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 دموکراسی در کدام وضعیت؟: عنوان

 پویا نودهی: طرح جلد

 اول: نوبت انتشار

 ۲۱۱۲، نوامبر ۱۹۳۱آبان ماه : تاریخ انتشار

  منجنیق: ناشر

 ، حتا بدون ذکر منبع، آزاد است«منجنیق» های هرگونه استفاده از کتاب

 .کند مترجمانش تحمیل نمیالخط واحدی را به  رسم« منجنیق»

 .کند نداند، منتشر نمی گان مدیدهی ست آنچه را که در خدمت مبارزه« منجنیق»
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 با فروتنی این کتاب را « منجنیق»

 « بیگی نسیم سلطان»به 

 و

 کند تقدیم می« یاشار دارالشفا»

 انش برای پایداری

 انبرای مقاومتش

 ی که حامل آنند«امید»و برای 
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  ۵ هایی به جای مقدمه برای نخواندن                                                         ایده

  ۸                                                                         ی ناشر فرانسوی مقدمه

 ۱۱        منصور تیفوری. جورجو آگامبن. مفهوم دموکراسی ی یادداشت مقدماتی درباره

                                            ۱۱                                         بابک اکبری فراهانی. آلن بدیو. نشان دموکراتیک
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 هایی به جای مقدمه برای نخواندن ایده

 

کنیم؟ باید به این سوال پیش پا افتاده و بدیهی  چرا یک متن سیاسی را ترجمه می: اول

پیش از این و در سنت جنبش . سوالی آنقدر پیش پا افتاده که هیچ پاسخی ندارد. بازگشت

ی  ی آن در همان لحظه گرفت که ترجمه چپ، آن متنی برای ترجمه در اولویت قرار می

شد قرار بود قدمی از مبارزه باشد، گرهی  هر متنی که ترجمه می. تاریخی، ضروری بود

نبردی که در . آمد ضرورت ترجمه از متن نبرد بیرون می. درا بگشاید و گامی فراتر رو

آموزی کار مخفی و سازماندهی و تعقیب و ضدتعقیب به ترجمه نیز نیاز  کنار تجربه و هم

« ترجمه»چنین بود که . های اضطراری امروز خودش پاسخ بدهد داشت تا به سوال

واهد گرهی از وضعیت ی هر متن سیاسی بدون آن که بخ ترجمه. بخشی از مبارزه بود

ی فون هایک و پوپر  در مقابل آثار ترجمه شده. است« منطق بازار»بگشاید، تن دادن به 

ی آلن بدیو و جورجو آگامبن و اسالوی  و میلتون فریدمن، بازار به آثار ترجمه شده

ها از همان منطقی انباشته شده  فروشی ویترین کتاب. ژیژک و حتا خود لنین هم نیاز دارد

باید آن امر سیاسی از . کشد آن را به چالش می« انسان دموکراتیک»ست که بدیو در نقد ا

باید بتوان در پاسخ به آن پرسش نخستین بدون . دست رفته را از نو در ترجمه احیا کرد

 .کند چون ضرورت مبارزه ایجاب می: یی تردید پاسخ داد ذره

ت که برای خود موقعیتی مترجم کیست؟ در وضعیت موجود مترجم کسی اس: دوم

او . خواهد دیگران را هدایت کند می« کنج خانه»بیند و از  باالدستی تدارک می

که آن  این. را انجام داده است و نزد وجدان خودش البته که معذب نیست« اش وظیفه»
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ها را به میدان نبرد خواهند  ی عمل چه خواهند شد و چه کسانی آن ایده ها در مخاطره ایده

« هر کسی»کاری که . دیگری دارد« کار»او . ، ربطی به مترجم داستان ما نداردبرد

این . های او نهاده است تواند آن را انجام دهد و تاریخ رسالت تولید تفکر را بر شانه نمی

یی که آن را ترجمه  خواهد به ایده آن مترجمی که نمی. ژست پوک را باید افشا کرد

کند ولی تولیداتش را قرار  آن کسی که تفکر تولید می. است کند، وفادار بماند، تاجر می

زندگی »کنند، چرا که متفکر بزرگ پشت « مصرف»است دیگرانی بیرون از او 

سنگر گرفته و فروتنانه برای نجات بشریت در کتابخانه بست نشسته است، « مارکس

را که آنها را تنها کند چ هایی که ترجمه کرده است خیانت می او به همان ایده. کالش است

او حتا مفهوم . کند، برای تکمیل دکور تراژدی بزرگ ترجمه می« نمایش»برای 

ی دسترسی  های تئوریکی که به واسطه مایه کند و با دست را واروونه می« وفاداری»

آموخته، عدم وفاداری خودش را با ترکیب گاه حتا بی ربط « متن اصلی»بیشتر خود به 

ی متن، به  ی دور افتاده یی در یک گوشه طلبانه ی انفعال کردن هر سویهآنها و یا برجسته 

کند، نه  او این انفعال را نه تنها تبلیغ می. زند جا می« شکل ممکن وفاداری»عنوان تنها 

ما . نمایاند در وضعیت حاکم می« بخش امکان رهایی»کند، بلکه آن را تنها  تنها ترویج می

این وفاداری . کند وفادار بماند هایی که ترجمه می خواهد به ایدهبه مترجمی نیاز داریم که ب

بدان معناست که ترجمه در واقع تالشی است متعهدانه در خدمت مهیا کردن سالحی 

 .بخش ی جمعی رهایی مادی، در خدمت برساختن یک اراده

و چپ ایران بخشی از میراث جنبش کمونیستی را به دلیل عناد با مترجمان آنها : سوم

. در جهان واقعی اما چنین نیست. مترجمان این آثار دور ریخته است« عمل سیاسی»

های تند و جدی و مهمی میان اندیشمندان جنبش کمونیستی در جریان است  هرچند بحث

از مارکس و لنین و . شوند ی کمونیسم محسوب می اما هر کدام آنها بخشی از سپهر ایده

سعید و کالینیکوس و  و آگامبن و رانسیر، از بن تروتسکی و مائو تا بدیو و ژیژک

آندرسون و سمیر امین تا جان هالووی و نگری و آدورنو و مارکوزه، همه و همه بخشی 

اگر بناست . آیند از دستاوردهای جنبش کمونیستی و افت و خیزهای آن به حساب می

ه با آن درگیر یی باشد ک گامی به پیش برداریم و اگر بناست ترجمه در خدمت مبارزه

باید برخی از . بخشی را به چنگ آوریم و از آن خود کنیم ی رهایی شویم، باید هر ایده می

 .ی انقالبی به مبارزه. ها را به همان جایی برگردانیم که به آن تعلق دارند این متن

 ما. ی انقالبی در ایران باشد ی اندیشه در نظر دارد بخشی از زرادخانه« منجنیق»: چهارم

اگر . کنیم هر آن چیزی را که برای تداوم مبارزه به آن نیاز داریم برای ترجمه انتخاب می

کتابی نوشتید یا ترجمه کردید و مایل بودید که در خدمت به چنین هدفی منتشر شود با ما 

، آن هم به صورت «حقوق مولف»طبیعی است که سخن گفتن از . تماس بگیرید

های منجنیق درست مانند  این کتاب و سایر کتاب. ش نیستیی بی برای ما یاوه« محفوظ»
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. خود نشریه از آن هر کسی است که آن را بخواند، تکثیر کند و به دست دیگران برساند

 .ییم با سرودهایمان بر لب ما بازگشته. ذکر منبع برای ما اهمیتی ندارد

 منجنیق
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ی ناشر فرانسوی مقدمه
1

 

 

ی خود تحقیقاتی  در برخی آثار منتشره« انقالب سورئالیست»ی  ، مجله۱۳۲۱ی  در دهه

شان این بود که بیان هر چیز  ی اشتراک کرد که نقطه را در باب موضوعاتی ارائه می

موضوعاتی نظیر عشق، خودکشی،  –رسید  ی آنها ناممکن به نظر می ای درباره تازه

ونن آرتو، رنه کُرِول، پیر ناویل، ماکس ارنست های آنت با این حال پاسخ. معاهده با شیطان

و لوئیس بونوئل، پرتوهای متقاطعی را بر این مضامین افکندند که همچنان پس از گذشت 

ی این کتاب بر اساس همین الگو و بر  تهیه. کنند زده می نزدیک به یک قرن ما را شگفت

 :بندِی زیر آغاز شد مبنای پرسشی با صورت

. وجود دارد« دموکراسی»ی  روز اجماعی گسترده حول واژهرسد ام به نظر می

گیرد، که گاه نیز  هایی صورت می های این واژه بحث ی داللت یا داللت البته درباره

کنیم،  ی که ما در آن زندگی می«جهان»اما در . هایی سخت و شدید هستند بحث

جا  ا از همینپرسش م. ِاعطای ارزشی مثبت به این واژه عمومن پذیرفته شده است

بودن برای شما معنایی دارد؟ اگر خیر، « دموکرات»آیا ادعای :  شود ناشی می

 چرا؟ اگر آری، بر حسب چه تفسیری از این واژه؟

اند، از مؤلفان و دوستان انتشارات  ای که مخاطب این پرسش قرار گرفته برخی از فالسفه

شناختیم و تلقی ما این بود که  یی آثارشان م سایرین را تنها به واسطه. فابریک هستند

های ایشان متفاوت و گاه  پاسخ. ی دموکراسی دارند هایی ناهمسان با گفتار رایج درباره ایده

                                                             
1 La Fabrique éditions, Paris. 
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پس این کتاب، یک . شده و حتا مطلوب بود بینی متضاد است، امری که برای ما پیش

ا علیه آن کارگیری برای آن، و به ویژه ُحکمی لَه ی تعریف از دموکراسی، یک طرز به

ای نیست که بتوان آن را  تنها نتیجه این خواهد بود که دموکراسی واژه. ارائه نخواهد داد

کند که حول آن  کنار گذاشت، چرا که این واژه همچنان به مثابه محوری عمل می

 .ترین مباحثات در باب سیاست جریان دارند اساسی
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 کراسیومیادداشت مقدماتی دربارەی مفهوم د

 جورجو آگامبن

 منصور تیفوری: ترجمه

 

هی ابهامی مقدماتی به بیراهه وکراسی به واسطدمامروزە هر گفتاری در باب اصطالح 

زمانی که . کند رود، ابهامی که استفادەکنندگان از این مفهوم را محکوم به سوءتفاهم می می

استی این اصطالح از به رگوییم؟  ه چیزی سخن میگوییم، از چ سخن می دموکراسیاز 

دهد  نشان میباشد، سطحی اندازه هم که  یک بررسی، هرشود؟  کدام عقالنیت ناشی می

خت پیکرەی سیاسی یا نوعی فن اهای کنونی به مثابهی شکلی از س در جدل دموکراسیکه 

مفاهیم اهیم حقوقی و به مف همزمان ،به این ترتیب این اصطالح. دشو حکومتداری فهم می

، به یک اندازە، شکل مشروعیت دموکراسیاصطالح : دهد ریتی ارجاع میعمل مدی

که برای همگان مبرهن است که در  از آنجا. کند قدرت و کیفیات اعمال آن را تعیین می

که  -شود فن حکومتداری مربوط میگفتار سیاسی معاصر اغلب این اصطالح به نوعی 
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نگرانی آنان را که با  -ەای نیستویژ بخش باشد، متضمن هیچ امر اطمینانآن چه  هر

دهند، درک  اصطالح در معنای اول آن ادامه می نیت کامل هنوز به استفادە از اینحسن 

 .کنیم می

سیاسی از یک سو، اقتصادی _ حقوقی  -پردازی تنیدگی این دو مفهوم که درهماین مسئله 

دیگر آسان نیست، ریشههای عمیقی دارد و تفکیک آنها از یک -از سوی دیگر تیرییدم_ 

ی یونانی به تفکر فلسفهای  وقتی نزد کالسیک. شود در این مثال به وضوح آشکار می

بحثی در باب اشکال مختلف  ر چارچوباغلب د) خوریم برمی politeiaواژەی 

politeia :ارشی، الیگارشی، دموکراسی، و نیز اشکال مختلفمونparekbaseis   یا

و گاە به " قانون اساسی"این واژە را گاه به  ،مترجمان کهبینیم  ، می(انحرافات آنها

( ۲۶فصل )ت که قطعهای از اصول حکومت آتن برگرداندەاند؛ چنین اس" حکومتداری"

: دهد را شرح میپریکلس  «فریبی عوام» در آنکه ارسطو 

"demotokroteransynebe denesthai politeian " توسط مترجم انگلیسی به

له ؛ بالفاص"شود تر می هنوز دموکراتیک قانون اساسی: "است ەاین صورت ترجمه شد

 apasan ten politeian"کند که انبوهه  پس از این قسمت، ارسطو اضافه می

mallon agein eis hautous"تمام " ، که همان مترجم آن را چنین برگرداندە است

[ نبوهها"]ه ی عبارت ب بدیهی است، ترجمه" )گیرد حکومت را بیشتر در دستانش می

با توجه به انسجام متن ایجاد مشکل  ،"گیرد را بیشتر در دستانش می قانون اساسیتمامی 

 (.کردە است می

که بنیادین این ابهام مفهوم سیاسی  گیرد؟ شمه میاز کجا سرچواقعی این دوگانگی معنایی 

 حکومتو گاهی چون  قانون اساسیگاهی خود را چون  ی آن، این مفهوم به واسطه

که با وضوحی خاص در دو قطعه از  این ابهام راکافی است  کند؟ در اینجا عرضه می

 اولین قطعه در کتاب سیاست. شود، نشان دهیم تاریخ تفکر سیاسی غربی ظاهر می

(۱۲۶۳a ۲۵sqq) برشماری و مطالعهی  قرار دارد، آنجا که ارسطو قصدش را برای

 politeumaو politeiaچون : "کند م میاعال( politeia) قانون اساسی اشکال متفاوت

ی است شهرهاست، ضرور( kyrion) قدرت برتر politeuma یک معنا دارند و چون 

های رایج ترجمه..." یا شمار زیادی باشد که قدرت برتر در اختیار یک تن یا چندین تن

چون قانون اساسی و حکومت یک معنی دارند و چون حکومت قدرت " :این قطعه چنینند

بایست مجاورت این دو اصطالح  چه ترجمهای وفادارتر می اگر]...[."  رتر دولت استب

حاصل از آن امری سیاسی را که ) politeumaو ( فعالیت سیاسی) politeiaیعنی 

ه ارسطو برای کاهش این ایهام ب گرفت، واضح است که کوشش در نظر می( شود می

برای . این قطعه است ، مشکل بنیادیننامد می  kyrionواسطهی فیگوری که خود آن را

قدرت برسازندە  -بدون هیچ قدری از اغراق - شناسی مدرن استفادە از یک اصطالح
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(politeia)  و قدرت برساخته(politeuma ) حاکم به هم گره  قدرتیک شکل اینجا در

چرا اما . یابد ی این دو وجه سیاست نمود می به مثابه دربرگیرنده، قدرتی که خورند می

اتصال  با بخیه به هماین دو تکه را  بر چه اساسی kyrion پارە است وامر سیاسی دو

 .یابیم ژان ژاک روسو می« قرارداد اجتماعی»در را دهد؟ دومین قطعه  می

امنیت، قلمرو، "تحت عنوان  ۱۳۶۸ - ۱۳۶۶ گفتارهای در درسپیش از این میشل فوکو  

یک  کردن مسئلهی سازگاربه  که روسو مشخصنبود  نشان دادە" جمعیت

" هنر حکومت"با ( عمومی، حاکمیت ی قرارداد، اراده)قانونی _ شناسی حقوقی  اصطالح

و پیوند میان حاکمیت و حکومت که  ی ما تمایز اما از منظر مورد عالقه. است پرداخته

او در مقالهاش دربارەی اقتصاد . کنندە است  تعیینامری اساس تفکر سیاسی روسوست، 

باید ای که  میان اقتصاد سیاسیکاملن که  من از خوانندگانم استدعا دارم: نویسد یاسی میس

 ،نامم که آن را حاکمیت می یتدار برترنامم، و اق از آن سخن بگویم و آن را حکومت می

]...[ گذاری دارد  که یکی از آنها حق قانوناز این است  این تمایز عبارت. گذارندتمایز ب

به  ، مجددن بر تمایزدر قرارداد اجتماعی." یگری تنها قدرت اجرایی دارددر حالی که د

سو، و حکومت و قدرت گذاری از یک  مثابهی پیوند میان ارادەی عمومی و قدرت قانون

بحث برای روسو دقیقن بر سر تفکیک  با این حال. شود کید میتا اجرایی از سوی دیگر،

تمایز  که روسو همزمان با اعالم این است به همین خاطر) و تجمیع این دو عنصر است

چنانکه نزد ( باشد حاکم بندی ایز به معنای بخشور است با قدرت انکار کند که این تمبمج

از اصطالحات تمایزگذاری و نیز برقرار  همزمان یکی،  kyrionارسطو حاکمیت،

 .قانون اساسی و حکومت استمیان ناگسستنی  یپیوند ی کننده

حاکمیت مردمی که به حکومت و اقتصاد بر در سلطهی از پا درآورندەی اگر ما امروز 

است، سهیم هستیم، دلیلش این است که  گونهای روزافزون از هر معنایی تهی شدە

مندی  بدون بهرهمیراثی فلسفی هستند که  غرامت های غربی در حال پرداخت دموکراسی

 ارت از فهم حکومت به مثابهیسوءتفاهمی که عب. گرفته بودندبر عهدە  از منافع آن

در تاریخ  ترین عواقب را ی است که سنگیناست، یکی از اشتباهاتصرف قدرت اجرایی 

که تامل سیاسی این اشتباه به راستی سبب شد . استبه همراه داشته سیاست غربی 

حکومت و پیوند آن با حاکم، پشت  ی کاملن تعیین کننده مسئله ، با بی پاسخ گذاشتنمدرنیته

من در . سرگردان شود ی عمومی و حاکمیت مردمی های تهی همچون قانون، اراده انتزاع

اخیرم سعی کردەام نشان بدهم که راز مرکزی سیاست نه حاکمیت بلکه  های کتابیکی از 

یا به گفتهای  -، نه قانون بلکه پلیس استخدا بلکه فرشته، نه شاه بلکه وزیرحکومت، نه 

 .دارند دهند و در حرکت نگه می کومتی است که آنها شکل میتر، ماشین مضاعف ح دقیق

ن همدیگر را دو عنصر همگون است، که متقابل نظام سیاسی غربی نتیجهی گره خوردن

حکومتی، _  قوقی و عقالنیتی اقتصادیح_ سیاسی  عقالنیتی: سازند مشروع و استوار می
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نین ابهامی چگرفتار   politeiaچرا". شکلی از حکومت"و " شکلی از قانون اساسی"

دادە  (kyrion)است؟ چه چیزی قدرت حفاظت و ضمانت اتحاد مشروع آنها را به حاکم 

که کردن این امر   آیا بحث بر سر یک داستان خیالی نیست، معطوف به مخفی. است

دو عقالنیت هیچ پیوندی ممکن  امر که میان این دو عنصر ون ای مرکز ماشین تهی است،

صحبت دقیقن از پیوندزدایی از آنها و پدیدار کردن این امر که این و نیست؟ 

هر سیاستی  ی محوهای که همزمان خاستگاه و نقط پذیرینا حکومت ،ناپذیر است حکومت

احتمالن مادامی که تفکر به مصاف این امر غامض و ایهام خود نرود هر بحثی است؟ 

خطر _ ز به عنوان فن حکومت به مثابه شکل قانون اساسی و نی_ ی دموکراسی  درباره

 .ی پرت و پالگویی را به همراه خواهد داشت افتادن به ورطه
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 نشاِن دموکراتیک

 آلن َبدیو

 بابک اکبری فراهانی: ترجمه

 

کاهد،  می« دموکراسی»ی  چه که هر روز از اعتبار و اقتدار واژهشک، با وجود هر آن بی

نشان، امِر . ی سیاسی معاصر باقی مانده است امعهاین واژه همچنان نشاِن غالب ج

ی  ی جامعه خواهید درباره توانید هرچه می شما می. ناپذیِر یک نظام نمادین است تعرض

توانید  ای را نسبت به آن نشان دهید، می سابقه بی« انتقادیِ »توانید ستیِز  سیاسی بگویید، می

ها را به نام دموکراسی انجام  می که ایناعالم موضع کنید، و مادا« خوِف اقتصادی»علیه 

ای که ادعای دموکراسی دارد، چگونه این یا آن  این جامعه»: از این دست که)دهید  می

چرا که در نهایت، به ناِم نشاِن این . ، بخشوده خواهید شد(«دهد؟ عمل را انجام می

شما از این جامعه . اید هجامعه، و در نتیجه به ناِم خود این جامعه، اقدام به داورِی آن کرد

اید، به بیان این جامعه شما یک َبرَبر  اید، شما شهرونِد این جامعه باقی مانده خارج نشده
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تان تعیین شده، و  نیستید، شما باز هم در جایگاهی که به صورت دموکراتیک برای

 .شک پیش از هر چیز در انتخابات آینده حضور خواهید داشت بی

مان باید، به مثابه یک  تنها برای پِی بردن به واقعیِت جوامع: کنم که بنابراین تصریح می

کنیم  ما به حقیقِت جهانی که در آن زندگی می. عمل پیشینی، از این جوامع خلِع نشان کنیم

، با پذیرفتن این خطر که «دموکراسی»ی  دست نخواهیم یافت، مگر با کنار گذاشتِن واژه

. َبد جلوه کنیم« گان همه»ا پذیرفتِن خطِر این که در نگاِه دموکرات نباشیم، و در نتیجه ب

به این . کنند خودشان را تنها بر حسِب نشان تعریف می« گان همه»چرا که در جوامع ما، 

توان آن را اصِل بدیهِی نشان  این چیزی است که می. دموکرات هستند« گان همه»ترتیب، 

 .نامید

چنان  به راستی جهان، آن. «گان همه»و نه بر سِر اما برای ما بحث بر سِر جهان است، 

های  ها، آدم زیرا در این جهان، دموکرات. گان نیست وجود دارد، جهاِن همه نمودکه در 

 هستند، که به مثابه جهانی دیگر های غرب دسِت باال را دارند، و دیگران از نشان، آدم

ای برای  نها تالشی برای بقاء، منطقهتنها و ت. دیگری، جهانی به معنِی واقعِی کلمه نیست

ای، زمان صرِف  ، در چنین منطقه«جهانی»در چنین . ها، فقرها، دیوارها و اوهام جنگ

شود، برای فرار از وحشت، برای عازم شدن، به کجا؟ مسلمن نزِد  بستِن باِر سفر می

پس بر . تندخوانند و نیازمنِد کاِر ما هس ها، که خود را فرمانروای جهان می دموکرات

اند، به راستی  ی امن و گرِم نشاِن خود آسوده ها که در زیر سایه حسب تجربه، دموکرات

در اصل، یک وصلِت سیاسِی . ها شما را دوست ندارند ای به شما ندارند، آن عالقه

برای . یک دموکرات، فقط یک دموکرات را دوست دارد: ای وجود دارد قبیله درون

آیند، پیش از هر چیز صحبت از اوراق  بار می زده و مرگ قحطی دیگرانی که از مناطقِ 

های اقامت اجباری، از مراقبت پلیسی، و از رِد تجمع  هویت، از مرزها، از اردوگاه

برای پذیرفته شدن، . شک در دموکراسی در چه؟ بی. شد« ادغام»باید ... گی است هخانواد

، باید پیش از تصوِر امکاِن ورود به گرفتن ای دور مورد تکریم قرار و شاید در آینده

، نزد خود تعلیِم دموکرات کوشِی بسیار و صرف زمانی طوالنی جهاِن واقعی، با سخت

ی میان دو َشَتک ُسرب، سه فرود چتربازاِن بشردوست، قحطی و  در فاصله .شدن دید

را ی دموکرات کوچولو  ی راهنمای ادغام خود را، کتابچه گیر، دفترچه بیمارِی همه

مسیِر گذر از جهاِن کاذب به  !آزموِن مخوفی در انتظار شماست! مطالعه و تمرین کنید

ها،  دموکراسی، آری، اما مختِص دموکرات. بست است جهاِن واقعی، یک مسیِر بنُ 

سازِی جهان، قطعن، اما به شرِط آن که امِر خارج از این جهان  طور نیست؟ جهانی این

 .یِت داخل شدن را به دست آورده استاثبات کند که سرانجام صالح

« گان همه»ها به هیچ وجه جهاِن  دموکرات« جهانِ »در مجموع، از همین مسئله که 

نشان و نگهباِن دیوارهایی که در  مثابهرسیم که دموکراسی به  نیست، به این نتیجه می
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کاری را  رسد، الیگارشِی محافظه اش به لذت و باوِر زیستن می ها جهاِن کوچک پشت آن

، «جهان»اش این است که زیِر ناِم غصبِی  جویانه نهد که تماِم کارکرِد غالبن ستیزه برمی

 .اش را حفظ کند فقط قلمروی حیاِت حیوانی

ی علمِی قلمروِی مورد بحث ــ قلمروی تکاپو و  پس از کنار گذاشتِن نشان و مطالعه

یک قلمرو باید تابع چه : بپردازیم که توانیم به این پرسِش مهم ها ــ می بازتولیِد دموکرات

شرایطی باشد تا بتواند به طرزی فریبنده، تحِت نشان دموکراتیک، خود را به عنوان 

دموکراسی، دموکراسِی کدام فضای اُبژکتیو و کدام امِر : که یا این جهان معرفی کند؟

 جمعِی مستقر است؟

چه را که در کتاب در فلسفه، یعنی آن توانیم اولین خلِع نشاِن دموکراتیک به این ترتیب می

افالطون اصطالح . هشتم جمهوِر افالطون از آن سخن رفته است، بازخوانی کنیم

. کند کننده، و به نوعی از قانون اساسی اطالق می را به یک تشکیالِت اداره« وکراسیدم»

ما هر ا. دموکراسی، چیزی نیست مگر شکلی از دولت: گوید ها بعد، لنین نیز می قرن

ها، بیش از آن که به وضعیت اُبژکتیو این شکل بیندیشند، تأثیر سوبژکتیو آن را  دوی آن

باید کانوِن تفکر را از چارچوِب حقوقی به نشان، یا از دموکراسی . دهند مد نظر قرار می

ی سوبژکتیوی است که  قدرِت تخریِب نشاِن دموکراتیک در گونه. به دموکرات تغییر داد

های کوچک، خصلِت اساسی و  کند، و در یک کالم، خودمداری و طلِب لذت ترسیم می

 .ی سوبژکتیو است حیاتِی این گونه

قابل ذکر است که لین پیائو، در اوِج انقالب فرهنگی چین، نگاهی افالطونی به این 

، (که بر روسیه مسلط شد)موضوع داشت و معتقد بود که جوهِر کمونیسِم جعلی 

مرتجع استیال دارد، صرفن ترس از « دموکراتِ »چه بر آن: این که خودمداری است، یا

 .مرگ است

زیرا او بر این عقیده . ی صرفن ارتجاعی است البته رویکرِد افالطون حامِل یک سویه

و واقعیت هم نظِر او را تأیید . شهِر یونانی نخواهد بود است که دموکراسی، حافِظ دولت

مان نخواهد بود؟  کراسی بیش از این حافِظ غرِب باشکوهآیا ما مدعی هستیم که دمو. کرد

: ایم طور است، اما باید این نکته را اضافه کرد که ما به دوراهِی دیرین بازگشته بله، همین

یا ُکمونیسم، از مسیرهایی که باید از نو ساخت، یا بربریِت اَشکاِل فاشیسم که خودشان از 

ها بود؛ یعنی  ها و سپس رومی یز، ابتدا مقدونیسهِم یونانیان ن. نو ساخته خواهند شد

 .وضعیتی که در هر صورت انقیاد بود و نه رهایی

نظیر یک آریستوکراسِی ) توکرات دیرین، به اشکالیافالطون، در قامِت یک آریس

اش از پیش وجود دارند، حال آن که در  گردد که به گمان برمی( نظامی، با تربیِت فلسفی

ارتجاِع آریستوکراتیکِ افالطون، معرِف یک . کند ا را ابداع میه واقع خوِد او آن
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ما انواِع معاصِر این امِر ارتجاعِی مزین به نوستالژی را . ی سیاسی است اسطوره

رایج در " خواهی پرستِش جمهوری"ی ما،  ی آن در جامعه هترین نمون برجسته. شناسیم می

های  ارزش»تغاثه برای اس"ازِی روشنفکرمان است که وبورژ  نزِد ُخرده

این استغاثه برای کدام . های بارز آن است از ویژگی" «ی ما خواهانه جمهوری

شده در  عاِم ُکمونارها؟ جمهورِی تنومند است؟ جمهورِی برآمده از قتلِ « جمهوری»

های  ای که کشتارگاه شکن؟ جمهوری ِی اعتصاب"کلِمانسو"فتوحاِت استعماری؟ جمهورِی 

اعطا " پَِتن"را برپا کرد؟ یا آن جمهوری که قدرت مطلق را به  ۱۳۱۱-۱۳۱۸باشکوِه 

گویی به الزاماِت  ها است، برای پاسخ ، که دارای تماِم فضیلت«جمهوری»نمود؟ این 

دانیم به طرز  دفاع از نشاِن دموکراتیک که می: هدفی ابداع شده که عبارت است از

- افالطون که به همراِه نگهبانخطرناکی در حاِل رنگ باختن است، درست همچون 

. ی آریستوکراسی را افراشته نگه دارد خورده نما و بید هایش در صدد بود پرچِم نخ فیلسوف

این دقیقن گواهی است بر این امر که هر نوستالژی، نوستالژِی چیزی است که وجود 

 .نداشته است

گفتار . کراتیک نیستبا این حال، نقِد افالطونِی دموکراسی صرفن ارتجاعی یا آریستو

دولتی، و از سوی  به جوهِر واقعیِت دموکراسی در سطحافالطون، از یک سو معطوف 

انساِن »ای که آن را  ی برساخته شده در چنین جهانی است؛ سوژه  دیگر معطوف به سوژه

 .نامد می« دموکراتیک

 :کند به این ترتیب، افالطون دو تِز را مطرح می

 .نیست ن یک جهانواقعجهاِن دموکراتیک،  (1

 .شود اش برساخته می ی دموکراتیک، تنها با عطف به لذت سوژه (2

 .دهم ها را توضیح می جا اندکی آن دانم، و در این درست می من این دو تِز را کاملن

دارد؟ افالطون  ی معطوف به لذت را روا می چگونه است که دموکراسی تنها یک سوژه

شوند، تشریح  می  جهاِن کاذب دموکراتیک برساخته دو شکل از رابطه با لذت را، که در

عدِم تمایِز انواع لذت، در : و دوم. شوِر دیونیزوسی، در دوراِن جوانی: نخست. کند می

ی دموکراتیک از طریِق حیاِت اجتماعِی مسلط، با  در اصل، تربیِت سوژه. دوراِن پیری

به بیاِن آنارشیسِت « ید و بندق لذِت بی»: شود توهِم در دسترس بودِن همه چیز آغاز می

به زباِن یاغِی جعلِی « های نایکِ من، و علِف من های من، کفش لباس»شصت وهشتی، 

شود که بر  اما همین حیاِت دموکراتیک، به معرفِت رو به زوالی ختم می. «ها حومه»

مبنای آن ارزِش همه چیز یکسان است، و بنابراین هیچ چیز دارای ارزش نیست، مگر 

شود، و سپس لوازِم محافظت از  که عیار و میزاِن هر ارزِش ممکنی محسوب می« ولپ»
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حد و مرز تا خسِت  از آزمندِی بی. ها پلیس، دستگاِه قضایی، زندان: مالکیِت پول، یعنی

 .ای و امنیتی؛ چنین است سیِر دوران بودجه

طون و نیز در نظِر ی جهان دارد؟ هر جهان، در نظِر افال اما این چه ارتباطی با مسئله

شوند قابل توضیح است؛ به ویژه  هایی که در آن برساخته می ی تفاوت من، تنها به واسطه

ی دوم میان  ، و در وهلهعقیدهی اول میان یک حقیقت و یک  هاز طریق تفاوتی که در وهل

به وجود ( عشق و سیاست، یا هنر و علم: برای نمونه)دو حقیقت از دو نوع مختلف 

ها، و نمودهای  از زمانی که ارزِش همه چیز را یکسان فرض کنیم، نماها، پشتوانه. آید می

این به . نامحدودی در اختیار خواهیم داشت، اما پیدایِش هیچ جهانی ممکن نخواهد بود

 تیِ ومحکدموکراسی یک شکِل : گوید جا که میی افالطون است، آن طبق با اندیشهراستی من

ای از برابری را به یک میزان میان برابر و  است، که گونه ، آنارشیک و عجیبجذاب»

طوف به جوانان است، که مع ،جذابیِت این شکل در امری نهفته« .کند نابرابر توزیع می

از نظِر ما، . توانند ارضا شوند امیاِل ارضا شده، یا امیالی که از نظر قانونی مییعنی 

، که تراِز کلی «اصل پولی»ر چیزی نیست مگر برابرِی برقرار شده میان برابر و نابراب

های واقعی، و به طور مشخص، دسترسی  آید و هرگونه دسترسی به تفاوت به حساب می

موجود میاِن یک  امری که پارادایِم آن، شکافِ  کند؛ به امِر ناهمگون را مسدود می

ی اعداد و  همین برابرِی انتزاعی که برده. است« آزادِی عقاید»و « حقیقت ی   ویهرَ »

کند که افالطون  ی چیزی را تحمیل می شود و سلطه ارقام است، مانِع پایایِی یک جهان می

این آنارشی چیزی نیست مگر ارزشی که، به طرِز مکانیکی، . نامد می« آنارشی»آن را 

گزینِی کلی، جهانی  یک جهان با قابلیِت جای. ارزش نسبت داده شده است به امری بی

« آنارشیک» یک نظامِ بلکه تنها . طِق خاص، و در نتیجه یک جهان نیستاست فاقِد من

 .کند می عرضهنمودی از جهان را است که 

: کند، این است که را تعریف می« آنارشی»شده در این   چه انساِن دموکراتیکِ تربیتآن

را « گزین بودِن همه چیز قابِل جای» اصل این آنارشی، یعنیانساِن دموکراتیک، 

آزاِد امیال،  اجه هستیم، جریانِ یزی که با آن موبه این ترتیب، چ. کند می بژکتیوسو

تخراج ها اس های مختصری است که از این اُبژه های مورِد نظِر این امیال، و لذت اُبژه

چنان که دیدیم، این . شود ی است که سوژه برساخته میدر بطِن چنین جریان. شود می

، («ُمدرنیزاسیون» جریان)اولویِت جریان ی  ی، به واسطهخوردگ سوژه در دوران سال

او دیگر چیزی غیر از نماِد این جریان، یعنی پول، . پذیرد ها را می نوعی عدِم تعیِن اُبژه

ها،  ی لذت گِی بالقوه هکران اما شوِر تکیِن جوانی، شوِر معطوف به بی. دهد را تشخیص نمی

گان حکمِت این جریان را  هخورد جا که سالاز آن .تواند موتوِر محرِک این جریان باشد می

، هستِی شاداب و فعاِل جریان و -که جوهِر همه چیز، بطالِن پولی است  –اند  دریافته

انساِن . کند که جوانان بازیگِر ممتاِز این میدان باشند ی آن ایجاب می وقفه تداوِم بی
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های ماشین  دنده نوجوان چرخ. ندز دموکراتیک، پیِر خسیس را به نوجواِن ولخرج پیوند می

 .زند می آورد، و پیِر خرفت سودها را به جیب  را به حرکت درمی

ای ُجز  یابد که جهاِن کاذِب دموکراتیک، در نهایت چاره افالطون به درستی درمی

. نسبت به شور و هیجاِن آن بدگمان است نهرچند که کامل جوانی ندارد، (۱)انگاریِ  ُبت

یک جوانانه است، و برآمده از  ناتیک چیزی وجود دارد که اساسدر امِر دموکر

پیرها از بیِم »اذبی نویسد، در چنین جهاِن ک چنان که افالطون می. گی کلی است گانه بچه

« .کنند رفتار میی افراِد جوان  بیایند، به شیوه کننده و خودرأی به نظر آن که ِکِسل

اش، باید به هیئِت   منشانه گرایِی کلبی خود از شک دموکراِت پیر نیز برای کسِب سوِد سهامِ 

بیشتر، « تغییرِ »ِی بیشتر، «ُمدرنیته»یک جواِن جنگجو درآید و هر روز پذیراِی 

ی راِک پیِر فناناپذیر  برای نمونه، یک ستاره. بیشتر باشد« َسی الیتِ »بیشتر، و « سرعتِ »

گی، هنوز  هرفتو زهوار درگی  هکه در عیِن چروکید و میلیاردر را در نظر بگیرید

ی پیرش را پیچ  شهکشد و ال در میکروفوِن خود عربده می  خراش مصرانه با صدایی گوش

 .دهد و تاب می

باشد؟ هنگامی « جوانِی ابدی»حیاِت جمعی به چه شکل خواهد بود، هنگامی که نشاِن آن 

ِب سطِح باالیی از در غیا. شک دو امکان وجود دارد که مفهوِم ِسن از میان رفته باشد؟ بی

ی تروریستی خواهد  ، این نوع از حیاِت جمعی جنبه(داری سطِح سرمایه)جریاِن پولی 

اثراِت . دهد پروایِی نوجوانان می اندازه به سبعیت و بی داشت، چرا که ارزشی بی

مایه را با گاردهای سرِخ انقالِب فرهنگی  بی« گراییِ  جوان»ی انقالبِی این  دهشتناِک نسخه

ی این شکل نیز، دار و  زدایی شده ی ایدئولوژی نسخه. خِمرهای سرخ تجربه کردیمو 

جناباِن جنگ  های خارجی یا عالی ی قدرت های مسلِح نوجوانان هستند که بازیچه دسته

های دوزخِی  ها کرانه این. کنند آفرینی می شوند و در بسیاری از مناطِق آفریقا وحشت می

است که از هرگونه جریاِن پولی منفصل است، مگر جریاِن  ای دموکراتیسِم نوجوانانه

ی  و اما در جامعه. گیرد هاِی مرگباری که به وفور در اختیار ایشان قرار می پولِی سالح

لذت ». کند قانون اجتماعی تحمیل می مثابهتفوِق جوانی، لذت و سرگرمی را به : ما

کسانی را که به ندرت توانایِی آن  اگان است؛ اصلی که حت اصِل راهنما برای همه« ببرید

 .ی دموکراتیکِ معاصر است جامعه حماقتِ این اوِج . شود را دارند شامل می

گِی  هتنید درهم مثابهدهد که جوامِع امروزمان را به  افالطون همواره این امکان را به ما می

ن، نشاِن دموکراتیک به عنواِن غیاِب جها: سه عنصر اصلی در نظر بگیریم

بر تِز پس بنا . نوجوانِی کلی مثابهبه   گزاِر جریان، و الزاِم لذت خدمت ی وبژکتیویتهس

گِی کامل قرار  هی مورد نظر را در معرِض ورشکست جامعه نافالطون، ترکیِب فوق قطع

 .زمانی عاجز است انضباطچرا که از برقرارِی یک . خواهد داد
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رسند، نخست در ستایِش های خُ  توصیِف مشهور افالطون از آنارشِی وجودِی دموکرات

این »: تر از زباِن سقراط بیان کرده است شود که کمی پیش ریشخندآمیِز امری پدیدار می

 :«کومتی ح ی بسیار زیبا و بسیار جوانانه شیوه

کند و قانونی جز میِل زودگذر  انساِن دموکراتیک، تنها در اکنوِن محض زندگی می"

فردا یک بودایِی . کند ان میذ به همراِه شراب نوِش جامروز یک غذای چرب و لذی. ندارد

دوشنبه، به قصِد داشتن . ی پایدار ی زاهدانه، آِب زالل، و توسعه عیار است، روزه تمام

شنبه، تماِم روز  سه. زند ی ثابت رکاب می ها بر روی یک دوچرخه اندامی مناسب، ساعت

چهارشنبه، قصِد . کند مفصلی می چرانیِ  زند و شکم خوابد، سپس دودی به بدن می را می

دهد هیچ کاری انجام  کند، اما در نهایت ترجیح می ی فلسفه اعالم می خود را برای مطالعه

کند، بر ضد  ور می را شعلهشنبه، بر سِر میِز ناهار، سیاست است که او  روِز پنج. ندهد

ا همان شوِر پرد، و ب آشوبد و از شدت خشم باال و پایین می اش برمی همسایه نظر

شب، به سینما . کند ی نمایش اعالِم جرم می ی مصرفی و جامعه ناک علیِه جامعه غضب

. نشیند وسطایی می های قرون ی جنگ رود و به تماشای یک فیلِم بسیار مزخرف درباره می

ی مسلحانه برای  بیند که وارِد مبارزه خوابد، و خواب می گردد، می به خانه بازمی

فرداِی آن روز، در عیِن ُخماری به سر کار . های تحِت ستم شده است آزادسازِی خلق

و کاِر خوبی به   او کسب. کوشد تا منشِی دفتر مجاور را اغوا کند رود و مذبوحانه می می

اما اآلن تعطیالِت ! سودهای کالن در انتظار اوست! شده است هم خواهد زد، این تضمین

به هر . ی آینده همه چیز روبراه خواهد شد ت، هفتهآخِر هفته است، بُحراِن اقتصادی اس

توان گفت زندگِی جذابی  ای، اما می نه نظمی، نه ایده! حال، این یک شکل از زندگی است

میزان که آزاد است   ، به همانتر مندی است، و از همه مهم زندگِی سعادتاست، 

 (۲)".یستقیمِت گزافی نمعنایی؛  آزادی به قیمِت بی خریدنِ . معناست بی

انضباطِی زمان  که جوهرش، بی –تِز افالطون این است که یک روز این حالِت وجودی 

به وهِر استبدادِی خود را ، ج-بنیاد  دموکراسِی نمایندگی -و شکِل دولتِی آن  -است 

محتوای  مثابهی استبداِد سائِق مرگ، به  ؛ یعنی سلطهای آشکار تحقق خواهند بخشید گونه

به همین دلیل است که جذابیِت دموکراتیک، . نماید می« زیبا و جوانانه»که  چهواقعِی آن

به این ترتیب، افالطون از . شود در نظِر افالطون، به کابوِس واقعِی َجباری ت ختم می

ی زمان، قائل به وجود پیوندی میان دموکراسی و نیهیلیسم  ی جهان و مسئله منظِر مسئله

 ن، دقیقزمان به مثابه مصرف. ک، یک نشِت زمانی استزیرا ناجهاِن دموکراتی. است

 .نیز هست زمان به مثابه هدر دادن

نشاِن این نشان است، چرا « جوانی»است، و « دموکراسی»بنابراین نشاِن جهاِن معاصر 

ی جوهراین جوانی فاقد هرگونه وجوِد  شک بی .کند که یک زمان مهارناشده را نمادین می

تلزِم اما این ساخت، مس. دموکراسی است تمثالی و یک محصولِ  بوده و تنها یک ساختِ 
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گی  هواسط بی: شوند ی اساسی برساخته می ها حوِل سه مشخصه و این بدن. هایی است بدن

، و (گزینی های قابل جای سلسله اکنون) حالت، (چیزی غیر از تفریح و لذت وجود ندارد)

 (.«قِِرش بِده»)حرکِت درجا 

طور که گفتم  دن به معنای پیر بودن یا پیر شدن است؟ ِخیر، همانپس آیا دموکرات نبو

اگر دموکراسی، تجریِد : ی مهم این است که نکته. چِی سودها هستند پیرها ناظر و وصول

ی ضد آن به هیچ وجه استبداد یا  پولی به مثابه تشکیالِت سائِِق مرگ است، پس گونه

ی  کوشد تا وجود جمعی را از سلطه که می ای است نیست، بلکه آن گونه« خواهی تمامیت»

جریان نباید جریاِن : رسیم که بندِی سلبی می پس به این صورت. این تشکیالت برهاند

شدِن مخالِف این هستیم که  نبنابراین ما مطلق. سرمایه باشد پول، و انباشت نباید انباشتِ 

ست، به جابِی این موضوع این است که سیامعنای ای. باشدمالکیِت خصوصی ها تابع چیز

مردمان در تغییِر وضعیِت خود،  –توانایِی تفکر و عمل  – بژکتیوِ مفهوِم توانایِی سو

همچون هنر وعلم، به خودِی خود داراِی ارزش است؛ ارزشی بر حسِب هنجارهایی 

از قدرت یا  به این ترتیب سیاست تابعی. توانند هنجارهای سیاست باشند مند، که می نازمان

ی امحای دولت و  دهنده ، سازمانمجتمع و فعال مردمِ  سیاست، در بطنِ . نیستدولت 

 .قوانیِن آن است

ی اصلی را به روشنی دریافته است، هرچند که در مرزهای زماِن  افالطون این دو مایه

و  نامد، شهر می دولت« نگهبانانِ »دهد که خود آن را  ها را به امری تقلیل می خود، آن

. ها مالکِ هیچ چیز نیستند باننگه. شود تولیدِی ثابت قائل می ین یک جایگاهبرای سایر

است، و تنها « تقسیِم همه چیز»و « مشترک»فرماست، امِر  چه نزد ایشان ُحکمآن

 .ها قانونی ندارد شهِر آن شان قدرِت ایده است، زیرا دولت قدرت

دهد، به  ی خود اختصاص می عالمانه ما آن اصولی را که افالطون به آریستوکراسیِ 

یا چنان که آنتوان ویتِز از تمایِل تئاتر و هنر به . دهیم ها تعمیم می وجوِد تمام انسان

آریستوکراسی »توانیم از یک  کرد، ما نیز می صحبت می« گان گرایی برای همه نخبه»

ین تعریِف تر گان، عالی اما آریستوکراسی برای همه. سخن بگوییم« گان برای همه

دانیم، انقالبیوِن کارگرِی قرِن نوزدهم افالطون را  طور که می ُکمونیسم است، و همان

 .دانستند ی فلسفِی کمونیسم می نخستین چهره

ی آن، بلکه آن بیاِن  گِی کاریکاتورگونه چه دریافِت ما از ضِد یک آموزه، نه واررونه چنان

ضد : کند، درخواهیم یافت که را خنثی میگری باشد که تمام لوازِم آن آموزه  آفرینش

اش به  در دوراِن زواِل طوالنی« دارِی پارلمانتاریستی سرمایه»دموکراسی، در معنایی که 

کمونیسم، که به بیاِن . خواهی و نه دیکتاتوری، بلکه ُکمونیسم است دهد، نه تمامیت آن می

ند و بر آن چیره ک می جذبهای محدود را در خود  گرایِی دموکراسی هگل، صورت

 .شود می
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امکاِن فهِم نقِد افالطونی « دموکراسی»ی  حسِب فرایندی که با تعلیِق هرگونه اقتداِر واژه

ی آن بازسازی  توانیم این واژه را در معنای اولیه کند، در نهایت می را برای ما فراهم می

به مثابه فراینِد  دم،سیاسِت درونِی مر. وجود مردمان، به مثابه قدرت بر خودشان: کنیم

هایی  بینیم که تنها امکاِن ما برای اینکه دموکرات بنابراین به وضوح می. امحای دولت بازِ 

بار دیگر، در : بمانیم، این است که –افرادی همگِن با حیات تاریخِی مردمان  –حقیقی 

 .شوند، کمونیست شویم هایی که امروز به تدریج خلق می شکل

 

 :ها پانوشت

۱  _Idolâtrer 

 .۲۱۱۲ای به روایت آلن بدیو، پاریس، انتشارات فایار،  جمهور افالطون، ترجمه_  ۲
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 حاال ما همه دموکرات هستیم

 وندی برون

 آرمین نیکنام: ترجمه

 

حال هیچگاه چنین  ، با ایننظیری فراهم نموده های جهانی بی امروز دموکراسی موقعیت

شاید محبوبیت کنونی دموکراسی وابسته به منعطف . وده استبی بند و بار و بی محتوا نب

اسی یک دال تهی بودن یا حتی خال وسایل و اهداف آن است؛ مانند باراک اوباما، دموکر

داری،  یا شاید سرمایه. تواند رویاها و آرزوهایش را به آن بیاویزد است که هر کسی می

تر نیز هست، سرانجام  و زیرک همسان دموکراسی مدرن که همیشه ستبرتردوقلوی غیر

ه وارگی کاال ک کاسته است؛ پیچی جدید و مدرن در بت فرو" برند"دموکراسی را به یک 

یا شاید در ( ۱.)دمت تصویر قابل فروش یک کاال از محتوای آن استخکامال در 

دایانه با شدتی شامل اخطارهای خ ۲۱نگاری ویگیش که در قرن  ای در قالب تاریخ لطیفه

دین جدیدی نموده دموکراسی را تبدیل به  ،شدند ی مدرنیته محو می باید به واسطهکه 
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ی مشخصی از قدرت سیاسی و یا فرهنگ بلکه محرابی که غرب و  است؛ نه به گونه

های صلیبی  ی آن، وحی جنگ پردازند و به واسطه مریدانش در برابر آن به نیایش می

 .ابدی  غربی نازل گشته و مشروعیت میامپلایر

برافراشته شده سر جهان بلکه در منظر سیاسی نیز دموکراسی امروز نه تنها در سرتا

ای شوروی سابق هنوز ه های پس از جنگ سرد؛ سوژه دهندگان رژیمدر کنار تغییر. است

هایی که خود را  های نئولیبرالیسم و لیبرال آفرینی سرخوش هستند؛ آدمکاز سعادت کار

ما . اند فریفته شده" برند"آتالنتیک نیز توسط این _ای اروپاه پندارند؛ و چپ ابدی می

ی سیاست توسط مارکس پس از پشت کردن مارکس به  ستاییم تا متارکه دموکراسی را می

شاید آن دموکراسی رادیکالی که توسط کمونیسم طرح )تماتیک هگلی را التیام ببخشیم 

اند  و مصادیقی که هنوز آزموده نشدهف ، ما به دنبال ایجاد دموکراسی برای اهدا(شده بود

 ،"دموکراسی اقتدار" ،"شدگان دموکراسی نادیده"، "دموکراسی در راه"هستیم، ما از 

. کنیم و افزون بر اینها صحبت می" دموکراسی تجمیعی"، "ها دموکراسی کارگاه"

رات های ایتالیایی و حماس؛ ما همه دموک و بوش، دریدا و بالیبار، کمونیستبرلوسکونی 

 جای مانده است؟ اما چه چیزی از دموکراسی بر. هستیم

 تحت حکومت دموس

آتالنتیک؛ تنها یک _ی اروپا مسلط مدرنیته لیبرال دموکراسی، فرم: توان گفت معموال نمی

دموکراسی : ی یونانی ی شناخته شده که با واژه_ ی دیگر تقسیم قدرت سیاسی است  گونه

ساالری، سلطنت، استبداد  رت مردم در تقابل با اشرافعنی قدکه به م( مردم + حاکمیت)

اما در بدو امر،  .شود شناخته می_  و همچنین وضعیت استعمار یا اشغال در تضاد است

نامه، شور،  دموکراسی مستلزم نمایندگی، نظام هیج بحث بالفصلی مبنی بر اینکه

گیری  قابل شکل ولی یا حتی برابری باشدمشارکت، بازارهای آزاد، حقوق، جهان شم

وله است که مردم سیاسی در مورد این مق ی این عنوان یک ادعای ساده و بی شبهه. نیست

به معنای فرویدی )رانند؛ که تمامیت بیش از یک بخش، یا یک دیگری  بر خود فرمان می

مه کاره است، چرا در این نگاه، دموکراسی یک اصل نی. دارای اقتدار سیاسی است( {م}

ثابه مردم تقسیم شود، نه مشخص کند که کدام قدرت باید میان ما به م ین میکه نه تعی

دارد که توسط کدام  و نه ابراز میشود که این حاکمیت چطور باید سازماندهی گردد  می

هایی که دموکراسی غربی  گردد؛ ویژگی دام شرایط مکمل ممکن یا تضمین مییا کموسسه 

ر بگیرید؛ حتی همانگونه مسیر دیگری را در نظ. از آغاز تا امروز در جستجوی آنهاست

ر این امر و مارکس تا راولز و ولین بر س پردازان، از ارسطو، روسو، توکویل که نظریه

های قوی و توازنات  نیازمند ایجاد شرایط دقیق، مکمل کنند که دموکراسی بحث می

تواند به  وکراسی میمیل دوران معاصر به دم شاید این دلیل دیگریست که. استادانه است

 .اجتناب ورزد ،اش خالی از محتوا شده است ای که ابژه همین سادگی از حوزه
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 زدایی دموکراسی

طرفدار است، دشوار  اگر دانستن قطعی این امر که چرا دموکراسی امروز اینقدر پر

 در کنار پارلمانتاریسم،)بر فرآیندهایی که حتی لیبرال دموکراسی  نماید؛ بهتر است می

را از شکل پیشینش دچار تغییر کرده است؛ احاطه ( ژوازی یا دموکراسی مشروطهروب

دیگر مشترکا  ،به هر شکلی ،چطور از این مقوله گذشته شده است که مردم. یافت

ها تحت نشان دموکراسی به مسیر خود ادامه داده  حکمران بخش مشترک جهانی که مدت

مروز را چنین علیل و دموکراسی ا ،های مدرن دهی نیروها و پدی کدام سویه. نیستند ،است

 اند؟ محدود ساخته

، هاست که برانگیخته اول، اگر قدرت حقوقی نظریه و عمل؛ نقش سیاسی جمعی را مدت

ی خرید  این نه یک مقوله( ۲).این فرآیند هم اکنون به یک گام بی سابقه رسیده است

خارجی؛ و نه های داخلی و  استمدار بودن و ترسیم آشکار سی ثروت حقوقی یا سیاست

های آگاه و یا قدرت قابل اتکا را به استهزا  ای حقوقیست که توده امری مربوط به رسانه

های امروز بر درآمیختن  ی تداخل کننده؛ بیشتر دموکراسی بیش از سویه. گیرد یم

 کاربرد رو به گسترش. ای متکی هستند های دولتی، به صورت گسترده ها و قدرت شرکت

و  ارذگ سرمایهداران  از بانک: کنند ها را واگذار می هایی که از مدارس تا زندان دولت

های  ها، دولت به عنوان مالک غیر حاکم بخش ای کابینهها به عنوان وزر مدیران شرکت

ها به شکل  ی این امور، دولت شود و در صدر همه ی مالی مشاهده می بزرگی از سرمایه

ی مالیات، قوانین محیطی، انرژی،  نباشت سرمایه به واسطهای مشغول ا نابخشودنی

از حامیان مستقیم  های پولی همچون جریان بی پایانی کاری، اجتماعی، مالی و سیاست

توانند  ها نمی توده .شوند ای شناخته می های سرمایه هستند و به عنوان ناجی تمامی سویه

به اینکه با اهداف دیگری با آنها  ها را درک نمایند؛ چه رسد بسیاری از این پیشرفت

اند؛ عموما  داری بسیار ضعیف شده آنها که در مقابل نیازهای سرمایه. مواجه شوند

 .نگرند اعتنایی نسبت به نیازهای خود می منفعالنه به بی

های  تبدیل به سیرک" آزاد"ترین نشانه که اگر ظاهری باشد، یعنی انتخابات  دوم، حتی مهم

دهندگان  مند بسیج رای ها تا نمایش هدف آوری هزینه دیریتی از نمایش جمعازاریابی و مب

های بازاریابی  ی استراتژی پیچیده همانطور که شهروندان توسط کارزارهای. شده است

شود مواجه  گزینش برند وسایل الکترونیکی می که به موجب آن رای دادن تبدیل به نوعی

ها تن. کاسته شده است نی به رسانه و بازار فروشوند؛ حیات سیاسی به شکل روزافزو می

ی تجاری ی کارشناسان روابط عمومی به شکل یک کاال کاندیداها نیستند که به واسطه

ها نیز  ها و برنامه حتی سیاست. شوند های شرکتی حمل می بندی شده و توسط رسانه بسته

عجیب نیست زیاد . شوند ورد مصرف عموم به فروش گذارده میهمچون کاالهای م
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موازی با برجستگی علوم سیاسی آکادمیک همراه  ،ها ی رو به رشد مدیران در دولت رتبه

 .شوند کنار هم دیده می گرفتن از مدارس تجاری و اقتصادی در با نیرو

سوم، نئولیبرالیسم به عنوان یک منطق سیاسی، یورشی آشکار به مبانی لیبرال 

اصول مشروطیت؛ کیفیت قانونی، آزادی سیاسی  دموکراسی برده است و مبانی آن را با

شمولی معیارهای بازاِر نرخ سود و هزینه، بازدهی،  و اجتماعی، استقالل سیاسی و جهان

ی یک منطق نئولیبرال  این به اسطه. جایگزین نموده است( ۹)تاثیر ی سوددهی، و درجه

نند شفافیت دولتی، های قانونی، ما دسترسی به اطالعات و سایر محافظتاست که حقوق، 

اند و فراتر از  سادگی محدود یا کنار گذاشته شده یی، بهاقابل اعتماد بودن آن و فرآیندگر

ی اینها، دولت نیز دائما در حال تغییر شکل از یک کالبد مردمی به یک نهاد عملی  همه

به ای، حتی دولت قانونی را  نطق نئولیبرال، هر انسان و موسسهم( ۱.)مدیریت تجاریست

دهد و بنابراین اصول دموکراتیک را از بین برده  نحوی بر اساس مدل شرکتی ارائه می

عالوه بر خلع حاکمیت از . کند جایگزین میی سیاسی  قالب کارآفرینی در حلقه و در

ره در صدد رد اقتدار دهد که هموا ی اجرایی اجازه می به دولت گسترده ،ها، این تبدیل توده

ای  واژههر کراسی، نئولیبرالیسم دست به داشت جوهر سیاسی دموخواربا . باشندحاکمیت 

ی استهزاء  که زمانی مایه" دموکراسی بازار"برد، با عواقب اینکه  برای اهداف خود می

ی تنظیم نشده بود، هم اکنون توصیفی ساده و بدیهی  ی سرمایه ها به واسطه دست راستی

 .ت مردم بر یکدیگر نداردبرای مفهومی است که هیچ ارتباطی با حکوم

مسئول تخلیه شدن درونی موسسات لیبرال  ،به تنهایی اما منطق سرمایه و نولیبرالِ 

های اجرایی  در مقابل همراه با قدرت. ندتنیس دموکرات، موازین و عملکردهای آنها

های اخیر شاهد قدرت افزایش یافته و رسیدن به میادین داخلی،  یافته، دهه  توسعه

اختالفات و مسایل  نواعا( ۵.)اند آمده است، بودهه که در میادین خارجی به دست همانگون

های حقوق بشری  داخلی و کمپین اجتماعیهای  سیاسی، که شامل آنچه که از جنبش

بازان  شوند، که در آن شعبده ها می ی دادگاه روانه شکلی رو به رشداند به  برخاسته

ای که  به گونه  کنند، قابل فهم بیان می دشوار و غیرمتخصص قوانین، آنها را با ادبیاتی 

همزمان با . قابل دریافت خواهد بود ،تنها برای وکالیی که در این امر بسیار خبره هستند

ی خود مبنی بر تببین آنچه که ممنوع است  ی خود؛ از وظیفه ها نیز به نوبه این امر، دادگاه

اند، یعنی از یک کارکرد محدودکننده به  یافته چرخش ،به سوی اعالم آنچه باید انجام گیرد

( ۷.)کند ی کالسیک سیاست استفاده می اند که دقیقا از سویه گذار رسیده کارکردی قانون

دهد،  ی حکومت قانون بخش مهمی از دموکراسی را تشکیل می اگر زیستن به واسطه

این . کند ی را رو میی جدیدی از دموکراس ها نیز نسخه ی دادگاه ی کشور به وسیله اداره

 کند که به موجب آن؛ گذاری را وارونه می تبعیت ضروری دادگاه از قانون ،فرمانروایی
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در آن  و مدام آنرا تقویت نموده ،شود می گیای غیرنمایند اقتدار جمعی وابسته به موسسه 

 .ورزد سیاست می

ق دموکراتیک به جستن از منطسبقت   ی سرمایه، در کنار تسلط سیاست به واسطه: پنجم

دولت _ملتسازی فرسایش اقتدار  سازی سیاست، جهانی ی منطق نئولیبرال، قضایی واسطه

زدایی از غرب ضروری  موکراسینیز برای د مچون جداسازی قدرت مقتدر از دولته

دولت، همواره تخیلی در مسیر آرمان کامل بودن برتری، _اگر اقتدار ملت( ۶).نماید می

رفته،  به شمار می العمر، وافق، انحصار خشونت و پایداری مادامو قدرت مورد تقلمر

بسیار قوی و استوار نیز بوده است و روابط داخلی و خارجی بسیاری را از زمان آغاز 

 .آن تحت تاثیر خود قرار داده است

انحصار این رویکردهای در آمیخته توسط   حال در طول نیم قرن گذشته، با این

ها، منابع،  املیتی جریان سرمایه، مردم، ایدهتحت تاثیر رشد فر ها به شدت دولت_ملت

ها همزمان  این جریان. و روابط سیاسی و دینی قرار گرفته است کاالها، خشونت

  .شوند دولت متعهد می_اقتدار ملتبدینسان به  نوردند، را درمی کنند هایی  که طی میمرز

، وقتی گیرند زمام امور را بر عهده می کماکان ها علیرغم فرسایش اقتدارشان وقتی دولت

آمد  دو پی( مردمی و غیرمترقبه)  شوند ها جدا می ی اقتدار در دموکراسی از مفهوم دوگانه

یک فرم ضروری سیاسی را از دست از یک سو، دموکراسی . مهم به دنبال خواهد داشت

. افکنند ناری میعین اقتدار مردمی را به کها تظاهر به ت دهد و از سوی دیگر دولت می

با نگاه به نقطه نظر . های نئولیبرال آغاز گردیده است فرآیندی که هم اکنون در دولت

دار و  ی مشخص و محدود معنی منطقه حاکمیت مردمی تنها در یک _ راسینخست، دموک

ی اقتدار مردمی و دموکراسی  ی اقتدار در معادله این مقوله نشانه. قابل اجرا خواهد بود

به مفهوم ، جدا شده( چه مجازی و چه عینی)موکراسی که از قلمرو محدود اقتدار د. است

برای مردمی که باید بر خود حکمرانی کنند باید نهادی   :سیاسی بی معنی شده است

منظم و هماهنگ  ،اشتراکی و مشخص وجود داشته باشد که در قالب آن تقسیم قدرت مردم

ت این چنینی که تقسیم قدر، دولت_ی ملتبزرگالبته . شود و بر آن اعمال گردد

ی اجرای  به دشواری کشاند اما وقتی حتی صحنهرا  سازد دار می دموکراسی را معنی

ادی و اجتماعی فراملیتی هموار اقتص ،ت سیاسیاچنین اموری راه را برای مناسب

 .دهد دموکراسی انسجامش را از دست می ،سازد می

هایی سرکش، چه در  دا شده از اقتدار، تبدیل به دولتهای ج دولت  با نگاه به بند دوم،

ی ارجاع این اجرای عادی  نقطه. شوند داخلی و چه در مراودات خارجی می تادمراو

کس، با طرح بی رمق منافع برع. قدرت دولتی نه نمایندگی و نه محافظت از مردم است

همراه  ،ی پیچیده نهافتن به شأن قدرت، یک نقش دوگاهای قدیمی به جای دست ی رئالیست

رکنندگان شرایط اقتصادی جهانی کنندگان این شرایط و پایدا با فعاالنی به عنوان تسهیل
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فعلی در دولت قانونی شده مبدل مردم به سهامداران من  در این چارچوب،. سازند می

دون نظمی که ها و مدیران ضعیف یک نظم جهانی سرمایه ب شوند و به عنوان شرکت می

ها به  هیچ چیز جز پاسخ دولت .کنند ها را در برگیرد فعالیت می اقتدار دولتشی از خب

 .این مدعا نبود هواگ ۲۱۱۸بحران مالی و سقوط بازارها در پاییز 

زدایی  ها در راستای دموکراسی هادار ربع مهم دیگری از عمل دولتسرانجام، اوراق ب

ی  در جهان مدرن و جهانی شدهل غربی این امر با نگاه به عملکرد دو. شوند تلقی می

ها به منظور جلوگیری و از بین بردن  همراهی عملکرد دولت. نماید امروز رخ می

نوان نماد اقتدار تروریسم در اسراییل و هند و بریتانیا و آمریکا معموال به نادرستی به ع

ها از  ها در واقع نماد جدایی دولت شوند اما نجات سرمایه توسط دولت سیاسی تعبیر می

یی ی امور در قالب از دست رفتن اقتدار است که با جابجا قدرت غالب و پیگیری همه

( مانند آزادی، برابری و نقش قانون)های سیاسی لیبرالی  اهمیت از اصول و مبانی برنامه

ی کاهش اقتدار را در  شرایط امنیتی مسئله. گیرد سود و اثربخشی صورت می  ها، به هزینه

ده تا دستیابی به اطالعات و حقوق معلق شاز   زدایانه، ی دموکراسیها قالب سیاست

 .کند های اعالم نشده، مدیریت می های نژادی تا جنگ بندی و تبعیض طبقه

اید یک فرد باشند و باید به در مجموع، برای اینکه مردم بر خود فرمان برانند، ب

ملت _دولت فرسایش اقتدار .هایی که دموکراتیزه خواهند شد دسترسی داشته باشند قدرت

کند و نئولیبرالیسم تحت لوای سرمایه به عنوان یک قدرت  بخش اول را تضعیف می

ی  نمونه" ای که اکنون وجود دارد دموکراسی"اما اگر . کند دومی را نابود می ،جهانی

 ماند؟ ی وجودی دموکراسی باقی می ت ببینیم آیا اصال چیزی از فلسفهحقیری اس

دموکراسی کهن آتنی هشتاد الی نود درصد جمعیت بزرگساالن   دانیم، همه میهمانطور که 

و دیگرانی که شرایط  های دیگرزنان، بردگان، شهروندان کشور_  گرفت را نادیده می

های غربی نیز  ها در دموکراسی این نادیده گرفتن. کردند دشوار آن دوران را برآورده نمی

ایده و عملی که همواره  دموکراسی به عنوان. ا نیستدر حد افراط وجود دارد ولی استثن

سو دموکراسی را  ای غیرفعال که از یک ی پیرامونی غیردموکرات و الیه به واسطه

از لحاظ . پردازد بندی خود می رده و از سویی دیگر نیز علیه آن به صورتحمایت ک

ها، بومیان،  ه بردهچ_  اند ها از درونی مسدود برخوردار بوده تاریخی تمامی دموکراسی

های نژادی و مذهبی و حتی امروز شهروندان  زنان، فقرا، نژادهای خاص، اقلیت

ها را  ای هست که دموکراسی ر بیرونی و قانونیهمیشه ناظ _ غیرقانونی خارجی

ی شده بودند از که در ابتدا توسط اقوام کهن نامگذار« بربرها». کند بندی می صورت

در . های دیگری مطرح شدند شخصی دموکراسی بعدها به شکلهای  کمونیسم تا کلونی

ین ابنابر. سازد که آنها چنین هستند ها را قانع می دموکرات ،ی اسالمیزم زمان ما چهره

دهد  است که نشان می ،کراسی وجود داشتهشمولیت که همواره در قلب دمو یک ضد جهان
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دد؛ نشانی از دموکراسی سازی دموکراسی به حقیقت بدل گر شمول اگر رویای جهان

 .نخواهد داشت

_  اگر دموکراسی پیشامدرن و جمهوری را بر فرض حاکمیت مشترک در نظر بگیریم

 ی وعدهکزیت اصل برابری قرار بگیرند، و بنابراین بر مر _ حاکمیت مشترک برای همه

رگز خواهان برابری به دموکراسی مدرن ه. دموکراسی مدرن همواره آزادی بوده است

یا رفتار مساوی در برابر ( یک رأی = یک فرد)ی آن  ترین نوع ارائه در رسمی جز

رود و معموال نیز در عمل برآورده  ه یک ضرورت دموکراسی به شمار نمیک)قانون 

ی دشوار ژان ژاک روسو است که ما آزادی  در مقابل این نظریه. نبوده است( شود نمی

بخشیم و این امر برای درک  عی سیاسی میانیمان را به قدرت جمفردی خارج از حکمر

ای که  ای که در قلب برتری هنجاری آزادی شخصی. گیرد آزادی شخصیمان صورت می

ی است که ترین مجاز در واقع آزادی شخصی قوی. ست جای داردا دموکراسی مدعی آن

اند تو تنها دموکراسی می( ۸.)رود ی مردم معموال از یادها می در قالب حکومت به وسیله

ما را آزاد سازد زیرا تنها در این چارچوب است که ما صاحب قدرت حکمران بر ما 

 .شویم می

گذاری، نوعی میل انسانی و اگر میل نباشد؛  در مدرنیته، آزادی به عنوان خودقانون

زایش   در واقع،. همانطور که کانت، روسو و میل معتقد بودند، جوهر انسانیت است

ر کالبد مدرنیته است که دموکراسی را به عنوان تنها شکل مشروع ی آزاد پیشینی د سوژه

ایست که مشروعیت دموکراسی را  این صورت سوژه. شمارد سیاست مدرن غربی می

همزمان، بخش سفید، مستعمراتی . پندارد ناپذیر ساخت و کماکان نیز آن را چنین می خدشه

ی پی آمده از کلیت این ها ساختارها و استثنائات و خشونت، و مذکر این موضوع

بنابراین اسارت آشکار و . را مجاز شمرده و از آن فراتر رفته استمدرن  یتوجودم

کند که اگر رویای باشکوه  ای در بطن دموکراسی وجود ندارد و پیشنهاد می حتی ضروری

 .گرفت آزادسازی تمام مردم قرار بود عینی شود، صورت دموکراسی به خود نمی

 یعدم امکان آزاد

ی حکمرانی سیاسی به  گذاری به واسطه هنجاری دموکراسی مدرن، خودقانونفرض 

اقتدار سوژه مرتبط با اقتدار سیاست است که هر یک امنیت . اشتراک گذارده است

نی چه چیزی؟ تئوریزه گذاری چه چیزی؟ حکمرا اما قانون. کنند دیگری را فراهم می

ی  که با نقد ویرانگر سوژه (ا غیرسیاسیظاهر)های هنجاری  ای از قدرت کردن محدوده

اند که خصوصا در قالب  کنار یکدیگر آزادی را بنا نهاده در ،کانتی در آمیخته است

هایی باید حکومت  چه قدرت. اند ی متاخر بسیار پیچیده و زیرکانه پرداخته شده مدرنیته

مان متصل کنیم تا  اراده چه نیروهایی را باید به  کنند؟ چه قانونی را باید با هم وضع کنیم؟

گذاری خود به خودی داشته  عالم حکومت خود به خودی یا قانونبتوانیم متواضعانه ا
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در . ی عمده تقسیم کرده است هزد حوها را به چن ها دموکرات پاسخ به این پرسش  باشیم؟

با برای تصویب قانون همراه شان را در قلب ماجرا  ها نمایندگان برگزیده یک سو لیبرال

در . سازند های فردی و اهداف مستقر می های سخت در مورد تجاوز از فعالیت محدودیت

وجود باید به عنوان نخستین شرط مسایل وکنند که  ها تاکید می سویی دیگر، مارکسیست

مشارکت های رادیکال بر  دموکرات .آزادی انسان مالکیت و نظارت اشتراکی داشته باشند

خواهان خواستار حداقل شدن قدرت  ورزند در حالی که آزادی میمستقیم در سیاست تاکید 

 .سیاسی و نهادها هستند

ی پیشینی را برای قدردانی از سازوبرگ قدرت اجتماعی و  هنگامی که خودسری سوژه

مایل به یم، غیر ممکنست که ی ما؛ تسلیم کن کننده های در برگیرنده و هدایت طرح

 ی وعده ها برای برآوردن رایج به قوانین و نمایندهگرایش . باشیمبندی لیبرال  فرمول

باید به دنبال دانش و کنترل   در عوض،. گذاری ناکافیست دموکراسی مبنی بر خودقانون

رند و هنجارها را بر گی سوژه در نظر می نیروهای چندگانه باشیم که ما را به عنوان

 ،شویم وضع قانون مواجه میدادن یا حتی  هایی که با آنها در هنگام رای اساس انتخاب

_  شود و نه صرفا تسلط بر آن شناخته می قدرت که به عنوان ساخت جهان. کنند میتنظیم 

ها به شکلی  نیاز دارد که دموکرات_  به بیان بهتر تسلط بر تولید و سرکوب سوژه

 بررحمانه  ی بیاجتماعساده که ما و جهان ی  ایده. چندظرفیتی به سطوح آزادی دست یابند

که در پناه رای دادن بدست  ای گذاری قانونایم، خود اساس قدرت بینش و کنترل بنا شده

ها بر ما نیز  تعریف حاکمیت دموکرات تمام قدرت البته هنوز. کند آمده است را فدا می

کند بدون اینکه از  با ما را به سطح باالتر منتقل میاین تعریف تقری: پوچ است

بنابراین دموکراسی برای . شته باشیم و یا جهان را بشناسیمهایمان شناختی دا تجربه

پود قدرت رسوخ کند تا به آزادی و دار بودن باید بیش از همیشه به درون تار  معنی

هدفی دور از تواند به دست آید بلکه تنها  اسی هرگز نمیاز این زاویه دموکر. برسد

راسی را معتقدان به دموک ،تنی سیاسی ممتد و دموکراتیزه ساخ دسترس است، یک پروژه

راند اما  کند و بر آنها حکم می منظم می  سازد، کند که آنها را می وادار به تقسیم قدرتی می

 .انتهایی برایش متصور نیستند

های دموکراتیک همانقدر برای تشکیالت لیبرالی  ر بنا نهادن سوژهنیروی سرمایه د

حاکمیت . ها ها و دریدایی ون برای فوکوییدرتی عالوه بر قاناشکال قدردسرساز است که 

 ی سیاست مهار یزی باشد که اگر اقتصاد به وسیلهتواند به معنی آن چ دموکرات می

تر از فرمانروایی بر یک  تواند جالب یچه چیزی م. آن چیره خواهد شد گسیخته باشد بر

اکولوژیک  سیاسی، فرهنگی و اقتصاد جهانی کاپیتالیستی و تشکیل یک زیست اجتماعی،

 ای باشد؟ سیاسی دموکراتیک یا هر نقش سیاسیبه منظور ایجاد یک حکمرانی 
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جدا از   کنیم، سازی امروز را بررسی می های بازدموکراتیزه در مجموع، هنگامی که سویه

. های بهنجار اقتصادی باید لحاظ گردند ای از قدرت قدرت دولت هم سرمایه و هم مجموعه

. دهد تی آزمایش مناسبی در مورد دموکراتیزه کردن نشان نمیتاریخ هیچ موفقیت و ح

بسته به برداشتن بنابراین باور مداوم در دموکراسی سیاسی به عنوان فهم آزادی انسانی وا

هایی که به دروغ به عدم  قدرت. های ایمن نسبت به دموکراتیزگی است نگاهمان از قدرت

دموکراسی فعلی به آن  ی نظریه وابستگی و اولویت سیاست بر آنچه که تاریخ و

در آوردن در مقابل این باور مستلزم اندیشیدن و به عمل ( ۱۱.)معتقدند ،اند وابسته

آنها را   ست که دموکراسی هرگزاهایی  گرایانه و دقیق به قدرت دموکراسی با توجهی واقع

 ی لهحودر ( ۱۱.)نشناخته، تئوریزه نکرده، به آنها ارجاع نداده و مطیع خود نساخته است

ی دموکراسی به آسانی قابل تصور  تری از انحصار لیبرالیسم بر واژه دوم، گسست عیان

 .نیست

 خواهند آزاد باشند؟ ها می آیا انسان  خواهند؟ ها آزادی می آیا انسان

ترین آنها نیز  شاید جدی  که به نقش عمومی باور دارند، آخرین چالش معاصر برای آنان

وابسته به این فرض  ،ایم فرض دموکراسی به عنوان یک کاال قبال گفته همانطور که. باشد

 ،ها خواهان این هستند که خودقانونگذار باشند و حکمرانی توسط توده است که انسان

اما امروز، آنچه  .خواهد داشتبر خطر قدرت متمرکز و بی حد و حصر را از میان 

ی  دهد همانست که به گفته را میی بیان آن  شواهد تاریخی یا فلسفی به ما اجازه

ی  های قرن پیشین عبارتند از وسوسه تمام نشانه .«آزادی به جای نان؟»فسکی وداستای

 های برآمده از جغرافیای انسانی بی حد های انضباطی و ناامنی بازار و هنجارهای قدرت

مصرف، تطبیق، اشرافیت و نبرد   ها به گسترش اخالق، اکثریت غربی. و مرز

 .توان دیکته کرد که چه باشند، چه بیاندیشند و چه بکنند به آنها به سادگی می. اند اختهپرد

این همان آینده ای بود که در ابتدا توسط مارکوزه در اواسط قرن پیش به تصویر کشیده 

و اگر انسانها نخواهند مسئولیت آزادی را برعهده بگیرند و به منظور چنین . شده بود

دیده باشند، چه معنایی برای سازمان سیاسی ای که چنین چینشی را آزادی ای آموزش ن

تر به چشم  اما امروز خطری آشکارتر و نگران کنندهمدنظر قرار میدهد خواهد داشت؟ 

ها با عصبیت و ترس در یک  وقتی نئودموکرات. فاشیسم توسط خود مردم  :خورد می

شان خود را  حامی به طبقاتتوجه بی  ،ی جهانی انداز بی افق و سرکوب کننده چشم

باشند، چه رسد به  انتظار انتخاب شدن داشتهتوانند  چگونه می زنند؛ دموکرات جا می

آن هم برای دیگران بروند؟ از یک سو، ما با مشکل    اینکه به دنبال آزادی و برابری،

با مردمی مواجه هستیم که آرزوی آزادی دموکراتیک را ندارند و از سوی دیگر 

های  ها، رژیم ها، امپراتوری تئوکراسی خواهند و را نمی« مردم آزاد»هایی که  اسیدموکر

های  بندی بومی مملو از ترس و ترور جوامع فیلتر شده؛ شهروندی براساس بومیت، صف
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هایی که سعی در حل مشکالت اجتماعی با فرآیندها و  تهاجمی نئولیبرال یا تکنوکراسی

در نظر گرفتن هر دو . آورند رند را بر سر قدرت میگر دموکراتیک دا نهادهای حیله

امکان، مشکل مردمی است که به جای یک مسیر طوالنی در برابر یک خشنودی گذرا 

به جای فداکاری به حفظ منافع شخصی خود یا نفرتشان از کامیابی . اند قرار گرفته

 .پردازند اشتراکی می

ستود که تعهد  ی جمعی را چنان میسد به سوی زندگروسو عمیقا سختی هدایت مردم فا

های زیادی برای فهمیدن منظور  راه. نماید ه دموکراسی معموال کمرنگ جلوه میخود او ب

ی آنها در آزادسازی سوژه به  وجود دارد اما همه "مجبورکردن کسی به آزادی"وی از 

ر کنیم سخت است که تصو حال امروز با این. منظور فهمیدن تعهد او همگرا خواهند بود

ها را وادار به حکمرانی بر خود یا اعتراض کردن به  تواند انسان چه چیز می

 .، کنداند ی آنها سرکوب شده که به وسیله هایی حکومت

 ها امکان

های چپ به سوی دموکراسی و  ی معاصر، کشاکش همپوشانی ضعیف قانون با دورهآیا 

؟ یا ی جدید را افزایش خواهد دادنیازمندی به خالقیت چپ به منظور ایجاد یک فرم سیاس

ی مهم که همواره از مادی  به جای آن بیشتر به سمت دموکراسی به عنوان یک مسئله

مانند آزادی، )کنند؟ آیا بهتر است که اعالم کنیم دموکراسی  شدن دور است مراجعه می

ای  هرگز قابل تشخیص نبوده است و تنها به عنوان رویارویی( برابری، صلح و شادمانی

ضروری با رویکرد اشتراکی است که ارائه گردیده است؟ یا شاید دموکراسی همچون 

تواند در اعتراض و خصوصا امروز به شکل دولت مقاومت عینی  بخشی تنها می آزادی

 .گردد

ست ا حال آنچه به آن اطمینان دارم این با این. من در این نقطه کامال فاقد قطعیت هستم

ی شرایط برای  کننده های ویران ادن آنچه که نگاهمان را از قدرتدکه اکنون زمان شعار 

ی  دهنده توسعه»ی چپ تا فعاالن  های فالسفه ستایش. گیرد نیست دموکراسی می

دموکراسی » ،«گیری دموکراسی بازپس» ،«دموکراسی دموکراتیزه» ،«دموکراسی

شود تا جایی  می «...دموکراسی در راه»هایی که روی  اریگذ یا سرمایه« تجمیعی

ما نیازمند . های موجود سر سازش داشته باشند اثربخش خواهند بود که با قدرت

تقسیم قدرت دموکراتیک را شامل های حقیقی  عمقی و واقعی از آنچه که آستانه آزادسازی

اینکه هنوز به دموکراسی باور داریم و چرایی آن یک بحث قابل دوام . هستیم ،شوند می

، تواند موثر باشد یا هنوز یک آلترناتیو مشخص که میو اینکه آ است ۲۱برای قرن 

هایی دارند که باید بین ما  که دسترسی به قدرت آیا مردمی هستند ؟استکماکان موثر 

ه شان وعده داد موکراسی به مردم به مثابه خواستهد ی آیا آزادی به واسطه  تقسیم گردد؟

چه نوع شرایط یا مرزهایی   جهان ارائه دهد؟تواند خوبی را به  شده است؟ آیا آزادی می
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دموکراسی محقق خواهد  برای تحقق دموکراسی الزمند و در صورت عدم وجود آنها آیا

: ترین سوال هنوز برجاست ها برسیم سخت به جوابی برای این سوال توانستیم شد؟ اگر می

ها  باشد، تودهتز خود  ت چیزی بیش از شرحی بر مشروعیت آنتیاگر دموکراسی قرار اس

 ای اشتراکی دست یابند؟ قدرت را شناخته و به آن به گونه توانند چگونه می

 :ها نوشتاپ

گیزانید که احساساتی را بران: آورد که مهم، پاتریک روفینی به یادمان میبرندهای _ ۱

و چنین  .ام .همانگونه که نایک و ب. ها و خواص کاالها ندارند هیچ ارتباطی با ویژگی

 .نند و همانگونه که اوباما در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا به آن دست زدک می

www.patrickruffini.com 

نیست « شرکت دموکراسی»ولین به نام . ی شلدون اس تر از نوشته هیچ اثری کامل_ ۲

 (۲۱۱۸انتشارات دانشگاه پرینستون، سال )

یق و منطق نئولیبرال، به این اثر عم زدایی دموکراسیتر اثرات  برای بررسی مفصل_ ۹

لیسم و نئومحافظه کاری، با نئولیبرا: های جدید سیاست عادت :از من مراجعه کنید

 .ای از لوران ژان پیر مقدمه

گفتارهای  از میشل فوکو در مجموعه درس «جامعه باید مدافعه گردد»ی  به مقاله_ ۱

 .کولژ دو فرانس مراجعه کنید

ها  ست که برای بردن دادگاها ی قابل فهم فعالینی ی خود نسخه این گسترش به نوبه_ ۵

ی پیامد غیرعمدی موفقیتشان  اگر دموکراسی برای آنها به منزلهحتی  ،کنند جاسوسی می

 .باشد

کند  حفظ می  و سیاست را محدود کرده،  گیرد کل میقانون چگونه ش: طمع قانون" به_ ۷

 .کنید از گوردون سیلورستاین مراجعه" کشد و می

 .از من مراجعه کنید" اقتدار متخلخل، دموکراسی محصور"به کتاب _ ۶

ی زیبایش با  های لفاظانه کوشد تا در حیله واقع این فرضیست که حتی هابز می در_ ۸

ی  شود که ما را به منزله ی آن موفق می یابد و به وسیله نویسندگان و مقامات به آن دست

 .گیرد نشان دهد را در برمی گرایی دولت که ما خالقان مطلق

او با مخالفت با این . کند بندی می ن این موضوع را کمی متفاوت فرمولشلدون ولی_ ۳

کند ابرازات اپیزودیک  معرفی می« دموکراسی فراری»مقوله که تنها آنچه که به عنوان 
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شرکت »و  «سیاست و دیدگاه» بخش آخر. هایی با عناوین بر حق است و ممکن انسان

 .را ببینید« وکراسیدم

دریدا و »به همین قلم، « های مقتدر درنگ»تر این موضوع  برای بررسی کامل_ ۱۱

را « اقتدار؛ سرمایه و الهیات  شدگان، بازگشت سرکوب»از دورهام و « زمان سیاسی

 .بنگرید

ان بازآرایی مارکسیستی و بررسی آنها بر امکی پسا تر فالسفه برای بررسی کامل_ ۱۱

 .را بنگرید« شدگان بازگشت سرکوب»ی دموکراتیک سیاسی  به یک محدودهاقتصاد 

 .انسان تک ساحتی  هربرت مارکوزه،_ ۱۲
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 دائمیرسوایی 

 سعید ل بننیاد

 درنا مشیر: ترجمه

 

 ها تئاتر سایه

های بعد از جنگ جهانی دوم، فاش شدن وسعت گوالگ  پایان خیز بلند توسعه در سال

از سری : لیبرالینئو ارتجاعس انقالب ایران و شروع سپ ،کامبوج تجراح ،شوروی

قهرمانان . جهانی آغاز شدند ی صحنهدر  ۱۳۶۱ ی که در اواسط دههتغییراتی بودند 

از  کم کم_ ملی  سازیآزاد علیهم سیکمونیسم، امپریال علیهداری  سرمایه _جنگ سرد 

دموکراسی و توتالیتاریسم با بوق و کرنا بین  جدید قرن نبردا ناپدید شدند و هروی بیلبورد

بود، چرا که با  ویشتر شبیه به بازگرداندن سلطنت فرانسواقعا این بی. جار زده شد

نمای  نخ یردا ،دموکراسی به ظهور یک ترمیدور تمام نشدنی ی استفاده از واژه

فی خود به بد گمانی مخ ظفرمندهای  لیبرال، مثل االنبا این حال . مشروعیت پوشاندند
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 ،شبح حاکمیت مردمی که در زیر سطح آرام فرمالیسم دموکراتیک در تکاپو بودبه نسبت 

من منطق عقالنی برای نهادهای دموکراتیک : "نوشت ۱۸۵۹توکویل در سال  .چسبیدند

ت را عازاده هستم، به این معنا که جم طور غریزی یک اشراف را قبول دارم، اما به

ورزم و به حقوق  از صمیم قلب به آزادی عشق می من. دارم ترس آندانم و از  میخوار 

شدید به نظم و  ی ها و عالقه ترس از توده ۱."گذارم، ولی نه به دموکراسی احترام می

که برای آن اصطالح دموکراسی در  ی واقعی ایدئولوژی لیبرال هستندها پایه ،قانون

 .و رقابت سالم آن نیستمجموع چیزی غیر از نقابی نمایشی برای استبداد بازار 

در  _ دموکراسی و توتالیتاریسم_  انتزاع ، دوی قرن اخیرها تئاتر سایه بنابر این، در

هر  این سرکوب تضادهای فعال پشت هیبتبهای  و، جدال با یکدیگر فرض شده بودند

د، باش در میان یشباهت هر" کرد که می تاکید تر، کمی محتاط هانا آرنت. یک از آنها بود

های  ستاره"استالین را هیتلر و  به خوبی تروتسکی." اسی و حیاتی هستندها اس فاوتت

به مثابه شکلی از جامعه را ( سیونااتاتیز) سازی و دولتی کرد میتوصیف " قلودو

جامعه من »: توانست این باشد کرد که شعار آن می توتالیتاریسم بوروکراتیک درک می

سیاست  دیگر هااجتماعی و تاریخی که بدون آن های هرگز از تفاوت ولی او. «هستم

 .غافل نشد ،پذیر نیست امکانانضمامی 

ی یکی از طنزهایی که تاریخی پر تجمل دارد دموکراسی به ظاهر بر همزاد  به واسطه

های عمومی  گوهری آزادی شرایطی که توانسته بود هم حتا وقتی ؛شریر خود پیروز گشت

ی سی  دهه»طی  .گذاشته بود دهد، رو به زواله گذاری آزاد را جلو و سرمایه

اقتصاد »های اردولیبراِل دموکراسی پارلمانی و  رسید وصلت ، به نظر می«شکوهمند

دهند، و در ضمن  را می پیشرفتی نامحدودو  کامیابای  آینده ی وعده، «اجتماعی بازار

ولی بعد از  .کند زند، دفع می پرسه می در جهان ۱۸۱۸که از را شبحی  خطر بازگشت

های آنچه را که  ی پس از جنگ دگرگون شد و پایه خیز توسعه، ۱۳۶۱ _۱۳۶۹بحران 

سست ، ندخواند می"( رفاه"یا )لت اجتماعی و دو (یا کینزی)برخی آن را توافق فوردیست 

 .کرد

کراسی، دال شناور دمو ناموجود" واقعی"وسیالیسم با شکست استبداد بوروکراتیک و س

در . رقابت سالم ، بازار آزاد وفاتح ی ایاالت متحده ؛ظفرمندی غرب مترادفی شد برا

بی سابقه  ای هجمهو حقوق اجتماعی و  ها به همبستگی مند ی قانونیورشهمان زمان، 

بدین . عمومی شدی  عرصه ی موجب آب رفتن بی وقفه، جهانبرای خصوصی کردن 

هراس از آن . شد ود، تائید میابراز شده بهانا آرنت توسط  ی که پیش از آنساره ترتیب

آن را مدیریت بی روح  که سیاست در معنای تکثر متعارض از جهان محو شود و جای

 .ها بگیرد امور هستی

 های خوب بازگشت چوپان
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نفرتی جار زده شده بود، خیلی زود  ای به طور گسترده پیروزی دموکراسی که همه جا

در . مانند آنچه نزد توکویل شاهد بودیم بی پرده را بر ضد این دموکراسی آشکار کرد،

 ی این همچنین بیان کننده: نبود ها و گردش آزاد سرمایه تنها تجارت آزاددموکراسی نتیجه 

 تنکلکرویآلن فبار دیگر، از امثال  یک. مختل شده نیز بود ی انهخواه برابری یک اصل

(Alain Finkielkraut) ر میلن ژان کلود و(Jean- Claude Milner ) و دیگران

عدم تعادل، ازدیاد و از  دلواپسشنیدیم که  محدود را ی حلقهی یک  یانهگرا نخبه گفتارهای

 .هستند[ گله]حد گذشتن شمارگان 

الهی  ابزادگی انتخ های تبارشناختی و نجیب مراتب ی رجزخوانی سلسله بار دیگر شنونده

ار دیگر از ستایش حکمت ب .علیه برابری شهروندی موجود در یک قلمرو مشترک بودیم

شاهد . شنیدیم "دموکراسی ی های جنایتکارانه گرایش"و  ها با ناهنجاری متعادل در تضاد

نه به نام دیگر آموزشی،  نظماخالقی و  نظمخانوادگی،  نظمحافظان تمام برخاستن 

 .بودیم" ظمن بر اساسپیشرفت "و (  پوزیتیویست) گرا اثبات دموکراسی که به نام جمهوری

ناپذیر  بر این دلهره فایق آیند که دموکراسی نام»به یک باره گرد هم آمدند تا حافظانی که 

ی سرکش نسبت به دولت خوب و مطابق با امر بد بلکه خود اصل سیاست  نه شکل جامعه

ی بی بنیادی خودش برقرار  باشد، اصلی که سیاست را با بنیاد نهادن دولت خوب بر پایه

 ۱.«خواهد کرد

 ی در لوموند، بیانیه ۱۳۳۸سپتامبر  ۱در " خواه های جمهوری دموکرات" مقدس تحادااین 

آخر وحشت . منتشر کردند" موحشت نداشته باشیدیگر "آوری تحت عنوان ترسناک  شگفت

زیاده از حد که  "های اجتماعی گروه"و " تشکیالتی کنش"؟ از چیزی و چه کسی از چه

 .جلوگیری کنند_ کدام قانون؟ _ از اعمال قانون  تا "تندمشتاق به اظهار خشم خود هس"

خود از شبح اجتماعی؛ یکصدا خواه برای از بین بردن ترس  های جمهوری این دموکرات

های واالتبار، صالح و  قدرت" دست به دامانآنها . ندادد" رعایت اصول کهنه" فراخوان به

های  کمرنگ شدن شمایلو " ی ارزش باخته خانواده"آنها برای . شدند می" فرماندار

ی  سرگیجهنفرت آنها از دموکراسی،  .خوردند افسوس می "ستوان"یا  "پدر"ی  مابانه قیم

کرد و این اضطراب که یک  ایشان را در برابر مشروعیت مشکوک هر قدرتی فاش می

 .ساخت حق جدید همواره در تضاد با حق موجود قرار گیرد را بر مال می

 اریباز دموکراسی در اختالل

که  استنوبت قهرمانان دموکراسی بازار از این پس  ،خواهان با فضیلت بعد از جمهوری

د، که از عالئم هد میدموکراتیک را تشخیص  مرض والون پیر روزان. کنند گرانیابراز ن

 و" از بین رفتن مرکزیت قدرت اداری" ،"کارکرد انتخابات هتک حرمت: "آن

در مجموع چیزی جز پیروزی دموکراسی  .ستا "تیدول شاغلم زدایی از جایگاه ارزش"

باریکی  مرز پیش از این هرگز چنین» :توانست باشد یک مقدمه برای اضمحالل آن نمی
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خارج شدن آن از ریل وجود  شرایطو  تیکدموکرا آرمانمثبت  ی اشکال توسعهبین 

یی تنها ازد سیاست و یضدسیاس امر به سمت" های خطرناک انحراف"مقابله با  ۵.«نداشت

 .پذیر است امکان" دموکراسیسیاسی  وجه مشخصنتاکید بر "با 

، ها فالکتر و بیشتر از اجتماعات جامعه بیشت"که  ی این امر با مشاهدهوالون  روزان

 ی بر اهمیت فزاینده ،"تشکیل شده است ها تاریخمیان یی ستاراو هم ها ، موقعیتها ندیهمان

محو  ها نامه از واژهاجتماعی  اتها طبق ین سرشماریا در. پافشاری کرد قربانیو  ترحم

 ی نتیجهنه ناپذیر بود و  شناختی برگشت جامعه تقدیریک ، حذف آنهاشود، مانند اینکه  می

. بر روی امر اجتماعی (فردگرایی رقابتی تقنینیایدئولوژیک و  ارتقای)سیاسی  یک کار

در های بدون کیفیت  برای انسانیک دموکراسی بدون کیفیت از این رو معمای حل نشدنی 

یک  ه باید کرد تاچ: تبدین شرح اس کند، مطرح میآن را والون  نشرایطی که روزا

های انتظار وضعیت  فرو ریختن افقباشد؟ نبدون سیاست  یسیاست ،سیاست بدون طبقات

تنها به  و این شود میعقل استراتژیک  مثابهنابودی سیاست به  زمان موجب هم، موجود

در والون  پس جای تعجب ندارد که روزان. است یتیابزاری و مدیر عقلیگانه  نفع

به " مقامات مستقل"های انتخابی و تکثیر  های انتصابی به جای مسئولیت افزایش مسئولیت

 .گردد گیری می هایی برای حفاظت از مشروعیت رای گاه دنبال تکیه

 "دموکراسی واقعی"شبح 

ی تعارف مختلف و اغلب متضادی از این واژه  ارائه ر به، منجدال دموکراسی عدم تعین

: اشاره کرد آرون ریمونتوان به تعریف حداقلی و پراگماتیک  که از آن جمله می .شود می

 است، که "قدرت به قصد اعمالآمیز  رقابت مسالمت دهی سازمان"به مثابه دموکراسی 

رقابت ناسالم "ه بدون آنها هایی ک آزادی، گیرد فرض می را پیش" سیاسی های آزادی"

اسی قانون اس ی از بین رفته ی معاهده آنکهها پیش از  بینیم که مدت در اینجا می ۷."است

مفهومی مشترک برای بازی  "رقابت سالم"ها بیندازد،  اروپا این اصطالح را سر زبان

ه کسی چ :افزاید می فوروکلود لدر این میان . دموکراتیک پارلمانی و بازار آزاد بود

عین آن که خود را از آن داری است در  سرمایه در پیوند بای کراسدمو"کند که  تکذیب می

در چه دموکراسی  این است که مشخص کنیم تمام مشکل. البته، هیچ کس ؟"کند میمتمایز 

ریزاسیون ظهور تابعیت ارضی، سکوال)داری پیوند دارد،  با سرمایهتاریخی  های زمینه

چه  درو  (ها به مردم و از سوژهحاکمیت الهی به حاکمیت مردم  ر ازگذقدرت و قانون، 

 .نوردد مرزهای آن را درمیو  کند ، آن را نقد میمتمایز است آناز  هایی زمینه

پردازد،  این مسئله میحل به و دولت هگل  حق ی فلسفه در نقد ۱۸۱۹ از سالمارکس 

او  (Kreuznach)کرویزناخ  ی در دستنوشته .نقدی که اغلب دچار بدفهمی شده است

هم  بهدر مورد دموکراسی ای  اندیشهو  یسیاسامر درمورد  یا رسد اندیشه به نظر می"

"( دولت دموکراتیک)"دولت  در حالی که توکویل دموکراسی را به ۶."ندا خوردهگره 
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در ": کند تاکید میکند تا به طور بهتر آن را از انقالب جدا کند، مارکس جوان  وصل می

 بهنگامو ناخیلی زود بدین ترتیب  ".رود از بین می دموکراسی واقعی، دولت سیاسی

" دموکراسی واقعی"در  ولی این گفته که. شود میدولت پدیدار  موضوع الغا یا امحای

دارد و  امر اجتماعی از امر سیاسی ی دولت سیاسی ناپدید خواهد شد نه داللت بر تجزیه

هیچ کدام از در دموکراسی : "در شکل حامل امر کلیسی سیا ی گوهر لحظهنه داللت بر 

 از ای فقط لحظههر کدام   واقعدر  :گیرند نمی ،دندار ارجاع های را که به آنایمعن لحظات

ها  میانجی هنر استراتژیک جا به مثابهسیاست در این و ."ستنده( مردم ی توده) سکل دمو

 .شود آشکار می

 ه سودب که خیلی زود پندارهایی موقتی نبودندمارکس این شهودهای دوران جوانی 

هرگز به " دموکراسی واقعی. "کنار گذاشته شوندتعارضی بین سلطه و بردگی  ی رابطه

گوید، دموکراسی  می (Miguel Abensour)نسوراباَ میگل  .طور کامل فراموش نشد

ی ن جوانمتو ریسمانی یابد و مانند وم میدات" وجهی پنهان و نهفته"به عنوان واقعی 

 .دهد میگوتا پیوند  ی کمون پاریس و نقد برنامهی  آثار او دربارهرا به  مارکس

 ؟دموکراسیتناوب ، بودن سیاست نادر

این جای . عریان شدند لیبرالسازی  جهانی گواه، با ادعای دموکراتیکتضاد و ابهام 

موفقیت مانی، پارلناتوانی  ، و نقد کارل اشمیت ازکیتتعجب ندارد که نقد وهم دموکرا

دیروز ا ت ی هبشردوستانگرایی  اخالقاز  گیری نها شروع به انتقامو آ کسب کنند بسیاری

رسد گاهی  میبه نظر  دارند که یاشتراک زیاد طاهای رادیکال، نقاین نقد. ۸کردند زپیرو

 .کنند ی را دنبال میتضادم حتیآنها اهداف متفاوت و  لیو .شوند با هم اشتباه گرفته می

 اوشود که  به این منجر میاصل اکثریت، و " جباریت اعداد"لن بدیو از آد افالطونی نق

 ژاک رانسیرنزد . قرار دهد" ی بدون حقیقت تکثر نظرها مواجهه"را در تضاد با سیاست 

فهم علوم سیاسی از  در تضاد بابه عنوان یک جنبش دائما در حال گسترش  دموکراسی

در این ایده با هم هر دو  درس به نظر می. گیرد قرار می ژیمبه مثابه نهاد یا ر دموکراسی

ی تاریخ و پلیس،  که سیاست، در قامت یک استثنای رخدادی و نه در حوزه اشتراک دارند

مقدار زیادی از آن وجود ": گوید رانسیر در مورد سیاست می .امری نادر و متناوب است

ن را عامل نقد به انتخابات دارند و آهر دو یک  ."است موقتیهمیشه محلی و "و  "ندارد

که ما در آن  جانبه همهعصر ارزیابی این در  .دانند می ی آنآمارشکل مردم به  قلیلت

ها عدد زور تنکه  ،گیری باشد باید قابل شمارش و اندازههمه چیز که کنیم،  زندگی می

 ولی آیا. ندالزم هانقد ، اینشود قلمداد میبا حقیقت  برابراکثریث ارزش که  قانونی دارد،

 هستند؟نیز کافی 

 شاه فیلسوف
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احترام  به خودی خود همگانی گیری رایهیچ وجه به به  که مند به شما بگویم بای"

گیری همگانی فارغ از نتایج آن  چرا باید به رای. تاثیر آن داردبستگی به  بلکه ؛گذارم نمی

آن است که  آوریادمشخصا گیری،  اعداد و رای قانون باآلن بدیو  ستیز ۳"احترام گذاشت؟

 میثاق ی اما او چیزی درباره. حقیقت و عدالت باشد گواهتواند  اکثریت عددی هرگز نمی

و جبر و زور خالص  بهوید، که بدون آن قانون گ اجتماعی و فرمالیسم حقوقی نمی

 .یابد تقلیل می به خودکامگی هر کس پلورالیسم

با  و صرف و محضداری  دموکراسی با سرمایه نیهما اینتکی بر نقد رادیکال بدیو، م

ر اگ»: ارزش است همارز و  همچیز  مهه ارزی بازاری است که بر حسب آن هم

ر را در باین نمایندگی  اشکالاست که  عامیسیستم  ی نمایندهدموکراسی نمایندگی است، 

ی نمایندگی تنها به معناهای انتخاباتی  دموکراسینمایندگی در به عبارت دیگر، . دارد

است که فسادی  این .نام گرفته است" اقتصاد بازار"داری است که امروز  توافقی سرمایه

به یک دیکتاتوری مارکس  و بی دلیل نیست کهوجود دارد، در این اصل دموکراسی 

آن را دیکتاتوری گیرد، و  ای قرار می در تضاد با چنین دموکراسیکه اندیشید  انتقالی می

ی که در دیالکتیک نیرنگاست ولی  همگینیس ی کلمه" دیکتاتوری. "دینام پرولتاریا می

برای مارکس دیکتاتوری  ۱۱.«کند بین نمایندگی و فساد وجود دارد را نمایان میموجود 

لنین نیز ترکیبی متناقض " دیکتاتوری دموکراتیک" عبارتعکوس دموکراسی نبود، و م

 .نبود

چنان چه گویا در . شود از مشاهده ناشی می، تاریخی های فصلی  زنجیره بدیونزد 

گر است،  متکی به وفاداری به یک رخداد گشایشکه گسترش و پایان هر فصل، 

 .ها و تصمیمات بازیگران اهمیت چندانی نداشته است گیری جهت

، (گویند ه اشتباها به آن توتالیتاریسم میک)حزب واحد نبود  استبداد ،راسیدشمن دموک»

 ی مسئلهتنها . داد پایان میتی ی کمونیس ایده به یک فصل اولاین استبداد  مگر تا آنجا که

تروریسم که آن را از طرقی غیر از ، استدوم این ایده  فصل گشودنواقعی 

تعریفی جدید در مجموع به طور خالصه،  .گرداندر برخورد منافع چیره ب ،بوروکراتیک

 .«استنامیده شده  پرولتاریا "دیکتاتوری"آنچه که از جدید ی و عمل

ه وجود ندارد، این گذشت های ی فصل ربارهد ، تاریخی و اجتماعیانتقادی تاملیوقتی 

در آینده رجوع  یتواند ما را به آزمایش ایی نخواهد رسید و تنها میبه ج نامتعینتازگی 

ولی " باط انجام نخواهد شدضهیچ چیز بدون ان"د که هر چند این حالتی خواهد ش. دهد

سوم کمونیسم  ی مرحله ین مقاله، بدیو بههمدر  ۱۱".چیره شدباط نظامی ضمدل انبر  باید"

های  نفی خودمداری یالیستی،سوس تفکیکپایان بر  متمرکز"یی  مرحلهپردازد،  یم

باط غیر ضاین ان". غیر نظامی باطضو پیشنهاد یک ان هویت انگیختار، نقد محور مطالبه

 که به صورتی یتوافقدر غیاب . معلوم نیست تکیه کند؟بر چه چیز نظامی باید 



 

41 

تنها احتماال این انضباط ، باشدبه دست آمده ی مشترک  با هدف انجام پروژهدموکراتیک 

 .باشدمتکی آنها  یقتحق گفتار فلسفی و دانشبی یا یک یک ایمان مذه رتواند ب می

ضربه از  با تا ایستد تناقض مضمون دموکراتیک نمی بطن برخالف مارکس، بدیو در

این نکته »: کند از این مضمون گسست میصاف و ساده  وا. درون آن را از هم بپاشد

 عاصرریزم ماو پارلمانتدموکراتیک  ی کمونیستی اصال با فرضیه ی فرضیه :است اساسی

 دیگر رخدادهاییو  ی دیگرتاریخ ی کمونیستی فرضیه. ردمطابقت ندا ،انجامد که به آن می

و از طریق  کند آفرینشگر جلوه میآن چیزی که مهم و اهیت م .شود را شامل می

نگاری بورژوا دموکراتیک  تاریخکه با آن چه شود،  ی کمونیستی توضیح داده می فرضیه

از هرگونه ... که مارکس  دقیقا به همین دلیل است. فرق دارد ،کند گزینش می

کمون پاریس بر این های  گیرد و با توجه به درس ورزی دموکراتیک فاصله می سیاست

سزاوار تخریب  ،ی، هر چقدر هم دموکراتیک باشددولت بورژوای کند که امر تاکید می

شرایط خالی، آغازی مطلق در  ی ولی بعد از تخریب چه؟  لوح سپید، صفحه ۱۲«.است

امر و تاریخ، عمل و فرایند،  رخداد ی مجموعه انقالبگویا که  چنان ؟محض رخدادی

آغاز  از میانهما همیشه انگار که  چنان. بافت میهم ن دررا  طعپیوسته و امر منق

البته _ یسم استئاستالینیسم و مائو ماند میکه توسط بدیو بی جواب باقی سوالی . کردیم نمی

به درستی " :نویسد زی خود میسارکوضد  ی او در جزوه. _بدون یکسان پنداشتن این دو

های سیاسی کارگری و مردمی بی نهایت  انباید گفت که در زمان استالین، وضع سازم

حتی قابل مقایسه با امروز . ا این حد متکبر نبودداری ت و سرمایه بهتر از امروز بود

اگر بحثی در این نباشد که قصد تحریک داشت،  بی شک بدیو با این فرمول". نبود

 ساده ی دهمشاهاین با بودند  رت قوی"  در زمان استالین"کارگری  احزاب و سندیکاهای

 تر یا از همه مهم توان گفت که این امر به یمن استالین بوده است یا برخالف میل او نمی

بدیو در . و همچنان دارد داشته رهایی های ی برای جنبشیاه سیاست او چه هزینه اینکه

الهم را به احترام استالین بر من تنها دلیلی که ک: "تر است محتاط اسیوناش با لیبر مصاحبه

میزان احترام هم ن ای". انداخت میها دار دارم این است که او ترس را به جان سرمایه یم

ترساند، یا چیز دیگری، همچون  میداران را  آیا این استالین بود که سرمایه. است زیادی

، و نتالوا، یا شبه نظامیان کارگر آستوریاس و ک۱۳۹۱ ی کارگری دههبزرگ مبارزات 

موارد، نه تنها  برخیدر  ؟ها در مجموع ترس از تودهو  دمی،مر ی یا تظاهرات جبهه

در  ۱۳۹۶می  در وقایع، بلکه نینداختداران  سرمایهچنین ترسی را به جان استالین 

 انمبارز، تقسیم بزرگ در یالتا و یا خلع سالح کردن آلمان و شورویون، پیمان سلبار

 ۱۹.رسان آنها نیز بود یاری یونانی

کشاورزی و  توان نمی": شود م در یک سوال از متد آن خالصه میستالینیسانتقاد بدیو از ا

منفعل خشونت دولتی  بارا جامعه توان  نمی واداره کرد نظامی  های روش ابرا صنعت 
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است، که به آن  یحزبدهی  سازمان انتخابد اتهام قرار گیرد چیزی که باید مور .کرد

سرخورده  یها روکمونیستوانقد سطحی  اب اوبنابر این ." توان گفت حزب هم می _شکل 

، تراژدی تاریخی امر نوینبررسی و سنجش  با شانه خالی کردن از، که شود همراه می

بنابراین آیا چشم پوشی  .انداختند دهی سازمان یک روشبه گردن شکل حزبی  و  قرن را

ضد انقالب یک  رویدادی به مهمیکه انگار کافی است؟ " رم حزبیف"کردن از 

های  پرسش ،را در بر داشته است ها مرده و دیپورت شده میلیون بهایبوروکراتیک که به 

انی، اثرات بازار جه شان باکار، روابط به مشغولنیروهای اجتماعی  دیگر را در باب

اگر . انگیخت برنمی ی گذار و نهادهای سیاسیهای اقتصاد اجتماعی کار، فرمتقسیم 

 از راه حل بودند چه؟دند و عنصری ها مشکل نبو حزب

  ناپذیر تقلیل" دموکراتیک مازاد"

ژاک رانسیر  ی یک سوءتعبیر مطلق گرایش واسطه به، تنبلیا  /روزنامه نگاران نادان و

گولن رویال س محدود به خورشت" دموکراسی مشارکتی" ارا ب" دموکراتیک مازاد" هب

فرمی از  دموکراسیرانسیر ی رویال، برای "نظم عادالنه"بر خالف . اند اشتباه گرفته

ای که در آن هر  نقطه. پیش از هر چیز شرط متناقض سیاست است"بلکه . دولت نیست

پذیری برابری  رود، به مصاف احتمال مشروعیتی به مصاف غیاب مشروعیت پیشینش می

است که بدون وقفه  کنشی"ن ای." پذیری نابرابری نیز هست ی احتمال که خود پشتوانه

ها را  هرگونه قدرتی بر زندگی وهای الیگارشیک  گی عمومی را از حکومتانحصار زند

از زندگی  سبکیاست و نه  حکومتشکلی از  نه"این  ۱۱."کند منفصل میثروت از 

های سیاسی وجود  است که از طریق آن سوژه شدگی ژهحالتی از سو"، بلکه "اعیاجتم

یک "این  ۱۵".به قدرت است یشهاند از تسیاس ی جدا ساختن اندیشه فرض آن"و " دارند

 ."است تنهاد سیاس خودرژیم سیاسی نیست بلکه 

های  برای پرسشعملی  به خاطر نداشتن پاسخیرانسیر  زیریدر سُ  سمیناردر 

ای به  هیچ وقت عالقه"گفت که  باو در جوا. سرزنش شدسازمان و حزب  تراتژیکاس

هرگونه از  فاصله دررانسیر برای  ۱۷."های سیاسی نداشته است تشکلفرم سازمانی 

به مثابه " اندیشیدن به سیاست ابتدا به مثابه تولید نوعی تاثیر" سوداگرانه، گرایی چپ

 "ر ممکنو ام امر اندیشیدنی ،امر دیدنیقلمرو  ی پیکربندی دوباره"و  "تائید یک توانایی"

: دهد میدیگر جوانب مختلف موضع خود را توضیح  یا در مصاحبه بعدها .اهمیت دارد

های  صحنه هب ی مطلقشارزاعطای و  دهی بی اعتبار کردن اصل سازمانبر سر بحث "

 و خودجوش دهی یا ضدیت بین سازمان جدل گونهاز هر خارجمن  گفتار. انفجاری نیست

سیاست : "اندیشی در معنای سیاست استزقصدش با پیش از هر چیزاو  ۱۶."است بودن

 .اولیه بنیادبدون  عنیی. "در معنای دقیق، آنارشیک است

 یا سیاست/دولت و امحای
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گیری از  با بهره( Ferenc Feher)و فرنک فهر ( Agnes Heller)گنس هلر آ

، اد بوروکراتیک در اروپای شرقیو استبد ۱۳۵۷مجارستان در سال  تجربیات انقالب

لت و کامل دو الغایانداز اتوپیایی و  چشم" گی دولت واره ی مداوم با بت ضمن مبارزه

اتوپیایی  که بل" غیرممکن است اقدامی نه تنها"این  .ردندک را رد می "اش دهای وابستهنها

 هاکه در آننهادهایی است های آلترناتیو دولت و  مدل به"اندیشیدن،  است که مانع از

خود جامعه را در  ،اگر دولت. "، نیز خواهد شد"بیگانگی به تدریج کاهش خواهد یافت

ای  توان جامعه نمیکه  از آنجا"و . تندهای دموکراتیک محکوم به نابودی هس ، آزادی"ببلعد

، ما باید سیستمی از ی همگن باشد ی یک اراده را تصور کرد که به ظهور رساننده

منافع همه در آن در نظر گرفته و  ارادهر داشته باشیم که تضمین کند ها را در نظدادارقر

 انضمامی ، شکلانداز خود قرار دهیم چشمباید در ما آنچه را که از این رو . شود می

 ۱۸."استدموکراسی  اعمال

 ی دهه کمونیستاورونقد توتالیتاریسم بوروکراتیک به احزاب  همان طور که می دانیم،

 ازو شرط خود را  بی قید بعیتت کاین فرصت را داد که از لحاظ تئوری ۱۳۸۱

ابهامات و خطرات  در عین حال نقدین ا. باز، توجیه کنند شب خیمه ی دستورات سرمایه

مارکس . ردک می مالرا بر" امحای دولت"از مارکس  بندی مردد مربوط به صورت

قدرت دولت  :نویسد دقیقا می ۱۸۶۱در بهار سال  کمون پاریسشش هفته آزادی ی  درباره

رسد  ه نظر میب. است آمیز اغراقلغو در اینجا  ی لغو؟ کلمه." استشده از این پس لغو "

 کار مزدی الغایکه  و مخالفت وی با این ایده علیه پرودن و باکونین مارکس جدلبا این 

بنابراین بحث بیشتر بر . است ناقض، در تبه صورت دستوری قابل اجرا باشددولت  و

روابط  تغییرکار،  زمانبا کاهش  باید شرایط امکان آن راکه  سر یک فرایند است

از این روست که . آوردکار، فراهم  دهی سازمان ل دررادیکا اصالحمالکیت و 

اصطالحاتی هستند " انقالب مداوم"درست مانند ( ی دولت)امحاانقراض یا  اصطالحات

بین عمل و طول مدت قرار  پیوند بر رویتاکید را کنند و  که بر یک فرایند داللت می

 .دنده می

یا های آن در خودگردانی اجتماعی به مثابه انحالل و ادغام تمام کارکردنباید امحای دولت 

باید همچنان وجود " کارکردهای محوری"برخی  .تفسیر شود" ی امور ی ساده اداره"در 

دولت  امحایین بنابرا. به مثابه کارکردهای عمومی تحت کنترل مردمی داشته باشند، اما

 این .یستجامعه نصرف عقالنی  مدیریت درسیاست یا انقراض آن  امحای به معنای

 زدایی وروکراسیسیاسی از طریق ب ی مبارزه ی گسترش دامنه به معنای تواند می چنین هم

 ی در مقدمه ین تفسیرا. ائم در مورد مسائل عمومی باشدشور و مشورت دنهادها و 

نویسد،  او می: شود میتایید [ ی مارکس جنگ داخلی در فرانسه] ۱۸۳۱ بر ویرایشانگلس 

، تا وقتی خودداری کندهای دولت  مضرترین جنبه از گاز زدن خواهد توانستپرولتاریا، ن
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خود را  که در وضعیتی باشدجدید و آزاد رشد کرده، اجتماعی نسلی که در شرایط "که 

 یالغا این بحث اعالم انتزاعی." خالص کندهای دولت  خرت و پرت از چنگ تمام

خرت و  ان عبور ازامکست که ا شرایطییست، بلکه بحث فراهم آوردن دولت ندستوری 

ست، یک اقدم اول  تنهاقدرت  سخیرتبنابراین . دولت را مهیا کند بوروکراتیک های پرت

 .آن سرانجام، شروع یک فرایند و نه آغاز

 ؟است روسواز  تقصیر

در مورد آن  نوربرتو بوبیوپیش از این که / هایش تناقضنه )موثر دموکراسی  ضادهایت

 ای که درست از لحظه. اند ثبت شدهقرارداد اجتماعی ی منطق های بست بندر ( نوشت می

 های قدرتما مجبور به پیروی از "و " نیستحق  زور موجد"بر اینکه مبنی فرض روسو 

بین قانونیت و  الینحل مشروعیت و تنشبنیاد  ی مسئله ،یمذیرپرا ب" هستیممشروع 

توان  نمی. شوده استراه فراخواندن از یکی به دیگری گ همیشه. آید مشروعیت پیش می

در تقویم  ۱۳۶۹ – ۱۳۶۱های  معادل سال] IIاز حق قیام که در قانون اساسی سال 

 .ای حقوقی به دست داد ثبت شده است، ترجمه[ جمهوری فرانسه

، مستلزم نفی خود "اند تبعیت از قانونی است که افراد برای خود تجویز کرده"اگر آزادی 

قبال کل در  شانحقوق باهر یک از اعضا " گی کاملبیگان"شود، به عبارتی دیگر  می

کس  گان در واقع خود را وقف هیچ هر کس با وقف خود برای همه"، چون تماعجا

" ی عمومی تحت هدایت عالی اراده"هر کس با قرار دادن شخص و نیروی خود ." کند نمی

یک  ، یک شخص عمومی یا"ناپذیر از کل تفکیک بخش"عضو با تبدیل شدن به و هر 

حاکم است دولت و وقتی فعال است  منفعلکه به آن وقتی  سازند را برمی" بدن سیاسی"

بدین  ،گان معتبر است که برای همه اطاعت داوطلبانه از قانون غیر شخصی .گویند می

یک  به بهای ولی. شود رژیم کهن می ی شخصی و خودسرانه جایگزین وابستگیترتیب 

برال از قرارداد و های لی فرض با پیش در تضادفاصله بالست که تشدید شده ا گرایی کل

 .گیرد قرار میمابانه  فردگرایی تملک

هر خصوصی ظا صاحبحق نامحدود ت در تقابل با" عمومی دارایی" یک فهم ضاداین ت

اعضای خود باشد، این  اموالتمام  ارباب داد اجتماعیاراگر دولت به موجب قر. شود می

حق "و " نیاز دارد حق دارد به چیزی که به طور طبیعی نسبت"شود که هر فرد  گونه می

حق "یا به قول هگل، ." استاع بر همه چیز تمجاحق  تابع خودک مالا رب فرد خاصهر 

برابری اخالقی و یک از این رو پیمان اجتماعی، ." مقدم است حق مالکیت فالکت بر

روسو . کند برقرار می" قحقودر و  عرف ی ه واسطهبرابر ب"شهروندان بین را مشروع 

 ی هئلدموکراتیک را به مس ی هئلنظری مس فراسترادی بود که با یک یکی از اولین اف

 .گره زدمالکیت 
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این است این حکم  فرض .خاص و افراد عمومبین  است" متقابل هدتع"یک  شراکتعمل 

 یدقرارداو عضو حاکم ه عنوان عضوی از دولت بنیز با خودش  طرف قراردادکه هر 

 اما .شود ی آن نسبت به یک کل که خود به آن تعلق دارد، متعهد می که به واسطه بندد می

 حاکم: شود میبرای حاکم مستلزم امری غیرممکن " سیاسی بدن"ماهیت به این ترتیب 

گونه  هیچ" :یستن ن آنشکستقادر به خود  کند که را تحمیلتواند بر خودش قانونی  مین

تواند وجود داشته باشد، و نه حتی  برای بدن مردم نمی جباریابنیادین قانون  فضای

 موسسو قدرت  بازبینی قابله عبارتی دیگر، قرارداد همیشه ب." قرارداد اجتماعی

زور قانون را حق قیام از نظر منطقی  ؛ به این ترتیباست واگذاری غیر قابلهمواره 

 .پشت سر خود دارد

به ، حاکم" اممکن بودن نمایندگی است چرا کهشود ن آنچه که از این مسئله منتج می

تنها اگر حاکمیت  ."ی تنها چیزی که هست، همواره همان چیزی است که باید باشد واسطه

نمایندگی  تواند قدرت می. شود واگذارد توان در واقع نمی د،باش "عمومی ی اعمال اراده"

اما اراده کند، و در زمان حال " به صورت بالفعل"تواند  می حاکم. تواند اما اراده نمی شود

این بنیاد ." به زنجیر بکشدآینده  برایخود را  ،اراده" عنایی ندارد، چرا که منه برای فردا

قابل بازنمایی خودش از طریق جز " حاکمآن  بر حسبکه  است" دموکراسی بی واسطه"

 .دکش به چالش می والون امروز آن را ه روزانکای  دموکراسی بی واسطه، "نیست

 غیر محتمل ی معجزه

ولی دلیل است ی عمومی  و در صدد تامین فایده "همیشه درست"عمومی  ی البته که  اراده

 هرگز مردم": "داشته باشد همان درستی راشور و مشورت مردم همیشه "که شود  نمی

مردم  بطناز این رو هیچ تضادی در ." شوند ه میدافریب د ولی اغلب شوند   نمیفاسد 

این . وجود دارد شست و شوی مغزیو  بازیچه قرار دادنرد، اما فریب، داوجود ن

ایدئولوژی  اساسیاست، که فاقد مفهوم  عاصرم ی"توطئه های تئوری"اصلی  ی نسخه

" تواند به گمراهی کشیده شود عمومی می ی اراده"گیری منطقی، اگر  پس با نتیجه ۱۳.است

دشمنان مردم یا  یها توطئه اشد، یعنیب" ها بندی جناح"و " ها خدعه" باید تنها  دلیلش

 ی از این رو، برای اینکه اراده. "ی شراکت بزرگ های محدود و بخشی با هزینه شراکت"

" شراکت بخشی"ا آشکار سازد، الزم است که هر گونه عمومی به درستی خود ر

ز طرف ا تنهاهر شهروند "این امکان فراهم آید که  اشود، ت طرددر دولت !( هرحزبی)

ای است که آزاد و عقالنی  به سوژه ی که حاکی از یک اعتمادفورمول. "خودش نظر دهد

ها در  شود که این مجموعه عقل ی به اعتماد به این امر تبدیل میراحت به فرض شده است،

  .شود رسند که خیلی زود به عقل دولت تبدیل می عقلی به حد اعالی خود می

 ی اراده" شود که تعدیل می این ایده ی ه وسیلهب عتمادصله این االفاروسو، بنزد با این حال 

همیشه روشن  ،کند قضاوتی که آن را هدایت می"ولی  "همیشه درست استعمومی 
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 در تعلیم و ،تعارضم ی به جای تجربه ی مغشوش هبرای پاسخ به این مشاهد او. "نیست

اما آن  خواهند مر خیر را میامردم "وقتی که : گردد تربیت و آموزش به دنبال جواب می

مسیر نشان دادن "یی که توانا ، به راهنماهایی"ها نیاز دارندراهنمابه " "بینند را نمی

 !دنبه آنها را داشته باش "درست

وضع برای . خورد شکست مییک بن بست دموکراتیک  درعمومی  ی بنابراین اراده

واند تمام احساسات است، که بت برتر مورد نیاز فهمجتماعی، یک زندگی ا قواعد بهترین

_  دوقلوی حقوقینوعی  .تجربه نکرده باشدو هیچ یک از آنها را  دیده باشدرا  ها انسان

از هر یک انسان "گذار  ، از قانوننیافتنی تمامیت دست دیدگاهاین . یالپالس جبراخالقی 

نباید بر  دران میفرمان بر قوانین چون او که  ،سازد می "العاده در دولت خارقجهت 

اقتدار فرمانی دیگر متوسل شود که قادر باشد  باید به گذار این قانون .فرمان براند ها انسان

به این ترتیب . "با خود همراه کند بی آنکه خشونت بورزد و بقبوالند بی آنکه متقاعد کند"

ار گرفت خواند،" یقانون ی معیوب چرخه"هانا آرنت که بعدها از آنچه  خروجبرای روسو 

ار است شکاف بین قرانگار که  شود، یک مذهب مدنی، توسل به یک استعالی عرفی می

 تواند آن را نمیکه او امری مردم عادی را پر کند،  تقسیماتآل و  مردم ایده بودن همگن

تواند خدایان را به  نمیانسانی هر " از آنجا کهو . کند بندی صورتقات طب نبرد به عنوان

گذار  قانون جان واالی" :شود بین نمایان می استبداد روشنژوکر  ل بهتوس" صحبت وا دارد

 ۲۱."ست که باید رسالت او را اثبات کند حقیقی ی معجزه آن

 نهاداندیشیدن به 

ترمیدور، با تحقیق  ی ست، در آستانهژو_نایستد، سَ  درست جایی که افکار روسو باز می

 ی دهنده ، تضمینهانهاد: "دهد ضرورت نهادهای جمهوری ادامه می ی بارهخود در

و " کنند می یمدنی را اخالق وضعیتو  حکومتآنها  .های عمومی هستند آزادی

یک جمهوری یا بر  زوربدون نهادها، "چرا که " .سازد مستقر میعدالت را  فرمانروایی"

رست د ۲۱."بزارهایی ناپایداراستوار است، یا بر ا های فانی و شکننده انسان های شایستگی

؛ دیاد کر مغلوبان بزرگ مبارزات رهاییست از تمام ژو_، سناعدامچند روز مانده به 

نیروهای تمام ؛ آنها بیهوده بر بود در کشوری بدون نهادها زاده شدنآنها بدبختی "که 

آنها را با ، شده بودند پیروزیی که تنها در یک روز ها زدند؛ و جناح تکیه می یقهرمان

ها گونه که بعد همان_ برای او." ندداشتند به شبی ابدی سپرد ها فضیلتی که وجود سال

 شکافیک الگو برای پر کردن  فضیلتو " یی قهرمانهانیرو" _رای چه گوارا نیزب

 . ، کافی نبودندنهادینه دموکراسی و موسس تراژیک بین قدرت

د باعث ش"انقالب " انگیز حقایق غم" ی تجربه: خود نوشت ی نامه ست در وصیتژو _سن

برقراری  در واقع هدف نهادها." "ها بیاندیشماز طریق نهاد مهار جرم ی که من به ایده

ی و جایگزین ،و خشونت تفرقهجتماعی و فردی برای جلوگیری از های ا تضمین ی کلیه
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خواهد  ای که انگار می به گونهاو   ۲۲." است ها انسان استیالیبه جای  یاتاخالق استیالی

به تاکید پیش از محصور شدن در سکوت واپسین شبش ارسال کند یک پیام واپسین را 

ناپذیر قوانین را جایگزین تاثیر  از طریق نهادها زور و عدالت انعطاف"که باید  گوید می

پاتریس نه او، نه چه گوارا، نه  ."شخصی کرد؛ به این ترتیب انقالب تحکیم یافته است

دموکراتیک را  رمزآلود ی معادله لومومبا و نه بسیاری دیگر فرصت حل کردن این

 .برای ما به جا گذاشتندمعمای آن را که  ای معادلهنداشتند؛ 

 نهادساز ی جامعه و تنش اتحاد تاریخی _امر اجتماعی "کند که  کاستوریادیس تصدیق می

 ۲۹."ساخته شدناخته شده و تاریخ در حال ستاریخ  اتحاد و تنشنهادینه است،  ی جامعهو 

 فرار کند؟ هنهادین امر گی پایندهاز خودو  باشد نهادگرخود تواند زه جامعه میتا چه اندا

توانند از مرزهای  نمیکه ، است انقالب ی مسئلهمانند  مسائلی"شود  آنچه اینجا مطرح می

ی خالقیت  زمینه، گیرند جای میدیگری  ی هدر زمین لهی بگذرند، اما بالفاصامر نظر

در . شود مال میی پراتیک سیاسی که این خالقیت در آن اع هزمین: میکناضافه و ." تاریخ

 .گشوده بر عدم قطعیت مبارزه یک تاریخ دنیوی

 عدم قطعیت مقاوم در برابر

عدم همراه با مقاومت در برابر به زندگی  ها در آن انسانشکلی از جامعه که " کلود لفور

محدودیت مواجه یک با  فعالیت سیاسیای که در آن  جامعه"و " دهند میقطعیت رضایت 

یک  تناقضتعریف، در معرض  این دموکراسی بر حسب. نامد را دموکراسی می" دشو می

، تا حدی که مشکوک استدارد که به همه چیز جز شک خود،  قرار شکاکگرای  نسبیت

از  رلفو. شود تبدیل میی شک  معتقد متعصب آموزهیک، یا یک به یک شکاک دگمات

رسد که  خود می ی به باالترین درجهوقتی گرایی  نسبیت"ند که ک اذعان می سوی دیگر

که در ز این عدم قطعیت توان ا چگونه می ۲۵."ارزش دموکراسی زیر سوال رفته باشد

 خود اصل برابری دموکراتیک ثبت شده است، گریخت؟

و  مسائل دنیویبه  مسائل الهیاتیتبدیل  و پیگیری" الئیک کردن دموکراسی" بحث بر سر

یک جستجوی به اجتماعی، و امر به  تسیاس قلیلت خواستدست کشیدن از  این منظور به

 جذب کامل سیاست از طریق امری اادع این. است ای از دست رفته هاسطوروحدت 

گماینشافت  یک)ای  هاسطور" بزرگ ی جامعه"یک بازگشت به  انداز آن که چشم، یاجتماع

در واقع یک  ،است [ی بر اشتراکاتاجتماع کوچک مبتن Gemeinschaft] اولیه 

با آن در اجتماعی امر  ناپذیر لتقلی بودن که ناهمگنگیرد  فرض می را پیشهمگن  ی جامعه

یک  رسیمت ناممکن بودنهای توتالیتر  رژیم ی گوید که تجربه می لفور. تناقض است

ا ر "وابط قابل دیدن و گفتن استر ی اجتماعی، که در آن همهامر تحقق  ی نقطه"

 .آموزد می
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امر  ی ه واسطهسیاسی بامر آل  ایده تقلیل"نیز تقریبا از منظری مخالف لفور رانسیر 

 ل دموکراسی بهتقلی، و به عنوان سیاسیامر ی ختشنا جامعه ختم مثابهرا به " یاجتماع

و  "سیاست ناب"بازگشت قدرتمند . گیرد در نظر می" اجتماعیامر خودتنظیمی سیاسِی "

صورت " ی سیاسی فلسفه"که تحت پوشش تقابل با  ۱۳۶۱ ی در دههآن  های ایدئولوگ

ی وجود خاص نیست  یک حوزه امر اجتماعی"کرد که  گرفت، این واقعیت را پنهان می

 امر( و خیالی یا نمادین) هاد سیاسیِ یک ن". ی مورد اختالف سیاست است بلکه یک ابژه

و  یسیاسامر بازگشت به  معتقد ی فالسفه میان بحث"و . وجود دارد اجتماعی

ی نظمی که در آن  درباره"چیزی جز یک بحث مخدوش " آن معتقد به پایانشناسان  جامعه

ی سیاسی را برای تفسیر پراتیک توافقی لغو سیاست اخذ  های فلسفه فرض بایست پیش می

 .نبود" کرد

 سکوالریزه کردن دموکراسی؟

پیش عمل کند، " بدن"نند یک تواند مابه که جامعبه اینباور  عدمجامعه،  دادن بهن شخصت

های  در سالبود که ( Walter Lippmann)ی پراگماتیک والتر لیپمن  این دغدغهاز 

 کی به سودطبقاتی  نزاعنفی  ی به واسطهفضای سیاسی  با اضمحالل، بین دو جنگ

گیز را بران  ی چالش این ایدهلیپمن در نهایت  .مواجه شد" دولت کل مردم"یا  یمردم تدول

، الئیک کردن برای او، همانند جان دیویی." اردجامعه وجود ند" کند که مطرح می

و هر گونه بنیاد  دیگرن ، هر گونه جهااستعال، هر گونه ماورابه معنی رد هر  دموکراسی

به دیویی . بود ت برطرف نشدنی در قضاوت سیاسیو به معنی پذیرش عدم قطعی غایی

در تقابل با یک اخالق کاربردی که بر حسب آن  تروتسکی .دهد میپاسخ  تروتسکی نیز

اما پرداخت  گری در باب توجیهات خود هدف می کند، به پرسش هدف وسایل را توجیه می

مالمت دیویی، تروتسکی را . جست توسل میطبقات  ی مبارزه غاییمعیار در نهایت به 

کاری شده، صحه گذاشته  کشچی التعاسبه یک  بر توسل جستِن پنهانی کرد که با این کار

، و تصمیم گذارد باقی نمیهیچ راه فراری ی بیناکنش میان اهداف و وسایل  حلقه .است

قمار ، باید ایم شده ما درگیر. استناپذیر از عدم قطعیت  تقلیل محکوم به سهمیسیاسی 

 .کنیم

ای  ایدهرا از دست یافتن به موکراسی د"که جامعه،  از یک ادراک عرفانیبر ضد لیپمن 

این  .کند قد علم می" دارد بازمی پیش رویش فاهداهای خود و  محدودیت ی دربارهروشن 

های صرف بر سر  و بدون رمز اخالقی کلی نزاع ای یکنواخت باید به گونه دموکراسی

ی مردمی درست  ی بیان انتخاباتی یک اراده چندانی دربارهوهم لیپمن . منافع را حل کند

او با . ندارند "زیر و بم مشکالتبررسی "برای  کافی دهندگان وقت یچرا که رأنداشت، 

دهد که بر  ای نشان می ی ماجراجویانه بینی شکاکانه ضدیت خود را با فرضیه یک روشن

موجد یک فردی  های عدم قابلیت فه نیست، مجموعیک حرحسب آن از آنجا که سیاست 
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یلی وجود ندارد که مانند دلکوچکترین " :خواهد بوددموکراسی  رد قابلیت جمعی

روی تواند به تولید نی های فردی می ، فکر کنیم که مجموع نادانیرفاهای ع دموکرات

ممکن نیست هر کس از آنجا که ." یانجامدست باعمومی  اموردائمی که قادر به هدایت 

 مستقیمنفع ه رافعمیک که در  هایی طرفآل این است  ایده در همه چیز نفع داشته باشد،

با " به یک طرف تعلق داردکسی که " ی دارند با هم به توافق برسند، چرا که تجربه

 .فرق دارد به آن طرف تعلق ندارد،کسی که  ی تجربه

ند، به خاطر توا نمی دموکراتیک آل ناپذیر این بود که ایده اجتناب ی برای لیپمن نتیجه

ی  مداخلهبه سمت اشکال  انحرافخوردگی و های بیش از حد، به چیزی جز سر طلبی جاه

در هر دو " دوباره حضار را سر جایشان قرار داد" بایست میبنابراین . برسند یاستبداد

باید آنها را روی سکوها نشاند و یادآوری کرد که : آید معنایی که از این عبارت برمی

 ۲۶.موظفند رفتار مناسبی داشته باشند

 ها ناسازگاری فضاها و زمان

ی  لحظهاز همان نمایندگی  ."است کفرم اولیگارشی به راستی"مایندگی رانسیر، نبرای 

؛ لفور چون هم کاستوریادیس برایدر مقابل  ۲۸.است" دموکراسی دقیقا ضد"خود آغاز 

فقط دموکراسی نمایندگی . است" نمایندگی ی صحنه" مستلزم یک، "قدرت ی تجزیه"

 اقتداردر اند  که آنها را تعیین کرده به جای شهروندانیکه در آن نمایندگان  نیستسیستمی 

مشارکت کنند، بلکه نظامی است که به بهای یک پیچش اغلب چشمگیر نوعی  سیاسی

یین شده برای بحث و تر از همه، یک فضای تع مهم. دهند به جامعه می" گی نسبی آشکاره"

ا که امکان به ظهور رساندن یک منفعت مشترک غیرصنفی را مهیکند  جدل فراهم می

 تفکیکاجتماعی، و  کامل تعارضبه رسمیت شناختن "دموکراسی  پویایاصل . سازد می

و  ها ناهمگنی اخالق ازی ختاشن دی، حقوقی و زیباییهای سیاسی، اقتصا حوزه میان

 ۲۳.است "هارفتار

 بههمچنین که بلجامعه، ناپذیر  ناهمگنی تقلیل ی بنابراین نمایندگی نه تنها به عنوان نتیجه

تکثر و که یابد  نمود میاعی اجتم های و زمان هافضا ی سازگار شدهکثر نات ی نتیجه مثابه

. نهد را بنیان میاحزاب و دولت  نسبت بهتماعی های اج جنبش خودسامانی ضروری

های ناموزون و  مندی ی انتقال قدرت تشکیل شده از زمان سامانه به مثابهسیاسی  ی مبارزه

و وحدت همواره موقتی  کند مینفصل عمل فضاهای مز یک نردبان سیار تشکیل شده ا

  .سازد ین میعمرا از نقطه نظر تمامیت  ها این جنبش

 .شود ناپذیر می تفکیکی فردی از ظهور یک فضای عمومی ها از این رو گسترش آزادی

ه مضحکه و لودگی تبدیل خواهد مایندگی سیاسی بوقتی این فضای عمومی محو شود، ن
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تبدیل شد که هانا آرنت  دوران بین دو جنگ به چیزییب این نمایندگی در به این ترت. شد

 .یا یک کمدِی تراژیک .خواند "فکاهی اپرای"آن را 

 دموکراسی بی واسطه یا صنفی؟

 یکنی و مکانی تصور شرایط زما ناپذیر است، مگر با نمایندگی و تفویض اختیار اجتناب

امکان تجمع دائمی که ( ها گری ون میانجیبد)آن معنای دقیق  به بی واسطهدموکراسی 

منتخب پستی را آن فرد  ی به واسطهکشی که  قرعه ی رویهیا یک مردم را فراهم آورد، و 

ناپذیر بودن  این اجتناب .کسی را نمایندگی کندباشد یا  وکالتی داشته بدون اینکه اشغال کند

به . است واقعیتیک حزب یک اعتصاب و در  یکشهر، در  یک دولتدر  نمایندگی

 هایی از نمایندگی شیوهبال بهتر است با آن گالویز شویم و به دن ،جای انکار مشکل

ای  حرفهو  را تضمین کند های نمایندگان ماموریتنظارت بر بهترین شکل بگردیم که 

 .نمایدمحدود  شدن قدرت را

الکساندرا . است روشنگرسیون کارگری در این رابطه بین لنین و اپوزی ۱۳۲۱ ی باحثهم

، توسل به "تمایالت ناهمگن"سازگار شدن با بخاطر سران حزب را کولونتای، 

رهبری واحد، تجسد یک "به طلبانه  راحتتوسل  ،ای کردن قدرت حرفهمتخصصین، 

که این قابلیت را داشت او . کرد ، سرزنش می"نمای بورژوازی ی سنخ ادراک فردگرایانه

نوپا  بوروکراتیک ارتجاع ظهورو  رصد کندرا درت قای  حرفه دیگران خطرات قبل از

ه به ناهمگنی که این انحرافات ناشی از امتیازات داده شد مبنی بر اینانتقاد او  اما. را ببیند

با لغو : گیرد فرض می را پیشهمگن  ی یک جامعهتصویری فانتزی از  جامعه است،

کولونتای . دبوخواهد ندن یک بدیگر چیزی جز و تولد، پرولتاریا  مالکیتامتیازات 

اقتصادی را  ی چه کسی قرار است خالقیت دیکتاتوری پرولتاریا در حوزه": پرسید

بر عکس "یا " هستند؟ پرولتری از اساس های ارگانکه ها  سندیکا؟ تضمین کند

یک محتوای ست و ا تولیدیهای  که فاقد ارتباط زنده با فعالیت های دولت مدیریت

  ۹۱."اینجاست مشکلگره : "او سپس اضافه کرد" ؟اجتماعی مختلط دارد

اها از آغاز شور) در سطح کشوربا قصد حذف نمایندگی . اینجاست مشکلگره براستی 

 ی اداری یاها ها به ارگان سندیکا از یک سو در صدد تبدیل( های کشوری بودند ارگان

یک از ظهور  صنفی ی حفظ یک چندپارگی به واسطه از سوی دیگرو آییم  برمیدولتی 

بندی اجتماعی  ترکیب"یا " رنگارنگ بودن"تقبیح  .کنیم ممانعت میعمومی  ی اراده

 های رفیقش چون نوشته همکولونتای های  که در واقع به دفعات در نوشته" مختلط

بورژوازی یا کادرهای رژیم  شود، تقبیح امتیازاتی است که به خرده دیده می یاپنیکوفشل

های ناهمگن که حزب ما مجبور است در میان آنها به  بندی دسته"این ) .سابق داده شده بود

 ی فاش کننده ،و رنگارنگیبودن این فوبیای مختلط  "(.صورت زیگزاگی حرکت کند
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 .ژمونیک استتتتبدون قصد ه شناختی ناب از لحاظ جامعهگری رویایی از انقالب کار

 .بود متحداحد و ی یک طبقه تجسد یک حزب واحد و متناقض آن ی نتیجه

در  ،کرد با آن مبارزه می پوزیسیون کارگریامقابله با بنابراین آنچه که لنین از رهگذر 

که منافع خاص مناطق، صنفی از دموکراسی سوسیالیستی بود،  یک ادراکواقع 

چید بی آنکه بتواند یک منفعت  ها را بدون هیچ سنتزی کنار هم می موسسات و حرفه

 یسم بوروکراتیکبناپارتگریزی از این نبود که یک لذا  .ن بکشدعمومی را از آن بیرو

دی محلی که متمرکز و دموکراسی اقتصاهای غیر قدرت ی گذاری این شبکه تاجبرای 

بنابراین . وارد گود شوندهای هژمونیک برای کل جامعه بودند،  پروژه ی ارائه ناتوان از

نظم معطوف به الغای جنبش واقعی  ثبت شده درهای  بهاعتبار خرده تجرسر بر  مجادله

 .بودهای آنها  محدودیتسر بر ای  مجادلهبلکه  نبود،جود مو

 نسبیت تعداد ی درباره

تواند  می یاکثریت امر. اثبات ندارد ارزشتعداد هرگز . طی به حقیقت نداردتعداد هیچ رب

باز خواهد همیشه  خواهی فرجامرا خاتمه دهد ولی راه  جادلهیک م ی قرارداد به واسطه

 خواهی آینده علیه حال، فرجام، اکثریت امروز علیهاقلیت امروز خواهی  فرجام: ماند

 .اخالق علیه حقوق خواهی ت، فرجامقانونیمشروعیت علیه  خواهی فرجام

کشی  که چیزی جز انتخاب بین بد و بدتر نیست، قرعه، یاصل اکثریت یکالآلترناتیو راد

نهادهای  به مثابه سمپتم بحرانای هم شده،  فسانهشکل ا به، هاین ایدظهور . است

استدالل را در مورد آن ارائه  ترین رانسیر جدی. چیز عجیبی نیستیک فعلی دموکرات

 "کند بر آن داللت میدموکراسی  ی لی که کلمهعضترین م عمیق"نویسد که  او می. دهد می

خشنودی "کراسی دموچرا که  است؛ برای حکومت کردن[ صالحیت ویژه]عنوان  غیاب

است که بر هیچ اصلی جز فقدان برتری رسوایی یک برتری ، "است تصادفخداوندگار 

ست ادارای اشکاالتی  البته. استآن گیری منطقی  کشی نتیجه بنابراین قرعه. استوار نیست

حکومت : "ئه استو توط دسیسهخبرگی،  بر اساس حکومت اما در کل کمتر از اشکاالت

نه "و دموکراسی ." خواهند حکومت کنند نمی هایی است کهخوب، حکومت برابر

بلکه دقیقا آن امر . جامعه کردن بر نه حکومتو ای برای حکومت است،  جامعه

 ۹۹."آن بیابددر های خود را  پایهباید در نهایت  یحکومت هراست  ناپذیری حکومت

 یالغا به معناینه تنها  گینمایندکشی به جای  ی قرعه نشاندن صاف و سادهبنابراین 

ساز که  سیاست به مثابه رایزنی تصمیم، هستسیاست نیز  یالغا به معنایکه بلدولت، 

 . هایی برای به انجام رساندن شود منجر به پیدایش پیشنهادات و پروژهتواند  می

د، بینبرا حکمت الهی یک  ماندگار درون تجلی ،اکثریتدر  خواست میبرخالف سنتی که 

رای . کند دفاع می گیری از رای گرا کمینهو  غیرمتمرکزم فهیک خود از  ی لیپمن به نوبه



 

52 

یک است برای حمایت از  قول ساده کتنها یبلکه حتی بیان یک نظر نیست، دیگر دادن 

به که شخصا آنچه  مورددر  جزدهنده  بق این ایده که رایطبه این ترتیب لیپمن . کاندیدا

ی  ش تئوریزهپذیر حدسرتا  تفویض اختیار را اصل ،شود صالحیتی ندارد میاو مربوط 

به . کند می یزهقدرت سیاسی، رادیکالمفرط _ کردنحصاری ان و_ کردن ای حرفه یک

 .الیگارشیکم فهیک بازگشت به  یعنیعبارت دیگر 

 حزبیگری  میانجی

خستگی  ۹۱،"کند نمایندگی افراد توسط یک حزب را ایجاب می"آنچه که رانسیر از دید 

پوشی از  ی چشم به مثابه جلوهحزب طع مفهوم اق ردمستلزم نمایندگی  هرگونه رد. است

آمیختگی  ی کامل درهم نمونه ۱۳۶۵در سال  کلود لفور .وجود داشتن به اعتبار خود است

که  یا گونه مانیفست یا برنامههر کاستوریادیس، برخالفبنابراین او . دید می را در حزب

با  ۱۳۳۹در سال او . کرد میرد اصوال را ته باشد داشفراگیر  گرایش به یک بینش

ی توتالیتاریسم و دموکراسی از طریق حمایت  به تقابل دوگانه انضمامی کردن باور خود

توسط  یفلسطین های سرزمیناشغال جنگ ناتو در بالکان و بی کم و کاست خود از 

موجب "تواند  د، نمیکند که نقد احزاب، هر اندازه هم که معتبر باش اعالم میاسرائیل، 

وی با قائل شدن نقشی ." شود گیسیستم نمایند هاسی لیبرال بدموکر اساسینیاز  فراموشی

رقابت »ی مدنی، پشتیباِن این ایده است که  های شراکتِی جامعه ضروری برای شبکه

های مختلف اجتماعی را نمودار  احزاب به تنهایی در عمومیت خود تمایالِت گروه

ی لنینیستی از طریق مسیرهای  نز تاریخ اینجاست که این پیوستن به ایدهط ۹۵.«کند می

ای که بر حسب آن سیاست به مثابه امر غیر قابل تقلیل به امر اجتماعی  انحرافی بود؛ ایده

ی احزاب عمل  یابد، از رهگذِر مبارزه ی روابط طبقات تعین می که در نهایت به واسطه

 .کند می

ی منطقِی عدم پذیرِش ایمان دموکراتیک در دقت و درستِی  یجهنزد بوردیوی متأخر، نت

ی کنش جمعی خواهد بود، بدون در نظر  حاصل جمِع نظرات فردی، اهمیت یافتِن دوباره

اما حزب طبقه نیست، و طبقه همواره . گرفتن نامی که به این امر جمعی داده شده است

توان گفت که  پس می. ی آن را دارندتر از احزابی است که ادعای نمایندگ زیادتر و بزرگ

ی بیگانگی به  خطِر غلتیدن به ورطه: وجود دارد« یک تعارض ذاتی در امر سیاسی»

زیرا پیش از . ی گریز از بیگانگی در کار ی تفویض اختیار و نمایندگی، به بهانه واسطه

ر از لحاظ مگ)اند به مثابه یک گروه وجود ندارند  عملیات نمایندگی، آنان که تحت سلطه

شود  آنچه از این موضوع منتج می. ، و به هر حال نیاز دارند که نمایندگی شوند(آماری

 ی بنیادی، و تقریبا همسئل»عیاِر سلطه است، و نیز این  دور باطل و تقریبن تمام

متافیزیکی، که معنای حرف زدن به جای آنانی که اگر به جایشان حرف زده نشود حرفی 

 ۹۷«نخواهند زد چیست؟
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فرِض  ی ناگزیِر پیش این نتیجه. ی متافیزیکی یا یک مشکل کاذب در واقع، یک مسئله

اند توانایی شکستِن دور باطِل  که بر حسب آن کسانی که تحِت سلطهسفت و سختی است 

با این حال اینان به طرق مختلف . تولید و حرف زدن از طرف خودشان را ندارند

بر خالف آنچه که . –رؤیاهای خودشان را دارند  و –زنند  های خودشان را می حرف

در قالب [ اتفاقا]هایی که   رد، از جمله روشهای مختلفی وجود دا گوید روش بوردیو می

های  هایی همچون گفتار یابند و نمونه بروز می« عملیاِت نمایندگی»ها و پیش از  گروه

مشکل ویژه، مشکِل . ددهن ها گواهی می زنان و بردگان بر وجود این روش کارگران،

ی  همانطور که لنین نشان داد، زبان سیاسی نه بازتاِب وفادارانه. گفتار سیاسِی آنهاست

ها  زبان سیاسی جابجایی. ی منافع صنفی بازانه شب جتماعی است و نه ترجماِن خیمهامر ا

 .ها و متکلمان خاص خودش را های نمادین خودش را دارد، مکان و فشردگی

 هیاتِی احزاب سیاسیاضمحالل ال

ای، اشکال سیال،  های نقطه عمومن با یک آپولوژی از ائتالف« فرم حزب»امروز رِد 

های  ریخت شدن با لفاظی این هم. شود ها همراه می ای، متناوب و مبتنی بر قرابت شبکه

ی سیال است، و به این ترتیب گفتمان جدیدی  ی جریاِن آزاد و جامعه لیبرال درباره

به پناه گرفتن « احزاب سیاسیعمومی یادداشتی در باب حذف »سیمون وی در  ۹۶.نیست

آغاز حذف »کرد، بلکه تا الزام به  اکتفا نمی« غیر حزبی»دارِی  ی یک خویشتن در سایه

ی منطقِی تشخیصی بود که بر حسب آن  این الزاِم او نتیجه. رفت پیش می« احزاب سیاسی

زب ح»: است« یک اختالِل بازدارنده»ی  دربرگیرنده« ساختار هر حزب سیاسی»

ی  جمعی است، ماشین اعماِل فشار جمعی بر اندیشه سیاسی یک ماشیِن ساخِت شیفتگی

 ۹۸.«در جرثومه و تمایِل خود توتالیتر است»بنابراین هر حزب سیاسی . «هرکس

پس  .این بیاِن نقد رایج امروز به احزاب سیاسی، از یک منظر سندیکالیستی انقالبی است

« دروغ بزرگ»ی جنگ داخلی اسپانیا، پیمان آلمان و شوروی،  ی زیسته از تجربه

وحشت ناشی از روبرو شدن با تحوالت : ی این نقد را دریافت توان ریشه استالینی، می

او . های بین دو جنگ، و خفه شدن تکثرگرایِی سیاسی های بزرگ حزبی در سال ماشین

انگارانه به عنوان ضمانت  که به طرزی ساده)« تعلق-نا»در عوض ستایشی مؤکد از 

دارد که « ی حقیقت مشروط شدهیک میِل نا»و ( آزادِی فردی در نظر گرفته شده است

حقیقت »: دهد ارجاع می[ الهی]شده به فضل  به یک فهم مذهبی از حقیقِت وحی منطقا

یگانه را اما چه کسی این حقیقت ! «و امر خیِر یگانه یک غایت است»! «واحد است

 گیرد؟ ی این امر خیِر حاکم تصمیم می کند و چه کسی درباره اعالم می

ه هر آن کسی ب آشکارنور درون همیشه پاسخی : "ماند باقی می الهیات ،سیاست حذفبا 

 چیزهیچ ینکه باشیم بدون ا حقیقت طالبچگونه " اما." که بدان رجوع کند دهد می

تنویر آن صرفا که است؛ " سِر اسرار" اینکه  ردپذی می ن ویسیمو "بدانیم؟ اش بارهدر
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است که در ذهن تفکراتی حقیقت : "شود زاده مییل به حقیقت از م تحقیق. استحشوآمیز 

از طریق . حقیقت استتماما و منحصرا طالب  ،اصرفکه  یابد ی تجلی میمتفکر ی آفریننده

نور دریافت است که  آن ایرای از پیش حدس زدن محتوبتالش بدون  طلب حقیقت تهی و

ناچارا منجر به  امر نابجستجوی  و این[ الهی] فضل ی به واسطه این وحی ."شود می

گونه اقتدار رد هر. هر کس حقیقت خودش _ شود رگرا میفردگرایی اقتدایک  تناقض

احزاب  حذف"پس آیا . انجامد می دقتدار خوای  ه تحمیل خودکامانهب در نهایت جمعی

؟ کردآنها را  را باید جایگزین چه چیزاما  ۹۳؟."ریبا ناب خواهد بودتق امر خیرسیاسی 

یک  ی کاندیداها به جای ارائهدر آن که  کند را تصور میانتخاباتی  نظاموی یک سیمون 

این یا آن  ی من درباره: "کنند می اکتفایک نظر صرفا سوبژکتیو به ترویج برنامه، 

 .در کار نیستپس دیگر حزبی ." کنم ین چیزی فکر مناین یا چنچموضوع مهم، یک 

روال " منتخبین بر حسب: متغیرنظرات  ی یا ابری ازغبار .نه راست و نه چپدیگر 

برای  .کشند دست میهمکاری از کنند یا  همکاری می" ها و جنبش قرابت ازیطبیعی ب

 که باید تا جایی پیش رفتسیال و متناوب  های این قرابتجلوگیری از انجماد یا لختگی 

یا گروه دوستان در قالب یک جمع خوانندگان گاه به گاه یک مجله  یافته شدن سازمان

دادن یک خصلت تعریف شده د که با محفل در صدد آن برآی یکهر بار که . "دشوع ونمم

به کیفیت عضو سخت و یکپارچه شود به محض برقراری این امر سرکوب کیفری آغاز 

ین ا کند و می وضعشود که چه کسی قانون را  وال میاین منجر به این س ۱۱!"شد خواهد

 .خواهد شدبه نام چه کسی اعمال  عدالت کیفری

ناچارا ، متزلزلشهای قراردادو هایش  ، عدم قطعیتیشها ناخالصی دنیوی،سیاست رد 

به همراه  یشها مغفرتها و  ، توبهها وحیمعجزات، الطاف،  ی الهیات را با تمام صندوقچه

ناتوانی تداوم بخشیدن به یک واقع  در زهای واهی برای فرار از بندهای آنگری. آورد می

و مشروط اصول ادعای کسر شدن از تضاد میان نامشروط بودن به جای  ،سیاست. است

جای گرفتن در بطن این تضاد، کار کردن بر روی آن  عبارت است از ها، پراتیکودن ب

 حتی – یک حزب واحد ی احزابیگرمیانجبا حذف . و عبور از آن بدون حذف کردنش

 .و از آن خارج نخواهید شد! خواهید داشت "ها بی حزب" -دولتِ 

این وصفی موجز و گذرا است که اما . مشروع است های حزبی منطقبی اعتمادی به 

_ "فرِم حزب"_های قرن را به یک فرم  مسئولیت انحصاری خطر بوروکراتیک و فالکت

ق منطدر ن در پیچیدگی جوامع مدرن و شدوروکراتیزه به بگرایش شدید . نسبت دهیم

ی دهاشکال سازماناین گرایش بوروکراتیک در تمام . است حک شدهتقسیم اجتماعی کار، 

 واروونه گی واره بت از یک خواستار آن بود، سیمون وی که احزاب حذف. زند پرسه می

ابه یک امر طبیعی سازمان را به مثکه  شود ناشی میسازمانی و یک جبرگرایی سطحی 
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انواع آن بنا به و  ها دگرگونیبه و بنگرد، تاریخی که به آن از منظری  اینبه جای بیند  می

 .بیندیشد ارتباطی های وشغییرات روابط اجتماعی و رت تناسب

 مداومانقالب دموکراتیک 

های  آزادی هیچ نگاه تحقیرآمیزی نسبت بهشود، مارکس  برعکس آنچه تصور می

او به عنوان یک حقوقدان  .کرد، نداشت که آنها را صوری ارزیابی می کدموکراتی

اما او . خود را دارندگذاری نیستند و تاثیر تهیها  دانست که فرم بی میبه خوآموزش دیده 

به رسمیت شناختن حقوق )رهایی سیاسی : "داشتهای تاریخی آنها تاکید  بر محدودیتتنها 

تا ست، ولی نیبشر کل رهایی  غاییطعا فرم پیشرفت بزرگ است؛ ق یک (شهروندی

این بود که  ی او دغدغه ۱۱."است هانجموجود م در نظ آخرین فرم رهایی بشرامروز 

 ادموکراسی سیاسی ب های یا نسبت "با رهایی بشر رهایی سیاسی های نسبت"ی  مسئله

 .ندک" مذهب بارهایی سیاسی  های نسبت ی مسئله"وکراسی اجتماعی را، جایگزین دم

تجربه  ۱۸۱۸با انقالب سال  که عمال متحول ساختن دموکراسی ی وظیفههنوز باید این 

های  راه حل ی ورطهبه واقعا موجود دموکراسی پارلمانی نقد  را به انجام رساند تاشد 

 .نیفتدای  اسطوره اجتماعاتو  یانهاقتدارگرا

آمیز رسوا تواند می دموکراسیگونه چ. زند حرف می" رسوایی دموکراتیک"یر از رانس

برود، دائما از اشکال همواره فراتر باید  بقادلیل که دموکراسی برای د؟ دقیقا به این اشب

آزمایشگاه و برابری را در  به پیش براندرا  امر کلیکند، افق  تخطیخود  ی نهادینه شده

را  اجتماعیامر سیاسی و  توزیع مبهم امردموکراسی پیوسته زیرا . آزادی محک بزند

 ی عرصهبه  دولتهای  تعدیمالکیت خصوصی و  های آسیب گام به گامکند و  میمختل 

دنبال باید به  نهایتچرا که دموکراسی در . کشد به چالش میو منافع مشترک را عمومی 

ها  ی زمینه را به طور دائم و در همهدسترسی به برابری و شهروندی این باشد که 

 .واهد بود مگر آنکه تا انتها رسواآمیز باشدخودش نخ بنابراین دموکراسی. گسترش دهد

 :ها پانوشت

 .۱۸۵۹ژوئن  ۲۵نیویورک دیلی تریبون، _  ۱

 .ک انزو تراورسو، توتالیتاریسم. ر_  ۲

 .تروتسکی، استالین_  ۹

 .ژاک رانسیر، نفرت از دموکراسی_  ۱

 .والون، مشروعیت دموکراتیک پیر روزان_  ۵

 .دموکراسی و انقالب. ی سیاسی بر فلسفه ای رمون آرون، مقدمه_  ۷

 .میگل ابانسور، دموکراسی علیه دولت_  ۶
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 .کارل اشمیت، پارلمانتاریسم و دموکراسی_  ۸

 .آلن بدیو، سارکوزی نام چیست؟_  ۳

 .همان_  ۱۱

 . «۱توان  ۷۸می »آلن بدیو، _  ۱۱

 .آلن بدیو، سارکوزی نام چیست؟_  ۱۲

 .موکراسی، تاریخ یک ایدئولوژیک لوچیانو کانفورا، د. ر_  ۱۹

 .ژاک رانسیر، نفرت از دموکراسی_  ۱۱

 .ی امر سیاسی ژاک رانسیر، در کرانه_  ۱۵

 .ی نا به جا، سمینار سوریزی فلسفه_  ۱۷

 .سعید گفتگوهایی برای قرن بیست و یکم، دانیل بن. های سیاسی نادرست_  ۱۶

 .آگنس هلر و فرنک فهر، مارکسیسم و دموکراسی_  ۱۸

 .بندی شده ایدئولوژی یا تفکر بستهک ایزابل گارو، . ر_  ۱۳

 .ژان ژاک روسو، قرارداد اجتماعی_  ۲۱

 .ژوست، نهادهای جمهوری سن_  ۲۱

 .همان_  ۲۲

 .کورنلیوس کاستوریادیس، نهاد خیالی جامعه_  ۲۹

 .همان_  ۲۱

 .کلود لفور، زمان حاضر_  ۲۵

 .والتر لیبمن، شبح عموم_  ۲۷

 .همان_  ۲۶

 .نفرت از دموکراسی_  ۲۸

 .زمان حاضر_  ۲۳

 .الکساندرا کولونتای، تقابل کارگری_  ۹۱

 .۱۳۲۱_  ۱۳۱۵پیر بروئه، شوراها در روسیه ک اسکار آنوایلهر، سرژ بریسیانه، . ر_  ۹۱

 .ک لوچیانو کانفورا. ر_  ۹۲

 .نفرت از دموکراسی_  ۹۹

 .ژاک رانسیر، فیلسوف و بیچارگانش_  ۹۱

 .اضرزمان ح_  ۹۵
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 .ی سیاسی پیر بوردیو، گفتاری در عرصه_  ۹۷

 .سیمون وی، یادداشتی در باب حذف عمومی احزاب سیاسی_  ۹۶

 .همان_  ۹۸

 .همان_  ۹۳

 .همان_  ۱۱

  .ی یهود ی مسئله کارل مارکس، درباره_  ۱۱
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 برای حراجدموکراسی 

 کریستین راس

 آرزو پوراسماعیلی: ترجمه

 

 برابر کوشنردر * کوشولن

پیش گویی شده بود که او به شهرتی . های ایرلندی است کوشولن شخصیتی در افسانه

  از این رو شخصیت کوشولن، با. عظیم دست خواهد یافت، اما عمر وی کوتاه خواهد بود

 .های یونان شباهت دارد شخصیت آشیل در افسانه

، دموکرات ۱۸۵۲در سال  -۱-آیا من یک دموکرات هستم؟ حداقل برای آگوسته بالنکی 

پرسم، دموکرات چیست؟ این  از شما می: نویسد او چنین می. ای تعریف نشده بود واژه

ای که مثل  است، بدون هیچ معنای مشخصی، واژهواژه لغتی مبهم و پیش پا افتاده 

تری  مفهوم مشخص" دموکرات"ر اما آیا در عصر حاض .آید الستیک به هر شکلی درمی

 آوردی قالب کرد؟را مثل الستیک به هر شکل من در که دیگر نتوان آندارد، جوری 
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م رای قانون اساسی اروپا یک رفراند، در ایرلند، تنها کشوری که ب۲۱۱۸در ژوئن 

والری گیشارد دستین، . اروپا رای منفی داده شد ی عمومی برگزار کرد، به قوانین اتحادیه

ه اذعان کرد متن روپا، از اولین کسانی بود کی قانونی ا یکی از نویسندگان اصلی معاهده

ای که  نسبت به نسخه( صفحه بود ۹۱۲ی انگلیسی آن بیش از  که نسخه)معاهده 

در جریان یک رفراندم عمومی به آن رای منفی داده ها سه سال قبل  ها و هلندی فرانسوی

 تنها جایشان در ن هیچ تغییری،که بدو آالتیمثل ابزار" .تغییر چندانی نکرده بود ،بودند

سابقش بعد از به بیان دیگر همان معاهده، با شکل  .-۲-"شود می ی ابزار عوض جعبه

گیری گذاشته  شده بود در ایرلند از نو به رای ها رد ها و هلندی اینکه توسط فرانسوی

ی  ها داده شده بود تا معاهده به ایرلندیاین بار اما حقی که مطابق قانون اساسی . شد می

 "ترفند"ها نوعی  رد یا قبول کنند، از جانب رسانه گیری عمومی پا را در جریان رایارو

ی کشورها از جمله فرانسه و هلند به نیابت  نامیده شد، به خصوص وقتی که همه

ای از  ی جو فزآیندههای اروپای اینگونه بود که در رسانه. بودند ی اروپا تن داده اتحادیه

ای برای بروز رفتار غیرعقالنی و  به عنوان زمینه" رفندت"ت به این شک وتردید نسب

ها نیز مانند مردم  ها این بود که ایرلندی تلقی رسانه. ی مردم شکل گرفت تخریبی عامه

کشورهای جهان سوم، مهارت و تخصص سیاسی الزم برای انتخاب صحیح را نداشتند؛ 

به توان مردم، در روزهای این تشکیک . آنها فاقد آمادگی برای تحقق دموکراسی بودند

ی خود دانست که  ، آن زمان که برنارد کوشنر وظیفهمنتهی به انتخابات به اوج خود رسید

ی خود به اروپایی که صراحتا به مردم ایرلند اعالم کند که آنها برای نشان دادن قدرشناس

کوشنر . معاهده رای مثبت بدهندفالکت نجات داده است، مجبور هستند به آنها را از 

هایی   یاندیشند از اینکه نتوان روی رای مثبت ایرلند گوید مردمی که شرافتمندانه می می

این . ۹آزرده خواهند شد ،حساب باز کرد ،سنگین اقراض اروپایی قرار دارد ِدینِ که زیر 

هایی که پول بروکسل را به جیب زده و در  ها به عنوان راهزن کشی میان ایرلندی خط

رفته بودند که سیاست را به پندار بوده و یاد گ باقی اروپا که شریف و درست دند ورفته بو

های بین کشوری تلقی کنند را چند  ها و کمیته ی بازی بزرگ معاهدات و نشست منزله

ها همه چیزشان  ایرلندی: وعی دیگر متذکر شده بودروز پیشتر دانیل کوهن بندیت نیز به ن

 .خود به آن آگاه نیستندکه  را از اروپا دارند در حالی

ی استعمار کهن  رات، بی پرده و عیان یادآور رویهزبان اروپای نوین و تکنوک

نشدنی تصویر  ها مردمانی آموزش ندیده و تربیت ها بود که در آن ایرلندی امپراطوری

دار بودن در برابر  سگزاری و منتتوانستند بزنند سپا شدند که تنها حرفی که می می

ی تکلیف  ا از قانون اساسی اروپا به منزلهه طرفه آنکه حمایت ایرلندی. ان بودشنعمتان ولی

گذاری کرده  ی اروپا برای این حمایت سرمایه شد؛ گویی اتحادیه شان تلقی می در ادای دین

به  همانطور که از سارکوزی نقل شده است که. اش باشد و اکنون منتظر برگشتن سرمایه
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های مالی  هاست که کمک ها ابلهان نابکاری هستند، سال لندیایر: اطرافیانش گفته بود

 ۵.اند حاال ما را میان تپاله رها کرده اند و اروپا را لمبانده

این رفراندم در واقع چیزی نبود جز مهر تائید زدن به متنی که متخصصان آن را 

و آن را واقعی  گیری را جدی بگیرند این راید ها تصمیم گرفتن یاما ایرلند. پرداخته بودند

باز زدن از همراهی با ملل  نها در تصمیم خود مبنی بر سربرخی از آ. تلقی کنند

کنفرانس باندونگ اولین کنفرانس بزرگ )قدرتمند، پژواک صدای کنفرانس باندونگ 

در شهر باندونگ  ۱۳۵۵آفریقایی تازه استقالل یافته بود که در سال  و آسیایی کشورهای

ها دست به کار ساختن خود شدند،  ایرلندی: گفت را بازشنیدند که می (اندونزی برگزار شد

نه تنها به عنوان یک اقلیت بلکه به عنوان اقلیتی از نوع متفاوت، اقلیتی که تاریخ معاصر 

 گیری در جلب پس از رفراندم علت شکست این رای برخی دیگر. آن تاریخ استعمار بود

ندگان از پذیرش چیزی دانستند که از قبل به آنها ده رای مثبت را اکراه و بیزاری رای

گفته شده بود قادر به درکش نخواهند بود و بنابراین باید کنترل و هدایت آن را به نخبگان 

دلیل اینکه رفراندم : گوید به رفراندم نه گفته بود چنین مییکی از افرادی که . بسپارند

دهندگان ایرلندی غیرقابل  رای رایمتن قانون اساسی اروپا ب شکست خورد این بود که

خواندن و نامفهوم بود، آنقدر که رسیدن به درک جمعی از محتوای آن تقریبا غیرممکن 

فرم و ساختار نامفهوم خود ای طراحی شده بود که با  در واقع متن به عمد به گونه. ۷بود

متخصصین امر و ی حاکمیت را باید به دست  لقا کند که امور پیچیدهدهنده چنین ا به رای

 .ها بسپارند تکنوکرات

را مسئول شکست رفراندم " پوپولیسم"منصبان اروپایی بالفاصله موضع گرفتند و  صاحب

ها را واداشت دوباره رای بدهند، احتماال تا  ها اصرار داشتند که باید ایرلندیآن. دانستند

سارکوزی بی درنگ  والری گیشارد دستین و نیکال. ایدی درست بدست بی وقتی که نتیجه

در جریان . گیشارد راهی سفرهای هوایی شد. گیری جدید فراخواندند همگان را به رای

 :گوید رها وی در جواب خبرنگاری چنین مییکی از این سف

 !باید به مردم ایرلند فرصت داد تا نظر خود را مجدد اعالم کنند: گیشارد -

 بار نظر خود را کردن افرادی که یک آیا وادار: گر رادیو مصاحبه ،نیکالس دموران -

 آور نیست؟ به رای دادن مجدد وحشتناک و شوک اند قاطع اعالم کرده

اگر . افتد ن غیرعادی نیست و همیشه اتفاق میگیری مجدد به هیچ عنوا رای: گیشارد -

 ماند؟ العمر باقی نمی مکردیم آیا ریاست جمهوری مادا چنین نمی

داد، همانطور که گیری مجدد اختصاص  توان به رای را می ها تمام وقت دنیا بعضی وقت

ن رای منفی دادند ها به آ ها و هلندی ی لیسبون پس از آنکه فرانسوی مثال خود معاهده

چنان که سر رقابت میان  ها، اما بعضی دیگر وقت. گیری مجدد گذاشته شد باالخره به رای
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شود و هیچ وقتی نباید  قاعده عوض میاتفاق افتاد،  ۲۱۱۱بوش در انتخابات سال  /الگور

ی  ی فقیرنشین دره در منطقه. بازشماری آرا صرف شود گیری مجدد و یا سر رای

های  گیری نم، در واقع تمام وقت ما صرف رایک هودسون یعنی جایی که من زندگی می

ی بند در رده - نظیر سایر ایاالت در می سی سی پی و آالباما -ایالت ما . شود مجدد می

طح آموزش یعنی اگر س. ترین مراتب قرار دارد ستم آموزش مدارس در یکی از پایینسی

 شود به نسبت نمرات آموز صرف می ای که برای هر دانش را با معیار نسبت هزینه

پول را برای نتیجه این خواهد شد که ایالت ما بیشترین  امتحانی هر فرد ارزشیابی کنیم،

 .کند بدترین نتیجه خرج می

آور  ی سرسام شوند به یک بودجه موفق می دهندگان ما در معدود مواردی که رایا

تر عمل کنند، دقیقا  ها مسئوالنه اندرکاران و تکنوکرات شاید که دست ،بگویند" نه"آموزشی 

 "مبادا به فرزندانمان بی توجهی کنیم"بندهایی نظیر  بندی با ترجیع بودجه ی همان برنامه

شود تا وقتی که به تصویب  گیری گذاشته می ت هم هر ماه به رایشود و پش آراسته می

 .برسد

در سیستم دموکراسی نمایندگی موجود در زمان ما به هیچ " رای گیری مجدد"بنابراین 

چیزی . دهد معنی نمی" نه"رسد واقعا  ر که به نظر میطواین" نه. "نیستوجه غیر معمول 

آن است که  رسد به نظر میلند تکان دهنده رفراندم در ایرکه در مورد وقایع پس از 

از . پا بودای که رای عمومی آن را مرده خوانده بود، هنوز خیلی هم زنده و سر معاهده

کار بستن حقوق دموکراتیک خود، یعنی با ه ها با ب ی اروپا، ایرلندی دید الیگارشی اتحادیه

بر خود دموکراسی ضربه  های پارلمان اتحادیه، که جدی گرفتن انتخابات، نه بر قدرت

البته : گوید ی اروپا چنین می س گرت پوترینگ، رئیس وقت اتحادیههان. وارد کرده بودند

ی کسانی که به دنبال دست یافتن به دموکراسی بزرگتری بودند و کارآمدی  برای همه

اروپا را طالب  ی های اتحادیه گیری و وضوح و شفافیت بیشتری در تصمیمسیاسی بیشتر 

ر ها د یت مردم ایرلند به لزوم این رفرماست که اکثر یناخشنودی عمیق ی دند مایهبو

رای چنین ادعایی در رسد ارقام و تعداد به عنوان شاهد ب به نظر می. اتحادیه قانع نشدند

میلیون اروپایی توسط هشتصد و شصت و دو هزار و  ۵۱۱گویی : شوند نظر گرفته می

درصد جمعیت اروپا به گروگان  ۱.۲نی چیزی کمتر از پانزده ایرلندی، یع و چهارصد

های بزرگ یعنی آلمان و فرانسه اینگونه واکنش  ملت -رهبران دولت. گرفته شده باشند

 :نشان دادند

توانیم اجازه دهیم که اکثریت  ما نمی(: د در مجلس آلمان .پ .رهبر حزب اس)آکسل شفر 

 .فته شوندها، به سخره گر در اروپا توسط اقلیِت اقلیت

کمتر از پنج میلیونی ایرلند  جمعیت(: ی آلمان وزیر امور داخله)ولفگانگ شابول 

 .میلیون اروپایی تصمیم بگیرد ۱۳۵تواند برای  نمی
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 ۱۳۱تواند مردم کشورهایی که روی هم  کشوری با پنج میلیون جمعیت نمی: ژان دانیل

 .معیت دارند را به گروگان بگیرندجمیلیون 

ان گرفته میلیونی اروپایی که توسط راهزنان ایرلندی به گروگ ۵۱۱ن جمعیت احتماال ای

ی اروپا رای  بود که پیشتر به قوانین اتحادیه ها نیز ها و هلندی شده بودند شامل فرانسوی

چیزی که  .اندازیم را سر اعداد و ارقام به زحمت نمیاما ما خودمان  .منفی داده بودند

آشنا که  دد یک شخصیت تاریخی سرگردان است، شخصیتیبیشتر اهمیت دارد ظهور مج

ی شصت ظهور کرده بود و در لحظات  زدگی اشراف در دهه آخرین بار در زمان وحشت

وقتی ". شاکثریت خامو"شخصیتی با نام : آمد بحرانی متعاقب دوباره به عرصه می

شود،  م میارگانی به دو بخش تقسیشود، دنیا طبق منطق شم اکثریت خاموش پدیدار می

ی نیروها و اصول با عبارات و تعاریفی که هم شمارگانی و هم  آنگونه که همه

آن چیزی است که یک اکثریت خاموِش " قانون: "شوند خالقگرایانه هستند نمایش داده میا

 سر باید از آن در مقابل یک اقلیت داغ خورده و پر" تحت ستم"ناخشنود و حاال به شدت 

به یغما رفتن توسط اقلیتی  گرایی که در معرض روپای مدنی و اکثریتدفاع کنند، اصدا  و

شود که  زمانی پدیدار می" اکثریت خاموش" .گر و مخرب قرار گرفته است توطئه

شود، زمانی  ایشان سخن گفته میجبیشترین تعداد افراد به جای آنکه خود سخن بگویند به 

اقتدار تهی شده و غیرموجه و که صدای اقلیت بیش از هر وقت دیگری از هرگونه 

 .۱۲نامعقول گردانده شده است 

د این واژه را فردریک باس در جستجوی منبع اصطالح اکثریت خاموش، اولین کاربر

جهت خنثی  اگنیو اسپایروکه برای اولین بار ریچارد نیکسون و داند  مربوط به زمانی می

در . به زبان راندند را آنبه جنگ ویتنام صدای خیابانی  و سر کردن اعتراضات پر

قانونی که به )و در متن قانون آنتی کاسور  ۱۳۶۱فرانسه اول بار این عبارت در سال 

 به کار( ممنوع است ،موجب آن شرکت در تجمعاتی که ممکن است به خشونت بیانجامند

کند در بخشی از این متن که به تامل پیرامون مفهوم  برده شد و چنان که باس اشاره می

در دموکراسی ما، هر شهروند موظف است مانع آن : "آمده است ،موکراسی پرداختهد

اگر اکثریت . قوانین خود را بر اکثریت خاموش یک کشور تحمیل کند ،شود که اقلیت

ار خواهد شد و شاهد مانند گوسفند خاموش و سربه راه رفتار کند، زمانی از خواب بید

آشوبندگان خواهد شد که بدون توجه به قوانین ها و یا اکثریتی از بر حکمرانی کلنل

 ."کنند و نظر خود را بر همگان تحمیل می مصوب موجود رای

والری دستن گیشارد بود که شخصیت نمادین اکثریت خاموش را در  ،اما از نظر باس

پوی  ی نماینده ای که وی و در دوره های می و ژوئن اوج خیزشیعنی در  ۱۳۷۸می  ۱۳

 :به همگان معرفی کرد -بود( رانسهای در ف منطقه Puy-de-Dome) دو دم
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اهم نقطه نظری را خو شور با آن روبرو است، من تنها میی بحران ملی که ک در بحبوحه"

دانم جمع وسیعی از دانشجویان، کارگران و زنان و مردان فرانسوی در  بیان کنم که می

و امنیت است ان برقراری مجدد نظم این اکثریت خواه. اند جایی که هستند با آن موافق هر

تا این زمان بیشترین تعداد مردمان فرانسه که . هایش محافظت شود خواهد از آزادی و می

و به دلخواه حکم راندن را بر  دوستدار نظم، آزادی و پیشرفت هستند، آنان که نه استبداد

زم شود این اکثریت اگر ال. اند دهتابند و نه آنارشی و بی نظمی را، سکوت اختیار کر می

 ."باید بتواند صدایش را بلند کرده و نظرش را اعالم نماید

بیشترین "رویه چنان بود که کارگزاران حکومتی، سکوت نامتعین  ۱۳۷۱ی ها در  سال

که  در حالی. را به مخالفت قاطع اکثریت با آنارشی و بی نظمی ترجمه کرده بودند" تعداد

، سکوت گرانبهای اکثریت به خنوری را به چنگ آورده بودها جایگاه س اقلیت در خیابان

ی کارزار بود که فعال پشت جبهه نگه داشته شده است اما در  ی ارتش عظیم آماده منزله

، یعنی و نظر قاطع خود را به صورت مشروع و قانونیشد  صورت نیاز وارد صحنه می

 "بیشترین تعداد"وش، اکثریت خام ،۲۱۱۸در سال . کرد از طریق رای دادن بیان می

ترجمه و تفسیر شده  وتش دوباره توسط برگزیدگان حاکمیابد که سک ها، درمی اروپایی

دموکراسی در واقع گویی : ید شده بود که ابدی بمانداست، اما این بار سکوت اکثریت مق

نظر این وضعیتی است که کسانی که از حق اظهار . به معنای رضایت بی صدا بود

، عبارتی که در "ت قرار گرفتنقابلیت تحت حاکمی"اند، باور دارند که  شده سیاسی محروم

ن باشد که آگان است، حتی اگر واقعیت نشانگر رواج پیدا کرد، به نفع هم ۱۳۳۱ی  دهه

شامل بی حد و مرزترین انواع اعمال قدرت توسط طبقات " تحت حاکمیت قرار گرفتن"

 .قدرتمند و ثروتمند است

ای که به ازای این  گذاری کرده بود و بهره اروپا در واقع در ایرلند سرمایه ی اتحادیه

سره  شد آن بود که یا حق آنها برای رای دادن یک گذاری از ایرلند مطالبه می سرمایه

ها مجبور شوند چندین  اتفاق بیافتد یعنی اینکه ایرلندی ،ملغی شود و یا اینکه چیزی مشابه

باشد یعنی رضایت و موافقت آنها با قانون " درست"که آرای آنها  بار رای بدهند، تا وقتی

ی ایجاد نظام  حکمرانی درآمدن در واقع به منزلهقابلیت تحت . اساسی اروپا جلب شود

ی کارگری نتواند مستقیم با  از دسترس و فراملیتی بود که هیچ اتحادیه بوروکراتیک دور

های رادیکال در  شده است که اقلیت آن در بیفتد و در واقع بر این اساس طراحی

 .برآشوبندافته نتوانند به هیچ وجهی سیستم موجود را کشورهای ثروتمند و توسعه ی

های اقلیت که برای برقراری دموکراسی مستقیم در  تعداد زیادی از گروه ۱۳۷۸در سال 

جهت  یمستعملهنه و ی تشریفات ک کردند، انتخابات را به منزله ها مبارزه می خیابان

دیدند، این تلقی در نقل قول معروفی از سارتر به خوبی  اعمال دموکراسی نمایندگی می

زمانی میان عصر حاضر  ی در فاصله! انتخابات دامی برای تحمیق مردم است: هویداست
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که از یک سو حق رای و انتخاب ی شصت، اتفاقی که افتاده آن است  های دهه و سال

و نابود شده است و بیش از پیش ای سلب  رت پیشروندهجهان به صو مردم در سراسر

ود، تا آنکه اثرات نیز سلب اعتبار ش" نمایندگی"تالش شده تا حتی از دموکراسی 

تفسیر و توجیه "ی مردم و بیان آن اراده  گیری عمومی خنثی شده و اراده ناخوشایند رای

سوق نشانگر  ،معه باشدی توافق عمومی جا این روند بیش از آنکه نشانه. شود" منطقی

ی رضایت  سمت سکوت است، سکوتی که به منزلهداده شدن حیات اجتماعی افراد به 

دم در دهد که دموکراسی یا مفهوم مر اما همین وضعیت نشان می. شود فرض می

تواند به هر شکلی در بیاید؛ آنقدر که صندوق رأی به  دموکراسی چگونه مثل موم می

ود را از طریق پیاده اینگونه است که دموکراسی در واقع خ .شود بدل مینوعی سالح 

تاده است که گویی انتخابات آیینی از مد اف. کند تریِن اشکال سیاسی ابقا می کردن متفاوت

آورد و وقتی  شارد دیگر کسی آن را به حساب نمیی دستن گی مسلکانه بنا بر نقل قول کلبی

و مراجعه به آرای عمومی نشان  انتخاباتشود خود برگزاری  این آیین جدی گرفته می

های سیاسی شهروندان معمولی تا چه اندازه  بالقوگی دهد که دموکراسی در مفهوم می

ی سالحی است که برای  گیری به منزله در این معنا رای .۱۹و دست نیافتنی است ناپایدار

شود،  ه میردم به کار گرفتبه قدرت و توانمندی م ،"غیردموکراتیک"تهاجم به شدت 

داند صورت  د را صاحب تاج و تخت دموکراسی مییی که خو"اروپا"یورشی که به دست 

یک نوع مارک است برای کاالیی که با برانگیختن حس گیری  رای. گیرد می

 .رود دموکراسی به فروش می تر از همه دوستی، عدالت و مهم صلح

 حراجدموکراسی برای 

ق رای دادن است، قدرت یا حکمرانی از طرییده درن دموکراسی که به ما رسمفهوم م

بیشترین "با ا رجوع به آرای اکثریت؛ حکمرانی گیری در مورد مسایل ب ی تصمیم اتوریته

 le maitre)نادان آموزگار  دموکراسی که خوانندگان کتاب اما معنای دیگر". تعداد

ignorant )کند که نه  قل میتند، مفهومی از قدرت را منتژاک رانسیر با آن آشنا هس

مفهوم بیشتر ناظر است بر در عوض این . مبنای کمیتی دارد و نه با کنترل قرابتی دارد

های کنشگری که  ظرفیت افراد عادی برای کشف روش: ها ها یا توانمندی بالقوگی

ی رانسیر با ژاک ژاکوتوت و تکرار  مواجهه. ترک جامعه را تحقق ببخشدهای مش دغدغه

ستن این مواجهه کمک کرده است که تعریفی از دموکراسی فراهم شود که و باز به کار ب

دموکراسی در معنای قابلیت : تر است عی، اولیه و بسیط این واژه نزدیکبه معنای واق

" تعداد"در دموکراسی . دموکراسی نوعی از حکومت نیست. انجام دادن کارها

. دقلیتی از برآشوبندگان باشنموضوعیت ندارد، خواه این تعداد اکثریتی بدخواه یا ا

ای که به قدرت سیاسی  کند در یونان باستان از سه واژه همانطورکه جوزیا ابر اشاره می

با  ربطی یچ، تنها دموکراسی بود که هدموکراسیو  الیگارشی ،مونارشی: شد اطالق می
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گو در پیشوند مونو در مونارشی بیانگر حاکمیت یک نفر است، پیشوند الی. تعداد نداشت

ه  اصال به است ک دموکراسیتنها . معدودی است الیگارشی حاکی از حاکمیت تعداد

مردمان قدرت یک جمعیت یا اکثریتی |دموسقدرت . ۱۱پردازد نمی" چه تعدادی"پرسش 

رد هر ف. فرد است از آن نیست بلکه در عوض قدرت در دموکراسی متعلق به هر

ی تحت حکومت قرار گرفتن تلقی  یستهی حکومت کردن است که شا همانقدر شایسته

 .شود می

در قید قانون تعداد نیست، اما " ظرفیت انجام دادن کارها"معنای گرچه دموکراسی در 

که دارای ظرفیت  تمایز و تفکیک موجود میان دو بخش از افراد جامعه یعنی آنهایی

ایی که گفته و آنه" رین مردمانبرت"شوند همان  معی فرض میگیری ج مشارکت در تصمیم

تمایز را به  دموکراسی اما این. انگارد د چنین ظرفیتی هستند را مفروض میشود فاق می

پذیرد، در عوض دموکراسی ندایی است  دهی زندگی سیاسی نمی عنوان مبنای سازمان

 در طول" برترین مردمان" .تندبرای برابری مردمانی که اتفاقا جزو بهترین مردمان نیس

اند، تعاریفی که گاهی به نسب، گاه به نژاد، گاه به  تفاوتی تعریف شدهتاریخ به صور م

وئل که امان همانطور. قدرت نظامی، گاه به ثروت و گاه به توان مدیریت مرتبط بوده است

همواره با پیش " برترین مردمان"کند، تعاریف متفاوت  والراشتاین به ما یادآوری می

همراه و " برترین مردمان"ی زندگی  و شیوهها  هایی در مورد چگونگی ویژگی فرض

ی زندگی  متمدن بودن یا شیوه"پیش فرض که  مرتبط بوده است، به عنوان مثال این

 .های اصلی آنهاست یکی از ویژگی" متمدنانه

کند،  ت میاز خاصیت الستیکی بودن نام دموکرات شکای ،۱۸۵۲وقتی بالنکی در سال 

ر عظیمی که نام دموکرات در آینده دچار آن خواهد شد های تغیی وی در واقع اولین نشانه

ی دوم و بعد از آن ادامه پیدا ی امپراطور تغییری که در طول دوره -کند می رصدرا 

. را حفظ کرده بود ۱۶۸۳ی دموکرات تا زمان بالنکی میراث انقالب  واژه. کند می

 –رادیکال ای چپ ه به گروه ۱۸۱۱و  ۱۸۹۱های  بود که در سالدموکرات لقبی 

ژیم امپراطوری موفق شده بود ، راما در زمان امپراطوری دوم. شد داده می -فارلفت

در برابر  " حزب نظم"ی دموکراسی را تصاحب کند و با برساختن مفهوم بورژوایی  واژه

ی دموکراسی را از آن  ی واژهشد، توانست تا حد زیاد خوانده می" دموکراسی واقعی"آنچه 

خواندن  م و با فراور مدعی شد که با برگزاری رفراندبیان دیگر امپراطبه . ۱۷خود کند

. ا به مردم بازگردانده استر خودمختاری که به او اعطا شده مردم، قدرت و

نیز این واژه را تصاحب کردند و آن را با  ۱۸۷۱و  ۱۸۵۱های  طلبان در سال سلطنت

یک بناپارتیست دوآتشه، خود را  ،همعنا و برابر دانستند، وزیر امور داخل راطوری همامپ

ی در فضا" دموکرات"های  مختلف گروهانواع  ۱۸۷۳در سال . نامید" مدافع دموکراسی"

های انقالبی،  های سوسیالیست، دموکرات دموکرات: سیاسی فرانسه رشد و نمو یافتند
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ی ها های پیشرو و دموکرات های امپریالیست، دموکرات های بورژوا، دموکرات دموکرات

: ه کرده بودکه بالنکی به آن اشار استچیزی  بیانگر هماناین فهرست دقیقا . اقتدارگرا

را به چنگ بیاورد و از آن خود  تواند آن کسی می ای است که هر اینکه دموکراسی واژه

ها است  ی تالش برخی سوسیالیست این فهرست همچنین نشان دهنده ،اما عالوه بر آن. کند

ی دموکرات، موضع خود در مورد  یفی مناسب در کنار واژهکرد قید با کارببرای آنکه 

این واژه را متعین و دقیق نمایند و به این ترتیب بر میراث انقالبی این واژه پافشاری 

ی دموکرات در واقع نامتعین و فاقد هرگونه  مانند عصر حاضر، خود واژههاما . کنند

اهی خو نکی تنها سوسیالیست یا جمهوریبال. اطالعات در مورد چگونگی کاربرد آن بود

کردند تردید  ای او نیز خود را با آن توصیف میی که رقبا نبود که در مورد کاربرد واژه

 :نویسد چنین می (Maillard)وی به میارد . داشت

. دانی ود را یک دموکرات میگویی که نه پرولتاریا و نه بورژوا هستی، بلکه خ ه من میب

هایی ابزار دلخواه  شخصی ندارد احتیاط کن، چنین واژهای که معنای م در کاربرد واژه

نه پرولتر : ی قصاِر زیبا را اختراع کردند آنها هستند که این کلمه... پردازان  هستند نقشه

ای وجود دارد که نتواند زیر سقف چنین  آیا اعتقاد و اندیشه! که دموکراتو نه بورژوا بل

کنند خود را دموکرات بدانند حتی  د؟ همه سعی میناهی برای خود بیاببنایی پ

 .ها ریستوکراتآ

سانی که قادر به حکمرانی ی دموکرات دیگر در معنای فائق آمدن بر تمایز میان ک واژه

موم به این واژه مثل : شد وان از آن بودند به کار برده نمیشدند و کسانی که نات تلقی می

ردی بود و به جای آنکه تمایز و تفکیک ایجاد مد و فاقد هرگونه کارکآ هر شکلی درمی

ی مدت برا ۱۸۶۱حتی کموناردهایی که در سال . آورد وجود میه کند موافقت و وفاق ب

خود  ،کوتاهی نهادهایی را که معموال تنها در انحصار اشراف سنتی بود در اختیار گرفتند

ی کاپیتوالسیون  تانهکومت کومونال در پاریس در آسی ح بیانیه. درا دموکرات ننامیدن

ترین شکل تعهد به روح واقعی سیاست دموکراتیک در  ر واقع بدیعد ،فرانسه به پروسیا

اشکال و  ،سطوح ی آنها در همه ،در زمان حیات کوتاه کوموناردها. دوران مدرن بود

 دیرینمراتبی و بوروکراتیک  اتیک را جایگزین ساختارهای سلسلهفرآیندهای دموکر

های دیگری  دموکراسی ترجیح دادند واژهبه فعلیت درآورندگان ین وجود این با ا. کردند

با مساله من این از نظر  .خواه را برای توصیف خود به کار ببرند نظیر خلق یا جمهوری

شاید از این . به کنار نگذاشتندرا ی دموکرات  معنادار است که آنها به کلی واژهاهمیت و 

ای اصلی خود فاصله گرفته و در دست دشمنان افتاده بود، ین واژه از معنرو که گرچه ا

 .را حفظ کرده بود ۱۶۸۳ میراث انقالبی سال هایی از بازماندههنوز 

از کمون  پسکوتاهی  مدتآرتور رمبو یکی از آخرین اشعارش را که  اما زمانی که

ی که بیرقجز  نبود، این عنوان دیگر چیزی نامید" دموکراسی"پاریس نوشته شده بود 
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های آرام و  زمین"تا  یسی امپریالیستی بورژوا خود را از متروپل یک طبقهتحت لوای آن 

ترین نوع  مسلکانه کلبی" ، وضعیتی که به بیان شعرداد و گسترش میبسط " معطر

 .بود" خیزش متصوریهر  ویرانگر"که  پروراند را می" فاحشگی

 دموکراسی

 به سمت سرزمین تحمل ناشدنی،

 آید هتزاز درمیپرچم به ا

 شود، ها خاموش می و کوبش طبل

 :...کشیم  مان در پشت سر، فریاد می با سرزمین زمخت

 ،پروراندترین فاحشگی را خواهیم  مسلک کلبی اَبرشهردر "

 .خواهیم کردرا نابود  متصوریو هر خیزش 

 ت و معطر،خلهای  پیش به سوی سرزمین

 رانیم، ظامی میرترین استثمار صنعتی یا ندر رکاب هیوالوا

 .آشوبیم از آنکه مقصدمان کجاست گوییم و دل نمی همه چیز بدرود میبا 

 ی خوش نیتی هستیم،ها ما سرباز وظیفه

 ن رام نشدنی فلسفه خواهیم آموخت،که به وحشیا

 دانند ه آنان که هیچ از علم و دانش نمیب

 .که لذایذ خودمان تباه شده است و در حالی

 .ونمانپیرامدنیای  َدرکبه 

 !"قدم راست! به پیش! این پیشروی واقعی است

با و رمب ؟شد میروح قرن نوزدهم تلقی  نمادرمبو مظهر و  ،شد اگر به جای بودلر چه می

های  که از جزوههایی  پیشگویی ساخته بودند ولن پو و ژول ورن آتصاویری که ترکیب 

 معروف کودکان و متونهای  از رماناقتباس شده  تصاویربود و مانده  باقیسیاسی 

به حال را و پیش روی زمان ممکن ی  آیندهمصالحی را گرد آورده تا با آن علمی، 

به است که های شخصیتی  تیپمستعمراتی از آن نوع  ی وظیفهسرباز  .تصویر در بیاورد

ها  گیری جهت الت،احها،  وضعیتهای کارتونی و فکاهی معروف،  همان خوبی شخصیت
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شعر . کند می هستند را بازنماییقرن بیستم و بیست و یکم  ی اخصهش تمایالتی کهو 

 جهانی در حال جهش گیری شکلی  ها در آستانه دموکراسی و کل مجوعه شعر روشنگری

با است که عصری ی آغاز  ی سرایش این اشعار لحظه لحظه: استمداوم سروده شده 

خود را عیار   تمامم بورژوایی ای که یک رژی یابد، لحظه کلونیالیسم و استعمار قوام می

اتفاقات پیش از سرایش این شعر به همان . ۱۶کند ای مدت نامحدودی برپا و مستقر میبر

: اتفاق افتاد" اروپای متمدن"کشتار و قتل عام طبقاتی که در قلب : اندازه معنادار هستند

حکومت  ی تالش بی سابقه. ۱۸۶۱از کموناردها در می  هزاران نفرتیرباران گروهی 

اش،  ای دشمن طبقاتی قلع و قمع کردن تک به تک و توده خواه برای جمهوری-بورژوا

موجود نظم سیاسی و اجتماعی تغییر برای مدتی کوتاه دست به کار  تنهاکسانی که یعنی 

 :است برانگیز تأملشده بودند 

های  در داالنها،  ی خیابان آنها در گوشه. شد نجام نمیا کشتارها تنها در لوکزامبورگ" 

 اجا دیواری پید کردند، یعنی هر ها شلیک می ها و در مقابل درب منازل به آدم میان خانه

 .ی آن بچسبانند و تیرباران کنند را به سینه شد که افراد می

ی  ها را برای یک هفته آدم فزیر پل ن. کشتار دهشتباری بودندهای رود سن شاهد  کناره

شان به دیدن ها و همسران جنتلمن ،ها بعدازظهرها اشرافزاده .کردند متوالی تیرباران می

ستند نش شای تیرباران و قتل میپوش چنان به تما ازواج شیک. آمدند کشتار و تیرباران می

 .کنند که گویی نمایشی را تماشا می

کند، پنج  ی پانتئون را احاطه می ی چپ رود سن که محله ی کناره از کرانه ای در گوشه

. شد ای در لوکزامبورگ انجام می لهفکشتارهای . مشغول به کار بودند اه نظامیدادگشش 

کنیک و در اکول پلی ت حقوق،ی  ، در دانشکدهدر مونه در ابزرواتور ها افراد را آناما 

ه سمت چپ در در کلژدوفرانس افراد در اتاقی ک. رساندند در پانتئون نیز به قتل می

در بازار . شد اجرا می همانجاو  م مرگ آنها صادرشدند، حک ورودی بود محاکمه می

 .وقفه جریان داشت بیموبر قتل عام 

. حکم مرگ ای فزایندههر کدام با تعداد  شد، یافت میدر یک محله  دادگاه نظامیشش 

این  با پیشرفت. شد بالغ بر هزار نفر می یهای لوکزامبورگ به تنهای کشته اینگونه بود که

گیرتری را یکی یکی در هر میدان به کار گماشت که  رتشی سختروند، ورسای قضات ا

. در این میانه هیچ اهمیتی نداشت قضاوت. کشتار بوددهی  سازمان تدارک وتنها کار آنها 

لوکزامبورگ، اکول میلیتر، پارک مونسو، ال ُروکت،  -ی بزرگ خانه اطراف سالخ

بی صدا، بدون هیچ  ر خفا وپرالشز، بوت شامون و جاهای دیگر، کشتارهای بیشتری د

 ".شدند ای، انجام می نمایش فاتحانه
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 -semaine sanglante -ی خونین هفتهقول یکی از شاهدان عینی این روایت را از 

-زان نفرتی که حکومت بورژواکنم باید در مورد می ، زیرا فکر میام نقل کردهپاریس 

را آن را زی که لوچیانو کانفوتامل کنیم، چی بیشتر داد خواه از خود نشان می جهوری

ین قتل کند که ا به ما یادآوری میکانفورا . ۱۳نامیده است" خصومت خشمگین اکثریت"

در نوامبر آن . به تولد جمهوری سوم انجامیدکه عام طبقاتی و شکست دموکراسی بود 

رفتند و رد  های پاریس راه می در خیابان -Delahaye-سال رمبو و دوستش دالهای

همانطور . ندکرد دیوارهای اطراف پانتئون پیدا می جا مانده از گلوله را در های بر سوراخ

 ،کموناردها رِ ها بعد از کشتا ها و در حقیقت سال ؛ ماه۲۱گوید که رمبو به دوستش می

انواع ممکن و  ی نوعی حس فروپاشی و اضمحالل، آشوب و همه بهفضای سیاسی آغشته 

در اواخر  ارضییابی  ها سیر بسط وعه شعر روشنگریمجم. بود شدهها  محتمل واکنش

ی  بازتولید طبقهشکل گرفتن نوعی خودآگاهی که به  همچنین روندو قرن نوزدهم 

رمبو در برخی شعرهای . کند قب این دوره انجامید را ترسیم میمتعاسیاحتگر استعماری 

 وهوموژن  ،ممضوجکند که این روند منجر به جهانی  بینی می بیشتر فوتوریست خود پیش

همانطور که وی آن را در و " حدنیایی کوچک، رنگ پریده و مسط: "یکدست خواهد شد

ن همان جادوی بورژوازی که هر جا چمدانت را بر زمی: "کند صیف میشعری تو

رسد مانند  در اشعار دیگری که به ذهن من می ".آید بگذاری و ساکن شوی به سراغت می

چگونه تخیل بوژوازی دهد که  نشان میرمبو " شب تاریخی "و " بربر"، "متروپلیتن"

ر مجموعه اشعار د. کند مسموم میآکنده و خود را با تصویر آخرالزمانی مرگ خودش 

ری در انتظار آن بود را ی حیات امپراطو که در صورت ادامهی ا دومش، رمبو آینده

ی آور شهرها اباعجآن پرهیب درخشان و تصویر پانورامیک که در : کند ترسیم می

 وجغرافیایی های مهیب  ای از گسست آخرالزمان که آمیزههای باستانی  نقشمدرن، به 

هایی که  های در هم تنیده و بزرگراه پل شود؛ است متصل مییخ و برف  های تودهانفجار 

 وقطبی  سردکه همزمان ای،  سیاره تکرار گدازش اند، گرفته ها قبایل بربر جا در بغل آن

 .آرام است به غایتآشوبناک و در عین حال  ،گدازان

و جوشش، رمبو که غلیان  ؟آینده را مجسم کرد ،توان پس از فروپاشی کمون ونه میگچ

خودش  ی دموکراسی را زیسته بود، حاال به بیان العاده ی خارق تکامل و نابودی آن تجربه

خود بر پیشبرد  عزمط ی متوس دید که در آن بورژوازی طبقه خود را با گندابی مواجه می

ود و به تجهیز دنبال شد را جزم کرده بی بعد  که در چندین دهه ای استعمارگرانه ی برنامه

گزیند که هم پیروزی و هم  در این شرایط رمبو برمی. پرداخت بیش از پیش خود می

: و تخیلی به ترسیم درآورد فوتوریستینثر  -مرگ آن طبقه را در یک مجموعه شعر

 متعاقبی این سیاره و مرگ  سازی رو به فزون و پیشرونده طبقه در یکدست یناپیروزی 

 .زمین ی آن در اثر انفجار کره
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شود که این واژه  ای سرائیده می رمبو دقیقا در لحظه" دموکراسی"ر به این ترتیب شع

رود بلکه در  ر یک نزاع طبقاتی ملی به کار نمید" مردم"های  دیگر برای بیان خواست

 نزاعیدر " متمدنهای  سرزمین"های استعماری  توجیه سیاست تنها کاربرد آنعوض 

-" خون بد یا پلید"فصل فضا را در رمبو این . استی دنیا  قیهالمللی میان غرب و ب بین

Mauvais Sang-  جهنم ری دفصل"از اشعار "-Une Saison en enfer-  روایت

 ”حرکت"ساز را در شعری به نام  ی تمدنمیسیونرهای  طبقهدیگری از ی  کند و پرتره می

 :دگذار می در اختیارمان

 آنهایند فاتحان جهان،

 :خود تخدیرآور ثروتدر جستجوی 

 ،همراه آنهاست ورزش و آسایش

 .آورند تعلیم به ارمغان میآموزش و آنها برای نژادها؛ طبقات و حیوانات  

 مجرا،در این  

 هآرامش و سرگیج 

 کننده رکونوری در  

 .اتاق مطالعهمخوف شامگاه  در

کرده برای همیشه بت در شعر خود آن را ثکه رمبو با طنینی دموکراسی  شک بی

تغییری که تنها بی رمق شدن این طنین نبود بلکه همزمان ، دستخوش تغییر شده بود

ای که در اوایل  ، زیرا همان طبقهبودبیگانه  غریب و از خود محتواییآغشتگی آن به 

 .بودشده ی آن آغوش باز پذیرا باپایان این قرن در هراس داشت،  نمایین قرن از چنی

، دلیلی برای اثبات متمدن بیرقی شده بود؛ یک شعاربه  بدلدموکراسی  شعر رمبو،همانند 

 پوشش پیکر عریانآل برای  ، یک برگ انجیر ایدهحیات معنویی  افزودهنوعی  ،بودن

کشتار  عصری آکنده از ،ی دموکراسی م نمایندهبه نا دولت. متمدن کننده وغرب متمدن 

آن و در شی حواکشتاری که در اروپا به شکل سرکوب کمون و  کرد،طبقاتی را افتتاح 

که انعکاس آن را بی حد و مرز جلوه نمود، خشونتی استعماری به شکل خشونتی  مناطق

شد  به کار بردهد ایرلن در مورد ۲۱۱۸و بیزاری که به یک باره در سال  دتهدی ادبیاتدر 

غرب در معنای دموکراتیک توانست رهبر معنوی جهان شود زیرا . توان بازیافت می

در شعر " فاتحان دنیا"از این . هژمونی خود را مبنای پیشرفت در سراسر دنیا قرار داد

برای دموکراسی  راجهان " -Woodrow Wilson-تا توصیف وودرو ویلسون رمبو
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 توسعه، اقتصاد زبان  مجدد دموکراسی دردر کاربرد ترومن  تا اقدام هری" امن کردن

 .۲۱جهش و تغییر ناگهانی اتفاق نیفتاده است

یک  شاید بهتر باشدجهان را وابنهیم،  تاریخی رمبو از  اما قبل از آنکه تصویر پیشگویانه

را مورد توجه قرار  دیگر، شعری "حرکت"و " دموکراسی" دو شعربار در کانتکست 

آن مشابه  ساختار، شعری که ی معاصر ما دارد دورههای زیادی در مورد  حرف دهیم که

به مدرن و دارد شعر فضایی  این. م داردنا" حراج"ست و ا بلندتبلیغاتی  ی اعالمیهیک 

ناپذیر  شعارهای تبلیغاتی به شکلی تفکیک انقالبی و و در آن غریوجادویی همان اندازه 

 :اند تصویر درآمدهکاالها و خدمات مصرفی به  ی ردهگست یورش جریاندر  ،از یکدیگر

" حراج"هر دو شعر ". هایی بدون قیمت، فراتر از نژاد، دنیا، جنسیت یا گونه بدن ،حراج"

زندگی  دررا به نفوذ نسبی روابط بازار  جامعهآگاهی در خودتغییر " دموکراسی"و 

و خواه در قلب دریاها آنسوی ستعمرات مخواه در  ،کنند مرتبط می افراد ی روزمره

سوناتی که حوالی این زمان نوشته شده است، و پاریس نام دارد، . )های اروپایی متروپل

وقتی (. شدند های پاریسی دزدیده می ایی پرداخته که از پیشخوان مغازهتماما به تبلیغ هلوه

و خاصیت پیامبرگویانه  ،با هم و به صورت یک مجموعه خوانده شونداین دو شعر که 

ها سبب شد  شود، این ویژگی ها بیش از پیش آشکار می آنایت معاصر در عین حال به غ

نمایانگر  عبارتی که -شودفصل برگزیده  برای این « دموکراسی برای حراج»نوان که ع

و ( در شکل معکوس خود)کراسی ارزی میان دمو ای است که در قرن بیستم هم شیوه

. وکراسی در معنای حق خریددم: یافتو قوام  وجود آمدهه بگرایی  مصرف

سالمتی و خوشبختی خود مطمئن هستند زیرا های امروزین غرب از  دموکراسی لیبرال

ای از زیست  شیوهاست و در عوض غیر سیاسی شده بیش از پیش سبک حیات در آنها 

مان فضایی است که در این ه. رسد به نظر می نامتناهی و ابدیکه به نظر غلبه یافته 

ها،  بدن کاالها،تجاری،  محصوالتی آزاد  مبادله: رمبو توصیف شده است" حراج"ر شع

 .ی ممکن ی زیست و سبک زندگی و آینده گان، شیوهنمایند

صدا و حرکت  و و سر ،ها، ورزش و تفرج و آسایش کامل مهاجرتو به حراج، امالک "

 ."آید میآنها از پی ی که ا و جابجایی و آینده

و بقیه نیز دیر یا زود )ی خاکی است  ی شعار تقریبا تمامی رهبران کرهسامروزه دموکرا

از دوران رمبو مجزا  ی ما را چیزی که زمانه(. رش آن خواهند شدبا زور مجبور به پذی

در . آنیافتن  شد و پایان زی است که به آن جنگ سرد گفته میکند آن چی و متمایز می

 های دولتتوان در مورد سود سرشاری که  میگردد، ن برمی" دموکراسی"مورد آنچه به 

به دموکراسی به عنوان نیروی مخالف در توازن قوا علیه کمونیسم معرفی از محل غربی 

ی دموکراسی را به تمامی  ا این کار در واقع توانستند واژهآنها ب .کرد مبالغه ،جیب زدند

ر گذشته داشت برجا بخشی که این واژه د رهایی طنیناز آن خود کنند و هیچ ردی از 
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ی  ی شد که توجیه کنندهدر واقع به این نحو دموکراسی بدل به ایدئولوژی طبقات. نگذارند

کردند و حاکمیت آنها  دکی از افراد بر همگان حاکمیت میسیستمی بود که در آن تعداد ان

 بدون حضور مردم بود، سیستمی که هرگونه امکانی جز امکان بازتولید بی پایان خود را

بی  تعارضیای که  رویهیعنی ، نشدهسیستم بازار آزاد کنترل  برتوان آنکه . کرد نابود می

 ی حق مداخله گذاشته شود، یاقتصاد تعدیل نام، داشتحیا و بی حد و مرز با کمونیسم 

که چنین سیستمی موفقیت این و نظامی و غیره در صیانت و امور داخلی سایر کشورها 

توان اینکه بازار به عنوان شرط آشکار  .پیروزی بزرگی بود ،دموکراسی خوانده شود

ازار قلمداد بدموکراسی قلمداد شود و دموکراسی بی هیچ قید و شرط فراخواننده و پذیرای 

 ها به داقل در فرانسه و در جریان واکنشاین روند ح .آور بود شود یک کامیابی شگفت

  ،دموکراتیک فرانسوا فورت تحت حکم به غایت ضدشصت و هشت  های سالاتفاقات 

انگاری قرار گرفت،  صبورانه مورد سهل ها مدتدر انقالب فرانسه اتفاق افتاد نظیر آنچه 

تا با و نهای کوچک و حقیر انگاشته شد ۱۶۶۷ ر مقایسه با انقالب قابل قبولاهمیت آن د

 )،۱۳۸۸تا  ۱۳۷۹های  رهبر خمرهای سرخ بین سال (تواستالینیسم و جنایات پل پ

ر امکان ه رسد که به نظر می" وسیالیسم واقعا موجودس"با پایان . گشت مرتبط و همراه

برای همیشه به پایان رسیده است و از این پس جامعه تنها جایی ضدیت  وگسست  گونه

. یا انقیاد دائمی روابط اجتماعیو تعدیل و " دموکراتیک"بی انقطاع است برای مباحثات 

ی  پروژه: را آغاز کرد" ی دموکراتیکامپراطور"یم عصر اشعار رمبو، چنانکه دید

انواع مختلف رقم ها و  انسان برایای از پیش مقدر شده  رای آنکه آیندهناپذیری ب اجتناب

دیدیم به شدت مشغول استحکام اصل « حراج»که در  همانطوراما دموکراسی . زده شود

قتصادی ایجاد شده را بهترین اتوازن تفوق اقتصادی است و ایجاد توافقی در سکوت که 

 .داند وضعیت ممکن در جهان می

توانم خود را یک  دائمی زبان سیاسی است؟ آیا من میآیا این وضعیت یک آلودگی 

 دموکرات بخوانم؟

 اعالم یا " شکست خورده"از دموکراسی  ای فزاینده، کردن، به گونهانتقاد  تنهابی تردید 

به چنین کاری سرسپردن . حزب یا حکومت کافی نیستاین یا آن قانون، بودن " ناکافی"

روبرت موگابه قوانین انتخاباتی توسط فردی نظیر  با کمال میل نقض است کهسیستمی 

سیستم در برابر روند غیر دموکراتیک مشابهی که  همین، اما کند را نقد میدر زیمبابوه 

ی به اصطالح ها یینکه به آ المللی پول، نظیر صندوق بینهای اقتصادی  توسط قدرت

در حقیقت درک . کند میاختیار  سکوت ،شود پی گرفته میگذراند  دموکراتیک احترام می

درک  و کار دارد، دموکراسی به معنای سیستمی که با انتخابات و با رای اکثریت سر

 شاملی ما  شود در زمانه نچه دموکراسی نمایندگی خوانده میآ. تاریخی متاخری است

مطبوعات و البته بازار آزاد در واقع یک  ، آزدایاد، آزادی احزاب سیاسینتخابات آزا
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ن قابل اعتماد نمایندگی شدن توسط اقلیتی که عنوان خبرگا: فرم حکومتی الیگارشی است

های  ی امروزی در واقع دموکراسی های پیشرفته ی دموکراسی همه .را بر خود دارند

ی پیروزی یک الیگارشی پویا هستند، جهانی که  آنها نشانگر و نماینده: شی هستندالیگار

ست با استفاده از انتخابات و مرکزیت آن ثروت و پرستش ثروت است، اما قادر ا

برای خود توجیه و مشروعیت  ،های ممکن ی گزینه گیری و با محدود کردن دامنه رای

مایت ی باال ح ی متوسط و طبقه نحوی موثر از تفوق و برتری طبقه کسب کرده و به

 .۲۲کند

در حال  ،و درک کنیم که دموکراسی باید به وجود چنین وضعیتی پی ببریم کنم گمان می

و معکوس را سلب  ی واقعیتی قرار گرفته که آن ورد هجمهمحاضر واقعا وجود ندارد و 

عین حال نیاز هست همزمان نیاز مبرم و حیاتی به احیای فرم واقعی و کرده است، و در 

آن را ی درکی از دموکراسی که  اگر در چنبره. را به رسمیت بشناسیم بسیط دموکراسی

ای جز این نداریم که مالکیت این  داند گرفتار بمانیم، چاره معادل نوعی از حاکمیت می

. به تملک خود درآورده است هاست مدتبه دشمنی بسپاریم که آن را سره  یکواژه را 

باید  یت است و نه نوعی قانون اساسی یا نهاد،دموکراسی نه نوعی حاکم دقیقا از آنرو که

به امر عمومی  پرداختنقدرت هر فرد برای خودتعیینی و  را در معنای دیگری یعنی آن

دیگری برای مشخص کردن خود  دموکراسی نام شناخت،بازشود  که به او مربوط می

شد یا ادموکراسی ممکن است وجود داشته ب. است -چنان که باید باشد -ورزی سیاست

. ترین اشکال بازتعریف کند اوتتواند خود را به صورت متف اصال موجود نباشد، اما می

تنها یک پروژه یا برنامه است و نه یک دموکراسی یک لحظه است، در بهترین حالت 

سازی  صوصیخبه عنوان نامی برای نبرد علیه . ی سیاسی شکل متعین و تکمیل شده

اسی همانند عشق در یکی از شعرهای رمبو باید ی عمومی، دموکر حوزه روزافزون

 .ق شوددوباره خل
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 ها علیه دموکراسی دموکراسی

 ژاک رانسیِر باگفتگو 

 ِاریک اَزان  :مصاحبه کننده

 بابک اکبری فراهانی: ترجمه

 

سابقه بر سر  شما با این تصوِر بسیار رایج مبنی بر این که امروزه اجماعی بی

ی فهم بسیار  آیا این مخالفت ناشی از شیوه. دموکراسی وجود دارد موافق نیستید

 ل آن نیست؟متفاوت شما از دموکراسی نسبت به مفهوم متداو

کوشم این است  چه من در دفاع از آن میننخست این که در واقع آ. جود دارددو پاسخ و

. ی از حیات اجتماعی تقلیل دادموکراسی را به شکلی از حکومت یا حالتتوان د که نمی

اما، حتی اگر دموکراسی را در معنای به اصطالح رایج آن در نظر بگیریم، به هیچ وجه 

ه دوران جنگ سرد ک بر خالف. اجماعی بر سر ارزش آن وجود داشته باشدکنم  فکر نمی
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دیگر قرار داشت، از  به طور مشخص دموکراسی در یک سو و توتالیتاریسم در سوی

کنند شاهد  را حمل می" ها دموکراسی"در کشورهایی که عنوان زمان فروپاشِی برلین، 

نفرت در کتاِب  . دموکراسی هستیمنسبت به  عی بدگمانی، و ریشخندی آشکار یا نهاننو

تالش کردم نشان دهم که بخش عظیمی از گفتار غالب، در اشکال متفاوت،  از دموکراسی

چه را که در فرانسه اگر تمام آنبرای مثال، . کندبر ضد دموکراسی ایفای نقش می

 ۲۱۱۵ سالی اروپا در  پرسِی قانون اساسِی اتحادیه یا همه ۲۱۱۲پیرامون انتخابات سال 

این  ی دموکراتیک، بینیم که موضوع تمام این گفتارها، فاجعه در نظر بگیریم، میبیان شد 

های بزرگ  ای با انتخاب ه گونهکنندگانی بود که ب خرده مصرفاین مسئولیت، و  بی ادفرا

به . کنند که گویی بحث بر سر انتخاب بین دو مارِک عطر است برخورد می کشوری

ی اروپا بر اساس رأی مردم صورت  تصویب قانون اساسی اتحادیه طوری که در نهایت،

گیری، که به هر حال بخشی  ای نسبت به این رأی به این ترتیب سوِءظِن گسترده. نگرفت

گفتارهای قدیمی  ظهور مجددو شاهد . از تعریف رسمِی دموکراسی است، پدیدار شد

ی  یتلر را نتیجهبه قدرت رسیدن ه که ها کوهن بندیت قرار داشت در خط مقدم آن بودیم که

آنان  همچنین موضع کمابیش غالبی در نزد. از این قبیل گفتارها ، ودانست دموکراسی می

عبارت است از حاکمیت فرِد مصرف دموکراسی : ایجاد شدشوند  که روشنفکر نامیده می

ه از راست مواضعی ک(... ساالری میانمایه)ی تربیت شده، و این یعنی ِمدیوکراسی  کننده

 !قابل رویت است( ۲)تا تیکون،( ۱)گرفته تا منتهای چپ، از فینکلکروت

 ...شود که همه خود را دموکرات تعریف نکنند اما این امر موجب نمی

گوییم، فرد دموکرات  ها به مفهوم دولتِی آن سخن می گاه که از دموکراسی آن! به هیچ وجه

این موضوعی بود که سی سال پیش . گیریم ها در نظر می را به مثابه دشمن دموکراسی

ها، یعنی کشورهای ثروتمند، در معرض  دموکراسی: شرح داده شد( ۹)توسط تریالترال

کسی   ها، فعالیت هرآن ی دموکرات تهدید دموکراسی قرار دارند، یعنی فعالیِت کنترل نشده

 .که در صدد پرداختن به امور اجتماع است

از : ستیم که ریشه در خاستگاِه اصطالح دموکراسی داردما امروزه با امری مواجه ه

" دموکراسی"زمان به وجود آمدِن این واژه، اگر اجماعی باشد، بر سر این ایده است که 

د گوی شود که می این مسئله با افالطون آغاز می. کند بر امور متفاوت و متضادی داللت می

طور که  آناند  آنانی است که مایل مرواییِ ، بلکه تنها کادموکراسی نه شکلی از حکومت

گوید دموکراسی خوب است، به  خواهند رفتار کنند؛ در ادامه ارسطو را داریم که می می

بندِی  عمال آن منع شوند؛ و در دوران مدرن به صورتها از اِ  شرط آن که دموکرات

است، به  ه بر اساس آن دموکراسی بدترین شکل حکومترسیم ک تکرارِی چرچیل می

کنم که اجماعی وجود داشته باشد،  بنابراین من فکر نمی !اشکاِل حکومتاستثنای سایر 

 .دموکراسی گِی مفهوم عدم یکپارچهمگر اجماع بر سر 



 

78 

ها، نظام  بینم که سه رأس آن را آزادی من در بطِن این مفهوم نوعی مثلث را می

هیچ عنواِن خاصی در  پارلمانی، و دموکراسی از نگاه رانسیر ــ یعنی قدرت آنانی که

چیزهایی تا ای تا این اندازه چندمعنا که  آیا واژه. دهند اعمال قدرت ندارند ــ تشکیل می

ای  بر سر واژه صحبت دهد ارزش حفظ شدن دارد؟ آیا این اندازه متفاوت را پوشش می

": جمهوری"ی  مثالً واژه. ها وجود دارد ست؟ چون فرسودگِی واژهنما نی فرسوده و نخ

کردند، و  اش جدا می نامید سر از تن خواه می ، اگر کسی خود را جمهوری۵۲۸۱در سال 

 .امروز این واژه دیگر هیچ معنایی ندارد

ها، بلکه این است که  کنم خصلِت مفاهیم سیاسی نه چندمعنا بودِن کمابیِش آن فکر می

. ان نیز هستمبارزه برای تصاحب واژگی سیاسی،  مبارزه. تندی یک مبارزه هس اُبژه

ی تحلیلی است، و عبارت  یک رویای دیریِن فلسفی وجود دارد که امروز رویای فلسفه

اما من فکر ... ها از طریق زدودِن ابهام و چندمعنایی واژه تعریف دقیق معنایاست از 

ی مهمی است، و طبیعی است که دموکراسی، بر  ها مبارزه کنم که مبارزه بر سِر واژه می

برای روشنفکر فرانسوِی معمولی، : موجود، معناهای متفاوتی داشته باشد ی حسب زمینه

مشترِی سوپرمارکت است که در مقابل تلویزیون خود  ی سلطهدموکراسی به معنای 

گردم که تنها بیست سال از سقوط دیکتاتوری  میخکوب شده است، اما من از ُکره بازمی

معِی مجزا از ماشیِن دولتی به معنای ی یک قدرت ج جا ایده گذرد، و در آن در آن می

موافقم که . شود تصرف خیابان توسط مردم بیان می گیرِ  چشمچیزی است که با اَشکال 

ی شده است، گ هی دموکراسی در محل ابداِع خود، یعنی غرب، دچار نوعی فرسود واژه

. معنایی دارد یابیم که این واژه هنوز گذرد بیندیشیم درمی چه در آسیا میاما اگر به هرآن

ای؟  کنم، اما چه واژه ی بهتری به جای دموکراسی پیدا کنیم من ازآن استقبال می اگر واژه

، برابرِی پیشاپیش موجود در "دموکراسی. "به همان معنا نیست این دقیقنخواهی؟  برابری

با  چه کهنشده باشد؟ به عالوه، باید از آنکدام واژه است که مخدوش . بطِن نابرابری است

کنیم آگاه  دهیم، و از نیرویی که مسلح یا خلع سالح می کنار گذاشتن یک واژه انجام می

 .باشیم؛ مسئله برای من این است

ظر شما، که نه شکلی آید این است که آیا دموکراسِی مد ن پرسشی که برای من پیش می

ید یک است، یک آرماِن دست نیافتنی نیست؟ یا شا امعهجاز حکومت و نه شکلی از 

 ابزار انتقادی، نوعی سالِح جدلی؟

کنم که بر  اصل ژاکوتیستی کار می چون من همواره بر اساس. یک آرمان نیستنه، 

چه که من آن. هدفی که باید به آن دست یافتفرض است و نه  مبنای آن برابری یک پیش

هیچ قدرت مردم، قدرت آنانی که  ویم این است که دموکراسی در معنایخواهم بگ می

سیاست اندیشیدن به آن چیزی است که  عمال قدرت ندارند، خود اساسِ عنوان خاصی در اِ 

ها ارجاع  ها، یا ثروتمندترین ترین ها، قوی اگر قدرت را به داناترین. سازد را ممکن می
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نباید به  تر قدرِت قوی: استدالل روسو استاین . ی سیاست نیستیم دهیم دیگر در حوزه

کند، همین و  را تحمیل میباشد خودش  تر قوی ،تر یف شود ــ اگر قوییک حق توص مثابه

مبتنی  فرض از نظر من دموکراسی یک پیش. نیست نیازدیگری  بخشی مشروعیت .بس

است که حتی یک الیگارشی، همچون نظام کنونِی ما، کمابیش باید بر اساس  برابری بر

ی برابری است،  زاویه: ادی داردبله، دموکراسی کارکردی انتق. آن کسِب مشروعیت کند

گیرد، و از این که سیاست  میسلطه جای  ابژکتیو و سوبژکتیو، درون بدن که با دو ضلع

 .کند به پلیس تبدیل شود جلوگیری می صرفن

ی برابر چیزی نیست  جامعه»: نویسید می" نفرت از دموکراسی"ی آخِر  شما در صفحه

تکین و  های که اینجا و اکنون از طریق کنش ی روابِط مبتنی بر برابری ز مجموعهج

" تِزهایی در باب سیاست"و این برای من مطلِب دیگری از « .شوند می ناپایدار ترسیم

سیاست »: هم شما از دموکراسی نزدیک استکند ــ مفهومی که بسیار به ف را تداعی می

و یا عبارتی . «دهد های سلطه رخ می ر تاریخ شکلبه مثابه اتفاقی همواره موقتی د

مواره سیاست ه. است ویژگی سیاست، نادر بودن»": ناسازگاری"ن کتاب دیگر در پایا

... یک سیاست ناپایدار، موقتی، تصادفییک دموکراسی،  .«است امری محلی و تصادفی

بدبینانه نسبت به گِر یک نگرِش  های ناگهانی، مختصر، و بدون آینده، بیان تجلی آیا این

 بخش نیستند؟ های رهایی جنبش

من تاریخ . های مختصر و بدوِن آینده صحبت کرده باشم گاه از تجلی کنم هیچ من فکر نمی

چیز دوباره دچار  و سپس همه چیزهایی ناگهان ظهور کنندبینم که  گونه نمی را این

برابری به مثابه  ام بگویم که در متنی که نقل کردید من فقط سعی کرده. یکنواختی شود

واقعیِت برابری . کنند وجود دارد ی آن را ترسیم می هایی که حوزه پراتیکی  مجموعه

منظور من این نبوده که برابری تنها بر روی . چیزی نیست جز خوِد واقعیِت برابری

سستی و ضعف مستولی  گاه که سنگرها تخریب شوند مجددن سنگرها وجود دارد و آن

ی  ، بلکه خودم را بیشتر متفکری در زمینهداد یا تجلی نیستم من یک متفکِر رخ. گردد می

که از یک سنت برخوردار است، از تاریخی  دانم؛ رهایی به مثابه چیزی ایی میره

های بزرگ و درخشان نیست، بلکه محصوِل  ی کنش برخوردار است که تنها برساخته

 هایی از امر مشترک که متفاوت از شکِل دولتی، اجماع، جستجویی است برای خلق شکل

 ی گشایندهگر و  دادهایی وجود دارند که نشان رخ شک بی. هایی از این دست باشد شکل و

فضایی را گشود که بعدها در  ۱۸۹۱ی  برای مثال، سه روِز ژوئیه: هایی گذرا هستند پدیده

 .، و ُکموِن پاریس پدیدار شدند۱۸۱۸های سال  های کارگری، شورش آن، انجمن

وجود دارد، در فعلیِت خود، و نه به مثابه آرمانی که به مدِد برابری در رهگذِر این امور 

پرده   بی. مناسب، و یک دانِش معتبر به آن دست یابیم رهبرییک استراتژِی خوب، یک 

تعداِد ! تر از سایر رویکردهاست فهمم که چرا این رویکرد، بدبینانه بگویم، من نمی
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الحظه کنید ــ و اما نتیجه؟ برلوسکونی را های بزرِگ انقالبی در ایتالیا را م استراتژیست

ی اینانی که کلیِد آینده را در دست دارند، اینانی که  روزی باید از همه! داریم

چه که امروز آنی  های سیاسِی خوب دارند، توضیح خواست ــ توضیحی درباره استراتژی

گرا هستند و من  ها واقع بین هستند و من بدبین، اگر آن اگر ایشان خوش. رود بر ما می

 (خنده... )باف خیال

آید مسیرتان  اید، اما به نظر نمی با وجود این که شما که زیاد در آرشیوها کار کرده

 .چندان به گذشته متصل باشد

سنتی که من سعی دارم بر اساس آن کار . بخش معتقدم های رهایی چرا، من به وجود سنت

های استراتژیک، لنینیستی، و سایر  شکنم متفاوت با آن سنتی است که از سوی نگر

. ام ی ضرورِت تاریخی مبارزه کرده من همواره بر ضد ایده. ها مصادره شده است نگرش

سازند که تنها  تاریخ را آنانی می :کار کردن در آرشیوها الاقل یک چیز را به من آموخت

چه گوید، و آن سازد، سخنی نمی این بدین معناست که تاریخ چیزی نمی. یک زندگی دارند

خورد که بر اساس زندگِی خودشان، بر  نامیم توسط مردمانی رقم می را که ما تاریخ می

های بزرگی  ما حکایِت سوژه. سازند می مند را بر اساس تجربیاِت خودشان، امری زمان

کنیم، اما به راستی در واقعیت، شاهد  ی کارگر یا جنبش کارگری را نقل می همچون طبقه

گردند،  های ارتباطی با گذشته هستیم که قطع می یی در انتقال هستیم، شاهد رشتهها گسست

ها انکار و  پس از سال: نگاه کنید ۷۸به اتفاقاِت بعد از سال ... شوند و دوباره برساخته می

شود، نسلی که  مند می عالقه ۱۳۷۱دادهای آید که از نو به روی نسلی پدید میحتی انزجار، 

کوشند تا به برخی واژها، و  های جدید می این نسل... کند، و م را کشف میدوباره مائوئیس

ها معنایی دوباره بدهند؛ معنایی دوباره در  به برخی امیدهای پیوند خورده با این واژه

 .انتقال تصادفیِ های متفاوت و  هایی متفاوت و با شکل زمینه

 :ها پانوشت

کار  اولترا محافظه گرا و نویِس راست سنده، فیلسوف و رسالهآلن فینکلکروت نوی_ ۱

تشکیل ... ی انتقال، میراث و فرانسوی که اساس کارش را مفاهیمی همچون هویت، ایده

 .دهند می

ال است که در سال ی فلسفِی فرانسوی با گرایش چپ رادیک تیکون، عنوان یک مجله_ ۲

ین کوپا، فیلسوف ژول. تأسیس شد« ای دیگر بازآفرینِی شرایِط جامعه»با هدِف  ۱۳۳۱

به همراه  ۲۱۱۸گذاران و گردانندگان این مجله، در سال  جوان فرانسوی و یکی از بنیان

ترین  این یکی از مفتضح. هشت نفر دیگر توسط بریگاِد مبارزه با تروریسم دستگیر شد

های بسیاری  اتفاقات دوران ریاست جمهوری نیکوال سارکوزی در فرانسه بود که واکنش

 .یخترا برانگ
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توسط  ۱۳۶۹کمیسیوِن تریالتِرال، یک سازمان خصوصی است که در سال _ ۹

، از جمله دیوید راکفلر، و شورای روابط خارجی گان اصلِی گروه بیلدربرگ هگردانند

نفر از  ۱۱۱الی  ۹۱۱در این سازمان، . هنری کسینجر و زبیگنیو برژینسکی، تأسیس شد

اروپای غربی، آمریکای شمالی و آسیا ـ  مداران و روشنفکرانِ  بازرگانان، سیاست

ی  اقیانوسیه، با هدف ایجاد و ارتقای یک همکاری سیاسی و اقتصادی میان سه منطقه

 .کنند مذکور فعالیت می
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 از دموکراسی تا خشونت الهی 

 اسالوی ژیژک

 امین حصوری: ترجمه

 

کند، ایدئولوژی به طبع بیش  مداد میکنونی که خود را پساایدئولوژیک قل ی در دوره( یک

نبرد است؛ نبردی که از میان سایر چیزها معطوف به /منازعه ی از هر زمانی عرصه

کنونی ما  ی های مخمصه یکی از آشکارترین نشانه. شته استهای گذ سنت تصاحب

کینگ است، که در درون خود عملکردی به  لیبرالی مارتین لوتر ی مصادره/تخصیص

 -هر کسی : "هنری لوئیس تیلور اخیرا اظهار داشته است که .ولوژیک استغایت ایدئ

تواند بگوید که  می -مارتین لوتر کینگ را بشناسد خردسالی هم که ی حتی بچه

تواند  هیچ کس نمی". من یک رویا دارم"ای بود با عنوان  او سخنرانی ی مشهورترین دقیقه

. ست که این آدم یک رویا داشتدانیم آن ا یتمام آنچه که ما م. فراتر از یک جمله برود

از جمعیتی که او را در راهپیمایی واشنگتن ( اکنون)کینگ . دانیم که آن رویا چه بود نمی
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با متعهد : نامیدند بسیار دور شده بود می" رهبر اخالقی ملت ما"و او را کردند  می تشویق

او هر چه بیشتر جایگاه ند، تبعیض نژادی بود ی شدن به موضوعاتی که بیرون از مقوله

ها برای  پرداخت، چون در نظر او این حوزه گری او به مقوالت فقر و نظامی. کرد نزول

حیاتی " برادری رادیکال"صرف از ( دم زدن)، به جای "برابری"واقعیت بخشیدن به 

پیروی « برابری ی اصل موضوعه»در قالب بیانی آلن بدیو، کینگ به خوبی از . بودند

پیش از مرگش در حال کار  ی او در دوره: افراطیتبعیض نژادی  ی فراتر از مقوله کرد؛

او علیه جنگ ویتنام فریاد بلند کرده بود . بر روی موضوعات ضد فقر و ضد جنگ بود

زمانی که در شهر ممفیس کشته شد برای حمایت از اعتصاب  ۱۳۷۸و در آوریل 

پیروی از کینگ به معنای ( دوره در آن. )کارگران فاضالب در آنجا حضور داشت

امروزه برابری میان سیاهان و . دنامی بود نه مسیر محبوبیت عامپیروی از مسیر ب

ک اصل شود و به سان ی جشن گرفته می« رویای آمریکایی»ز سفیدان به عنوان بخشی ا

 ۱۳۹۱و  ۱۳۲۱های  که در دهه شود؛ در حالی اخالقی بدیهی درک می-سیاسی

مل میان نژادها بحث و ها نیروی سیاسی بودند که در جهت برابری کاها تن کمونیست

ایدئولوژی نقبی بزنیم و از آنجا  ی پس اجازه بدهید به عمق مقوله. کردند استدالل می

م به سست کردن بنیان دموکراسی وقتی شخصی مته. مشکل دموکراسی را نشان بدهیم

به سرزنش  یست باشد که در پاسخباید فرازی از مانیفست کمون شود، پاسخ او می می

 (کنند مالکیت، آزادی و غیره را سست می ها بنیان خانواده، اینکه کمونیست)مشابهی 

به همان . نظم مسلط خود در حال تحلیل بردن و ویران کردن آنهاست: گوید چنین می

 فروشند، به همان سانی است که نیروی کار خود را میاسارت ک( بازار)طریق که آزادی 

به فحشای قانونی رو به ویرانی بورژایی به مثا ی طریق که خانواده توسط خانواده

رود؛ صورتی از  اش رو به نابودی می پارلمانیصورت /رود، دموکراسی هم با شکل می

سو مستلزم و مقارن انفعال اکثریت مردم است و از سوی دیگر با  دموکراسی که از یک

ش منطق وضعیت اضطراری همراه گستر ی واسطه رشد نخبگان و فرادستان اجرایی به

 .است

اگرچه اکثریت : عمومی در جمهوری چک باال گرفت ی یک مباحثه ۲۱۱۶در پاییز 

مخالف برپایی رادارهای ارتش آمریکا در قلمرو ( درصد ۶۱حدود )بزرگی از جمعیت 

نمایندگان دولت . سرزمین خود بودند، دولت تصمیم به اجرای این پروژه گرفت

گیری در چنین موضوعات  د کردند با این استدالل که تصمیمدرخواست رفراندوم را ر

گیری انجام شود، بلکه باید به کارشناسان  رای حساسی به لحاظ امنیت ملی نباید بر اساس

دلیل خالص  جالب آنکه همان نمایندگان دولتی یک. )و خبرگان نظامی واگذار گردد

آمریکا سه بار در تاریخ چک به این کشور : ضه کردندگیری عر سیاسی برای این تصمیم

، بنابراین اکنون «۱۳۸۳و  ۱۳۱۵؛ ۱۳۱۸»ای رسیدن به آزادی کمک کرده بود بر

اگر این منطق را تا پایان آن دنبال کنیم، به (. ...ر چک باید آن الطاف را جبران کندکشو
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؟ آیا تصمیمات داردوجود پس چه چیزی برای رای دادن : رسیم شگفت می ی این نتیجه

 اقتصادی هم نباید به خبرگان اقتصادی واگذار شود و غیره؟

درت و دانش در جوامع مبهم و ناروشن میان ق ی مهم رابطه ی این امر ما را به مقوله

دانش تنها اندکی مورد توجه /ابتکار ژاک لکان در طرح زوج قدرت. آورد مدرن باز می

اتصال /اصلی پیوستگی ی ناپذیری مایه به طور پایانبرخالف فوکو که : قرار گرفته است

دانش خنثی نیست، بلکه در درون خود ابزاری برای قدرت و کنترل )آنها را تغییر داد 

کند؛ به این مضمون که در عصر ما دانش  ن بر جدایی دانش و قدرت تاکید می، لکا(است

های  راه. متقبل شده استقدرت  نتایج/ارتباط با تاثیرات/رشد بی تناسبی را در پیوند

توان آن را همچون بیان یک حقیقت  نخست، می. وانش این تز وجود داردمتعددی برای خ

تابناکی با چیزهای زیادی ما به طور فزاینده و ش: بدیهی ولی نادیده گرفته شده تلقی کرد

اینجا  انداز بحران زیست محیطی در چشم. نکه بدانیم با آنها چه کنیمشویم، بی آ آشنا می

سازد نه  عمل می/ه که ما را ناتوان از کنشآیا ممکن است آنچ: وار استالگو ی یک نمونه

مثال در این مورد که آیا تولید صنعتی عامل " )دانیم نمی ما به قدر کافی"این واقعیت که 

دانیم  واقعیت باشد که ما بیش از حد می ، بلکه برعکس، این(گرمایش زمین است و غیره

دال متناقض چه کنیم و چگونه آن را تحت فرمان یک /ه دانش ناسازگارنیم با انبودا و نمی

ه سطح ب S۲و S۱ میان اصطکاک /درآوریم؟ این امر ما را نسبت به تنش اعظم

درجهت ) های اعظم دالدانش دیگر توسط  ی زنجیره: آورد تری باز می متناسب

ر دانش علمی این نگرانی را پذینا رشد تصاعدی کنترل. شود بخشی نمی کلیت (یکپارچگی

« به جلو هل دادن دانش»بنابراین . انگیزد که همانند یک جانور بی سر حرکت کند بر می

یعنی قدرتی : نیست( بر آن)سازد که متعلق به چیرگی و تسلط  قدرتی را از بند رها می

ه سرعت کلیسا با درک این فقدان ب. که متناسب با به کار انداختن دانش و غیره نیست

تواند انفجار دانش علمی را در  اربابی معرفی کرده است که می خود را به مثابه

 .ه نکند، که البته امید عبثی استنگه دارد تا بر ما غلب« های انسانی حدودهم»

« گفتمان دانشگاهی»صعود /اینکه لکان در این باور خود که مدرنیته را به عنوان عروج

برای خدمت به »شود که بر عبارت  ت وقتی روشن میتا چه حد بر حق اسبیند  می

( هم)یابد، شاه  مردم مشروعیت می متمرکز شویم؛ نه تنها رهبر با خدمت به« مردم

جعل و « رین خدمتگزار به مردمباالت»مجبور است که عملکرد خودش را به عنوان 

ا آنجاست که بخش مهم ماجر(. همانند آنچه که فردریک کبیر انجام داد)آفرینی کند باز

عادی به  افراد(: مخدوم باشد)هیچ کسی نیست که خدمت نکند، بلکه تنها خدمت شود 

این . کند نیز به مردم خدمت می دولت کنند؛ خود خدمت می« مردم»یا به همان  دولت

کارگران : کند رسد، جایی که تمام جمعیت خدمت می نطق در استالینیزم به اوج خود میم

خدمت به  خود را فدای جامعه کنند، رهبران شب و روز در راه متسالعادی موظفند که 



 

85 

عاملیت ( ... است دال اعظمیعنی  S۱آنها « حقیقت»اگر چه )کنند  مردم کار می

بلکه صرفا نامی : ، فاقد یک وجود ایجابی قطعی است«مردم»یا همان  بودگی، مخدوم

هر فرد ذی وجودی به آن ه ک( Moloch)است برای خداوندگار مغاک بی پایان تحتانی 

های  ای از پارداوکس البته مجموعه( تناقض)اردوکس بهای این پ. کند خدمت می

خدمت « مردم»خودشان به عنوان  مردم به عنوان افراد به: دهنده است خودارجاع

تجسم  و نظایر آن «مردم»به سان  شان را منفعت کلیرهبران که  در حالیکنند  مین

توانست یافتن افرادی باشد که  می( the refreshing thing)بخش  امر نشاط. بخشند می

: هاینک ی را بپذیرند، با دعوی ساده« ارباب»سمت /حاضرند با خامی و بی تکلفی جایگاه

بودگی در دانش  ارباب ی ، بدون اینکه این مرتبه«!کنید من آنم که شما به او خدمت می»

 .شدبیگانه شده با/شان تحریف«خادمان -رهبران»

*********************** 

مواجهه  تحلیلگران در. بست دموکراسی است این بن ای از ال برجستهمورد چین مث( دو

پرسند چه هنگام دموکراسی سیاسی به  داری در چین اغلب می با انفجار امروزی سرمایه

داری از راه خواهد رسید و مسیر پیشروی خود  سرمایه« طبیعی»نوان همزاد سیاسی ع

به سرعت چنین امیدی را پس تحلیلگران نزدیکتر به موقعیت . باز خواهد کردا ر

داری از  در چین را به عنوان تحریف سرمایهبه جای آنکه وضعیت جاری . زنند می

اری در خود د سرمایه ی استبداد شرقی تلقی کنیم، باید در این فرآیند تکرار توسعه ی ناحیه

های اروپایی به دور  حاکمیت/مدرنیته بیشتر کشورهایاز آغسردر . اروپا را بازشناسیم

، آن (مانند مورد هلند)شدند  راتیک محسوب میکاز دموکراسی بودند؛ حتی اگر دمو

ایط الزم برای ظهور و شر. نه کارگران شد تنها شامل حال نخبگان لیبرال می دموکراسی

گرفت و دوام یافت؛ داری از طریق دیکتاتوری دولتی وحشی و بیرحم شکل  رشد سرمایه

های خشن از  هایی که سلب مالکیت حکومت. چین شاهدیمبسیار شبیه آنچه که امروزه در 

یب در آوردن آنها عموم مردم، که به پرولتاریزه شدن آنها منجر شد، و تحت نظم و تاد

که امروزه با لیبرال هایی  ویژگی ی همه. شان را قانونی کردند های تازه برای ایفای نقش

 انیگگیری همگانی، آموزش رایگان هم های کارگری، رای اتحادیه)شناسیم  موکراسی مید

طی یک نبرد طوالنی و دشوار در سراسر قرن نوزدهم ( و آزادی مطبوعات و غیره

ها را اساسا  این خصلت( وجود امروزی)ند، یعنی توسط طبقات فرودست حاصل شد

فهرست . داری محسوب کرد ایهن یک دستاورد طبیعی روابط سرمتوان همچو نمی

بسیاری از آنها، به : یابد انیفست کمونیست با آنها خاتمه میمطالباتی را به یاد بیاورید که م

امروزه به طور وسیعی در غیر از لغو مالکیت خصوصی بر وسایل تولید، 

 .اند که دستاورد مبارزات مردمی است های بورژوایی پذیرفته شده دموکراسی
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امروزه برابری میان سفیدها و : دیگری را به یاد بیاورید ی ه انگاشته شدهحقیقت نادید

شود و به سان یک اصل  از رویای آمریکایی جشن گرفته می سیاهان به عنوان بخشی

و  ۱۳۲۱ ی که در دهه در حالی. شود ی بدیهی و خود آشکارگر دریافت میاخالق-سیاسی

بری کامل میان نژادها استدالل ه به نفع براها تنها نیروی سیاسی بودند ک کمونیست ۱۳۹۱

اپیتالیسم و دموکراسی طرفداری فریبکاری آنهایی که از پیوند طبیعی میان ک. کردند می

ای است که کلیسای کاتولیک برای جا زدن خودش به عنوان حامی  کنند به همان شیوه می

کند؛  فریبکاری می( سمتوتالیتاری)خواهی  حقوق بشر در مقابل تهدید تمامیت دموکراسی و

تو گویی کلیسا دموکراسی را تنها در انتهای قرن نوزدهم نپذیرفته بود و تو گویی از یاد 

ای از  هایی به هم فشرده و همچون مصالحه یم که حتی این پذیرش هم با دندانبرده باش

داد و به  کلیسا تداوم مونارشی را ترجیح میامری که نشان داد ! روی استیصال بود

کلیسای کاتولیک به . دموکراسی همچون امتیاز انحصاری عصر جدید تن داده است

 ی عنوان برج دیدبانی برای احترام به آزادی و حقوق بشر؟ بگذارید یک آزمایش ساده

مشهور آثاری (نا)فهرست  ی نگهدارنده ۱۳۷۱ ی های آغازین دهه تا سال. ذهنی انجام دهیم

توان تصور  دین کاتولیک ممنوع شده بود؛ می( عادی) بود که خواندن آنها برای پیروان

های  آثاری که در دوره ی اروپای مدرن با پاک کردن همه ی کرد که تاریخ هنر و اندیشه

یک اروپای مدرن بدون دکارت، : بود لیست ممنوعه جا داشتند، چگونه میمختلف در این 

بدون ذکر )فکا، سارتر و غیره اسپینوزا، الیپنیتس، هیوم، کانت، هگل، مارکس، نیچه، کا

 (.نهای ادبی مدر اکثریت عظیمی از کالسیک

دهد تنها  چیزی که در آنجا رخ می: ود نداردبنابراین چیز غریبی در چین امروزی وج

( afterthoughts) تامالت پسین ی درباره. ماست ی فراموش شده ی تکرار گذشته

بود  چین چقدر تندتر می ی روند توسعه: فتتوان گ ای از منتقدان لیبرال غربی چه می پاره

 ی شد؟ چند سال پیش در یک مصاحبه سی ترکیب میاگر این فرایند با دموکراسی سیا

رشد بی اعتمادی به دموکراسی ( Ralf Dahrendorf)« رالف دارندورف»تلویزیونی 

فایی را با این واقعیت پیوند داد که پس از هر تحول انقالبی، مسیر حرکت به سوی شکو

وسیالیسم، پس از فروپاشی س: شود منجر می" ای از اشک دره"به عبور از میان تازه، 

سوسیالیستی  توان مستقیما به وفور یک اقتصاد بازار موفق گذر کرد؛ امنیت و رفاه نمی

های  قدمشد و این  بی مصرف نمایانده میبایست تخریب شده و  محدود ولی واقعی، می

برقرار است جایی تند؛ روند مشابهی در مورد اروپای غربی نخست ضرورتا دردناک هس

امنیت  ، نظیرهای دردناکی پوشی های رفاه به اقتصاد نوین جهانی چشم که گذار از دولت

برای دارندورف این مساله .  کمتر را در بردارد ی کمتر و خدمات اجتماعی تضمین شده

 ی دره"د که این گذار دردناک از میان شو بندی می ترین شکل با این حقیقت ساده قالببه به

، کشد طول می( دموکراتیک)انتخابات  زمانی میان ی بیش از میانگین فاصله" ها اشک

شود که تغییرات دشوار به نفع دستاوردهای کوتاه مدت  طوری که این وسوسه غالب می
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بخش  الگوی فکری دارندورف در اینجا بر ناامیدی. انتخاباتی به تعویق افکنده شود

وسیعی از جمعیت جوامع پساکمونیستی از نتایج اقتصادی نظم دموکراتیک نوین مبتنی 

جوامع ( موجود در)« وفور»آنها دموکراسی را معادل  ۱۳۸۳در روزهای باشکوه : است

مصرفی غربی تلقی کردند و اکنون، ده سال بعد، زمانی که وفور همچنان غایب است 

ای  متاسفانه او بسیار کمتر بر روی وسوسه... کنند  خود دموکراسی را سرزنش می آنها

 ی(حوزه)اگر اکثریت در مقابل تغییرات ساختاری ضروری در : کند متضاد تمرکز می

ای  هورآن این نخواهد بود که برای د کند، آیا یکی از نتایج منطقی اقتصاد مقاومت می

های  به روشرهیخته باید، حتی با توسل حدود یک دهه، گروهی از نخبگان ف

های یک  پایهغیردموکراتیک، قدرت را تصاحب کند تا اقدامات ضروری را پیش ببرد و 

طوطی است که چنین خ( پیروی از)دموکراسی واقعا پایدار را پی بریزد؟ در راستای 

کند که دموکراسی تنها در کشورهای به لحاظ اقتصادی رشد یافته  فرید زکریا اشاره می

اگر کشورهای در حال توسعه به طور پیشرس در مسیر : است( فتنیو دست یا)قابل فهم 

اقتصادی و  ی دموکراتیزه شدن قرار گیرند، نتیجه آن پوپولیسمی است که به یک فاجعه

ترین کشورهای  جای شگفتی نیست که امروزه موفق. شود یک استبداد سیاسی ختم می

موکراسی کامل را تنها د( شیلیجنوبی و  ی تایوان، کره)اقتصاد  ی جهان سومی در حیطه

 .های اقتدارگرا به چنگ آوردند ای از حاکمیت پس از دوره

در مقابل مسیر روسی  آیا این خط استداللی بهترین برهان به نفع مسیر چینِی کاپیتالیسم

را اتخاذ « شوک درمانی» ی پس از فروپاشی کمونیسم، روسیه یک رویهنیست؟ ( آن)

داری پرتاب کرد،  هیه دامن دموکراسی و مسیر تند به سمت سرماکرد و خود را مستقیما ب

 نسبی یپارانویادر اینجا دالیل خوبی برای . آن ورشکستگی اقتصادی بود ی که نتیجه

آیا مشاوران اقتصادی غربی بوریس یلتسین که این مسیر را به او : وجود دارد

کردند معصوم و پاکیزه بودند، یا  دازه که وانمود میند، به همان انعرضه کرد/پیشنهاد

ها، در  چینی( اینکه آنها با تضعیف اقتصادی روسیه در پی خدمت به منافغ آمریکا بودند؟

قدرت حکومتی پیش گرفتند؛ یعنی با استفاده از جنوبی را در  ی مقابل، مسیر شیلی و کره

داری و به این  جتماعی گذار به سرمایههای ا ی غیربازدارنده برای کنترل هزینهاقتدارگرا

داری و حکومت کمونیستی،  مختصر آنکه، ترکیب غریب سرمایه. ترتیب پرهیز از آشوب

 ی توسعه .را اثبات کردبلکه تنها موهبتی با لباس مبدل مضحک، گی  بی قاعدهنه یک 

یافته آن تحقق  ی واسطه/بسیار سریع چین نه به رغم حکومت کمونیستی، بلکه به دلیل

تشویش آیا : فتتوان گ ا یک بدگمانی شبه استالینیستی میگیری ب بنابراین برای نتیجه. است

در حقیقت از آن نیست که روند  وکراسی در چین هستند،آنهایی که نگران فقدان دم

تری غرب را بررا به ابرقدرت بعدی بدل کرده و  ان چین به زودی آنبشتا ی توسعه

 د؟ده مورد تهدید قرار می
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های پیش  طعنه ی فراسوی همه: دیگری هم در کار است( paradox)اینجا حتی تناقض 

م اودمگری  خودانقالبیساختاری عمیق میان  تایی همسطحی، یک  های قیاسو  پا افتاده

حکومتی، و دینامیزم  ساختارهای( Ossification)، ستیز پایدار علیه تصلب یستیئمائو

اویل جناسی از برتولت برشت در اینجا نقل و ت. داری وجود دارد ذاتی سرمایه

: "دزدی از یک بانک در مقایسه با تاسیس یک بانک جدید چیست؟: " انگیز است وسوسه

در مقایسه با انقالب ( چین" )انقالب فرهنگی"غضب خشن و مخرب یک سرباز سرخ در 

زتولید بااشکال زندگی که مالزم  ی فروپاشی پایدار همه/تجزیه)فرهنگی حقیقی 

 The Great)« یشپخیز بزرگ رو به »امروزه تراژدی چیست؟ ( داری است سرمایه

Leap Forward ) سریع « خیز بزرگ رو به پیشِ »خود را به صورت کمدی

یک "که شعار قدیمی  کند، در حالی می کاپیتالیستی به سوی مدرنیزاسیون تکرار

ظاهر شده " خراش در هر خیابانیک آسمان"در قالب " ذوب آهن در هر دهکده ی کارخانه

 .است

توان از انفجار کاپیتالیستی چین به مثابه یک مورد بسیار امتداد یافته از طرح  میاما آیا 

: یک دفاع شبه لنینیستی عرضه کرد( NEP: the New Economic Policy)نپ 

یک حزب کمونیست که کنترل سیاسی را با قاطعیت اعمال کرده و قادر است هر لحظه 

؟ تمام کاری که پا به صحنه گذاشته و امتیازات اعطاء شده به دشمن طبقاتی را ملغی کند

های  در دموکراسی: ین منطق را به منتهای آن رساندتوان کرد آن است که ا می

و  مردم ی برابرانه/دموکراتیک حاکمیتمیان ( tension) که تنشی یتالیستی تا جاییپکا

حکومت در اصل قادر به که  وجود دارد، و تا جاییتقسیمات طبقاتی سپهر اقتصادی 

داری در مسیر یک  ا سرمایهسلب مالکیت و غیره باشد، آی( آمیز یا قهریاجبار)پیشبرد 

فئودالی یا  ی گونه از مسیری که باید مستقیما از روابط سلطه"نپ"انحراف بزرگ 

 گرای کمونیستی برسد نیست؟  داری به عدالت مساوات برده

دوم دموکراتیک هرگز متحقق نشود؟  ی فرا رسیدن آن مرحله ی هد شد اگر وعدهو چه خوا

د؟ دموکراتیکی در کار نباش ی ، مرحله"ها اشک ی دره"آمیز اقتدار ی یعنی در پی مرحله

سوءظنی : چین امروزی صادق است ی ایست که درباره این شاید آن وجه ناراحت کننده

یعنی تکرار )ماست  ی ای چین نه تنها یادآور گذشتهداری اقتدارگر که سرمایهدایر بر این

جریان فرآیند انباشت کاپیتالیستی مشابه آنچه که در اروپا از قرن شانزدهم تا هجدهم 

شالق آسیایی "ای از آینده است؟ چه خواهد شد اگر ترکیب شریری از  ، بلکه نشانه(داشت

داری لیبراِل ما  از سرمایه ه لحاظ اقتصادی کاراترخود را ب" و بازار سهام اروپایی

داری چینی نشان دهد که دموکراسی آن  د؟ چه خواهد شد اگر الگوی سرمایهعرضه کن

ت، بلکه مانعی بر سر راه اقتصادی نیس ی فهمیم دیگر شرطی برای توسعه طور که ما می

 آن است؟
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*********************** 

نهفته در  ی توان طعنه نمی د؟گرد می آشکارپس این محدودیت دموکراسی در کجا ( سه

بخش که متحمل این فشار  انگاشت که نام جنبش سیاسی رهایی این حقیقت را نادیده

سیل (: Creole)در کرئول « سیل»به معنی  -است( Lavalas)المللی شده الواالس  ینب

 سرریز( gated communities)مسدود شده  شدگانی که از  جوامع سلب مالکیت

( Peter Hallward)همین خاطر است که عنوان کتاب پیتر هالوارد به . اند کرده

، این سد بستن بر روی سیل، .(م/ رئیس جمهور هائیتی)سرنگونی آریستید  ی درباره

رایش چنین درخور و مناسب است؛ چرا که این کتاب رویدادهای هائیتی را در بستر گ

ثبت اند  بر آوردهبر در همه جا سر ای که پس از یازده سپتام جهانی سدها و دیوارهای تازه

رجا ای که آن را پاب و خطوط تقسیم درونی« ازیس جهانی»کند و ما را با حقیقت  می

 .کند سازند مواجه می می

داری که به  اش علیه برده بود، از همان زمان نبرد انقالبی هائیتی از همان آغاز یک استثنا

ها در هائیتی بود که اعالن آزادی انسان به تن: "منجر شد ۱۸۱۱ ی استقالل آن در ژانویه

تنها در هائیتی بود که چنین اعالنی به رغم . نمود می( و بی تناقض)طور جامعی سازگار 

به این دلیل ." دها، در تقابل با نظم اجتماعی و منطق اقتصادی روز دوام آور هزینه ی همه

جهانی مستقِر  آن برای نظم های داللترخدادی در کل تاریخ مدرن وجود ندارد که  چهی"

آن است که تکرار انقالب  ی انقالب هائیتی به راستی شایسته" .تر باشد چیزها تهدید کننده

 Toussaint)انقالب هائیتی به رهبری توسان لوورتور . فرانسه نامیده شود

۱'Ouverture )نابهنگام و محکوم به . تر بود خود پیش ی به طور بارزی از زمانه

نخستین . رخدادی بیشتر از انقالب فرانسه بود( به لحاظ بار)اید همچنان حتی شکست، ش

مستعمراتی های پیشا نه برای بازگشت به ریشهشوندگان شورش کردند بار بود که استعمار

اعتبار ژاکوبنی آن است  ی و نشانه. خود، بلکه برای اصول بسیار مدرن آزادی و برابری

سیاهی از هائیتی  ی نماینده –را به رسمیت شناختند  که آنها بالدرنگ بردگان شورشی

رفت  ار میچنان که انتظ. )مشتاقانه از سوی مجلس ملی مورد استقبال قرار گرفت

تسخیر هائیتی پلئون به سرعت قوایش را برای بازنا: اوضاع پس از ترمیدور تغییر یافت

 .(اعزام کرد

پیش از این از سوی " تی مستقلصرف وجود یک هائی"به این دلیل، تهدید موجود در 

ای مهیب برای جوامع سفید مورد تاکید قرار  به سان منظره( Talleyrand)تالیراند 

شکست اقتصادی بدل واری از  سرمشق ی پس هائیتی مجبور بود که به نمونه. گرفته است

قیمت )مت قی. شود تا سایر کشورها را از در پیش گرقتن چنین مسیری منصرف سازد

پس از دو دهه تحریم، فرانسه ارباب : مهیب بود" رس پیش"استقالل ( فظیتحت ل

روابط تجاری و دیپلماتیک را با هائیتی برقرار  ۱۸۲۵استعماری سابق، تنها در سال 
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" جبران"میلیون فرانک بابت  ۱۵۱ساخت مشروط بر اینکه هائیتی بپذیرد مجموعا 

 ی این مبلغ، تقریبا معادل بودجه .فرانسه بپردازد( ی از دست رفته)خسارت بردگان 

میلیون فرانک تقلیل یافت، با این حال همچنان  ۳۱فرانسه در آن زمان، بعدا به  ی ساالنه

در انتهای قرن نوزدهم : کرد ز رشد اقتصادی هائیتی جلوگیری میبار سنگینی بود که ا

شد که  میبه فرانسه ( ساالنه)رف پرداخت ملی هائیتی ص ی درصد از بودجه ۸۱حدود 

، در جشن ۲۱۱۱هنگامی که در سال . پرداخت گردید ۱۳۱۶آخرین قسط آن در سال 

د درخواست بازگرداندن یدویست سالگی استقالل هائیتی، رئیس جمهور ژان باتیست آریست

او به سرعت توسط یک این مبالغ اخاذی شده از سوی فرانسه را مطرح کرد، ادعای 

به این . رد شد( هم در آن عضویت داشت« هژی دبرر»که از قضا )وی سکمیسیون فران

ان پرداخت غرامت به سیاهان بابت دور ی های آمریکایی درباره ترتیب در حالیکه لیبرال

گیری مبالغ بسیار هنگفتی که  تقاضای هائیتی برای بازپسکنند،  داری تامل می برده

به پرداخت آن شدند،  شان مجبور کشور برای به رسمیت شناختن آزادیبردگان سابق این 

و این در شرایطی است که اخاذی انجام شده در این . از منظری لیبرالی نادیده گرفته شد

بردگان نخست مورد استثمار قرار گرفتند، سپس برای : مورد دو چندان بوده است

 .شان مجبور به پرداخت تاوان شدند سایی آزادِی به سختی فراچنگ آمدهشنا

لی، چیزی که برای بیشتر ما های گ ساختن کیک: م ادامه داردامروز ه این داستان

های شهر  نشین زاغهای انس گرفته از دوران کودکی است، واقعیت جانکاه  خاطره

از سوی  ای بر اساس گزارش تازه انتشار یافته. در هائیتی است( Cite Soleil)خورشید 

برای  به یک عالج سنتی های مواد غذایی موجب رو آوردن آسوشیتدپرس، افزایش قیمت

های دور  گلی که از زمان! ِگل زرد خشک شدههایی از  کلوچه: درد گرسنگی شده است

شد، به  استفاده میتوسط زنان باردار و کودکان به عنوان یک آنتی اسید و منبع کلسیم 

گل و الی الزم برای ساختن یکصد . تر است ای از غذای حقیقی ارزان طور قابل مالحظه

 بازرگانان آن را از فالت مرکزی کشور به بازار حمل. قیمت دارد ۱۱۱ه امروزه کلوچ

د و آورن های گلی در می شکل کلوچه خرند و آن را به می کنند، جایی که زنان آن را می

گیرند و به  ها جای می های آماده شده در سطل کنند؛ کلوچه در مقابل آفتاب سوزان پهن می

 .رسند به فروش میها  در خیابانشوند و یا  بازار حمل می

د زمان یجالب است توجه داشته باشیم که همکاری آمریکا و فرانسه در سرنگونی آریست

حمله به عراق مغشوش و از هم  ی کوتاهی پس از آن بود که فضای عمومی درباره

 تایید آن اتحاد اساسید کامال به سهولت به عنوان بازیگسیخته بود و لذا سرنگونی آریست

رئیس )حتی لوال . نهد جشن گرفته شد گاه و بیگاه خود را به کناری می که اختالفات

بدین . د بستینیز چشمانش را بر سرنگونی آریست( جمهور برزیل و قهرمان تونی نگری

 تبهکاراننوان حکومت را به ع الساالوگونه یک اتحاد نامقدس شکل  گرفت تا دولت 
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ی  نوان یک مستبد بنیادگراِی دیوانهد را به عیستو رئیس جمهور آری ناقض حقوق بشر

 ی جبهه"های مرگ و  هکار جوخهاز مزدوران تب: قدرت بی اعتبار و بدنام سازد

چپ "های های بشردوستانه و حتی بنیاد«ان جی او»تحت حمایت آمریکا تا " دموکراتیک

لمللی ا ه صندوق بیند بیکه تسلیم شدن آریست)تغذیه شده توسط منابع مالی آمریکا " رادیکال

نمایی صریحی از این همپوشانی میان  د خصلتیخود آریست... (پول را تقببح کرده بودند

ای، یک رضایت  جایی، به گونه: "به دست داده استچپ رادیکال و راست لیبرال 

هست که قدرتمندان سفید  چیزهاییید یک رضایت ناخودآگاه، در گفتن مرموز کوچک، شا

باقی  چپ من آرمانیخالصه آنکه ایدئولوژی حاکم اغلب ". د که بگوییخواهن از تو می

 .ماند می

*********************** 

سازد تا به مشکل بزرگی از مارکسیسم غربی  نین ما را قادر میچمورد هاییتی هم( چهار

کارگر گذار  ی چگونه است که طبقه: انقالبی است ی بیافکنیم که همان فقدان سوژهپرتو 

بر کند و خویشتن را همچون عامل انقالبی  را کامل نمی "برای خود"به " در خود"از 

به روانکاوی [ مارکسیسم غربی]سازد؟ این مساله موجد دلیل وجودی بازگشت آن  نمی

است که دقیقا از آن رو احضار شد که ساز و کارهای لیبیدوئی ناخودآگاه را که مانع از 

شوند را  کارگر می ی هستی اجتماعی بنیادی طبقه ارتقای آگاهی طبقاتِی حک شده در

اجتماعِی مارکسیستی پا برجای -به این طریق حقانیت تحلیل اقتصادی. توضیح دهد

ی مرتبط با خیزش "تجدیدنظرطلبانه"های  ی آنکه دلیلی در جهت تقویت نظریهماند، ب می

نین به چهمبی به همان دلیل، مارکسیسم غر[ درست. ]طبقات متوسط و غیره عرضه شود

های اجتماعی دیگری بوده است که بتوانند نقش عامل  طور دائم در جستجوی عامل

 ی البدلی که بتواند جایگزین طبقه علی ی به عنوان مهره[ یعنی]انقالبی را بازی کنند، 

ی، دانشجویان و روشنفکران، روستائیان جهان سوم: شود( ناجور)کارگر بیمار 

 .گان و غیره شده رانده

پطرس مقدس جای دارد که بر مبنای آن  ی ی حقیقِت آموزه هسته[ رویکرد] در دل این

گناهاِن انباشته شده به  ی وقتی که همه( ]Judgment Day)« روز داوری» ی ایده

سرانجام  ( the out- of-joint world)پر آشوب   طور کامل مکافات داده شده و دنیای

پگرای مدرن اقتباس چ ی سکوالر توسط پروژهدر یک شکل [ گردد مستقیما برپا می

پگرا همانند های سیاسی چ جنبش. شود، جایی که عامل داوری نه خدا، بلکه مردمند می

کنند و به آنها  آوری می های خشم را از مردم جمع آنها سرمایه: هستند" های خشم بانک"

از آنجا که پس از . ددهن های کالن مقیاس، یا بازتاسیس عدالت جهانی را وعده می انتقام

دهد و بار دیگر یک نابرابری و نظام  بی خشم، رضایت کامل هرگز رخ نمیانفجار انقال

پیدا « دومی»شود، همواره فشاری برای  پدیدار می( Hierarchy) یسلسله مراتب
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شود؛ انقالب حقیقی کاملی که سرخوردگان و ناامیدان را راضی خواهد ساخت و کنش  می

 ...، اکتبر پس از نوامبر۱۶۸۳پس از  ۱۶۳۲: به پایان خواهد رساندبخش را  رهایی

به همین . خشم وجود ندارد ی مساله به سادگی آن است که هیچگاه به قدر کافی سرمایه

های  با خشم[ خشم طبقاتی را]کنیم یا  خشم را قرض[ های حوزه]خاطر الزم است که سایر 

یابد؛ کمونیسم مائو خشم  شم ملی غلبه میسم خدر فاشی. ملی یا فرهنگی: دیگر ترکیب کنیم

 ی در زمانه. کشاورزان فقیر استثمار شده، نه کارگران صنعتی، را به حرکت در آورد

اسالم : ماند است، دو نوع اصلی خشم بر جای می خود ما که پتانسیل این خشم پایان گرفته

جوانان؛ به " غیر عقالنی"های  به همراه طغیان( ازی کاپیتالیستیس خشم قربانیان جهانی)

گرایی و دیگر  های اکولوژیکی، ضد مصرف کای التینی، جنبشیاینها باید پوپولیسم آمر

ریزی خود  آلگره در پایه سازی را نیز افزود؛ جنبش پورته های ضد جهانی اشکال رنجش

ی زاندا شمشکست خورد، چون فاقد چ[ ضد جهانی]به مثابه بانکی جهانی برای این خشم 

 .یل بودبد

بنیادی انقالب  ی انقالبی، پیش از این در هسته ی کارگر به عنوان سوژه ی شکست طبقه

دهقانان ناامید را شناسایی " پتانسیل خشم"هنر لنین آن بود که : یابد میبلشویکی نمود 

که اکثریت  ،"زمین و صلح"انقالب اکتبر از آن رو پیروزمند بود که با شعار . کرد

. کوتاه نارضامندی رادیکال آنها را به چنگ آورد ی داد، دقیقه رار میوسیعی را هدف ق

دهد چرا  اندیشید، که نشان می نین خطوطی میچاز یک دهه پیش از آن در راستای  لنین

 ی که ایجاد یک طبقه( Stolypin)انداز موفقیت اصالحات ارضی استولیپین  شماو از چ

او نوشت [ در آن مقطع. ]اد وحشت داشتد ز کشاورزان مستقل را هدف قرار میقوی ا

 .ها به تعویق خواهد افتاد نتیجه برسد شانس انقالب برای دههاستولیپین به [ طرح]که اگر 

لگو پیروی بخش، از کوبا تا یوگوسالوی، از این اانقالب های سوسیالیستی ثمر ی همه

ازِی ملی موقعیت به غایت بحرانی با برگزیدن جانبِی رهاس کردند، یعنی در یک

(natioal-liberation ) البته . را قاپیدند[ تاریخی]، فرصت "های خشم سرمایه"و سایر

اینجا فردی پیرو منطق هژمونی اظهار خواهد داشت که این مطابق با منطق کامال عادی 

ها میان  ای از تعادل رشته و فقط از طریقدقیقا " جمعیت بحرانی"انقالب است که 

مشروط و )الوقوع  همیشه به طور بنیانی محتملشود که  صل میحامطالبات چندگانه 

انقالب هرگز . هستند -و حتی یکتا -هستند و وابسته به مجموعه شرایطی ویژه ( تصادفی

ناپذیر در یک تضاد آنتاگونیستی بزرگ  تضادهای آشتی ی دهد که همه زمانی رخ نمی

ه قدرت این تضادها به طور پیوندد ک قوع میمضمحل شوند، بلکه زمانی انقالب به و

: تر از این است یدهاما در اینجا مساله پیچ... ای با هم ترکیب شوند شدید کنندهافزاینده و ت

شود و  سوار نمی( History" )تاریخ"موضوع صرفا این نیست که انقالب دیگر بر قطار 

د ندارد، وجو[ History -در آن معنا " ]تاریخی"کند، چون  ش پیروی نمیا"قوانین"از 
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است؛ ( a contingent open process)الوقوع  باز محتمل ی پروسهیک چون تاریخ 

وجود ( History" )تاریخ"از " قانونی"رسد  به نظر می: یز دیگری استبلکه مساله چ

انقالب تنها تاریخی است و  ی دارد که به طور کمابیش آشکار خط اصلی مسلط در توسعه

انقالبیون باید صبورانه در انتظار آن . تواند رخ دهد می" یانعلیه جر"ای آن، ه در شکاف

ار نارسایی یا فروپاشی چن باشند که طی آن سیستم آشکارا دعموما باریکی از زما ی بازه

یند، که در آن نگ بزنند و قدرت را برباچفرصت را  ی گردد، تا به پنجره می[ موقتی]

و سپس . بودن در خیابان خواهد بودبرای ر( نان که در گذشتهچهم[ )موقعیت]لحظه 

ت کنند، طوری که با یتقوهای بازدارنده و غیره  جایگاه قدرت خود را با ساختن دستگاه

سپری شدن آن لحظه سرآسیمگی، وقتی اکثریت هشیار شود و از رژیم جدید ناامید گردد، 

(. اند دق کندهخن)اند  ون آنها با قوت سنگر بستهچخالصی از دست آن دیر شده باشد؛  برای

[ دوران]در سرتاسر : نوعی این الگوست ی مورد یوگوسالوی کمونیستی سابق نمونه

ها بی باکانه هژمونی مقاومت علیه نیروهای اشغالگر آلمان را  جنگ جهانی دوم کمونیست

دست داشتند؛ آنها نقش انحصاری خود در مبارزات ضد فاشیستی را به روش نابودسازی 

که همزمان  کردند، در حالی یت و تثبیت میئی نیروهای مقاومت تقوفعال بدیل بورژوا

ر گونه تردیدی را که آنها ه]کردند  تی نبردشان را سرسختانه انکار میسرشت کمونیس

ایی یک و برپ -در انتهای جنگ  -شان برای کسب قدرت سیاسی  های آتی نسبت به طرح

 .[کردند می ای دشمن محکوموپاگاندشد، سریعا به عنوان پر انقالب کمونیستی ابراز می

هنگامی که آنها قدرت را به طور کامل تصرف کردند، اوضاع سریعا [ پس از جنگ]

. را علنا به نمایش گذاشتاش  ماهیت کمونیستی[ نو ظهور]و رژیم تغییر یافت 

از اقبال عمومی برخوردار بودند، با این  ۱۳۱۷ه در واقع تا حدود چها اگر  کمونیست

ر مقابل پرسش از دالیل تقلب کردند؛ د ۱۳۱۷قریبا آشکارا در انتخابات عمومی وجود ت

شدند، پاسخ آنها  خابات آزاد هم به سادگی پیروز میکه آنها در یک انت ، در حالیاین اقدام

[ صورتدر غیر این ]درست است، اما آنها : این بود که( البته در محافل خصوصی)

تر بود که از بعدی بازنده باشند، بنابراین به ی ساله هارچ های ممکن بود در انتخابات دوره

به طور . ه نوع انتخاباتی بودندچکردند که آنها پذیرای برگزاری  همان ابتدا مشخص می

بنابراین از . خالصه آنها کامال بر یکتایی فرصتی که آنها را به قدرت رسانید واقف بودند

و حفظ یک هژمونی واقعی دراز مدت بر  آگاهی از شکست آنها در برپایی همان آغاز

 .لحاظ شده بود[ ویکرد سیاسی آنهادر تعیین ر]حمایت مردمی  ی پایه

ار صبورانه برای این انتظ ی رخهچانداز را کامال جابجا کرد و  شمچامروزه باید این 

( شانس تصرف قدرت ی گشاینده)ناپذیر از هم پاشیدگی اجتماعی  بینی فرصت پیش[ تحقق]

عامل [ یافتن]این انتظار و جستجوی فرساینده برای  -فقط شاید –شاید . کسترا ش

عبارتست از متضاد که [ خصلتی]یزی نباشد جز شکلی از تظاهر چدر واقع انقالبی، 

متورم شده ]نین عاملی در جایی که هم اکنون در آن حاضر است چترس از یافتن و دیدن 
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تنها برای " ی توان گفت که امروزه پدیده میه چاین مورد  ی برای مثال درباره[. است

های زندگی  در حال بسط انفجارآمیز به تمام حوزه( the members-only" )اعضا

بانکی تا [ های حساب]از وضعیت خصوصی : گیرد یزها را در بر میچاست و تمام 

تمامی یعنی آنهایی که (. invitation-only" )فقط با دعوت"های سالمتِی  کلینیک

به جای . کنند ای پشت درهای بسته محبوس می یندهشان را توسط پول به طور فزا دگیزن

های  ها، شوهای مد و نمایشگاه ای، آنها کنسرت رسانه ی حضور در رویدادهای برجسته

کار یدهایشان را پس از ساعت دهند؛ آنها خر هنری خصوصی در منازلشان ترتیب می

ای ه و دوست)شان همسایگان َدُک و ُپزِ سیدگی به دهند و برای ر انجام میها  فروشگاه

ای در حال ظهور است، فرضا با  جهانی تازه ی بنابراین طبقه. دارند خودشان را ی( بالقوه

در  های موقتی منزلی برای اقامتیک پاسپورت هندی، با قصری در اسکاتلند، یک 

ینجا نهفته است پارادوکس در ا. خصوصی در دریای کارائیب ی نیویورک و یک جزیره

طور خصوصی کنند، به  جهانی به طور خصوصی غذا صرف می ی که اعضای این طبقه

آنها [ زندگی]یز چروند و به طور کلی همه  ا به تماشای آثار هنری مییکنند و  خرید می

جهان زندگی خاص خود [ نوع]از این لحاظ آنها در حال ایجاد یک . خصوصی است

( Todd Millay)همچنان که تد میالی . خود را حل کنند هستند تا مشکل هرمنوتیکی

را به [ های معمولی آدم]توانند به سادگی مردم اطراف  وتمند نمیهای ثر خانواده" :گوید می

میلیون دالر یعنی  ۹۱۱مند داشتن نزد خود دعوت کنند و انتظار داشته باشند که آنها بفه

انتظار  نانکهچ ای دوگانه، عام دارند؟ رابطهای با جهان به طور  پس آنها چه رابطه!". هچ

ها، حمایت  محیط زیست، مبارزه علیه بیماری)دوستی بشر کسب و کار به همراه: رود می

شان را اغلب در طبیعت بکر و دست نخورده  شهروندان جهانی زندگی...(. از هنرها و

توان  اما نمی. یجزایر خصوص [سواحل]، شنا در پاتاگونیاگاری سواری در : گذرانند می

ترس از : اصلی زندگی این طیف سوپر ثروتمندان ترس است ی تصور کرد که انگاره

" افراد فوق ثروتمند"های  بنابراین باالترین اولویت. خود زندگی اجتماعی بیرونی

(ultrhigh-networth )ها و  های امنیتی، خطرات بیماری گونه ریسکآن است که چ

 .بار را به حداقل برسانند های خشونت تهدیدات جنایت

آنهایی نیستند ساکن مناطق منزوی قطب مقابِل واقعِی " شهروندان جهانیِ "بنابراین آیا این 

کنند؟  فضای عمومی زندگی می( white spots" )های سفیدِ  لکه"ها و سایر  که در زاغه

شهری که . اختالف طبقاتی نوین[ مخالف]انتهای  ا دو روی یک سکه هستند، یعنی دوآنه

شهری با : در برزیِل لوالست سائوپائولوبندی دارد  زدیکترین همخوانی را با این دستهن

ثروتمندان برای حفظ کردن خودشان از . فرودگاه هلیکوپتر در حوالی مرکز شهر ۲۵۱

دهند که از هلیکوپتر استفاده کنند، به طوری که  رات آمیزش با مردم عادی ترجیح میخط

در یکی از  رسد که نگری، چنین به نظر می به اطراف خود می ولوسائوپائوقتی در 

عنصر پنجم و یا   Blade Runnerهای  ، جایی همانند فیلمای شهرهای آینده ایستاده
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(The Fifth Element) :های خطرناک ازدحام  مردم عادی آن پایین در خیابان

به این سو و آن سو  تر، در هواثروتمندان در سطحی باال[ که در حالی]اند،  کرده

 .روند می

*********************** 

سرمشقی از ( Lavalas) الواالسهائیتی برگردیم، ستیز [ موضوع]ب، اگر به خ( پنج

نجام های آن چیزی است که امروزه قابل ا محدودیت[ همزمان]نگرایی اصولی و قهرما

را از آنجا " اومتمق"های قدرت حکومتی پس ننشست و  این ستیز به درون شکاف: است

ای قدرت دولتی را مفروض گرفت، با آگاهی کامل  به طور قهرمانانه[ بلکه]نگرفت،  پی

 ی که همه ترین شرایط در حال کسب قدرت هستند، در حالیاز اینکه آنها در نامساعد

های  و حتی چپ" های ساختاری بازتعدیل"و " کاپیتالیستی"اسیون های مدرنیز گرایش

، جز اینکه در حال جشن گرفتن نگریکجا بود صدای . آنها بودند مدرن علیه پست

که توسط اقدامات تحمیلِی ایاالت متحده  در حالی آریستید  در برزیل بود؟ لوالحکمرانی 

در "( ساختاری الزم یها بازتعدیل"در جهت مصوب ساختن )ول و صندوق بین المللی پ

نظیر ساخت )ک چگماتیستی دقیق و کوز اقدامات پراتنگنا قرار گرفته بود، سیاستی ا

و های گاه  را با کنش( قل دستمزدها و افزایش حدا ها، ایجاد زیرساخت مدارس و بیمارستان

تنها . ترکیب کرد( یکاران نظام در واکنش به تبه)ای  خشم توده/خشونت[ نمایش]بی گاه 

ها با  قایسه شدنید، که حاصلش برای او مآریست ی انگیزتریِن آن درباره چیز و مناقشه

پوشی  بود، چشم( Pol Pot) پول پوتو ( Sendero Luminoso) سندرو لومینوسو

" گردنبند"شکلی از اعدام خلقِی ]بود ( Pere Lebrun) یر لبرون پیگاه و بیگاه او از 

(necklacing )در . زنند دست به آن می« دفاع از خود»نوان که برخی مردم راسا به ع

یک  ، یک پلیس قاتل یا یک خبرچین از طریق آویختن(Pere Lebrun)شکل یاد شده 

آمیزی اشاره دارد به نام یک  این نام به طور طعنه شود؛ تایر مشتعل به گردنش کشته می

اشکال خشونت مردمی به کار گرفته  ی قاچاقچی محلی؛ بعدها این اصطالح برای همه

به مردم مشتاق توصیه کرد  ۱۳۳۱آگوست  ۱در یک سخنرانی به تاریخ  آریستید[.  شد

ها بالفاصله خطی موازی میان  لیبرال. استفاده کنند[ وش مجازاتر]که کی و کجا از این 

 tonton)ها تونتون ماکوت  («دفاع از خود»؛ واحدهای خلقی  chimeres)ها چیمر

macoutes دوولیه؛ نظامیان قاتل و بدنام دیکتاتوری -Duvalier-  )کشیدند .

( – Simon Critchley - سیمون کریچلینظیر رویکرد )آنها  ی گزیدهاستراتژی بر

پ، گروه القاعده تناسخ چهای راست و "بنیادگرا"ر دادن همیشه آن است که با معادل قرا

ها پرسش چیمرهنگامی که از آریستید درباره . امروزی حزب لنینیستی و نظایر آن گردد

 :شد، او گفت
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به فقر کشانیده )ها مردم مستضعفی چیمر. صل استشرح دقیق آن نیازمند صحبت مف"

آنان . کنند ق و بیکاری مزمن زندگی میهستند که در حالتی از ناایمنی عمی( ای شده

مند  د، قربانیان خشونت اجتماعِی نظامقربانیان باز تعدیل ساختاری هستن

(systematic) ...ست از رجای شگفتی نیست که آنها باید با کسانی مواجه شوند که د

 ."برند منفعت می[ مند نظام]همین خشونت اجتماعی 

 (populr self-defense)« دفاع از خود خلقی»ی  انهباِر ناامید این اعمال خشونت

فراسوی "آنها در جایی : نامید می" خشونت الهی"بنیامین [ والتر]هایی بودند از آنچه  مثال

اگر چه ما با . اند ق جای گرفتهمذهبی اخال-یِق سیاسیدر نوعی از تعل" نیکی و بدی

جز [ چیزی]تواند  تعارف نمیوضعیتی سر و کار داریم که بر حسب یک وجدان اخالقی م

عمل غیر اخالقی قتل ظاهر شود، اما کسی حق ندارد که آنان را سرزنش کند، چرا که 

بر  -ها بلکه قرن–ها  مندی که سال استثمار اقتصادی و حکومتِی نظام آنان به خشونت و

 تس فانوننفرابا ارجاع به ( Jean Amery) جین آمری. اند آنها تحمیل شده پاسخ داده

 :این نکته عمیق را چنین بیان کرده است

بردم، در  که از آن رنج می ای ضربهدر گرسنگی، در : من بدنم بودم و نه چیز دیگر"

بدنم . یبت من بودبدنم، ناتوان و کبره بسته از کثافت، مص. که درگیر آن بودم ای ضربه

در . فیزیکی و متافیزیکی من بود کرامتآمد،  تی که برای ضربه زدن به هیجان میوق

توانست یک  ای بود که می عیت من، خشونت فیزیکی تنها وسیلهشرایطی نظیر وض

در ضربت مشت، من خودم بودم برای خودم و . شخصیت متالشی شده را ترمیم کند

، در فرانتس فانون" دوزخیان زمین[ "کتاب]که بعدها در با آنچه . برای حریف مقابلم

زده خواندم، زمانی را تجسم کردم که با کوفتن مشت به استعمارتحلیل نظری رفتار مردم 

 ."دادم انسان، به شان خودم شکل مشخصی میصورت یک 

هنگامی که هگل تاکید . رده استبیان نک[ به خوبی]و کسی جز هگل همین نکته را 

آن فضای نهایی است که سوژه در آن  -نظم اجتماعی موجود –که جامعه کرد  می

یابد و به رسمیت  خود را در می( substantial content)مضمون اساسی /گنجایش

قالنیت نظم اخالقی جهانی تحقق گونه آزادی فردی خودش در عچشود، یعنی  شناخته می

به »است که آنهایی که از این  آن( ه تصریح نشدهچاگر )یابد، تالی ضمنی این حرف  می

اگر یک : گردند حق عصیان دارند محروم می( recognition)« رسمیت شناخته شدن

انسانی خود محروم گردند، آنها  ی مند از حقوق و شان اولیه طبقه از مردم به طور نظام

 ی گردند، چون چنین نظمی دیگر جوهره در قبال نظم اجتماعی هم معاف می از وظایفشان

(: Robin Wood) رابین وودآنها نیست؛ یا به قول ( ethical substance)اخالقی 

خورد،  ق ساختن اصول اخالقی خود شکست میهنگامی که یک نظم اجتماعی در متحق"

 ."انجامد ویرانگری همان اصول می-مر به خوداین ا
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ارات هگل اظه ی در اشاره به این امر کامال محق است که لحن معاف کننده رابین وود

نباید چشمان ما را بر این حقیقت اساسی ببندد که ( rabble" )اراذل و اوباش" ی درباره

اراذل و اوباش به : شده بود شورش آنها به لحاظ عقالنی کامال توجیه( هگل)از دید او 

شود که در مورد آنها به رسمیت شناختن از سوی جوهر  ای از مردم اطالق می طبقه

به طور سیستماتیک، نه تصادفی، انکار شده است، ( ethical substance)اخالقی 

ن ای در قبال آ جامعه نیستند و از هر گونه وظیفهطوری که آنها نیز چیزی بدهکار 

" پرولتاریا: "دانیم، این نقطه آغاز تحلیل مارکسی است همانطور که به خوبی می. معافند

غیر  "سهم بی سهمان"است، " عقالنی"اجتماعِی  تمامیتِ " غیر عقالنی"معرف آن عنصر 

شود  تولید می" عقالنی"کلیت اجتماعِی مند توسط  م؛ عنصری که به طور نظاقابل شمارش

 .کند این کلیت را انکار می ی و همزمان حقوق اساسی برسازنده

تعریف شکلی بسیار دقیقی از جایگاه این خشونت الهی توان  چیست؟ می پس خشونت الهی

را تشریح کرده  نمایندگی شده نمایندگی بر ی ن بدیو به خوبی مازاد برسازندهآل. ارائه داد

کند؛  هایش را نمایندگی می منافع سوژه/درت دولتی تنها عالیقدر سطح قانون، ق: است

کند، نسبت به آنها متعهد است و خود تحت نظارت  قدرت دولتی به آنها خدمت می

پیغام ( superego underside)بر خود زیرین ا ی الیه ی اما در مرتبه. آنهاست

قوانین واقعا مرا : شود یح استعمال نامشروط قدرت تکمیل معمومی مسئولیت با پیغام وقی

با تو توانم  خواهم با تو بکنم، اگر بخواهم می توانم هر آنچه که می کنند، من می مقید نمی

این مازاد وقیح . ... ود کنمتوانم تو را ناب میکنم همچون یک مجرم رفتار کنم، اگر اراده 

[ امری]در اینجا بی تقارنی، . است( sovereignty)حاکمیت یک جز اساسِی مفهوم 

تدار خود را حفظ کند که تواند اق معنا که قانون تنها در صورتی می ساختاری است؛ به این

خشونت " و. اعالن درونِی نامشروط وقیح را بشنوندها در آن بازتابی از آن  اگر سوژه

نقطه مقابل آن [ الهی]این خشونت : مردم نیز به همین مازاد قدرت مرتبط است" الهی

آن را [ سرانجام]رود و  نت الهی، مازاد قدرت را نشانه میخشو. است[ مازاد قدرت]یکی 

 .سازد نابود می

*********************** 

که ما را شبیه چیزی )بارزه کن قدرت حکومتی م[ کسب]یا برای "این بدیل که ( شش

" و یا به مقاومتی با حفظ فاصله از حکومت پس بنشین( سازد که با آن در نبردیم می

اینکه : دارندفرض یکسانی تکیه  این فرمولبندی بر پیش ی نادرست است؛ هر دو گزاره

پابرجا بماند، [ همواره]شناسیم، بناست که  ای که ما آن را می یک شکل حکومت، شیوه

توانیم انجام دهیم آن است که یا حکمرانی را به عهده  آنچه که ما می ی همهطوری که 

دولت "لنین در [ های]اینجا باید بی پروا آموزه. کنیم خود را با آن حفظ ی بگیریم یا فاصله

هدف خشونت انقالبی آن نیست که قدرت دولتی را تسخیر کند، : را تکرار کرد" و انقالب
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این قدرت را دگرگون سازد و کارکردهایش و نیز ارتباطش با آن است که [ آماجش]بلکه 

دیکتاتوری "کلیدی  ی در اینجا مولفه. بنیادهایش و غیره را به طور رادیکال تغییر دهد

در )گفت وقتی  درست می( Bulent Somay) بولن سومای. نهفته است" پرولتاریا

 ی ه آنچه پرولتاریا را شایستهکرد ک نکته اشاره می به این"( ارتباط شخصی"اثرش به نام 

سازد در نهایت یک ویژگی منفی  می[ گرفتن در این جایگاه تاریخی قرار]ایفای این نقش 

یعنی  برسند،" حاکم ی طبقه"طبقات دیگر به طور بالقوه قادرند به جایگاه  ی همه: است

 .کند میای که دستگاه حکومتی را کنترل  برساختن خود به عنوان طبقه

کند نه فقر و بی  خشد و رسالتی را به او واگذار میب کارگر عاملیت می ی ه به طبقهآنچه ک

( عمدتا صنعتیِ )آن و نه مجاورتش به ابزار  شبه نظامیاش، نه تشکیالت مبارز و  چیزی

حاکم  ی کارگر در سازماندهی خود به مثابه طبقه ی تنها ناتوانی طبقه[ بلکه. ]تولید است

 .کند ی را به این طبقه واگذار میموریتاست که چنین ما

نوعی " ری پرولتاریادیکتاتو[ "اصطالح: ]از چنین بینشی باید تنها به این نتیجه رسید که

[ جایگاه]نماِی ضروری است، نه شکلی حکومتی که در آن پرولتاریا  ترکیب متناقض

" ی پرولتاریادیکتاتور"ما تنها زمانی به طور موثر با . حاکم را در اختیار دارد ی طبقه

با [ امر]این [ تحقق]به طور بنیادی دگرگون شده باشد و  دولتمواجه خواهیم بود که خود 

دلیلی است بر [ خود]این امر . تکیه بر اشکال جدیدی از مشارکت مردمی خواهد بود

ل عمارت اینکه چرا در این حقیقت که در اوج دوران استالینیسم، زمانی که ک

نمایانگر پایان  جدید قانون اساسی ها متالشی شده بود، سازیسوسیالیستی توسط پاک

وجود دارد  یک ریاکاریشوروی بود، چیزی بیش از [ حکومت]خصلت طبقاتی قدرت 

و اینکه چرا ( حق رای به اعضای طبقاتی اعاده شد که پیشتر از آن محروم شده بودند)

 people’s" )های مردمی دموکراسی"ی سوسیالیستی به عنوان ها رژیم

democracies )نکه آنها محکمی است از ای ی شدند، که خود نشانه نامیده می

افی نیست ناشی از مازاد جایی که دموکراسی ک. نبودند" دیکتاتوری پرولتاریا"

 .است نمایندگی شده نمایندگی بری  برسازنده

کنند تنها  آنهایی که قدرت را اعمال می: یردگ سی، حداقلی از بیگانگی را فرض میدموکرا

حداقلی از نمایندگی میان  ی باشند که یک فاصلهتوانند پاسخگوی مردم  در صورتی می

شود و چنین فرض  یگرایی این فاصله لغو م در تمامیت. مردم وجود داشته باشدآنها و 

این امر آن  ی البته نتیجه. کند ر مستقیما خواست مردم را عرضه میشود که رهب گرفته می

: شوند رهبرشان بیگانه می[ وجود]تری در  واقعی باز هم به طور رادیکال دمِ است که مر

 ها و عالیق حقیقی، هویت حقیقی آنها، آرزو"ا هستندواقع"او مستقیما چیزی است که آنها 

ت اقتدارگرای بیگانه بر خالف قدر. شان"واقعی/تجربی"آنها، بر خالف آرزوها و عالیق 



 

99 

 خودشاناز ( empirical people: نجا مردم واقعیدر ای)هایش، مردم  شده از سوژه

 .شوند بیگانه می

" گرایی تمامیت"بداری از دموکراسی و طرد روی بر جان چبه هی[ امر]البته این 

(totalitarianism )گرایی تمامیت"ای از حقیقت در  برعکس، دقیقه: داللت ندارد" 

نیست که  ی سیاسی به معنای آنهگل پیش از این نشان داده است که نمایندگ. وجود دارد

هایشان  هایشان را برای دفاع از خواسته خواهند آگاهند و نماینده مردم از پیش از آنچه می

هایشان آگاهند؛  از خواسته( in itself)« در خود»آنها تنها به طور . گیرند به خدمت می

آورد و  هدف در می رده و آنها را به قالبان را مدون کشهای این رهبر آنهاست که خواسته

گرا  از این رو منطق تمامیت .سازد می( for itself)برای خود "آنها را [ به این ترتیب]

(totalitarian logic )گرداند شکافی را که همیشه  تثبیت می/کند و برقرار تصریح می

 .کند نمایندگی شده عبور می" مردم"وِن از در

: شخص رهبر تن ندهیم ی گیری افراطی درباره جهباید مراقب باشیم تا به یک نتیدر اینجا 

. فراتر برودعملگرایانه  اندیشِ  فایدهسکوِن  ازتواند  نمی یک رژیم دموکراسی به عنوان

رد؛ در را به تعلیق در آو "به اموال و منافعرسانی  خدمت"تواند منطق  دموکراسی نمی

را که چدر میان نیست؛ ( self-analysis)کاوی -گونه خود چنتیجه، به همین منوال، هی

 ی هرهچانتقالی با  ی تنها از طریق رابطه( analytic change)تغییر روانکاوانه 

دهد؛ برای به راه افتادن اشتیاق به یک جنبش،  رخ می( analyst)خارجی روانکاو 

تغییر رادیکال در جایگاه سوژگی پیروانش گردد، تا هویت  رهبر الزم است، تا موجب

 . کند( transubstantiate) "قلب ماهیت"خوش آنها را دست

[ قدرت]آیا این "آن است که پرسش نهایی قدرت آن نیست که [ حرف]معنای این 

مازاد ( "اجتماعیِ مضمون )خصلت ویژه :[ باید پرسید]بلکه " دموکراتیک هست یا نه

مستقل از خصلت  شود چییست؛ ای که به قدرت حاکم مربوط می"اقتدارگرایانه

" دیکتاتوری پرولتاریا"در این سطح است که مفهوم  .دموکراتیک آناتیک یا غیردموکر

( totalitarian excess)ی "مازاد اقتدارگرایانه"در آن [ مفهومی که: ]کند عمل می

به . له مراتبی اجتماعیجای دارد، نه در سمت نظم سلس" سهم بی سهمان"قدرت در سمت 

در ( حکمراوایی)عی کلمه اقتدار قبه معنای وا[ اریاپرولت]یت آنها تر، در نها بیان صریح

یعنی این گونه نیست که فقط نمایندگان مقطعی آنها فضای خالی قدرت را اشغال . قدرتند

یندگی دولتی را در جهت خودشان تری فضای نما بلکه آنها به طور بسیار رادیکال کنند،

 [.کنند منحرف می]پیچانند  می

تواند  در جهت آنچه که می مورالسیا  زچاونین استدالل کرد که توان چ می[ بر این مبنا]

یاری از با بس[ آنان]اگر چه : کنند باشد حرکت می" کتاتوری پرولتاریادی"شکل امروزی 

کنند،  ها را به حمایت از خود متمایل میها تعامل دارند و آن و جنبش[ اجتماعی]عاملین 
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شهرها  ی دارند با محرومان حاشیه ای ز و ویژهممتاپیوند های آنها به طور آشکاری  دولت

(the favelas .)نیروی هژمونیک حامی  آنهاسرانجام رئیس جمهور آنهاست و  او

چاوز همچنان به حکومت انتخاباتی دموکراتیک پایبند است، [ اگر چه. ]حکومت او هستند

 ی در رابطه واضح است که تعهد اساسی و منبع مشروعیت او در آنجا نیست، بلکه[ اما]

دیکتاتوری "این همان [ و. ]شهرها دارد ی ای است که او با محرومان حاشیه برگزیده

 .تدر قالب دموکراسی اس" پرولتاریا

این جریان کننده اشاره کرد که  ماجرای قانع توان به این ریاکاری چپ غربی می ی درباره

مدنی ایران جریان دارد نادیده  ی ای را که در جامعه العاده لیبرالی خارق" مقاومت"

 هابرماسهایی نظیر  چهره" مقاومت"وشنفکری غربِی این از آنجا که مراجع ر: گیرد می

های  ضدامپریالیست ی هستند، نه دار و دسته گیدنز[ آنتونی]و حتی  رورتیو  آرنتو 

[ ثرو مو]های برجسته  به اخراج از کار و دستگیری شخصیت[ غربی]، چپ "رادیکال"

ای مثل "موضوعات کسل کننده"فاع آنان از با د. کند این جنبش و غیره اعتراضی نمی

ه، فعالین این و غیرر راتیک، دفاع قانونی از حقوق بشتقسیم قدرت، مشروعیت دموک

و ضدآمریکایی به نظر " ضدامپریالیست"اند و به قدر کافی  جنبش مورد بدگمانی

آیا دموکراسی لیبرال : تری را طرح کرد باید پرسش بنیادی اما با این وجود. رسند نمی

عرضه کند یا های بنیادگرای مذهبی  اهکاری حقیقی برای خالصی از رژیمقادر است ر

  لیبرال دموکراسی هستند؟( symptum) نشانگان بیماریها خود  ونه رژیماینکه این گ

یک، دموکرات" آزاد"مواردی نظیر الجزایر یا سرزمین فلسطین که یک انتخابات  ی درباره

 رساند چه باید کرد؟  را به قدرت می" بنیادگرایان"

 در آنکه  است راهی ی دیکتاتوری در بردارنده: "نوشت رزا لوکزامبورگهنگامی که 

، منظور او آن نبود که "آن لغو[  راهی برای]گیرد، نه  قرار می استفادهدموکراسی مورد 

تواند توسط عامالن سیاسی مختلف مورد  می دموکراسی یک چارچوب خالی است که

هیتلر هم کمابیش از طریق انتخابات آزاد دموکراتیک به قدرت )استفاده قرار گیرد 

بسیار ( فرایندیِ )چارچوِب در این " طبقاتی ی پایه"آن بود که یک ؛ بلکه منظور او (رسید

 signe de) ی به همین دلیل است که وجه مشخصه. خالی حک شده است

reconnaiss )ه در جهت هایی که از مجرای انتخابات به قدرت رسیدند آن است ک چپ

حکومتی را تغییر دهند، های انتخاباتی و  کنند تا نه تنها مکانیزم حرکت می" تغییر قوانین"

های به حرکت  با تکیه بر قدرت جنبش)گون سازند بلکه کل منطق فضای سیاسی را دگر

  (.و غیره( self-organization)یابی  اوت خودسازماندر آمده و با القای اشکال متف

ا محفوظ بدارند توسط دریافت خود ر[ اجتماعی]های  آنها برای آنکه هژمونی پایه

 .شوند قالب دموکراتیک هدایت می" بقاتیِ ط ی پایه"ز شان ا صحیح

*********************** 
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 : پانوشت

که ( NEP: the New Economic Policy" )اقتصاد سیاسی نوین"طرح : طرح نپ

اتخاذ شد و حدودا تا سال ( ۱۳۲۱)پایان جنگ داخلی در توسط اتحاد جماهیر شوروی 

ت اقتصادی سطح محدودی از مالکیت خصوصی بر مبنای این سیاس. تداوم یافت ۱۳۲۸

 . بازار مجاز شمرده شده و رواج داشت ی و مبادله
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 دموکراسی محدود و نامحدود
 ژان لوک نانسی

 آرش کیا

 

دار است؟ واضح است که شنیدن دو دموکرات خواندن چیزی یا کسی معناآیا اساسا 

کامال ! امکان دارد شخصی پاسخ دهد که نه. ستها دور از ذهن نی متضاد پاسخ ی سویه

از سوی . دیگر زمان این که چیزی را به کسی نسبت دهیم گذشته است. بی معنی است

کنیم  با توجه به این که به هرجا نگاه می !!بله البته: دیگر، شاید این پاسخ را بشنویم

ها  یتکنوکراس، (Plutocracies)ها  عدالت و آزادی از سوی پلوتوکراسیبرابری، 

(Technocracies )ها  و مافیوکراسی(Mafiocracies )ت، در معرض تهدید اس

 .دموکرات خواندن بسیار هم معنادار است

دموکراسی به نمود بارزی از قدرت از دست رفته تبدیل شده است بدین معنی که هم 

یابی به رتبه و هم به نوعی به تنها ابزار دست مفهومی شده عصای دست مقامات عالی

تواند مشکلی ایجاد کند  آن چنان بزرگ شده که دیگر نه می .منافع مشترک بدل شده است

 رسد آن چه در به نظر می. ه حلی را پیشنهاد دهدو نه توان آن را دارد که دست کم را
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های  های سیستم ای در مورد تفاوت های حاشیه حال حاضر در جریان است تنها بحث

ای  در مجموع دموکراسی ملغمه. شان است قابل درک بودنزان مختلف دموکراتیک و می

عین حال خالی از هر معنایی  و در –، تمدن سیاست، اخالق، قانون -شده از همه چیز 

 .است

 پرسشگری ی و همچون خوانندهمیت شدن دموکراسی را جدی بگیریم ما باید این بی اه

دست اندیشه در شرایط فعلی بر  کمکی که از. کند باشیم که دست این پوچی را رو می

ای بارور  های سبکسرانه پردازی ازه ندهد تا حس عمومی ما از یاوهآید این است که اج می

 .محاکمه در دادگاه عقل حاضر شودکند تا برای  ود که دموکراسی پوچی را مجبور میش

: هد بگویداخو کانتی متوسل شوم که می ی برای باز کردن بحث اجازه دهید به این استعاره

توان تمایز بین معرفت یک شی از دید یک شخص و معرفت یک شخص  دیگر نمی"

کنم ما تحت همان  چرا که حقیقتا فکر می." یده گرفتبدون وجود شی را به سادگی ناد

یقا به معنای چه دق آن ی های انتقادی در زمینه ری هستیم که کانت را به طرح پرسشفشا

دیم تا به مرور زمان معتقدم که امروز ما متعه. ور نمودشد مجب معرفت بکار برده می

که با هم در  -آمد  ناقضی را بین دو مفهوم ارزش و پیمتتوانایی مرزکشی روشن و نا

 .در خود ایجاد کنیم -اند دموکراسی نقش پیدا کرده ی سازی واژه مخدوش

انت آن را اگر من بخواهم این قیاس کانتی را بسط دهم یک وجه آن همان است که ک

ست که در توان دموکراسی را به معنای  شرایطی دان بر این مبنا، می. خواند می" فهم"

ایط ساز ماورای مقررات وجود نداشته باشد تحت آن شر صورتی که هیچ اصل تعدیل

باید این فرض را برای فهم بهتر این استدالل . )پذیر هستند دولت و سازمان، بالفعل امکان

 (ارزش ماورای مقراراتی ندارند نوع بشر و نه قانون و حق،بپذیرید که نه 

بر اساس این قیاس، . خواند می" عقل"دیگر آن شبیه همانی است که کانت آن را وجه 

تا جایی که  . عهده داردهای نوع بشر و یا جهان را بر  برگزیدن ایده ی دموکراسی وظیفه

، متعال و هایی نامحدود ن ایده به سوژهیل شدسازند که تبد هایی را می ها ظرفیت این ایده

ها، ایمان به دنیاهایی فراتر  رچند که با باورمندی به این ایدهه. خودمختار را در پی دارند

در  مقدسنوعی خودشان و فردیت نوع بشر را ها به  شود اما این ایده از این دنیا انکار می

 .گیرند نظر می

ناسب شود و مطمئنا به عنوان معنای م ای یافت نمی چ لغتنامهاین مورد توافقی دومی در هی

ای است که به دموکراسی  اما این دقیقا بهترین وصله. شود و رایج دموکراسی خوانده نمی

بنا بشر در چهارچوب ا ی بسط آزادی همه ی با این وجود، دموکراسی وعده. چسبد می

 -ای شناسانه طلق و هستیشکل م به -بدین معنا که، دموکراسی مدرن . دهد برابری را می

شاید بهتر است بگوییم که . کند ن بلکه وجود انسانی را درگیر مینه تنها شهروندا

در هر صورت، . شود ادغام شهروندی در وجود انسانی میدموکراسی منجر به 
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جا ما  در این. گردد زی فراتر از یک جهش سیاسی بازمیدموکراسی مدرن به چی

شناسانه با  کنیم که تناسبی مردم رهنگ و تمدن صحبت مییق در فجهشی عم ی درباره

به همین دلیل است که من . اردآیند د دی و تکنولوژیکی که به دنبالش میهای اقتصا جهش

م سیاسی تلقی کن ی توانم قرارداد روسو را تنها به عنوان فرآیند نهادینه کردن یک بدنه نمی

را یعنی انسانیت بشری را به بشری  گیرم که خود برعکس آن را فرآیندی در نظر می

 .کند ای دیگر بازتولید می گونه

۲ 

برای این که یک واژه دچار ابهام شود، نوعی دو پهلویی یا سردرگمی و عدم شفافیت باید 

که  معنایی درست همان جایی است ی منظور از ریشه. معنایی آن چیره شود ی بر ریشه

 ی در مورد دموکراسی ریشه. نشات گرفته است جا تولد یافته و از آن این واژه در آن

اش، برگرفته از سیاست است و جدای از دوگانگی و دو پهلویی  معنایی ثبت شده

آشکارا  دموکراسی ی ساختاری که در این واژه مشهود است، ابهام دیگری نیز در واژه

دیل یا تع رسد این ابهام از جنس یک درک بیمارگونه و به نظر می. قابل درک است

زمانی  ی اگر گستره. بیمارگونه باشد که به شکلی در این واژه جریان پیدا کرده است

توان گفت، سیاست همواره  ا تا به امروز در نظر بگیریم، میه مان را از یونانی مفروض

از سوی دیگر . اشته استزیست مشترک داللت ضمنی د ی بر مقرارت صرف در زمینه

توان از معنا  اشد از نوعی پنداشت آسمانی که میای ب قی ویژهرسد این واژه، تل به نظر می

 .یقت این زیست مشترک دریافت نمودو حق

تواند نشان از اعمال قدرتی باشد که در  کند می ، زمانی که قدرتی را نمایندگی میسیاست

ای از سیاست است که  این همان لحظه. فردی و جمعی است تمامیت زیست ی پی مصادره

 دارد اگر آن لحظه، پنداری آسمانیتعجبی ن. سازد خود را متمایز میعمل  ی وزهآشکارا ح

های  تالشهمچون یک صورت فلکی که به دنبال تثبیت حکمرانی بر . انگاشته شود

آور  بنابراین شگفت. ها است آن ی های سیاسی قرن بیستم ثمرهبزرگی است که دستاورد

م و وجود نیروهایی خودمتعال وابط هستینیست که در سیاست، ما شاهد مدیریت صرف ر

ن چه که ای آن هر. اند پیشی گرفته( I'etrecomtnun)بینیم که از وجودی مشترک  را می

تی اگر به ح -کند  موقعیت خودمتعال از آن به نام مردم، جامعه و یا حتی جمهوری یاد می

شود یا در  ای مجزا که برچسب سیاسی خورده است ناپدید این معنا باشد که حوزه

گر نوعی  فشاری در قلب سیاست است که نشان دقیقا انعکاس -حکومت جذب یا حل شود 

درست در جایی خارج از این کانون فشار است که این . جویی از خویشتن است برتری

افتد و این همان جایی است که ابهام و بی مفهومی  دتعالی و خودپیشی گرفتن اتفاق میخو

 .شود اط میآن استنب دموکراسی از ی واژه



 

105 

۹ 

شود و  یی است که همه چیز از آن ناشی میرسد سیاست، جا جا به نظر می بنابراین تا این

ما هم اغلب . گیرد آید و شکل می چیز در راستای سیاست به وجود می بعد از این هم همه

البته شکی وجود . کنیم که همه کس و همه چیز سیاسی است با تنبلی خاصی فرض می

دیگری است و  ی رد که قدرت در همه جا ساری و جاری است اما سیاست مقولهندا

ها  ابداعات یونانی ی سیاست هم همچون فلسفه در زمره. همیشه در همه جا حضور ندارد

به عنوان )است و به مانند فلسفه، ابداعی است که در پی زوال حضور ماوراءالطبیعه 

به . ساالر از آن رونمایی شده است دین و کم رنگ شدن جکومت( ارضی ی مثال فرقه

 .رود شود که  خدای خدایان پس می دیگر زمانی نظام سیاسی متولد می بیان

چرا که به . ی استساالر یز دیگری، نمودی دیگرگونه از دیندموکراسی بیش از هرچ

اوت متف -آوردش چیزی جز توزیع از باال به پایین قانونی دیگر ساالر، دست مانند نظام دین

. اما قانون به خودی خود ویژگی منحصر به فردی دارد. نیست -ساالر ن نظام دیناز قانو

رسد به  به نظر می. کند درست زمانی که خودش را ابداع می قانون باید وضع شود آن هم

آتنی . دالیل قابل فهمی ما تمایل داریم تا دموکراسی آتنی را رنگارنگ به تصویر بکشیم

خاصی در  شوید که از ابتدا ناآرامی العه کنید، متوجه میا به دقت مطکه اگر تاریخش ر

است  ابداع قانوناش در این نیاز مداوم به باز که ریشه ای آرامینا. آن ریشه دوانده است

 ی هنیهای سقراط و افالطون که در زم تمام تالش. شود که هرگز این نیاز برطرف نمی

ه ای است ک پشت صحنه ی آشکار کننده کنکاش در مورد لوگوکراسی صورت گرفت،

مهمترین آن تالشی . های دموکراسی را برطرف سازد عزمش را جزم کرده بود تا نقصان

به یک تبدیل قانون عمومی  ی بود که با ظهور حکومت و حق حاکمیت حکومت در زمینه

 .خودمختاری قاطعانه صورت گرفت

که پادشاهی حقی ترکیدن این حباب  دموکراسی مدرن با انتقال حق حاکمیت به مردم به

. حبابی که تا آن زمان به شکل حقی الهی پنهان نگاه داشته شده بود. الهی است منجر شد

افزون بر آن، این آگاهی پرده از این واقعیت برداشت که حق حاکمیت نه مبتنی بر عقل 

 ی ب پدیدهبدین ترتی. کالن است و نه این که براساس اسطوره و افسانه بنا شده است

دموکراسی از بدو تولدش یعنی دموکراسی روسویی خودش را بدون شالوده یا بنیاد 

این  گاه زمان نقصانی بود که هیچ ویژگی بی بنیاد بودن، نعمت و هم این. عرضه نمود

 .کنیم احساس نشد گونه مشتاقانه که ما حسش می

ا به کجا قصان به ترتیب ما رماست که تالش کنیم و دریابیم این نعمت و ن ی اکنون وظیفه

 .شوند رهنمون می

۱ 

دین "هایش همواره با  نیم که دموکراسی از اولین واگوییتوانیم از این مشاهده آغاز ک می

به بیان دیگر به محض آن که دموکراسی اعتماد به نفس خود را . همراه بوده است "مدنی
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این فرآیند . ساالری را خنثی نماید نهی دست یافت که نیاز دارد تا دیپیدا نمود، به این آگا

نه یک )لکه با ابداع یک معادل کارکردی سازی البته نه با سکوالریزه کردن ب خنثی

که بتواند قوانین را از باال به پایین صادر نماید رنگ و سوی حقیقت به خود ( جانشین

آن بتواند نقش  ی ای نیاز پیدا کرد که به واسطه واقع دموکراسی به نقش دهنده در. گرفت

تمام و کمال کرد را  جستجو می" قانون"دموکراسی یعنی  ریزی بنیان مایتی که در پیح

قانون،  ی جا بود که نیاز دموکراسی به دینی که بتواند بدون پشتوانه ایفا نماید و از این

 .موجودیت سیاسی خود را برکت دهد معنا یافت

اما . یاسی خود را داشتندهای س موکراتیک، دینها در کنار نظام د ها و رمی بنابراین آتنی

نیاوردند بلکه ی مورد نظرشان را به تصرف خود درها هرگز قیومیت سیاس این دین

اصال تصادفی نبود که . پوشیدنش بودند ی برعکس ردایی را بر تن کردند که سوژه

ز نظام انشعاب مسیحیت ا. ها محکوم شد بی تقوایی نسبت به دین مدنی آتنیسقراط به 

ها به البته مسیحیت بعد. ی تصادفی نبودا ها هم پدیده یهودی و دین مدنی رومی ساالر دین

هر دو فلسفه و مسیحیت . ضعیف شد ،ست داددلیل این که ایمانش را به جمهوری از د

مسیحیت بیشتر از یک . ندتحت تاثیر افول مزمن دین مدنی در دوران باستان قرار گرفت

ت و محراب در اتصال یا پیوستگی تاج و تخ. یا یک دین مدنی بود ساالر و نظام دین

این اتصال امری مرتبط، گسسته، تفکیک شده و . بوده است آمیز مسیحیت همیشه ابهام

در )های مسیحیت بودند  ید دین مدنی همه یا مستقیما شاخههای جد شکل. رقابتی بود

اما همیشه در قید و بند بیشتر مدنی . (در فرانسه)یا تقلیدی از مسیحیت بودند  و( آمریکا

 ی و در هر حالتی به محض این که ما در زمینهقرار داشتند تا بیشتر دینی بودن بودن 

 .شوند تا معنوی کنیم بیشتر سیاسی می شان بحث می ها و معانی واژه

این شاید به علت . افالطون با دموکراسی متمرکز شدیم ی ما کمتر بر روی رابطه

فیلسوفی که شاید از نظر . باشد که برای افالطون به عنوان فیلسوف قائل هستیماحترامی 

اران فلسفه ذگ نست اما به طور حتم یکی از بنیانتاریخی نتوان او را اولین فیلسوف دا

شود تا  ما سبب می ی گونه احترام ما به او و عادات دموکراتاما این بی تناسبی بین . است

وان آن را به ت اول می ی خصومتی که در وحله. آتن ببینیم خصومتش را نسبت به رژیم

تر  ین دشمنی با دموکراسی بسیار عمیقاما ا. اش منتسب کرد گونه طرز فکر اریستوکرات

دموکراسی را مبتنی بر  انتقاد افالطون از دموکراسی به سبب آن است که: هاست از این

سوءظن . خواند شروع میای نام را پدیدهین از همان بدو تولد آن داند و بنابرا حقیقت نمی

افقی که . کند انداز جدیدی را باز می ها به طور کلی چشم نسبت به خدایان و اسطوره

ل وحدانیت این درست مث( )لوگوس)است در برابر عقل ( لیسپو)شهر  انداز یک بنیان چشم

 (.خداست در برابر تئوس

۵ 
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که بی بنیان است و ( با قانون)یکی سیاست : از آن پس تاریخ ما دو آلترناتیو پیدا کرد

بایستی به همین صورت باقی بماند و شق دیگر، آن است که در جستجوی چیزی باشد به 

در حالت اول به دلیل فقدان . a la Leibniz -یک دلیل کافی –عنوان پایه و بنیان 

در برابر حفاظت  ،، منافع متقابلامنیتهایی مانند  ، سیاست خود را با انگاره(ها)گر توجیه

در شق دوم عقل یا خرد . کند گریزی راضی و خرسند می گریزی یا مردم طبیعت و جامعه

در شکل یک پنداشت مشترک ( المللی حق الهی یا خرد حکومتی، ملی یا نهاد بین)استنادی 

 .شود کرده و به سلطه و سرکوب تبدیل میآسمانی متعالی ظهور 

بین این دو  آن است که سرنوشت مفهوم انقالب در تنش افتد به تبع آن، اتفاقی که می

یک انتقال : کند آید انقالب را طلب می دموکراسی که بیرون می. شود آلترناتیو مستهلک می

اما یک انقالب به . های سیاست، یک پذیرش بی پرده از عدم وجود پایه و اساس در پایه

بنیانی  ی گرداند به همان نقطه میبرموقعیت را  -ای درجه ۹۷۱یک انقالب  –نجام رسیده ا

 .   اندازد کند؛ انقالب را به تعویق می اش می دموکراسی اما از هم گسیخته. باشدکه قراربود 

 ی شان را در تعلیق انقالب به عنوان گزینه های اخیر متفکران رنگارنگی تعامل در سال

های  خیزش ی هنگامهدر . اند زار مستمر به جای سرنگونی حکومت به ما عرضه کردهآ

اند و در سیاست،   جایگاه حکومت انقالبی ابراز کردهشان را با تحکیم  اجتماعی، مخالفت

اند بازتولید مداوم شورش، نقد و براندازی را به عنوان یک ادعای بنیادین  سعی کرده

به مفهوم چیزی است که برپا شده، حکومت به معنای واقعی کلمه  ی واژه. عریان نمایند

ها این محتوای واقعی را آشکار  این ایده. نای حقیقت استبقاعدتا بر م تعهد شده وم

چون در حال حاضر )سمانی یا انسانی یا جهانی نیست کنند که سیاست یک پنداشت آ می

های اساسی هستند برای پرده  ها قدم این ایده(. هکشان تفکیک ناپدیرندبشر، طبیعت و ک

رگ مدرنیته، وهمی که اشتیاق شدیدی به ناپدید شدن در برداشتن از یکی از اوهام بز

ید که اساس به رسمیت شناخته آورد به این ام جهات در حکومت به وجود می ی همه

شود؟  و کجا این حقیقت مستقر می. ن شوداش با یک بنیان مبتنی بر حقیقت جایگزی نشده

، التای از عد زهیک از مردم و جهان به عنوان حوآمیز دموکرات در ستایش اغراق

 .برابری، برادری و رهایی از هر نوع قدرت

که  این ی حاال الزم است یک گام دیگر به جلو برداریم، شروع کنیم به فکر کردن درباره

اگر آن بیان بتواند باقی )سیاست در یک حالت انقالب دائم  ،چطور سیاست بدون بنیان

به طور  اجازه دهد تا -به آن بیگانه هستندکه  در واقع نسبت  -هایی  باید به حوزه (بماند

محور و معنامحور  هایی حقیقت های مورد نظر من حوزه حوزه. مستقل گسترش یابند

و اند  خورده ، فکر، عشق، میلچون هنر هایی هم هایی که کمابیش برچسب هستند همان

یم است بگو رکنند یا بهت ه رابطه با الیتناهی را تعیین میک های ممکن دیگری تمامی راه

 .کنند نامحدود را تعریف می اتمناسب
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متجانس سیاسی خاصی نا ی ها با حوزه ر نظر بگیرید که در آن، این حوزهحالتی را د

چه  در حالی که آن. د ریشه در یک ضرورت سیاسی داردباشند که این عدم تجانس خو

، این الف انتظارشود تمایل دارد تا بر خ ما از رفتار دموکراتیک خوانده میاستنباط 

آمیز و پیچیده باقی  ها به شکلی ابهام این ی حتی اگر همه. ها را متجانس قلمداد کند حوزه

 .کند مان می جانس مفروض گمراهتبمانند این 

۷ 

ده درنگ کرده و اندکی تاملی ای هم ش امه بدهیم، اجازه دهید برای لحظهپیش از آن که اد

ها، ذاتا امری  شناسی واژه دلیل که پردازش ریشه ه اینشاید ب. شناسانه به خرج دهیم زبان

دف تاریخی را در درون خود حمل معناساز است، شاید هم بدین سبب که زبان یک تصا

شان به  که بیان مجزای( شناسی و تاریخ ریشه)ها همان دو عنصری هستند  این. کند می

باید کنار هم قرار گیرند،  ها که برای آرایش و تکامل زبانی ویژه بیان مجزای زمانی آن

که مورد نظرمان باشد، به نظر  ر باالصیک از عنا اما هر. بسیار سخت و ناممکن است

ست که خوراک ذهنی ما را تامین سیاسی ما ی نامه رسد وضعیت حال حاضر لغت می

کراسی به زور و -لغوی است که دومی یعنی  ی دموکراسی ترکیبی از دو ریشه. کند می

منسوب است به قدرتی که تحکیم  ی کهشآر-دارد برخالف ریشه نت اشاره اعمال خشو

مورد اشاره در  ی نکته. کند برخی اصول مشروعیت پیدا می ی شود و به واسطه می

اولی پلوتوکراسی، . تروشنی اس ی بازخوانی تمایز بین این دو مجموعه نکته

حتی و یا )وکراسی سی و اتوکراسی و حتی بورتکنوکرا ،، تئوکراسیآریستوکراسی

، (Monarchy)یشآر مونشود و دومی  را شامل می( اسی یا قدرت اوباشانکرآکلو

را در ( Oligarchy) یشآر ، اولیگ(Hierarchy) یش، هیرآر(Anarchy)یشآر آن

 .گیرد برمی

جالب  از اصطالحات این اصطالحات و بسیاری ی یک تحلیل دقیق تاریخی در زمینه

 یش، تترآر(Nomarchy)ی شآر د مانند نومشون در میدیگری که به ذهن متبا

(Tetrarchy)فیزیوکراسی ، (Physiocracy)مدیوکراسی ، (Mediocracy ) توجه

، سطح عصر تاریخی ی ها به واسطه کند که چگونه زبان ما را به این روند جلب می

تواند ما  میتوجه به این روند . شوند شان از یکدیگر متمایز می زبانی ی اجتماعی و ریشه

اما حتی بدون توجه به این جزئیات . را به جایی بسیار دورتر از آن جایی که هستیم ببرد

ی وجود دارد شآر-کراسی و–لی در درک تمایزی که بین هم خوانندگان هیچ مشک

ای که  کراسی است که داللت ضمنی دارد بر سلطه–منظور تفاوت بین . د داشتنخواهن

ساز  ساز و زمینه ی که بر یک سری اصول بنیانشرآ–پسوند  شود با از زور ناشی می

که  این :توان دست یافت استنباطی جالب توجهی نیز می ی در این بین به نکته. داللت دارد

تئوکراسی به طور ضمنی در حال نقد مشروعیت  ی گر واژه رسد ابداع به نظر می

ضمنی داشته به  ی سی نیز اشارهکراگر آریستو مستقیم الهی بوده است و یا ابداعحاکمیت 
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خودسرانه ای که برخی از مردم بهترین هستند و واقعیت قدرتی که  یک تناقض بین ایده

 .شود از سوی نخبگان اعمال می

یافتی که از این تامل مختصر در. شناسی به همین اندازه کافی است اما این زبان

درون  ،دموکراسی ی رسد کلمه می این نکته است که به نظر، مان شده شناسانه نصیب زبان

روم و  من کمی هم جلوتر می. نیادین داردخود مانعی در برابر امکان تحقق یک اصل ب

داللت ( Anarchy -آنارشی)ی شآر کنم دموکراسی اصوال بر یک عنصر آن ادعا می

ا مند بدانید اگر آن اسم و صفت بتوانند ب قاعده یشآر شما ممکن است حتی آن را آن. دارد

 .ه شوندهم همرا

تنها . ی در مردم وجود ندارد، هیچ اصل بنیادین2(Demarchy) یشآر هیچ دیم

یک قدرت عالیه است  یا بیان مغایر یک اصل که فاقد( Oxymoron)مورون  آکسی

کند جز  نونی که نهاد دموکراتیک تولید میبه همین علت است که حق یا قا. وجود دارد

به همین دلیل . ه و اساس در خودش واقعیتی نداردا فقدان پایارتباط  بی وقفه و فعالش ب

حق طبیعی را ابداع کرد و به همین /است که از همان آغاز، دوران مدرن، عبارت قانون

ت به حقوق بشر و یا حقوق دلیل است که مفاهیم منتج از آن، هر زمان که اشارا

 نشادشود، به غرولن ه میید، محیط زیست یا حتی خود طبیعت شنحیوانات، کودکان، جنین

 .دهند ادامه می

اش و تبعات آن به خوبی  از آن جایی که پایه نظریای وجود دارد که  جا نکته در این

تنها  نهکه  این. ا یک بار برای همیشه بفهمیمشناخته شده است و ما باید آن را مستقیم

آنچه شما طبیعت  ود ندارد بلکه نوع بشر مجازا با هرجچیزی به عنوان سرشت بشری و

به این دلیل که تنها . است ناپذیر قیاس( خودمختار و خودنهایی ی یک رده)پندارید  می

هایی هستند که یک سوژه بدون طبیعت دارد یا بسیار دورتر از  هایی که دارد آن مشخصه

 یا نابودکننده یا)در یک معنای مشخص . طبیعت نامیدآن چیزی است که بشود آن را 

 .است غیرطبیعیای  سوژه( نظر یک شخص ته به نقطهبسمستعد، 

توان از مبتنی بودن بر اصول سیاسی، نا امرهای  دموکراسی به عنوان یکی از گونه

راسی است یک فقدان دموک ی کننده یا پی ریزاننده بنابراین تنها چیزی که  بنا. استمتعال 

 .گونه طبیعت انسانیفقدان هر: است

۶ 

                                                             
2
 ی های منصفه ت از طریق هیاتکومحجامعه است که در آن  ی شکل خاصی از اداره (Demarchy) یشآر دیم   

ها است که بر اساس اجماع و توافق  گیری آن ها روش خاص تصمیم این هیات ی وجه مشخصه. شوند شهروندی اداره می

   مترجم –عام است و نه بر مبنای شمارش آرا 
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در این ها و نهادهای سیاسی چه کارکردی دارد؟  در سطح فعالیتاعمال شده این تغییر 

 .پردازیم ین تغییر از نظر قدرت و جامعه میبخش، ما به بررسی نتایج ا

ساختاری و رفتاری  ی به این دلیل که خصوصیات ویژه. با قدرت مشکل دارددموکراسی 

دارد بر ناپدید شدن و آمد دموکراسی است، داللت  حق یا قانون که پی( دیوسینکراتیکای)

جا  در این)ای از قدرت  خاص و تفکیک شده ی یا گرایش به سمت محو شدن هر نمونه

دانیم، وقتی  ما می ی همچنان که همه(. اصلی مورد بحث است ی پیدایش و واقعیت، نقطه

تی وق. آیند در همان زمان مشکالت به وجود می شوند دقیقا خط و مرزها مبهم و تار می

ند با نمایندگانی که ا ه در مجمعی دائمی دور هم جمع شدههایی خداگون هی از انسانکه گرو

شوند، ممکن خوانده شده و برای انجام وظایف مختلف اعزام  توانند فرا هر زمانی می

آل  سیاسی، همیشه ایده ی در تاریخ اندیشه. ای از قدرت نیازی نباشد است به شق جداگانه

اما نکته . شود ا شورایی خوانده مییکه مدل مجمعی  بوده است پشت سر آن چیزی

ی یا مشارکت منتج شده از این های متنوعی از مدیریت مشارکت جاست که اگرچه نمونه این

های کوچک و متوسط در  ست و شاید نتایج مطلوبی در مقیاسپذیر ا ها در عمل امکان مدل

امعه به عنوان یک ادگی برای جها به س دلپی داشته باشند اما امکان عملی نمودن این م

 .کل وجود ندارد

. هدف نیست ی جامعه ی تفاوت در قد و قواره ی ناپذیری تنها به واسطه اما این امکان

جامعه محصور در روابط نیست . ای در پیدایش این نتیجه سهیم هستند عامل یا عوامل پایه

 از این. گیرد ر بر میدارند را د بلکه حتی چیزهایی که در خارج از روابط هم وجود

شوند، جایی که  شود که روابط درونی متوقف می منظر، جامعه دقیقا جایی شروع می

شوند، جایی که  ندی و اشکال توتمی به هم متصل میروابط خویشاو ی گروهی به واسطه

چه آن  –ممکن است کسی فرض کند که تمایز یا مخالفت . شوند ها متوقف می اسطوره

ورد انسان غیر ضمنی داللت دارد بر تفکر عصر کالسیک در م بخشی که به طور

و چه بخشی که از آخر قرن نوزدهم به صراحت به این مقوله ( کانت)اجتماعی معاشرتی 

به  4"جامعه"و ( گروهی از مردم که هویت مشترکی دارند) 3"جمع"بین  -پرداخته است

ل زندگی محلی روستایی همچنان که اضمحال. شکل ارگانیکی به دموکراسی مربوط است

از روستا و  عبور. ها مربوط استاده به شکل ارگانیکی به ظهور شهردر مناطق دور افت

و  5شهرهای مدرن خودش گامی است برای گذر از کیفیتی درونیرسیدن به شهر یا ابر

 ،استزا  بیرونی همان مشکل و یا عامل مشکلاین کیفیت . 6رسیدن به کیفیتی بیرونی

 .شد دموکراسی خوانده می ای که ونیکیفیت بیر

                                                             
3
 Community 

4
 Society  

5 Interiority 
6 Exteriority 



 

111 

و بیرونی ( Interiority)آزادی در استفاده از اصطالحاتی چون درونی  من از

(Exteriority) اما . برم لنگارانه به عنوان شکلی از مختصرنویسی بهره میبه شکلی و

مدرن  ی های خاصی از جامعه ا ابداعاتی مفید برای بیان جنبهه حقیقت این است که آن

توانستم  هستند که ای کاش می( درک شده استبنیان دیگر که به خوبی  اصطالح سست)

اعضای آن  ی مدرن به صورت روابط متقابل بیرونی شده ی جامعه. شان کنم تفکیک

کل . ودیت یافته استموج ،اند عالقه و قدرت انگیزه پیدا کرده ی واسطهکه به ( افراد)

 9پذیری ، جامعه8، اجتماعی بودن7ره دارد که جامعهای بی صدا اشا شناسی به لحظه مردم

. انگیزند ها در حقیقت یک کل متافیزیکی را بر می واژه. کشد را به تصویر می 10یا انجمن

به یک کیفیت است  یک کنش بیرونی است که ممکن 11سازی مرتبط شدن یا انجمن

ن تمایز ای. خاتمه پیدا کندبه جدا شدن  12یرونی یعنی همراهی در یک ارادهب

پوشد  ای که قدرت می این واقعیت است که چرا تنها جامه ی کنندهبیرونی آشکار/درونی

های  ای از بی شمار جنبه آن، مجموعه ی درونی شده ی جنبه. همانا خشونت مشروع است

های زیادی،  بولیک مرتبط با حقیقت درونی گروهدیگری است که بسته به عملکرد سم

 .شکل گرفته است

بی  مشکلی که دموکراسی با قدرت دارد ناشی از: گردیم به بحث اصلی اره برمیحال دوب

نوعی که . میلی ذاتی دموکراسی در استفاده و یا اداره کردن قدرت از نوع بیرونی است

چنان چه مورد استفاده قرار گیرد عدم حضور نوع نمادین آن که توسط سرسپردگی به 

شده و  حمل می -مدنی چه مدنی و چه غیر- ادیان ی فئودالیسم و وحدت ملی و همه

ساله  ۱۵۱ها در یک افق  از این منظر، نام راستینی که مدت. سازد شوند را آشکار می می

مخوف به طور کامل  ی که آیا این کلمه این. قتا آبستن بود، کمونیسم بوددموکراسی را حقی

اما من کمونیسم . ا ندارممن قصد ورود به آن رکه به گذشته تعلق دارد یا نه چیزی است 

به عنوان بیانی از جامعه که قرار است به : کنم وباره از این منظر چنین تفسیر میرا د

یا تبدیل شدن به اجتماعی با یک حقیقت  سمت چیزی فراتر از یک جامعه رانده شود

کمونیسم است اگر  ی ای است که پشت کلمه این همان ایده. صوص به خودشسمبولیک مخ

. ین ایده یک مفهوم نیستتوانید آن را ایده بنامید؛ به معنای دقیق کلمه قطعا ا یشما م

را در برابر ذات خود و هدف ای بود در اندیشه که دموکراسی  رار یا تکانهطبیشتر اض

 .کشید اش به پرسش می نهایی

 .متهم کردن رفتاری ناپخته استگی این یا آن را به خیانت از آرمان کمونیستی دابه س

کمونیستی یک  ی کنم این است که هیچ تعهدی براین اساس که ایده چه من بدان تاکید می آن
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قرار نبوده کارکردی  گاه چرا که هیچ. وجود نداشت باشد( آرمانی و یا عقالنی)آل  ایده

کیفیت و کمون یا ( کیفیت بیرونی)بین فضای آزاد اجتماعی گر دیالکتیکی  همچون تقویت

اما قرار بوده مشکلی (. شناختی همسازی سمبولیک یا هستی)ته باشد درونی اجتماع داش

بعد نمادین یا : ن روبرو شودجامعه به عنوان مثال نتواند بسازد یا با آرا ایجاد کند که 

 .13هم بودن به عنوان یک گروه و کمون معنا و حقیقت باشناختی یا صراحتا  هستی

جدایی بین سیاست و  کمونیسم .نامیم سی میافق کمونیسم آن افقی نبود که ما آن را سیا

 .های حقیقت و معنا را رد کرد اما این پس زدن خودش امری سیاسی نبود دیگر حوزه

اما برای درک آن، در . این کار ماست که آن را درک کنیم .کمونیسم هرگز این را نفهمید

را در مورد  ایم، مهم است که خود خود را در حال حاضر در آن یافته شرایطی که ما

بیرونی نیست، افساری است تا  ی قدرت تنها اقتضایی برای استفاده. قدرت فریب ندهیم

سازی و همراهی مجبورش  بشریت غیر اجتماعی که به انجمن ی حدودی موثر بر گرده

ای  بیرونی نیست، در واقع غریبه ی برای اقناع غریزه ای شهوانی شیقدرت تنها . کند می

آیا : دقیقا این است که" بدنه"مشکل این . اجتماعی است ی خصمانه به بدنهسرد یا تمامیتی 

ای است حداکثر  نی ارگانیک یا جامعه تنها مجموعهاست با ساختار درو 14جامعه یک بدنه

 ؟یابی مستعد سازمان

دلیلی برای  کند به خودی خود دهی، مدیریت و کنترل می ، سازمان"قدرت"این واقعیت که 

که  بنابراین جدای از این. ها نیست سازی و تفکیک کردن حوزه به حوزهمحکوم کردنش 

دانیم بایستی ضرورت و نیاز حکومت را به قدرت در  ما خود را چگونه کمونیستی می

نیاز های حاکمیت کالسیک این  ل و محدودیتالمل مشکالتی نظیر قوانین بین. بگیریمنظر 

 .ضی بدان نیستکنند و اعترا حکومت به قدرت را همراهی می

قدرت چیزی . ناپذیرها نیست مان از اجتناب انی برای ما به مثابه کنار کشیدناین فراخو

قدرت نوعی تمنای درونی، یک . فراتر از یک ضرورت اساسی برای دولت است

های  توانیم تمامی پدیده ما نمی. برای تسلیم است 15ای ه تسلط و تکانهناگهانی ب ی انگیزه

را به بازی ( ی سیاسی، نمادین، فرهنگی، فکری، کالمی و یا تصویریها پدیده)قدرت 

آلی از یک  خالق ندارند یا نیروهایی که ایدهمکانیکی نیروهایی که سر سازگاری با ا

چنینی،  با این حال مخالفتی این. یل دهیمکنند، تقل میاجتماع عادالنه و برادرانه را بازتولید 

گرایانه  این روندی تقلیل. کند دار می رت و اشکال آن لکهیل ما را از قدهمیشه تجزیه تحل

تحمیل مرگ و نابودی را نادیده قدرت و اصرار محض به  ی است و تفاوت میان انگیزه

برای  ،گری گری، برای سلطه بیای است برای اربا قدرت، قطعا تکانه ی انگیزه. گیرد می

این تنها  اما. روایی و حکمرانی ای است برای به دست گرفتن فرمان غلبه یافتن؛ تکانه
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انگیزه، دیگران را به  همراه شدن خشم با این. انداز است بخشی از یک طیف یا چشم

حق هستیم ما کامال م. کند کند، نابودی را تحمیل می کشاند، خوار و حقیرشان می انقیاد می

روی . یشیمتا به روی دیگر این سکه نیز بیاند( خواهد، بگوید هرچه که روانکاوی می)

، مربوط است به ظرفیت پذیرفتن این که کنترل بشویم ی دیگرش مربوط است به انگیزه

یک  ی ، شامل شدن، شکل گرفتن با در نظر گرفتن فرم و تمام آنچه که ثمرهتحمیل کردن

و جنبه ممکن نیست و کنترل اجتناب از ارتباط و امتزاج این د. تواند باشد فرم می

بربریت و تمدن به . ای ندارد تیالی خوب و استیالی بد هم فایدهک اسها برای تفکی انگیزه

 ی این است که انگیزه ی اما این خطر، نشانه. یک اندازه در مجاورت خطر قرار دارند

ها به  ز این روست که این انگیزها. ، برای اربابی گری و مالکیت، نامشخص استقدرت

 .ماند چنان باز میشوند و پایان هم آیند، گشوده می سخن در می

از یک موضوع در حال گسترش و یک  ای تکانه. زندگی است مرگ و ی این یک تکانه

نوعی شدت گرفن یک تمایل و فروکش کردن رضایت و . در انقیاد درآمده ی بژها

چیزها به  ی تمایل همه)  Conatusینوزا آن راهمان چیزی است که اسپ. خشنودی است

. بیرش کردعبه قدرت ت ی نامید و نیچه، آن را اراده( بمانندکه در وجود خود باقی  این

گر، گرچه آن را درک و دی ی ای است که بسیاری از فالسفه افزون بر این، این تکانه

ف و مقصود از پیش قدرت، هد ی اند که تکانه اند اما هرگز به صراحت نگفته تحلیل کرده

 .ای ندارد تعیین شده

یدن و راست از زندگی اجتماعی حتی به قیمت به چالش کشاش ح البته قدرت سیاسی هدف

قدرت در جایگاهی . اش است اما نکته همین جا است تغییر نظم و آرایش به ارث رسیده

. سازد تا تدبیری برای رسیدن به اهداف خود بیاندیشد است که انسان اجتماعی را قادر می

همچون غایت  ؛بدون قدرت استاین اهداف، همان اهدافی هستند که قدرت در برابرشان 

قدرت از قدرت پیشی  ی انگیزه. ، معانی، اشکال، شدت میل و خواهشبی انتهای معنا

که این  ر حالی که در همان زمان برای ایند. شود گیرد و منجر به برتری قدرت می می

جویی که  این خصوصیت برتری .ها موجودیت پیدا کند، در جستجوی قدرت هستند انگیزه

صلی که نشانگر اما ا ،برای دموکراسی یک اصل است تدرت نهادینه شده اسدر ق

 .اش است و نه نشانگر نابودی( حب قدرتدرواقع عظمت صا)حقیقت و عظمت آن 

۸ 

موضوع  با این وجود، همواره از این. کسی پوشیده نیست این حقایق درمورد قدرت بر

به جز  -شود  برداری می ند بهرهکن شوندگانشان حکومت می که حاکمان برای خیر حکومت

ی کسی فرعی، ممکن است حت ی به عنوان یک نتیجه. فکر های استبدادی کوته حکومت

د مطلق هستند، مردم، فارق هایی که استبدا ها به جز آن فرض کند که در تمامی حکومت

 "خوبی"اما تعیین . ت هستندخط نهایی قدر که رژیم دموکراتیک باشد یا نباشد، از این
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ین که آیا سرشت، فرم یا ا ی کننده ا بررسی تمرین قدرت است نه تعیینشونده تنه حکومت

 .که هست برای مردم خوب است یا نهچه  محتوی آن

و  ( البته این بدین معنی نیست که تعریف نشده است)اساسا این خوبی تعیین نشده است 

. خوبی است مشخص کندع یا خلق جنبشی که در حال ابداتواند خودش را در  تنها می

ا ی، از ابتدا ناشناخته است و بنا به دالیلی موجود های بنیادین هر ها، معانی و سهم شکل

نیم بدانیم در دو گزاره خالصه توا چه ما می تمام آن .کنیم دوباره و دوباره آن را آغاز می

پیش از  ی ، سرنوشت و یا پروژهکه وجود ما بدون هرگونه طراحی یکی این: شود می

زمان به وجود آمدنش، ای است؛ و دیگر آن که هر فردی و هر جمعی از  شده تعیین

افتد که هر  ه شکل کثرت درونی افراد اتفاق میاش چیزی است که ب حقیقت وجودی

 .کند مبتنی بر وحدت وجودی را باطل می ی انگاره

رد که به گی واره در خلق مکرر اشکالی قرار میبدون طرح یا یکپارچگی، هم" خوب"

فرستادن چیزی به دیگران، : معنا یعنی. شود ها، معنا ظاهر می آن آفرینش ی واسطه

عبارت دیگر، تبادل یا به  گذاری امکانات تجربه؛ به جریان داشتن، تبادل یا به اشتراک

گذاری امکانات  بیرونی، تبادل یا به اشتراک ی ای به حوزه گذاری امکانات مناسبه اشتراک

( کمون) 16امر مشترکدر این جا . به امکان یک گشایش به سمت بی نهایتای  مناسبه

، 19، حساسیت18، احساس17، حس کردنمعنا، معانی. منظور مورد نظر استتمام 

امر مان شرط ها ه تر آن است که، آن دقیق. دهند رخ می امر مشترکتنها در  20نفسانیت

کیفیت درونی اقناع ی به یک ، از این رو کیفیت بیرون21احساسات متقابل: هستند مشترک

 .شود هماره در تنش در بین ما تشدید میای  شود بلکه به شکل مجموعه شده تبدیل نمی

یا احتمال دارد )افیزیکی در دموکراسی وجود دارد تا حدی الزام به حضور یک مفهوم مت

 که( به شکل مرتبط با متافیزیک باشدگذاری آن  ختم دموکراسی یا هدف اش کسی ترجیح

های دموکراتیک  سیاست. تضمین شدنی نیست  -ر مدنیمدنی یا غی –از طریق دین 

فراتر از کنترل این موضوع باشند که بازی معنا یا معانی  ی بایستی آشکار کننده

 24یا جمعی 23در برابر خصوصی 22این هیچ ربطی به عمومی. گیرد دموکراسی قرار می

که نه است  26یا اشتراک امر مشترکبه این یک پرسش مربوط . ندارد 25در برابر فردی
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ی جهانی ناشی رژیم امر مشترک. گیرد یگری و نه هیچ بودنی را در برنمییکی و نه د

 .از جریان معانی است

به  ای شامل رویکردهای چندگانه: دی نیستمنحصر به فر ی مشترک، حوزه ی حوزه

همچون گوناگونی موجود  تندای دیگر هس شان چندگانه ای از معانی است که هر کدام دسته

چه دموکراسی در این جا بدان داللت دارد  آن. در هنر، اندیشه، امیال و اثرها و غیره

امر  .27است، بدون هر پنداشت آسمانی امر مشترکاین گوناگونی به عنوان  پذیرفتن تمام

کند اما  واحد تبدیل نمی ی این گوناگونی را به یک مجموعه مد نظر است که مشترکی

های  دموکراسی از آن فرم ی گیرد و به واسطه این چندگانگی را به خدمت می ،عکسبر

 .سازد شمار و نهایی نشده، بی نهایتی میبی 

۳ 

به معنی نوعی دموکراسی بدون هیچ اصل موثر دین  -سیاست با تولد دموکراسی مدرن

ومت در حک)ثبات اجتماعی  ای کار گذاشته است که بین اعمال برای خودش تله -مدنی

تمام  ی یک شکل ترکیبی که در برگیرنده ی و ایده( کومت پایدارحاش،  ویغمعنای ل

ن تری اشتراک در بودن یا وجود به ساده یعنی)است که داللت دارند بر اشتراک  اشکالی

 .کند سردرگمی تولید می( شکل مطلق آن

شروع است و نه نه نام دها باش فرم ی مان داشتن یک فرم از میان همه که آرزوی این

 هر فرمی از طریق یکی از هنرها و یا از طریق عشق، اندیشه به معنای دیگر،. بیهوده

داند، به  اما هر کسی می. همان یک فرم باشدزند تا  و دانش، خودش را به آب و آتش می

گرفتن و زدودن تمام  برای در برطلبی یک فرم  که جاه( دانشی بدوی)داند  طور ذاتی می

ای داشته باشد و  کند که رشد و نمو چندگانه قیقت خودش را آشکار میزمانی حاشکال، 

، ما برای وحدت یا زایش ی انگیزه. ناپذیری را فراهم نماید تکثیر گوناگونی پایان ی زمینه

انه برای گسترش و کند، خودش را به عنوان یک ر یزمانی که خود را به درستی پیدا م

در حقیقت . پایانی ی ه به عنوان تمرکز یافتن در یک نقطهشناساند و ن شکوفایی باز می

ن، درک ما را از سیاست  و معنای منحصر به فرد آ" پایان ی کشش نقطه" ی جاذبه

 .کند مخدوش می

اگر در دورنمای نهفته در خط و آرزو، طنین و زبان، محاسبه و حرکت، آشپزی و 

ود ندارد که، در ها وج یمی از فرم، در این صورت، هیچ رژتزئینات به اشیا نگاه کنید

تضاد و قیاس در  ی ، به واسطهانتها، با کار روی دیگران، از طریق تماس یا ارسال

شان در فکر  کدام بدون آنکه هیچ. شکسته  بسط نیابدامتداد مسیرهای مستقیم یا مداری یا 

 ی کننده در آن صورت نفی ،که اگر غیر از این باشد. ن نباشدجذب و یکی کردن دیگرا

                                                             
27 Heavenly assumption   
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طر این است که سرنوشت آن به زند به خا اگر شیپور، بیدار باش می. ند بودخود خواه

 .ای نشده است که یک ویولن باشد گونه

تا کنون دست یافتنی بوده دارد و نه کلیت واحدی از اشکال  نه شکلی از اشکال وجود

یا تی پوچی ح)آوردن برای بیشتر به دست آوردن برعکس، کل مطلق به فشار . است

با این حال سیاست اجازه . شد گونه نبود منفجر می دهد که اگر این ادامه می( سکوت

 دست یافتنی است و به همینم چیزی مثل یک تمامیت یا یک کل، دهد که تصور کنی می

ست بر هر عمل سیا"یا " هر چیزی سیاسی است"علت خرد سیاسی با این ادعا که 

 .شود محو کردن مرزهایش رانده میسوی  به" کند دیگری تقدم پیدا می

این یک تقدم : سیاست باید یک شکل دسترسی برای عبور بالمانع به دیگر اشکال بدهد

شرایط دسترسی . ریزی یا تعیین معنایی است و نه تقدم در یک پی 28در شرایط دسترسی

شرط . دنک اش را به سیاست تفویض می کند اما جزییات خدمات عالی از سیاست تبعیت نمی

را تجدید  29کنندگان معنا ها یا ثبت ناپذیری امکان شکوفایی فرم دسترسی باید به شکل توقف

ل مفهومی یا نباید خود را شک –در عوض، نباید خودش را همچون فرمی بسازد . نماید

بر  ای در ای معنایی را به شکل پایان یافتهه ها و ریشه ای دیگر فرم بنمایاند که با هر درجه

پایان یافتن در هنر، زبان، عشق، اندیشه، )ی که پایان یافتن در خود هستند های پایان .دگیر

بلکه در عوض باید اجازه دهد تا اعمال نفوذ ناشی از فرمی از قدرت (. ...دانش، 

 .صورت بگیرد

هنر، . شود منتهی می 30به سطح ثابتی از تعادل گذرا. رسد سیاست هرگز به پایان نمی

کنند که به سخن  در هر رخدادی این حق را پیدا می در هر زمان و عشق و اندیشه

ها، تنها  ا در هر زمان این به انجام رسیدنام .اند و اعالم کنند که به انجام رسیده دربیایند

 دعایی در ساخت سیاست و وضع قانونشان معتبر هستند و ا های مخصوص در حوزه

دهندگان به بی  ای از پایان کنندگان به دسته ثبت این توان فرض کرد که بنابراین می. ندارند

 .شود ها مربوط می رند جایی که سیاست به تعریف نشدهنهایت تعلق دا

۱۱ 

 .متفاوت ی کنم جز چند مالحظه شوم و استنتاجی نمی من همین جا متوقف می

کر و غیره ، تفهایی که من هنر، عشق آن)های غیر سیاسی  حوزه 31گذاری محدوده

شان، تغییر  گیری ها، شکل نه معین هستند و نه تغییرناپذیر؛ ابداع این حوزه( مشانخوان می

یم ژبه خودی خود به ر -برای مثال ابداع هنر مدرن  -ها ها و ریتم ها به نقش شکل آن
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شان متعلق است و این روند با همین توالی تا بی  داعبو بازا شان ها، تغییر شکل ابداع پایان

 .کند می انهایت ادامه پید

های معین و تغییرناپذیر  سیاسی را از دیگر حوزه ی ها، حوزه سازی کدام از این حوزه هیچ

باید آغاز یا متوقف شود؟ بر اساس " رهنگیسیاست ف" کجا یک: مثال. کنند جدا نمی

نه تعریف گو وییم که سرنوشت سیاست فرهنگی اینگبتوانیم در پاسخ  مان می فرض پیش

 ی ی آن چیزی است که بایستی محتوی درونی خودش را در محدودهدموکراس: شود می

 .سیاسی بازتاب دهد ی درونی خودش در حوزه

عیت های من به وض گونه برداشت شود که ایده ام ممکن است این چه تا کنون گفته از آن

مشروعیت  ،نیمک یی که ما هم کنون در آن زندگی میها چیزهایی در دموکراسیبه  ،فعلی

 ی خطوط متمایز کننده ی اما من بر این باورم که سیاست در واقع برپا کننده. دبخش می

شان هرگز به هزاران  هایی همچون هنری، علمی، عاشقانه است که تا کنون ابداع حوزه

چه که  اما آن .دهد ها رخ می ست و این ابداع مداوم در درون آنراه مختلف متوقف نشده ا

: چشم بیایدام تا به  ست که من به شکل دقیقی تالش کردها هرگز بیان نشده است آن چیزی

تنها جایگاه دسترسی به . نیست" ها پایان"های آسمانی  که سیاست مکان پنداشت

پذیر  مانی که اندیشیدن به آن را امکانارگان و گفت ابداع این جایگاه،. شان است امکانات

 .سیاسی خواهد بودسازد به نظر من یک پیروزی بزرگ  می

پایان خودش یا به سمت هستی دموکراسی نام یک جهش در مناسبات انسانی به سمت 

از حقیقت  خرد انسانی یا بخشی 32گری نامی برای خود مدیریت(. کانت)هایش است  پایان

ای است مطلقا بی کفایت برای  وجه تسمیه. های آسمانی نیست قطعی محاط شده در ایده

پایانی همچون  –دان هر گونه پایانی قرار داده است انسانیتی که خودش را در معرض فق

نگرفته ها قرار  ی همین هم کم در معرض تعریف نشدهاما برا -یک بهشت، یک آینده

 .ای است عریان دموکراسی وجود یافته. است
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 :کند منجنیق منتشر می

 

وری  عفر پیشهها و مقاالت سید ج ی منتخبی از سخنرانی ترجمه .گان آوازخواِن رقِص برده

 (۱۹۲۵و  ۱۹۲۱)

 ی الناز انصاری و هژیر پالسچی ترجمه

 

  ترور و دادگاه میکونوس. هنوز در برلن قاضی هست

 های جدید تجدید انتشار با افزوده. مهران پاینده، عباس خداقلی و حمید نوذری

 

 زندگی و آثار علیرضا نابدل .مردی میان پنجره و روشنایی

 

 بیداری تاریخ 

 بابک اکبری فراهانیی  ترجمه. یوآلن بد

 

  دیگران، انتظار بدترین/ ز انتظارسارکوزی، بدتر ا

 بابک اکبری فراهانیی  ترجمه. آلن بدیو

 

 لنین، بارگذاری مجدد

 به سوی یک سیاست حقیقت

آلن بدیو، آلکس کالینیکوس، تری ایگلتون، فردریک جیمسون، اسالوی ژیژک، ساواس 

سعید، استاتیس کووالکیس، اتین بالیبار،  آندرسون، دانیل بن .، کوین بمیشائیل ماتساس

لی، . ژرژ البیکا، دومنیکو لوزردو، سیلوین الزاروس، ژان ژاک لوسرکل، الرس ت

 آنتونیو نگری، آلن شاندرو
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