهورتریا فیلسدددوفان
سیاسی ررن ایسدت اسدکب فلسدفه سیاسدی رندک ،ادا
مطدر کددردن مواددوعاد تدیددد و ادددید توانسددک
مر فددای مفهددومی امددر سیاسددی را سددترش دفدددب
ایدا امدر ا ن رو ادود کده رندک سیاسدک را ا ندو،
ادا تمریر نیدود و درکدی تدا ه ا ییسدتی سیاسدک
مطر کردب یندیا ادا تمریفی ادا ت دویر اددیمی کده
رنک ا مافیک انسانی ارئه نیود ،فیراه اودب
*

نویسنده مسئول

تاریخ وصول94/9/28 :

تاریخ پذیرش95/11/25

عظییی اسک کده میدان نظدراد او ادا سدایر متفردران
مشافده می مودب ارای مثال در مانی که مدمار مدرن
فلسفه سیاسی سر داده مدیمدد  ،)Laslett, 1956او
ا ر اصلی ویش در ااب سیاسک ،یمنی واد اشدر را
منتشر سا کب مانی کده لئوامدتراوی اده ادا وانی
سیاسک مدرن ا یش اندا ی افگطونی می پردا دک
 )Strauss, 1959او ادده مافیدددک اصددیم تجراددده
پیشاسمراطی ا سیاسک توتده نیدودب درلالیرده کده

 /32متافی ی  ،دورة تدید ،سال فشت  ،میارة  ،22پایی و مستان 1395

متددا ر ا مارکسیسدد  ،ارت دداد یرسددا ک سیاسددک،
دانسته میمد و امثال لتوسر اده ادا وانی مدارک

مدنا ک ذاد در ددک ادده داندش کامددم و رطمددی ا

و

در ک رسیده اید ب فیدیا نگداه و ن دوه ار دورد را

سرمایه می پردا تند و ارای لم رااطه تمییا کنندد ی

مددی تددوان ادده عددال سیاسددک منتمددم کددرد و ا رضددا

تگش مینیودند  ،)Althusser, 1968رنک یرسدره

فییا انتمدال ،وییفدهای ادوده کده فیلسدوفان سیاسدی

ارت اد را ا سیاسک مج ا اعگم نیودب

و اندیشددیندان سیاسددی در طددول تدداریخ ادده انجددام

ارایا اسدای ،تدگش ادرای یدافتا دچیدم یندیا

رسدداندهاندددب اددرای ا ددث مددا فیددیا مطل د

کددافی

تفاوتی میان رنک و سایر متفردران سیاسدی ادروری

اسدک کده توتده کنددی ایدده رافنیدا در مسدائلی کدده

اه نظر مدی رسددب مسداله اصدلی ایدا نومدته تهیدیا و

پیرامون ی

نظریه دولدک مدرم مدی رفتده در ایدا

توصیر ن اصم و انیادی اسک که ار مهنای ن ،میدان

نگاه ردرار دامدته اسدکب فیدواره ید

رنک و سایر متفرران سیاسی ینیا فاصله مگرفی اده

سمی دارد تدا ادرای مدنا ک دولدک ،اده ایدده ،ذاد

وتود می یدب پاسخ ااتدایی ایا نومته اده ایدا مسداله

و یدا تدوفر دولدک دسددک یاادد و ادر اسدای ن ادده

نید ا ایددا ردرار اسددک کده  :انیدداد ت دور رنددک ا

مدنا ک کامدم نایددم مدده و در عددال عیدم دسددک

سیاسک ،ار مهنای متافور تئاتر اسکب

ادده تجددوی و رافنیددایی ا ندددب فیددانطور کدده یدد

ار ایا اسا ی در مهالث تی ااتدا نظریه متافور اده
عنوان یاریوب مفهومی ایا نومدته ممرفدی وافدد
مدب سپ

اا ت لیم فلسدفه سیاسدی رندک و اررسدی

راء وی اه لضور فیه تانهه متافور تئاتر در نظریاد
او اماره وافد مدب

فسدتی یدون در دک وتدود دامدته ادا ردوانینی کده
ا ذاد ن نشدداد مددی رف د ک ،پ د

اایددد در مددورد

دولددک نیدد ذاد و تددوفری وتددود دامددته اامدددب
مددنا ک ایددا ذاد و تددوفر و دسددک یدداای ادده
ردددانون لددداک ادددر ن و تدددگش ادددرای ایجددداد
دستورالمیم فایی ادرای تمدرب وتهددیم دولدکفدای

 - 2چارچوب مفهومی
در فلسددفه کگسددی

نظریده دولدک

موتددود ادده ن دولددک مثددالی وییفددهای اددوده کدده
تهددان ادده صددورد یدد

نظام ااک و عیندی کده اده صدورد یرسدان در اراادر

فیلسددوفان سیاسددی اددر عهددده رفتندددب نیوندده عددالی
ایا ا مر ن د افگطون و یا فاراای یافتنی اسکب

دید ان فیده ردرار دارد ،ت دور میشددب ادرای تهدان

یندیا تفرددری را تفردر مفهددومی ندام نهددادهاندددب

و ار دددی موتودیدددکفدددای درون ن توفرفدددا و

فدان

ذواتی فرض و ار ایدا اسدای ردانون لداک ادر ید

ن می وید « :ادان فلسدفی اایدد اده صدورد لداد و

پدیددده اددر اسددای ویژ ددیفددای ذاد و تددوفر ن
فهییدده مددیمددب اندداارایا مدنا ک ی د

پدیدده ادده

مددنا ک ذاد ن و مدددنا ک ذاد پدیددده ممدددادل
اا فه و داندش کامدم در اداب ن پدیدده ادودب ادرای
مثدال مدا مدانی ادده مدنا ک کامدم ا ید

در ددک

مدددی رسدددی کددده ذاد در دددک را اشناسدددی و ادددا

الدومنرارن در

ددون ایدا فلسدفه و اددان

دریمددی مفهددومی اامددد :فیدده ییدد را مددیتددوان
تمریدر نیدود ،انداارایا اایدد فیده یید را تمریددر
کددرده فددیر امددری کدده ا نظددر منطمددی فددانی اامددد،
وتدود نددارد»  )Blumenberg, 2016 ,1مفهدوم،
صددورد ذفنددی اسددک کدده تددوفر و یددا ذاد را
اا نیددایی مددیکندددب اندداارایا میددان ذاد و مفهددوم

اررسی دید اه سیاسی فانا رنک ار اسای تئوری متافور33/

ونددا ونی کدده سددو ه و نظددام اندیشددگی او ،مدداره

ارتهاط مستمی و ایافیانی وتود داردب
ادا ت دولی کده در پددارادای فلسدفه پدیدد مددد ا
مددان دکددارد ادده امددد دیگددر مهالددث ذاد ددرا و
عینیددک ادداور ادده لامددیه تریددان فلسددفی منتمددم
مدددندب دیگددر فیلسددور ددود را مواتدده اددا یدد
وارمیدک اادک و ماندد ار نیددی دیددب ادرای او تهددان
ید

منظددره ااددک و چیت یددر کدده در ددود رددوانینی

دارد نهودب دیگدر وتدود اادژه موادوعیک ندامدک و
م ددور اررسددی اددر یدد

سددو ه ددود انیدداد اددودب

فیلسدور تهدان را سدا ته ذفددا دود مدییافددک و
فدر ردانونی را در ن تدااد ممدوچد و مفدافی ذفنددی

می کنندب ارای ما ایا فرمولفای ملتلدر موادوعیتی
و کار شاسدک ایدا مهد

ندارندب ننه ارای ما تالد

می اامد که تفاود میان نظامفای مموچتی سدو هفدای

ملتلر در مانفا و مرانفای متنو رسییک یافدک.
اناارایا کانون ا ث ااتدا ا ی

پدیدده ادا ذاد اادک

اه سو ه دارای مموچد ااک و سدپ

اده نظدام فدای

ملتلر تفسیری منتمم مدب دیگر عیا و یا ذاد مهد
نهو د الره فه و تفسدیر ا عدیا مدورد اررسدی ردرار

رفکه مفهوم تای ود را اه متافور می دفدب
پدیش تددر ذکددر مددد کده مفهددوم اا نیددایی ذفنددی

دود مددیانگامدکب توتدده ا عددال ایدرون ادده عددال

توفر اسکب انداارایا ایدا پرسدش مطدر مدیمدود

درون کشدیده مددب ادا کاندک تهدان اادک و ماندد ار

کده اددا لدذر تددوفر و ذاد و طدرد لمیمددک ا لددی

اا روانیا ا لی و ااددی اده تولیدد ید

ذفدا اادک و

و اادددی یدده ییدد تددایگ یا مفهددومی مددیمددود

مانددد ار کدده رددوانینی ددان و ااددک را ایجدداد

پاسددخ ادددا نظریدده متدددافور داده مددیمدددودب الگدددا

مددیکنددد  ،تهدددیم مدددب در ددام امدددی اددیا نردده

فرایددنهرن در ایددا

ددون عنددوان مددیکنددد کدده:

تهدددان فینندددان سدددا ته و فدددراورده ممدددوچد و

« مفدددافی اصدددیم ا ممدددوچد انت اعدددی نشددداد

مفدافی انسدانی ت دور مدیمدد ،فدرض وتدود ید

نیی یرندد ،الرده ا ت داویر و انگدارهفدای لسدی و

انسددان انیددادیا کدده ا ممددوچد ااددک و مانددد اری

ا ددری ار واسددتهانددد » .)Freidenberg,2006,27

ار وردار اسدک ،یدر سدوال رفدکب دیگدر هداد در

امدا دراداره اینرده انگددارهفدای ا دری و لسدی یدده

ذفدا ف د رااددم ت ددور نهدودب تهددانفددای متفدداود

فستند ،او مدی ویدد« :امدا ایدایده ممندایی دارد کده

ا تهدان

مفددافی ادده سددان ت دداویری فیددراه اددا کدداراردی

ااژه فا ،سدو ه دود انیداد و اادک نید مدورد لیلده

انت اعددی پدیددد مددی یددد مددا متددافور و ممنددای

ارای ذفدا فدای متفداود و ملتلدرب پد
ررار رفکب

اینره سو ه ود ار یده اسدای ردوام مدییاادد و
دستگاه مموچتی او یگونه مدرم مدی یدرد موادو

ت ددددویری

meanings

 )Figurativeن را در

ذفا دارم» )(ibidب
اناارایا ادر اسدای نظریده متدافور ،مفدافی

دود

اررسی فگسفه و سایر دانشیندان علدوم انسدانی ادوده

ار واسددته ا ت دداویر و متددافور فسددتندب فتیددان

اسکب نینه اا ا ث اراده ممطور اه ردرد ،مدارک

فلسفی اه مثااه فتیدان لمیمدک کده ادعدا دامدک ادا

اددا مفهددوم ددافی کدداذب ،فرویددد اددا نددا ود دداه،

کدارارد روشفدای عملدی و اسدتدچلی ،لمدایل ا لددی

ویتگنشددتایا اددا اددا یفددای اددانی وببب ادده راهفددای

و اادی را اه اان مفهدومی ایدان مدیکندد ،تهددیم اده
فتیددانی مددیمددود کدده در مهنددای ن یدد

متددافور
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نهفتدده اسددکب متدددافورای کدده ار واسددته ا ید د

ا تدددداریخ یدددد

ت دویر اسدکب یندیا امدری اده صدورد منطمددی در

میمودب استنفورد)27 ،1383 ،

تفردر سیاسددی نی د صددد مددیکندددب فلس دفه سیاسددی
نیدد دیگددر کشددر لمددایل مددافوی پدیدددهفددای
سیاسددی و تجددوی اددر مهنددای ینددیا لمددایمی تلمددی
نیدی دردد ،الرده فلسدفه سیاسددی فد اده امدری کدده
در انیدداد ن متددافور و ت ددویری نهفتدده اسددک ،ادددل
مدددیمددددودب فیلیدددا چکوچاددددارد ا متفرددددران
پساسدددا تار رای فرانسدددوی نیددد اددده مافیدددک
اسددتماری فلسددفه سیاسددی اذعددان نیددوده و ممتمددد
اسدددک ا «افگطدددون تدددا نینددده ،وا ندددر و لتدددی
فایدددد رببب تفردددر سیاسدددی ادددر ت ویرسدددا ی ا
فسددتیفددا و پدیدددهفددای سیاسددی مهتنددی اسددک»
)Lacoue-Labarthe, 1998, 27ب
اندیشددیند سیاسددی یددون فوکددو دیگددر ادده ایددا
امدر نیدی پدردا د کده دولدک ییسدک و یدا ذاد امددر
سیاسی یه مدی اامددب فوکدو مدی ویدد ا دث دود
را اددا اتتندداب کددردن و پرفیدد ا ادداور ادده فددر امددر
کلی و عیدومی مدرو مدیکندد

Foucault, 2008,

)3ب او مدی پرسددد کدده مددثگ در اوا ددر رددرن فجدددف
یده فهیددی ا سیاسددک وتدود دامددک و سیاسددک و
دولک ار اسای یده متدافورای فهییدده مدیمددند و
در دولدکفدای اروپددایی پد

ا تندج تهددانی دوم

یه متافور فدا و ممدوچتی سدا نده سیاسدک و دولدک
اددرای دولتیددداران اروپددایی اودندددب فوکددو رفتددار
دولک فدا را نده ادر اسدای ذاد یدا تدوفر و ردوانیا
لدداک اددر ن فددا  ،الردده اددر اسددای فه د لرومددک
منددان ا

دود و لرومدک مدداری و ادالتهد متددافور

سدددا نده ایدددا فهددد ا لرومتینددددی توصدددیر
مینیایدد ) Ibid, 2ب در یندیا یداریوای اسدک کده
لتی مطالمده تداریخ نید ت دول مدییاادد و ا دذار

ادددده تدددداریخ دو صدددد هک

در ادددان فارسدددی ن دیرتدددریا ممدددادل ادددرای
مفهددوم متددافور وا ه اسددتماره اسددکب اهددره یددری ا
استماره اه تدای متدافور در مهالدث ادادی نادرسدک
نیددینیایددد ،یددرا اسددتماره ی د

مفهددوم و وارمیددک

اداددی اسددکب امددا ادده دلیددم فیددیا وارمیددک ،یمنددی
اینردده اسددتماره اددیش ا فددر ییدد مفهددومی اداددی
اسدک اسدتفاده ا ن ادرای کاراردفدای دیگدر متددافور
ا تیلدده کددارارد مددد نظددر ایددا نومددته ص د ی ادده
نظددر نیددی رسدددب متددافور در ایددا نومددته ممولدده ای
ممرفددک مددنا تی اسددک و ادده فراینددد مددنا ک،
ل دددول ممرفدددک و نیددد ارائددده ادددیا اچذفدددانی
وارمیددکفددای ادراکددی مراددوط اسددک و اسددتفاده ا
وا ه اسددتماره ادده ل ددا صدده ه اداددی ایددا وا ه
موت

اغتشاش و کژتاای ممنایی میمودب

 - 3سیاست به مثابه تئاتر و نمایش
اددر مهنددای نظریدده اسددتماره ،فر وندده مفهددوم
انت اعدددی ار واسدددته ا یددد

انگددداره و ت دددویر

انت اعددی اسددکب متفرددر در فراینددد مفهددوم سددا ی و
سیسدت سدا ی دویش ،ت ددک تدا یر ید

انگدداره و

متددافور رددرار داردب فانددا رنددک نی د ا ینددیا دایددره
ای دار نیسددکب تفرددر رندک در ادداب سیاسددک و
فلسددفه سیاسددی او نی د ار واسددته ا ی د

ت ددویر و

متددافور اسددکب ینددیا ت ددویری ا تئدداتر ار واسددته
و متددافور تئدداتر در تفرددر رنددک لردد فرماسددکب
ایا امدر اددیا ممناسدک کده فر داه رندک در لدال
سدلا فدتا ا سیاسدک اسدک و توصدیفی ا عیدم
سیاسددی مددی دفددد ،او در لددال اا سددا ی و الیددای
سیاسددک اددر مهنددای وارمیددکفددا و ویژ ددی فددای
تئدداتری اسددکب در ینددیا اسددتری سیاسددک ادده ی د
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نیدایش تهدددیم مدیمددودب نیدایش ددود در ص د نه

ادرای دود ید

لضددور دیگددرانب اددرای نشددان دادن ایددا امددر راء

می یرد و سمی مدیکندد تدا طدر

رنددک در

ددون سیاسددک ادده کوتددافی ارائدده

میمودب

الگدو و ایدده یدا طرلدواره در نظدر

دار سددا ته و در ید

عددیا پیداده سددا دب نمدداش

ایدده نمامدی دود را ادر ی د

ا ددث ا تفری د

سدده انددهای کدده رنددک میددان

عرصه فای مه کدنش انسدانی ردرار مدی دفدد مدرو

لد

دود را ا ذفدا

کاغدذ یدا لدو سددفید

مدیکنددب مجسدیه سدا طدر ذفندی ددود را

ار ی

تدوده لدی یدا ندی و ید

صدنمتگر نمشده

می مودب رندک فمالیدک انسدانی را اده سده لدو ه ی

دود را اددر مداده طهیمددی یدون فددا یدا فددوچد وببب

 )labourکددددار  )workو عیددددم

عیلی می سا دب عناصدر فمالیدک کدار مدامم طدر و

اصدددلی رندد د

 )actionتمسی می کندب
لو ه رن  ،لدو ه ای اسدک کده انسدان در ن اده
فمالیک فای مرادوط اده نیا فدای یسدتی و ادرورد
طهیمی ویش پاسخ می دفدب عرصدهای اسدک کده در
ن موتور م رکده فمالیدک ،ادروردفدای طهیمدی و
یستی اسکب مثگ فمالیک ما ارای تهیه غدذا ،سدا ک

ماده ام اند و ید

انسدان مند وی و تنهدا مدیتواندد

ن را عیلی سدا دب در فمالیدک کدار نید انسدان ممیدد
اسکب ایا اار نه ممیدد اده ادروردفدای مرادوط اده
تددا الردده ادده اددروردفددای اددر مددده ا الگددو و
نمشدهب کدنش مدا ادر اسدای تهدک و رافنیداییفدای
ایده ممیا می مود فیان)243 ،ب

مسرا و سر پناه ،تگش ارای لفد امنیدک و ببب ایدا

امدا لددو ه سددوم و اصدلی ا نظددر رنددک لددو ه

عرصدده ،عرصددهای اسددک کدده میددان انسددان و سددایر

عیم اسکب لدو ه عیدم لدو های اسدک کده انسدان

لیواناد و تانوران مشترک اسکب فد دمدی در پدی

در میان انسدان فدای دیگدر و اده صدورد ادانده اده

رفد رسنگی تدگش مدیکندد و فد لیواندادب ایدا

فمالیدک مدی پدردا دب ا در فنرمندد و انسدان ارت دادی

درسددک کدده انسددان ا روشفددای فومددیندانهتددر و

ادده تنهددایی و در ان د وای ددویش مددی توانسددتند ادده

متنو تری پیروی میکندد و ادرای نظدام ت ذیده دود

فمالیددک اپردا نددد و در انجددام کددنشفددای ددویش

تنوعاد و روانیا اصی را لاک مدیسدا د امدا ا در

اده لضدور دیگدری م تددا نهودندد ،عیدمور ت د

ارورد یستی وتود ندامدته اامدد کدم فمالیدک ا

در لضددور دیگددران نیددی توانددد ادده عیددم اپددردا دب

ایا می رود و مواوعیک ود را ا دسک مدی دفددب

عیددم کنشددی اسددک کدده انسددان در ن ویشددتا

نیونه اصلی ایا فمالیدکفدا فمالیدک ارت دادی اسدک

دویش و فویدک ددود را در عیدم میدان دیگددران،

رنک)182 ،1389 ،ب
لددو ه کددار ،لددو ه صددناعک دمددی اسددکب در

دیگراندی کده ا مددا متیای ندد و فویددکفدای دیگددر
دارنددد ،مددرار مددیسددا دب عرصدده عیددم عرصدده
ویشددتا ،عرصدده مددرار ی یدد

ایا لو ه انسان دیگدر ادر اسدای رفدد نیا فدای تدا

نیددایش و اددرو

و اددن فمالیددک نیددیکنددب امددا اددا فد م دددود ادده

ما در میان دیگران اسک رنک 280 ،و )276ب

رعایدک اددروردفددا و م ددودیکفددایی اسددکب اددا

ا ددر در فمالیددکفددای رندد و کددار ،اددرورد

مثدال ،اهتددر مدی تددوان ایدا لددو ه را ممرفدی نیددودب

یسددتی و یددا ال امدداد رعایددک و ت مددل ایددده و

مددثگ فمالیددک فنددریه فنرمنددد در فمالیددک فنددری

طرلدواره فمالیدک را م دددود و ممدیا مدیسددا ک،
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در عرصدده عیددم ادی لردد فرماسددکه ادی ا

ارسطو که می فک نره در مهر ند ی نییکند یدا ا

فر ونده ت دیددد و تمددیا پیشددیاب عیددم اددر اسددای

د می فروتر اسک و یدا ددایی اسدک ،ا نظدر رندک

نجیدره علدی و م ددودیک

می اامدد کده در میدان دیگدران ادودن و

عدم اترای اش اده ید

فییا مطل

منطمی و فی یردی تمریدر مدیمدودب عیدم کدنش و

عیم کردن فم ا عهده انسان ار می ید فیان)66 ،ب

مورمیدک در میدان دیگدران

ویژ دددی اصدددلی عیدددم رخ دادن ن در میدددان

پاسخ فرد اسدک در ید

و صددرفا مددرارکننده فسددتی و فویددک ی د

انسددان

اسدک در میددان فیتایددان و ارااددران متیددای اوب عیددم
ندده وافددان رفددد نیا فددای یسددتی اسددک و ندده در
پی ت مل الگدوی ید

ایدده یدا طدر ب عیدم صدرفا

رخ می دفد تدا فدرد در میدان دیگدران دود را عیدان
سدا د و نیدایش دفددب سیاسدک عرصده عیدم اسددک
و فمالیددک سیاسددی در پددی مرارسددا ی فویدددک
ی

انسان در میان دیگران اسکب
عیم تنها فمالیتی اسدک کده صدرفا دان انسدان

دیگددران و در یدد

واددمیک اددودب عیددم پاسددلی

اسک کده ادر مهندای ن فدرد فضدیلک منددی دویش
را مددرار مددیکندددب فددرد اددا نشددان دادن فضددیلک
ددویش ادده ییدد ی دسددک مددییافددک کدده غایددک
نددد ی انسددانی اسددکه رفددایی ا وال و نددااودیب
انسددان فددانی در پددی ن اسددک کدده در تهددان و در
میدان دیگددران ا ندااودی و فرامومددی نجداد یااددد و
کسی می تواندد دود را ا فرامومدی رفدا سدا د کده
ادده نددام نیدد

و مددهرد دسددک یاادددب نددام نیدد

و

اسکب اما ایا سلا اه یه ممناسدک ا در در عرصده

مهرد نید ن دی

رن انسان اا لیواناد فیراه اسک و ا ادروردفدای

ادد رن و سددلنان مانددد ار دسددک ده اامدددب نددام

یستی و طهیمی پیروی میکندب درااره تجراه کار یده

عطیددهای اسدک کدده اده فددرد فضدیلک منددد داده

می توان فک و در ایا عرصه انسدان ادا یده کسدی و
یه موتودی مری

و مشترک اسک در پاسدخ اایدد

فک داوندب ویژ ی اصلی فمالیک کار ،دامدتا ید
ایده و سمی در پیادهسدا ی ن اسدک و ایدا فمدالیتی
اسک که داوند نی ادان مشد ول مدیاامددب داوندد
نی طرلی و ایده ای ارای ود ت ور میکندد و ن را
عیلی می سا دب اما عیم تنها فمالیتی اسدک کده فمد
انسان می تواند ادان امت ال ادور دب یدرا فمد انسدان
اسک که در میان انسانفای متفداود و در عدیا لدال
اراار دیگران می تواند فمالی ک کندب داوند ادا دیگدران
اراار نیسک الره ا نفا ااچتر و فراتر اسدکب داوندد
در فیر اتتیاعی لضور ندداردب انسدان اسدک کده در
میان دیگران اسک و عیم سیاسی عیلی اسدک کده در
میان دیگران رخ می دفد فیدان)65 ،ب ممندای سدلا

نید

کسدی مدیمدود کده اده کارفدای

میمودب
نشانه فایی ا ایا فه رومدی  -یوندانی ا فضدیلک
در ماکیاولی نی فیننان یافتنی اسدکب ند د ماکیداولی
فضیلک پاسلی اسک که فرد ااید در اراادر الدک یدا
وامیک دفد و اا نشان دادن فضدیلک منددی دویش
لتی الک را اده یدر فرمدان دویش در وردب مهد
صد ک و سددم نظدر ماکیدداولی نیسدک الردده وتددود
ر ه فایی ا رااطه میان فضیلک و وادمیک در رالد
الک در ا ث او اسکب فضدلیک ا نظدر رندک و در
تفسیر او ا ع در ااسدتان پاسدخ فدرد اده وادمیک و
مورمیکِ در میان دیگران اودن اسک و عیم در تگش
اسک تا اا نشان دادن فضیلک مندی عیدمور او را در
یادفا و در میدان دیگدران عیدان سدا ته و ادرو دفدد
)Villa, 1999: 136ب ادر ایدا اسدای عیدانوار دی
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ویش و امران عیم و نیدایش فضدیلک اده لضدور
دیگران و فضا نیا داردب تئداتر سیاسدک اددون وتدود
ص نه نیایش میرا نیسکب

ی

پدولی

یددا مددهر یونانیرندک فیددیا مطل د

یمنددی یونانیددان اددا سددا ک پددولی

مددی

و ارپدداداری ن

لدو ه عیددومی ایجداد کددرده اودندد کدده در ن

افددراد فددار ا نیا فددای یسددتی و رفددا ا فر وندده
م دددود یک نامددی ا تهددان اددروردفددای طهیمددی
و یددا ایدددهفددای انیددادیا در ادداب غایددک فمالیددک
سیاسددی و یددا غایددک نددد ی ادده عیددم سیاسددی
مددی پردا تنددد و ددود را در میددان دیگددران عیددان
مد دیسدددا تند رندددک 68 ،1389 ،و یدددا رندددک،
) 398 ،1381ب پدددولی

یوندددانی تدددایی ادددود کددده

مددهروندان ادده تئدداتر سیاسددک و ایهددار فویدددک
مشدد ول اودندددب در وارددد ا ددر سیاسددک را ممددادل
عیم ادانی و عیدم را ممدادل نیدایش ید
میدان دیگدران ،پدولی

ردندد ،اتتیداعی ا فیرداران یدا دوسدتان صددیییی
نهود ،پولی

اامددد عرصددهای اددود کدده در ن عیددم رخ مددی دادب
ید

نیددا یددا فددراف کددردن یدد

طددر مشددترک تیددد

عرصدهای ادود کده تیمدی ا انسدانفدا

ارای نیدایش فضدیلک دود ،در واردد ادرای ت مدل
فویدک دود ادا نشدان دادن تیدای اد میدان ددود و
دیگددران ،ایجدداد مددیکردندددب پددولی

فضددایی اددرای

ماندد اری یداد و داطراد انسددانفدای فضدیلکمنددد
ادودب پدولی

رافرداری ادرای مماالده ادا ادیلاصددلی

عیم اودب ا ر رن اا رفدد نیدا اددن و کدار ادا ت ییدر
روی مداده دام ماندد ار مددیمدود ،عیدم انسددانی و
عن در دروندی ن یمندی فویددک انسدان نید نیدا ادده
عرصددهای اددرای مانددد اری و لفدد
پددولی

ددویش دارد،

یونددانی فیددیا عرصدده اددودب مددرط مددو ر

اددودن پددولی

فدد مانددد اری پددولی

و فددراف

کردن مینهفای اتتیا انسانی میاامدب
اددر ایددا اسددای پددولی

تهددانی اددود کدده در ن

فدرد در

افددراد ارااددر انسددانی ادده دور ف د تیددد مددده و ادده

یوندانی صد نه نیدایش اددودب

عیم مدی پردا تنددب پیددایش تهدان مملدول عوامدم

را ینددیا ذکددر

ددول

رندک ادده اددانی دیگددر ایدا مطل د

ملتلفددی اسددکب رهددم ا فددر یی د تهددان م

مددیکنددد « :یمدددیا ادده مدددرن ،مردمددان را ادددر ن

پدذیرش ایددا امددر مددیاامدد کدده افددراد ادده وارمیددک

مددی دامددک کدده در فتددار و کددردار تویددای نددام

نیدود  )Appearanceادداور دامددته اامددندب پددذیرش

تداودان اامددند و اتتیاعداد سیاسددی ادالموه تاویددد

وارمیددک نیددود ادددیا ممنددی اسددک ک ده فیدده ادداور

کنندددب اندداارایا ،سیاسددک فیانددا وسددیلهای

ایددا فضددای مشددترک و ایددا

تاسددی

دامددته اامددند در پ د

اود ارای اینرده دمیدان ادا دسدک یدافتا اده امتیدا ی

عرصه ممنایی  -فی یردی کده ادا ن مواتدهاندد ،فدیر

کدده نددامیرایی را تضددییا کنددد ،ا ارااددری در ممااددم

لمیمددک انیددادیا و غددایی وتددود ندددارد

مرن اگری ند » رنک)100 ،1359 ،ب

) 134ب اده طدور مثددال در تفردر فلسددفی اده صددورد

رنک تذکر می دفدد کده پدولی

اده مفهدوم ید

مرددان فی یرددی یددا مددادی نهددود ،پددولی
ود اتتیدا انسدانی ادودب پدولی
ی

در وارددد

تدایی نهدود کده

لداک در ن لریراندی نیایدد ،تدایی نهدود کده

عددهای انسددان در پددی فددفی مشددترک و رفددد ی د

کگسدی

villa,

فیددواره وارمیددک نیددود  )Doxaفیددواره

ادا نددام فددایی یددون تدوف  ،پندددار وببب طددرد مددده و
امر لمیمدی در پد

ن دنهدال مدیمدده اسدکب مدثگ

افگطدون ا عدال مشدترک ادا عندوان پنددار و فرید
یاد کرده و رفسپار تهدان لمیمدی ایددهفدا مدیمدده
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اسددکب تهددان مشددترک و پددولی

یددا ص د نه تئدداتر

ورتدی پدیدد مدی یدد کدده فیده اده وارمیدک نیددود و

میان نهدا م مدل سدا د ا سیاسدک و ادی م دروم
اسک رنک)1381 ،41 ،ب

عددم وتددود لمیمتدی غددایی و انیدادیا ادداور دامددته

سیاسددک فیددان عرصددهای اسددک کدده ادده مددا

اامندب ورتی تهدان مشدترک پدیدد مدی یدد کده فیده

فرصک می دفدد تدا مدا اامد و مدا ادودن دود را

وارمیدک مواتده اامدند و فیده

در میددان دیگددران ارااددر و مترثددر ادده نیددایش در

اداننددد کدده در لددال نظدداره و مشددافده و در نتیجدده

ورمب یونانیدان ایدا ردمنددی را دامدتند تدا فضدایی

امدددددر فسدددددتند

فراف ورند کده مدا اتدوان اده ممندای مدا ادودن و

اا ید

مدیء و ید

سدددددلا فدددددتا ا یددددد

رندک)1389،94 ،ب اددر ایددا اسدای ادداور ادده ل د
مشددترک یدددا عمدددم سدددلی
پددذیرفتا یدد
دامدتا ید

 )common senseو

فضددیلک مندددی در سددایه در میددان دیگددران اددودن و
لضددور در یدد

تهددان مشددترک ارسدد ب سیاسددک

ایددده مشددترک ا تهددان و امددور،

لددو های ا یستانسددیال و وتددودی اسددک تددا فیدده

ادان اددا مفدافی مشدترک مدرط ایجدداد

اتواننددد ویشددتا ددویش را اپذیرنددد ،ادده ایددانی

ص نه سیاسک اسکب

دریل تر ت مدل الشدند و اددان ممندا دفنددب سیاسدک

مرط دوم ت مل تهان و ص نه مشترک پدذیرش

عرصه فدیر فددر و غدایتی نیسدکب سیاسدک نده در

ترثر و تفاود انسانی اسکب تایی که فیه مثدم فد و

پددی رفددد نیا فددای یسددتی و اددروری اسددک و ندده

مشددااه یردددیگر اامددند نیدد امرددان نیددایش ا میددان

در پددی اددر وردن رمددان فددای ا گرددی ،مددذفهی یددا

وارمیدک

فلسفیب در فر کددام ا لداچد اداچ نده مدافد عیدم

انگرند ،ارتهداط ادی ممندا مدیمدودب ارتهداط و تهدان

وافی اود ،نده ا سیاسدک نشدانی یافدک مدیمدود

مشترک ورتی پدید می ید که اپذیری دیگرانی فسدتند

و نده انسدان ادودن مجدالی ادرای پدیدداری مدییاادددب

که می توانند و ااید نگدافی دیگدر اده فیدیا وارمیدک

سیاسدک عرصدهای اسدک کده دان انسدان اسددک و

مشترک دامته اامندب دیگران ورتی دیگدراناندد کده ادا

فمدد انسددان ادده سیاسددک مددی پددردا دب فرامومددیِ

ما تفاود دامته اامدند و مدا ورتدی مدا فسدت کده

تجراددده اصدددیم سیاسدددک ،فرامومدددیِ ن ویژ دددی

اتوان تفاود ود را ادا دیگدران عیدان سدا مب عیدم

انیددادیا اسددک کدده انسددان ادده واسددطه ن ا سددایر

ورتی عیم اسک و فویک ورتی فویک اسک که سمی

موتددوداد متیددای مددیمددود ،یمنددی ادی عیددم

در عیدان سدا ی و نشددان دادن فیدیا تفداود دامددته

کردن در میان دیگرانب

می رودب ا در فیده ا ید

منظدر و اده ید

اامدب یردسک سا ی و یرسان نگدری و ا ادیا رفدتا

ا نظر رنک در یونان ااستان میدان رلیدرو انده و

فویک فای فردی و نااودی یشد انددا فای ملتلدر

رلیرو مهر تفاود وتود دامک و ایا دو اده کلدی ا

امران وتود ص نه نیایش را ا میان می ارد فیدان،

ف تدا مده اودندب رلیدرو انده ،رلیدرو ادرورد و

)103ب

رفد نیا فای یستی اودب ارت داد امدری دانگی ادودب

وتود و پذیرش دیگرانِ اراار ولی متفداود مدرط

تولیدد مثدم ،فدراف کدردن نیا فدای اولیده ،پیدداکردن

دیگر امران تهان مشترک اسکب لاک ا نجا کده در

سرپناه و یافتا امنیک ،سیر مدن و امور اولیهای یدون

میان ارااران ویش ررار ندارد و نیی تواند ود را در

ن فا در انه صورد می رفدکب ایدا امدور ،امدوری
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نیستند که در مهر و در میان دیگران صورد اپذیرنددب

سیاسددی و ددار ا ویژ ددیفددای ان

دداری انسددان

وصیاند و اده دیگدران و اده لدو ه

ادوده اسدک فیددان)71 ،ب ادرای یونددانی سیاسدک اددا

عیومی ارتهاطی ندارندب لتی رااطه عاممانه و دوسدک

اسددتا درب انددهفددا غددا مددیمددد و اددا امددوری

وصی اسک که در تهان مشترک

عیددومی مددرته اددودب رددانون و لمددو نی د ییدد ی

و میان فیگنان رخ نیدی دفددب رااطده میدان دو انسدان

تدد فیدددیا تفرید د

لددو هفدددا نهدددوده اسدددکب

اسک که ا تهان عیومی ایدرون مدده و دود را اده

رانونگذار اه عیلدی سیاسدی دسدک نیدییا یدد الرده

ویش م دود می سا ندب رااطه میان نفا اده ممندای

در نها یدددک مدددرای امردددان سیاسدددک و لددددود و

وصی اسک و در نهایک در لو ه انده

صد ور مر فدای امددر سیاسدی را ممددیا مدیسددا کب

ایا فا اموری
دامتا ف رااطه

تام کلیه

رانونگدددذاری ا تدددن

می نجدب
در اندده و در اندد وا انسدددان ادده رندد و کدددار
مدی پدردا دب اندداارایا انسدان تددااد ادرورد و طددر
و نمشدده اسددکب ادی در اندده ممنددا نددداردب فیدده
نمشددی اددر اسددای تایگدداه و وییفددهمددان در رفددد
نیا فددا و یددا ت مددل نمشددهفددا و طددر فددا دارندددب
انددداارایا در انددده رااطددده اراادددری وتدددود داردب
رسیدن اه فددر و رفدد نیدا م تدا اده فیرداری،
تمسددی وییفدده و نددااودی ادی و ارااددری اسددکب
نیددا ادده فرمانددده و لدداک داردب اندداارایا رااطدده

کدددار و سدددا تا اسدددکب

رانونگذار ایده ای را مت مدل مدیسدا دب ادرای فیدیا
یونانیددان ممیددوچ رانونگددذاران را ا نددوالی دیگددر
دعود مدی کردنددب ردانون ،کشدیدن مدر میدان ننده
سیاسی اسدک و ننده غیدر سیاسدی مدیاامدد ،ادوده
اسدکب امددا م تددوای عیددم و م تددوای امددر سیاسددی
فددیر ارتهدداطی ادده فمالیددک رانونگددذاری ندددارد و
ندامته اسکب
ند ی یوندانی ید

ندد ی وردر عیدم

Vita

 ) activeاددوده اسددک کدده در طددول مددان ادده یدد

لریراندی و لاکییددک نده در عرصدده عیدومی الردده

نددد ی ورددر نظددر  )Vita theoriaتملیددم یافتدده

در انددددده ممندددددا دارد رندددددک)1381 ،69 ،ب

اسددک و ایددا ت ددول لاصددم یهددور سدددمراط و

لریرانی و لاکییدک در تدایی ممندا دارد کده ید

تریددان سددمراطی اسددکب یونددانی در پددی فهدد و

ادرورد یددا ت مددل ی د

فدددر رافنیددای فمالیددک

کشددر تهددان و یددا مددنا ک امددور و عددال نهددوده

نمطدده

الردده ادده تددای ن مددیفته نددد ی سیاسددی و عیددم

اامددب تدایی کده اولویدک ادا رسدیدن اده ید

اسددک و اددرای رسددیدن ادده ن نمطدده نیددا ادده اسددی

کدردن ادوده اسدکب یوندانی اده تدای دسدک کشدیدن

نیروفدددا و تمسدددی ویدددایر اسدددکب در رااطددده

ا تهددان و نددد ی ،پددولی

لریراندی و لاکییددک ندده مددا اددودن و ندده ترثددر و

ادددرای امردددان عیدددم مشدددترک و ردددوام فویدددک

لریرانددی و

ویشددتا ددویش ،اددرای انجددام امددور ادد رن و

لاکییددک در اسددای غیددر سیاسددی ،و نددافی ادی و

فدددتا سدددلنان سدددترن ،ادددرای عیدددان سدددا ی

ارااددری ممنددا و افییتددی نددداردب پدد
ارااری اسکب

ادرای یوندانی تددایر امدور و تدگش ادرای نظ د و
نسددل دادن اددده امدددور ،ارت ددداد و ببب اساسدددا غیدددر

را ادده عنددوان فضددایی

فضدیلک مندددی و در نهایددک ادده عنددوان فضددایی کدده
تضددییا کننددده مانددد اری نددام فددای نیدد

اسددک،

ایجدداد نیددودب انسددان یونددانی در پددی مانددد اری و
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تددداودانگی در یادفدددا و ددداطراد ادددوده اسدددکب

تهییا اسدکب در ایدا تدگش دویش ادرای تهیدیا و

یوندددانی اددده تئددداتر و نیدددایش دددویش عشدددل

تئوری پردا ی  ،نظریه پردا در فه مافیدک غیرراادم

را ادده عنددوان صدد نه ایددا

تهییا عیم و ند ی ورر عیم ن را طرد میسا د و

مدهر

ا ص نه فمالیکفای ند ی دمی اه کناری مدینهددب

نیدایش و تئداتر تهددیم مدده ادود ،نیایشدی

ا ر فمالیک در دل رن را ار اسای ادرورد یسدتی

مددیور یددده و پددولی

نیدایش سدا ته ادودب « پدولی
اه ید

یوندانی ،ا ید

کدده در ارااددر یش د مددردم و اددا اددا ی فیدده مددردم

تهییا می تدوان نیدود و نید فمالیدک در دل کدار نید

انجام میمدب» )Vernant, 1969, 107ب

یرایی ود را ا ارورد عیلی سا ی طر و ایدده

ا نظدددر ید د

یوندددانی و در دل ید د

ندددد ی

وردددر عیدددم ا یرایدددی ر دددداد عیدددم سدددوال
نیی مودب ایا سدوال کده یدرا عیدم رخ مدی دفدد و
فددر عیلددی در پددی یدده فدددر و انگیدد های اسددک،
ید

سددوال نادرسددک تلمددی مدیمددود کدده مددا را در

فه مافیک انسدان اده طدا مدیکشداندب یدون عیدم
تنهددا عرصدده ای اسددک کدده در ن انسددانیک نیددودار
مددیمددود ادده فضددیلک مندددی روی مددی وردب اینردده
اگوئی یرا انسدان اده عرصده عیدم وارد مدیمدود و
دلیددم عیددم ییسددک در وارددد پرسددش ا یرایددی

ی اصدلی ،کاراسددک نمشدده کلدی مددی یددرد ،عیددم و
فمالیک در میان دیگران در پی فدیر فددر و غدایتی
نیسکب ادی که ویژ ی اصلی سالک عیم اود ارای
نظریه پردا اه ممیایی تهدیم میمدود و انداارایا در
نظریه پردا ی عیم اده واسدطه ادی و عیدم ادودن
فهییده نیی مود و اه وتوه دیگر تملیم مدییااددب در
وارد دیگر عیم ور ی ارلس

کنش مهنی ار فضیلک

در میان دیگران تلمی نییمود الرده ادر اسدای ید
ارورد و ی

فدر غایی تفسیر مدیمدود رندک،

)79 ،1389ب
ار ایا اسای سیاسک که مهتنی ار نیدایش و تئداتر

پدیدد مددن سیاسددک اسدکب ایدا کدده عیدم در پددی

ما در میان دیگران ،ایجاد فضایی ارای نیود ما

ییسک ممادل اسدک ادا اینرده سیاسدک در پدی یده

ی

فددفی اسدکب تدواب رنددک ممدادل ایدا اسدک کدده

در میان سایر نیودفا ادود ،سیاسدتی کده ادا پدولی

و

الددوافی تواددی دفددی کدده ب یددرا مرطددوب و

ادی تمریر میمود ،در نظریه پردا ی ،مان مستمم

تدانور ولشدی مثدم اهدر یدا مدیر

و ا یستانسددیال و وتددو دی ددویش را ا دسدددک

مددرار مددیکندددب پاسددخ سدداده اسددک انسددان ادده

می دفد و اه سایر لو هفا که راالیدک تهیدیا و نظریده

انسددانیکاش ت مددل مددیالشددد و ب یددا اهددر اددر

پردا ی ار اسای رااطه میدان دلیدم و کدنش را دارندد

تر می سا د یا ی

اسای ویژ یفایش رفتار میکنندب
ند ی ورر نظر اا ندیدن ایا ویژ دی انسدان ،در
پی ن اسک که فیه وتوه انسان و فیه فمالیدکفدای
او را تهییا کند و راادم فهد سدا دب در واردد ندد ی
ورر نظر ند ی وردر مدنا تا و تئدوری پدردا ی
اسک و اناارایا در ود ایا فدرض را دارد کده فیده
وتوه ند ی انسدان و تهدان راادم فهد  ،مدنا ک و

تملیم می یاادب سیاسک نه ار لس

سیاسدک الرده ادر

ارت اد یدا فندر ،ادر لسد

الهیداد یدا علدوم

لس

طهیمی فهییده میمودب
ار ایا اسای اسک که رنک انتماداد ادیمدیاری
اه افگطون وارد میسا دب ا نظر رنک افگطون کسدی
اسدک کدده سیاسدک را ا عیددم اده کددار و سددا تا و
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صددناعک تملیددم دادب سیاسددک اددرای افگطددون دلیددم
وتدودی دود را ا تدگش ادرای ت مدل ید

ا نظدر رندک را ت لیدم دوافی نیدودب امدا رهدم ا
ن اه ید

ایددده

ا دث مهد در رندک دوافی پردا دک
مدایانی وافددد

می یافکب ود ایده اا تهان مثم و نظام ایدهفدا پیوندد

کده در فهد ایدا دو انمددگب کید

می وردب ماده ام ایده تاممه ،مهر و انسانفا تلمدی

نیددددودب ایددددا ا ددددث اررسددددی رااطدددده ادی

می مودب فیانند فر تگش ارای نیم اه فددفی ،تاممده

 )freedomو رفدددددددددددایی  )liberationدر راء

تمسددی کددار یافددک و ندداارااری وارد سیاسددک مدددب

رنک اسکب

فیلسور ماه ار اسای ارتهداط ادا ایدده و لمیمدک در

ا نظر رنک رفایی فیدراه اسدک ادا ت مدل ید

تایگاه ااچتر و لریرانی ررار رفکب رانونگذاری کده

سری اصول اولیه و رطمی که ارای فر انسدانی در نظدر

در تلمی سنتی عیلی ار ا سیاسدک ادود ویژ دی

رفته میمودب لال اینره دریما ایا لمو یه فسدتند

اصلی امر سیاسی تفسیر مد و لاکییک که در اسدای

و مگک ن فا یه میاامد ود ار اسای مدگکفدای

امری غیر عیومی و غیر سیاسی اود ااچتریا عطیه اده

ملتلر ت ییر میکندب اما رفایی مگ م اسک اا ت مدل

لریران شک و اصگ ود لریرانی پدیدد مددب ا

ی

نظر رنک ادا افگطدون و نظریده پدردا ی او سیاسدک

ارای ند ی یرای

اصیم ،ادی ،عیم و انسانیک انسان اه م ا رفک و

لدارلی ا در مد ،دامتا می ان اصی ا مالریک ،یدا

ایا میراث مومی اسدک کده ا او ادرای تیدام تیددن

ار ورداری ا ار ی لمدو مددنی مثدم ای ایدان،

انسانی اارییانده اسک و اده تد در انمدگب مریردا و

ادی عمیددده ،ادی در پومددش وببب در وارددد ایددا

یند لرکک دیگر که اندکی لر ش یافدک ،کداخ الندد

لمو

سدری اایسدتهفدا و

ن اسدتوار مانددده اسددکب اددا افگطددون تئدداتری اددودن

پیش مرط فا ارای فر فردی در ید

سیاسک اه صناعک تهدیم مد نگداه کنیدد اده رندک،

توامد تلمی می مودب منشور لمو اشر و یدا سدندی

 299و یا )1389 ،330ب

که اه نام لمو اشر اسگمی تدویا مده اسدک ،ید

 - 4انقالال ب آمریکالالا یالالا انقالال ب فرانسالاله دو راه
مجزا

سری لدارمفدا و رعایدک لددی ا اسدتانداردفا
افدراد و مدهروندانب مدثگ دامدتا

واسته فدای اولیده و ید

تاممده یدا فیده

سری لمو و ادی فا ارای فیه افراد و لداد اشدر
نام می ارندب فیه ایا لمو صرر نظدر ا اینرده یده
مواردی را در ار می یرند و یا ا یه مدگکفدایی در

در ادامده ی ا دث اده کاراسدک ایدا تئدوری فدا

تدویا ویش استفاده مینیایند ا نظدر رندک ذیدم

در تهدان مماصددر ا نظددر رندک ددوافی پردا ددک

رلیرو رفدایی ردرار مدی یرندد یمندی رفدایی ا ید

و نشدان مددی دفدی کدده ادر اسددای ایدا ویژ ددی فددا

وامیک که انسدان در ن ا ایدا امتیدا اد و لمدو

انمددگب موفدل و انمددگب

م روم اوده اسکب مشل ه اصلی ایا امور رفا کردن

یدرا انمدگب مریرددا ید

انمدگب مرسددک دورده مددیاامددند و

فرد ا فشار نیروفدای دارتی اسدک و تنهده سدلهی

یگونددده ایدددده ادی ادددا ایدددده سیاسدددک و ایدددده

داردب ا فرد در اراار کلیکفا دفا مینیاید اما یید ی

ادددرورد/لمیمک ادددا مسددداله اتتیددداعی پیوندددد

را ایجاب نیینیایدب

فرانسده ی د

می ورد و ار ایدا اسدای م دیهک سیاسدک مددرن

امددا ادی ا نظددر رنددک امددری اسددک کدده در
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عدیا نرده ادرای ت مدل دود تدا لددی اده رفدایی

اگذارندددب ادی تدد در مدددرم اصددی ا نظدددام

وااسته اسک اما اده کدم یید متفداوتی اسدکب لددی

سیاسدی میرددا نیسددک ولددی در عددیا لددال در فددر

ا رفددایی مددرط ادی اسددک امددا رفددایی ،ادی

تاممدهای نید پدیدد نیدی یددب یدرا رفدایی در فددر

نیسددکب ادی ا نظددر رنددک اددا توانددایی و کددنش

تاممددده ای میردددا نیسدددک رندددک 38 ،و ،39

مددو ر و مثهددک مددا در عرصدده عیددومی و سددپهر

)1381ب

تیمدی ارتهداط داردب اینرده مدا اتدوانی در ت دییاد

ادر ایدا اسدای اسدک کده ا نظدر رندک انمدگب

مرادوط اده سرنومدک تیمدی و اداره امدور تیمدی،

فرانسدده اددده رفدددایی پردا دددک و ا درک ممندددای

سددهی مدددوی ب اینردده اتدددوانی در امددور تیمدددی

ادی م روم ماندد امدا انمدگب در مریردا اده دلیدم

مدا لدده مثهددک دامددته اامددی اددا ادی در ارتهدداط

نردده ا لدددی ا رفددایی ار ددوردار اددود در پددی

اسددکب امددا ددود توانددایی در ایددا مدا لدده نیا منددد

رفددددایی نیانددددد و ادددده ادی فدد د پردا ددددکب

اررددراری و اهددره مندددی ا لدددی ا رفددایی اسددکب

ر ددادفای انمدگب فرانسده اددا تدگش ادرای رفددایی

فیدانطور کدده در مدورد یونددان میدان رلیددرو اندده و

فیدراه اددود ولدی در مریرددا ادا تددگش اددرای ادی

ادددرورد رااطدددهای متندددایر و رلیدددرو عیدددومی،

عجیا شدکب الهتده رندک در اداب انمدگب مریردا

سیاسددک و ادی ارتهدداط اددودب کسددی کدده اندده

اه وتود ر ه فدایی ا تدگش ادرای نیدم اده رفدایی

ندامددددک و ا لدددددی ا رفددددایی ا اددددرورد

ادده تددای ادی و عدددم درک ممنددای النددد ادی

مددرکک

امدداره مددی کنددد امددا تجرادده ی عیلددی را فیددراه اددا

اهددره منددد نهددود نیددی توانسددک در پددولی

کندددب اددرده ا نجددا کدده در انددد دیگددری اددود و ا
رفایی اهره مندد نهدود ا

ادی مشدارکک مثهدک فد

م ددروم شددته اددودب ادی ادددون رفددایی میرددا
نیسک اما ادی ،رفایی نیسکب
رفدددایی در فدددر نظدددام سیاسدددی و سیسدددت

ادی می یاادب
ا نظددر رنددک امددا انمددگب مریرددا ا مسددیر
دیگددری رفددک و ادده دسددتاوردفای دیگددری رسددیدب
در انمددگب مریرددا تیهددوری ت مددل یافددک ،ندده
ترمیددور یدا دیرتدداتوری نداپلئونب انمدگب مریرددا ا

لرددومتی دسددک یددافتنی اسددک امددا ادی فمدد در

ن رو اددی شددونک ت مددل یافددک یددون در پددی

تیهدددوری ردددوام مدددی یااددددب در فدددر مدددرلی ا

ت مل فدیر ایدده ،نظریده یدا ایددئولو ی نهدودب فمد

لرومک امران ن وتدود دارد تدا اده مدردم و افدراد

فدددر فددراف وردن انیددادی اددرای ادی اددودب ا

پددارهای ا لمددو مطدداال اددا رواعددد ملتلددر داده

ایددا رو مسدداله اددرای نهددا مددرم لرومددک اددودب

مددود و لدددی ا فشددار دسددتگاه لرومددک ا دوش

اینرده در کدددام الگددو ا نظدام سیاسددی ادی دسددک

مدردم اردامددته مدود امددا فمد در تیهددوری اسددک

یافتنی اسدکب دلیدم مراتمده یدا د انمگایدون مریردا

که مردم و انسانفدا مدی توانندد اده صدورد مثهدک و

اه مونتسریو در فییا مورد نهفته اسکب

فددار ا فددر فشددار و ااددطراری اداندده در لددو ه
عیدددومی و ت دددیی یدددری در اددداب سرنومدددک
مشددترک و امددور فیگددانی سددهی مددوند و تددا یر

ادددر ایدددا اسدددای میدددان انمگایدددون امریردددا و
یونانیدان مدهافتی راادم مشددافده اسدکب یونانیدان نی د
در یر ایا امدر اودندد کده نظد سیاسدی یده مدرلی

اررسی دید اه سیاسی فانا رنک ار اسای تئوری متافور43/

اایددد دامددته اامددد تددا سیاسددک و ادی درون ن

ممیا ا مردم ایا ردرد ادو تفویض مده اسدک کده

ددار یونددان

اه نیایند ی ا ن فا عیدم کنددب اده م دض ندااودی

میرددا ددرددب اینردده رانونگددذاری ا

استلدام می مد تا صدرفا لدو هفدا را ا فد متیدای

روه ،ردرد ملص ف ا ایا میرودببب در اصطگ

سا د اسدیار مدهیه اده ایدا دغدغده پددران انیاد دذار

تاری ورتی ا مردی اا ردرد یا مل یتی ادا رددرد

انمدددگب مریردددا اسدددک کددده دل مشد د ول یدددافتا

ص هک می کنی  ،ردرد را مجا ا اه کار مدی ادری و

تنظییداتی فسدتند کده سددا نده فضدای ید

سیاسددک

اد و مشارکک تویانه اامدب

منظورمان نیرو اسک » رنک)61 ،1359 ،ب
اددر ایددا اسددای اصددوچ رددراردادی ا ایددا نددو

مولفه فای ندوعی ا ردرارداد اتتیداعی کده میدان

میددان مددردم ادده ادداف اددود ی و افدد ایش ردددرد

مردم و ار اسای پیددایش تاممده اسدته مدی مدود را

وافدد انجامیددب ولدی ردرارداد میدان مدردم و لدداک

رنک اصم تیهوریک و اصم فدرالیسد عندوان مدی

ادده وارددد نیددروی مددردم را ادده لدداک مددی دفددد و

کندب تیهوریک ا ن رو که تیام رددرد ا ن مدردم

رددددرتی در اسدددای پدیدددد نیدددی یددددب فمددد در

اسک و مفهوم لریرانی و لاکییک را نفی می کند و

تیهوریک اسدک کده رددرد پدیدد مدده و افد ایش

تاممده سیاسدی را

می یاادب یدون فمد در تیهوریدک اسدک کده افدراد

ار اسای پیوستا یند والد سیاسی اده یرددیگر و ادا

ا اندد وا ادده در مددده و ادده فدد مددی پیوندندددب امددا

لف فو یک ویشتا میرا میداندب اما ردراداد میدان

ردرارداد اتتیداعی ا ندو رددرارداد میدان مدردم ،اددار

مردم و لداک ادر اسدای فرمدانروائی مطلدل و اصدم

دیگر ا دث «نیدود » را مطدر مدیکنددب یدرا مدرط

ملیک اسکب انا ار اولی ردرد ااید اه صدورد مطلدل

اصدلی پدیدد مددن تاممده را تمهدد مماادم و پییددان

ل ر مود و انا ادر دومدی ملدک تیلگدی اایدد ید

و رددول میددان مردمددان اد مددی داندددب رددول میددان

نیاینددده دامددته اامددند و لرومددک تجسدد اراده ی

دمیان نید فمد در صدورتی اددون وتدود ادیانک

فیگان می اامدب فیان)246 ،

ایروندی میردا اسدک کده ندان فیگدی اده فیدددیگر

فدرالیس ا ن رو که تشریم ید

ا نظر رنک دغدغه انمگایون مریرائی ردراردادی
ا نو تشریم تاممه سیاسی اود و نه تمهدد اده ید
لریرانب ن فا در پی تیهیداتی اودند تا فضایی ادرای
ادی و امدر سیاسدی و نید افد ایش رددرد عیدومی
ایجاد کنندب توای ایا نرته رومنگر وافد ادود کده
ا نظر رنک «ردرد یا ارتدار ندایر اسدک ادر تواندائی
دمی نه تنهدا ادرای عیدم ،الرده ادرای اتفدا عیدمب
ردرد فر

اصیک فرد نیسک الره اه دروه تملدل

می یرد و فم تا مانی که افراد روه ادا فد اامدند،

و اده نیددود و یددافر یرددیگر اعتیدداد دام دته اامددندب
یمندی ادده صددارک دیگددری تریده نیاینددد و دیگددری
را اددر مهنددای نندده مددیایننددد و مددییاانددد و ندده اددر
مهنددای نیددکفددایی پنهددان درک نیایندددب ایددا نیددود
اولیه ار مهنای اعتیداد دود سدا نده تهدان مشدترک
وافدددد ادددودب تهدددان مشدددترکی کددده در تاممددده
مشدددترک کددده لاصدددم ردددول متماادددم اسدددک رخ
می دفدب
اندداارایا انمددگب مریرددا ادده رافددی تدد راه

وتود وافد دامکب ورتی می دویی کسدی صدال

انمددگب فرانسدده رفددکب دلیددم اول ن نهددود نسددهی

ردرد اسک مراد ما ایدا اسدک کده ا طدرر عددهای

فمددر در تاممدده مریرددا اددودب نهددود فمددر و فمدددان
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ممضم توده فدای فمیدر ااعدث مدد تدا توتهداد اده

ی

سدیک مسداله اتتیدداعی کشدیده نشددود و مسدئله ادده

اراار ی

سددوی طرالددی مددرلی ا نظددام سیاسددی کدده در ن

اودندب در مریرا انسدان لمدوری و در فرانسده انسدان

ادی ردددوام یاادددد و فیگدددان اتوانندددد اددده ارددددام
مشدددترک و عیدددم اپردا ندددد ،سدددو پیددددا کدددردب
انمگایدددون مریردددائی در پدددی افددد ایش رددددرد
عیومی در عیا لفد فویدکفدای فدردی و ایدالتی
اودندب رافرار نها فد نظدام تیهدوری ادود و ردوام
الددش ن رددانون اساسددیب رددانون اساسددی مریرددا
مشددااه اددود اددا مددتا ن پییددان اتتیدداعی ک ده میددان
مردم و ار اسای رول متماام ایجاد مده اودب

اتتیا ا فویکفای منفرد ولی در کندار فد در
کلیک ار انی

ای رانون لاصدم دو انمدگب

طهیمی پدید مدندب
رنددک در انمددگب مریرددا و نظددام لمددوری ن
ایددش مجدددد تئدداتر سیاسددک را مددییاادددب رنددک
ا ددث ددود را ا وا ه پرسددونا مددرو مددیکندددب او
مدی ویددد« :ایدا لف د در اصدم ادده ممندای ماسددری
اددود کدده در رو ددار ااسددتان اددا یگران تئدداتر ادده
یهددره مددی دندددب ایددا ماس د

مددیاایسددک یهددره

ادددا یگر را اپومددداند و اددده عهدددارد اهتدددر ،تدددای

در وارد رانون اساسی تهک یری و فدر انمدگب

سددییای او را اگیددرد ولددی در عددیا لددال طددوری

نظام سیاسی ادر اسدای

اپومدداند کدده صدددای فنرپیشدده ا پشددک ن مددنیده

مر فای راطد و رطمدی لمدوری  -ردانونی پدیش ادردب

مددود»ب در ادامدده امدداره مددیکنددد کدده ایددا وا ه ادده

اینره رانون اساسی و یگدونگی تددویا ن مهیتدریا

صورد متدافور ای ا تئداتر اده لمدو انتمدال یافدکب

مساله پدران انیانگذار اود نشان مدی دفدد کده دغدغده

ار ایا مهندا کدار اده نجدا رسدید کده « در روم رددی ،

الگددوی درسددک نظددام سیاسددی و

مددهروند

مریرا را اه سوی تشریم ی

نفددا یددافتا یدد

فدر ادیا ید

مددلص

وصدی و ید

پرسددونا یددا

ممررکدردن مر فدای رددانونی لدو هفدای ملتلددر ا

رومددی در ایددا اددود کدده مددهروند یدد

فیدیگر اودب دمرراسدی در ایدا دوانش اده ممندای

ااصدطگ مدا مل دیک لمدوری دامدکب مثدم ایددا

اررددرار کدددردن امردددانی اددرای د الدددک فیددده در

ادود کدده ردانون نمشددی را اده مددهروند اسدته اامددد و

ت یی یری در ااب امدور تیمدی ادر مهندای رواعدد

او نددا یر اشددود ن نمدددش را در صدد نه تاممددده

رطمی لموری  -رانونیب اما در انمگب فرانسده دغدغده

ادا ی کندد مشدروط اددر نرده صددا صددای ددودش

انمگایون نه مرم نظام سیاسی الرده درمدان و ت دول

اامد »ب « مدراد ایدا ادود کده ایدا ید

مدا) طهیمدی

تاممده ادودب نهدا دود را ادا کلیدک تاممده مواتدده

نیسدک کده وارد م ریده ردانون مدیمدوده مل ددی

می دیدند که ااید در ن د م و ت رفی صورد یردب

اسددک دارای امضددی لمددو و ترددالیر و مللددو

ارای نان دمرراسی یمنی لرومتی ارای مردم و مردم

ردانون کده اده داد داه مدی یدد »ب «اددون ایدا پرسدونا

ممدادل کلیددک اتتیدداعی و تاممده انت اعددی اددودب در

فدردی اده تدا مدی ماندد فاردد لمدو و تردالیر کده
انسدان طهیمدی نامیدد امدا فمد

مریرا دمرراسدی اده اراادری در پیشدگاه ردانون و در

ماید اتوان او را ید

فرانسه دمرراسدی اده لردومتی در ددمک تدودهفدا

اه عنوان موتدودی اشدری ،اده ممندای اصدلی کسدی

تهدددیم مدددب در مریرددا مر فددا مشددلص مددد و در

کدده ایددرون ا لیطدده رددانون و تاممدده مددهروندان

فرانسه فر مر ی در اراار اراده عیومی ادی ممندا ادودب

اسددک و در پیرددر سیاسددی و مدددنی کشددور اددرای او

اررسی دید اه سیاسی فانا رنک ار اسای تئوری متافور45/

را اه مثااه ید

تائی نیسک» رنک)148 ،1381 ،ب
فمره فو اه رغ طوچنی اودن نشان می دفدد کده
یگونه رنک میان ی

مدرم ردانونی  -لمدوری نظد

سیاسدی ،و پیددایش مل دیک لمدوری کده مجد ا ا
ملص طهیمی اامد ،فضای ادی و عیدم و انمدگب
مریرا می تواند ارتهداطی ایاادد و یدرا رندک ا ید

فدر ک د

مدهروند تاممده ادا ی مدیکننددب امدا

در لددیا اتدرای نمددش مددهروندی ددود،

اددده یددد

ودایدددانگری و نیدددایش فضدددیلک و

توانداییفدای دویش دسدک مدی نددب ایدا مددیهای
اسک ا تئاتر سیاسک اه روایک رنکب
اده عندوان اتیده ا دث نمدم اندد نهدایی کتدداب

سیاسک مهتنی ار تئاتر دفا میکندد و یدا اده عهدارتی

انمدددگب مدددی تواندددد درک رندددک ا سیاسدددک و

دیگر سیاسک را مترادر تئاتر ادانددب طدای انمدگب

افییدددک عن دددر نیدددایش در ندددد ی انسدددانی را

فرانسه ف در ایا نرته اود که ننه مراوط اده لیطده

ا ددورد واادد تددری ترسددی کندددب رنددک در انددد

عیددومی اددود را ادده یددان نندده مراددوط ادده لیطدده

نهایی کتاب انمگب اه ما می وید:

وصی اود ،نفی کردب ادی را که فم در دل ی

«کدگم مشددهور و فددرای انگی د ی کدده اکنددون

مر دذاری رددانونی  -لمددوری و ادر اسددای پیدددایش

نمددم مددیکددن ا نیایشددنامهای اسددک ادده نددام

تیهوری اه عنوان مرم سیاسی مناس  ،میرا ادود

«ادیا در کولوندوی» کده سدوفوکم در رو دار

و اساسا مساله عیومی اود اده کنداری نهداد و متوتده

پیددری نومددته اسددک« :فر دد ا مددادر ندد ادن ا

انسددان طهیمددی کدده تایگدداه او در اندده و عرصدده

فر یه اه پنددار و فتدار در یدد اهتدر اسدکب امدا

وصی اود شک و اده مسداله او کده رفدایی ادود

ا در دمدی را دیددده اده تهدان افتدداد ،اهتدر نردده

متیرک مده و در نتیجه اررسی مرم نظدام سیاسدی و
ارورد رانون اساسی را اه اررسدی مسداله اتتیداعی
تهدیم کردب در اولی تئاتر سیاسک در دا دم مر فدای
رانونی و در تهان مشترک و اعتیاد اه نیدود پدیددار
مد اما در دومی عل و فلسفه لمیمک اود و در نتیجه
ان وا غلهه پیدا کردب

فدر یدده ودتددر ادده دیدداری کدده ا ن مددده اددا
ردد »ب
سددوفوکم فینندددیا در اینجددا ا ادددان تسددده
ئددوی انیاد ددذار و سددلنگوی تددا مددا را دداه
می کند که ننده دمیدان را ا پیدر و ارندا اده ت یدم
اار ند ی تواندا مدیکندد ،فیاندا یسدتا در پدولی

در وارددد امردددان تئدداتر سیاسدددک در ایجددداد و

یا دولک مدهر اسدک – یمندی فضدائی ادرای کدردار و

مل ددیک لمددوری ادده افددراد یمنددی دادن

فتددار کدده تددگل نددد ی اسددک» رنددک،398 ،

لددو ه

)1381ب اه فییا دلیدم اسدک کده ادرای یوندانی « در

تیهدددوری ایدددا مدددهروندان

تئدداتر و در تددرا دی وارمیددک اا نیددایی نیددیمددود،

دادن ید

فویددک مددهروندی ادده نهددا اسددکب در ی د
عیدددومی و در ید د

فسددتند کدده در سددایه لیایددک رددانون ادده دور فدد
تیددد مددده و در اددداب مسددائم عیدددومی و اداره
تاممدده و مددهر ا ددث و فتگددو مددیکنندددب در ایددا
فضددا افددراد ا انددد نیا فددای یسددتی و طهیمددی و یددا
انگی ه فدای غیدر عیدومی رفدا فسدتند و نمدش دود

الردده وار میددک ادده یدد

مسددئله تهدددیم مددیمددودب»

)Vernant, 1992, 36ب
نتیجهگیری
ار مهندای نظریده متدافور وارمیدک عیندی در ممدام
وارمیدک در مفددافی سددا ته و پردا تده نیددیمددوند،

 /46متافی ی  ،دورة تدید ،سال فشت  ،میارة  ،22پایی و مستان 1395

الردده فیددواره اددا میددانجی یدد
ید

ت ددویر و انگدداره،

متددافور ،مفددافی سددا ته مددیمددوندب در ینددیا

یداریوای فددر وندده نظددام فلسددفی و اندیشددگی ادده
ایدان و توسددمه کدارارد ی د

لددو ه

متدافور در ی د

دیگددر تهددد یم مددی مددودب اددر فیددیا اسددای فلسددفه
سیاسددی فانددا رنددک مددورد اررسددی رددرار رفددک و
نشددان داده مددد کدده یگوندده یدد

نظددام فلسددفه

سیاسی ار مهنای متافور تئاتر سا ته مده اسکب
در اندیشدده رنددک سیاسددک و مفهددوم عیددم ادده
ایانی ا تئاتر و نیایش تهددیم مددب اده فیدیا دلیدم
در اا سدددا ی و توصدددیفی کددده رند دک ا انمدددگب
مریرا و یا دمرراسدی یوندان ارائده مدی دفدد ،عرصده
فددای ونددا ون اددر اسددای وارمیددکفددای تئدداتری و
دراماتی

ایان میموندب

ا نظددر رنددک پددولی

یددا مددهر یونددانی عرصدده

ای ادود کده در ن عیدم رخ مدی دادب یمندی یونانیددان
اددا سددا ک پددولی

و ارپدداداری ن یدد

لددو ه ی

عیومی ایجاد کدرده اودندد کده در ن افدراد فدار ا
نیا فددای یسددتی و رفددا ا فر وندده م دددودیک
نامددی ا تهددان اددرورد فددای طهیمددی و یددا ایددده
فدای انیدادیا در اداب غایددک فمالیدک سیاسدی و یددا
غایددک نددد ی ادده عیددم سیاسددی مددی پردا تنددد و
ددددود را در میدددددان دیگددددران عیدددددان مدددددی
سدددا تندب رندددک 68 ،1389 ،و یدددا رندددک،398 ،
 )1381پددولی

یونددانی تددایی اددود کدده مددهروندان

اده تئدداتر سیاسدک و ایهددار فویدک مش د ول اودندددب
در وارددد ا ددر سیاسددک را ممددادل عیددم ادددانی و
عیم را ممدادل نیدایش ید

فدرد در میدان دیگدران،

پددولی

یونددانی ص د نه ی نیددایش اددودب ادده فیددیا

ترتیدد

سیاسدددک ا نظددر رندددک تئدداتر اسدددک و

وارمیدک فسدتی انسدانی در ایددا تئداتر عیدان مددده و
ممنا می یاادب
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