ﮔﻔﺘــﺎر ﺳــﻪ ﻓﯿﻠﺴــﻮف ﻓﺮاﻧﺴــﻮی
درﺑـﺎرهی »دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ«» ،ﻣـﺮدم«
و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ 68
ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﻣﻪ 1968

ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر ،ژان-ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ و ژاک راﻧﺴ ِﺮ
درﺑﺎرهی
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«» ،ﻣﺮدم« و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ 68
ﺗﺮﺟﻤﻪ و دﯾﺒﺎﭼﻪ از ﺷﯿﺪان وﺛﯿﻖ

دﯾﺒﺎﭼﻪ ﻣﺘﺮﺟﻢ
در ﭘﻨﺠﺎﻫﻤﯿﻦ ﺳﺎﻟﮕﺮد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  ،1968اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻧﺎﻣﺘﻌﺎرف ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ
و ﺳﻨﺖﺷﮑﻦ ِ ﺳﺪهی ﺑﯿﺴﺘﻢ ،در ﮔﺴﺴﺖِ ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ،
از ﯾﮏ دوران ﺗﺎرﯾﺨﯽ… ﺑﺮ آن ﺷﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺮای زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ارزشﻫﺎی
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی آﻧﺎی ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه اﯾﺮان
ﮔﻔﺘﮕﻮﺋﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر ،ژان ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ و ژاک راﻧﺴﯿِﺮ زﻧﯿﻢ.
اﯾﻦ ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ،ﮐﻪ در رﺧﺪاد ﻣﻪ  68ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ،
ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻌﺪ ،در ﮔﻔﺘﮕﻮﯾﯽ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،دﺳﺖ روی ﭘﺮ ُﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ
ﮐﻪ آن ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﭘﻬﻨﻪی ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪوﯾﮋه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
ﻃﺮح ﮐﺮده ﺑﻮد .ﻣﺎ ﺑﺮﮔﺮدان اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ و دﯾﺒﺎﭼﻪای ﮐﻪ ﺑﺮ
آن ﻧﻮﺷﺘﻪاﯾﻢ را ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻻن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﯾﺮان ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ .ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ
آن دﺳﺘﻪ از ﺟﻮاﻧﺎن زن و ﻣﺮدی ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﺗﺎرﯾﺨﯽ،
ﻣﻠﯽ و ﺟﻬﺎﻧﯽ ،ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد در ﻣﯿﺪان اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﻋﻤﻞ ِ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«» ،ﻣﺮدم« و »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﭼﻮن ﭘﺮ ُﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ
دوران ﻣﺎ و در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪِ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ ،68
ﺗِﻢﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪی ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮی Vacarme
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ﺑﺎ ﺳﻪ اﻧﺪﯾﺶﻣﻨﺪ

ﻧﺎمﺑﺮده در ﺳﺎل  2009ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .اﯾﻨﺎن از ﭼﻬﺮهﻫﺎی ﺳﺮﺷﻨﺎس ﻓﻠﺴﻔﻪ
ﻓﺮاﻧﺴﻮی ِ دﻫﻪ  1960ﺗﺎ ﮐﻨﻮن ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﻨﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
آﻟﻦﺑـــــــﺪﯾﻮ “تنها با ابعاد گسترده و نو آورانه اش تمیز داده
میشود” .2
ﻣﯿﮕﻮﺋــﻞ اﺑِﻨﺴﻮر  Miguel Abensour (13ﻓــﻮرﯾﻪ  22 – 1939آورﯾــﻞ
 ،(2017ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻟﯿﺒِﺮﺗِﺮ  Libertaireو رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ،اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ در
داﻧﺸﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ  7و ﻣﺪﯾﺮ کُلِژ بینالمللی فلسفه در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد .ﺑﺎ
ﻧﺸﺮﯾﻪ سوسیالیسم یا بربری )اُرﮔﺎن ﺳﺎزﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﻧــﺎم ،1967 -1949 ،ﺑــﺎ ﺑﻨﯿــﺎنﮔﺬاری ﮐﻮرﻧِﻠﯿﻮس ﮐﺎﺳــﺘﻮرﯾﺎدﯾﺲ و
ﮐﻠﻮد ﻟُﻮﻓ ُﻮر( و ﺑﺎ ﻧﺸﺮﯾﻪ تومولت ]خروش  [Tumultesﻫﻤﮑﺎری داﺷﺖ.
از  ،1974ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺠﻠﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻧﻘﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﺑﻮد و در ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪی
مکتب فرانکفورت در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﺑﺎرز اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .او در ﻧﻮﺷﺘﺎرﻫﺎی
ﻓﺮاوان ﺧﻮد ،ﮐﻮﺷﺶ ﻣﯽﮐﻨﺪ اﯾﺪهِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل را ،ﮐﻪ دموکراسی
3

شورشی ﻣﯽﻧﺎﻣﺪ ،ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪی ﻧﻔﯽ دوﻟﺖ )دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ( و ﻓﮑﺮ
آرﻣﺎنﺷﻬﺮی  utopieﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎزد .ﮐﺎرﻫﺎ و ﺗﺄﻣﻼت ﺑﺴﯿﺎر ارزشﻣﻨﺪ او
درﺑﺎرهی روﺳﻮ ،ﺳَﻦ ژوﺳﺖ ،ﺑﻼﻧﮑﯽ ،ﻣﺎرﮐﺲ ،آدورﻧﻮ ،واﻟﺘﺮ ﺑﻨﯿﺎﻣﯿﻦ،
ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ،اﻣﺎﻧﻮﺋﻞ ﻟِﻮﯾﻨﺎس ،ﮐﻠﻮد ﻟﻮﻓﻮر و ﻏﯿﺮه ،اﺑِﻨﺴﻮر را ﺑﻪ
ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻓﻠﺴﻔﻪی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ راه ﻣﯽﺑ َﺮ َد ،ﻓﻠﺴﻔﻪای ﮐﻪ رادﯾﮑﺎﻟﯿﺘﻪ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺮﻗﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ ،ﭼﻮن ﻧﺎم دﯾﮕﺮ ﺳﻠﻄﻪ
اﻧﺴﺎن ﺑﺮ اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .از آﺛﺎر اﺑِﻨﺴﻮر ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﮐﺘﺎبﻫــﺎﯾﯽ اﺷــﺎره ﮐــﺮد ﭼــﻮن :دموکراسی علیه دولت ،مارکس و زمان
ماکیاولی ،4هانا آرنت علیه فلسفهی سیاسی؟ ،5برای یک فلسفهی سیاسیِ
انتقادی 6و کُمونُتهی سیاسیِ “همه یکها”) 7در اﯾﻦ ﮐﺘﺎبِ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺑﺎ
اﺑِﻨﺴﻮر ،ﻧﻈﺮﯾﻪ دموکراسی شورشی ﺗﻮﺳﻂ او ﺗﺸﺮﯾﺢ ﻣﯽﺷﻮد(.
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ  Jean-Luc Nancy (26ژوﯾﯿﻪ  (1949از  1968ﺗﺎ 2004
اﺳﺘﺎد ﻓﻠﺴﻔﻪ در داﻧﺸﮕﺎه ﺳﻮرﺑ ُﻦ ﭘﺎرﯾﺲ اﺳﺖ .اﺑﺘﺪا ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺄﻣﻼت
ﻧﺎﻧﺴﯽ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺑﺮ اﻟﻬﯿﺎت ﻣﺴﯿﺤﯽ دارد ،اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﻤﯽﭘﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ را ﺑﻪ ﮐﻞ ﺗﺮک و روی ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻧﮕﺮی ﻣﯽآورد .آﺷﻨﺎﺋﯽ ﺑﺎ
ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻻﮐﻮ -ﻻﺑﺎرت ،ﻫﻢﻓﮑﺮی ﺑﺎ ژاک درﯾﺪا و ﺧﻮاﻧﺶ ﻟﻮﺋﯽ آﻟﺘﻮﺳﺮ،
ژﯾﻞ دوﻟﻮز ،ﻣﻮُرﯾﺲ ﺑﻼﻧﺸﻮ ،ﻓﺮدرﯾﮏ ﻫُﻠﺪرﻟﯿﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه ﻫﺎدﯾﮕﺮ )ﺑﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی نامه دربارهی اومانیسم ﻓﯿﻠﺴﻮف آﻟﻤﺎﻧﯽ اﻓﻖﻫﺎی ﻓﮑﺮی ﺟﺪﯾﺪ
ﺑﺮای او ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻮد( ،ﻧﺎﻧﺴﯽ را ﺑﻪ ﻧﻘﺪ ﻣﺪرﻧﯿﺘﻪ و اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻬﺎن
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه و ﮐﺎﻫﺶﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺳﯿﺴﺘﻢﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺪرن ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .از
ﮐﺘﺎبﻫــﺎی ﻧﺎﻧﺴــﯽ اﺷــﺎره ﮐﻨﯿــﻢ ﺑــﻪ :کُمونُتهی بی اثر ،8حقیقت
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دموکراسی ،9امکانپذیریِ یک جهان

و چه باید کرد؟.11

ژاک راﻧﺴــﯿِﺮ  Jacques Rancière (10ژوﺋــﻦ  ،(1940اﺳــﺘﺎد ﻣﻤﺘــﺎز
داﺷﮕﺎه ﭘﺎرﯾﺲ  8در رﺷﺘﻪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه در ﺑﺎرهی ﺳﯿﺎﺳﺖ و
زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳــﯽ ﮐــﺎرﮐﺮده اﺳــﺖ .آﻧــﺎﻧﯽ ﮐــﻪ اﻣــﺮوزه ﺧــﻮد را
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ ،از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﯿﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ،روﺷﻨﻔﮑﺮان و ﻓﻌﺎﻻن
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﺟﻬﺎن )و در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ( ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﺎ اﻓﮑﺎر
ﺿﺪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ و ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاهِ راﻧﺴﯿِﺮ ،اﯾﻦ ﻣﺘﻔﮑﺮ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮداز ﻣﻨﺘﻘﺪ،
ﺳﻨﺖﺷﮑﻦ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﺷﮑﻦ آﺷﻨﺎﯾﯽ دارﻧﺪ .ﺳﯿﺮ اﻧﺪﯾﺸﻪﻫﺎی او ،ﮐﻪ ﺑﻪ
زﺑﺎنﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ ،از دﻫﻪ  1960در ﻓﺮاﻧﺴﻪ آﻏﺎز
ﻣﯽﺷــﻮد :اﺑﺘــﺪا در ﻫﻢﮐــﺎری ﺑــﺎ ﻟﻮﺋﯽ آﻟﺘﻮﺳــﺮ و ﻧﮕــﺎرش ﻣﺸﺘــﺮک
خوانش کاپیتال ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﺳﺎزﻣﺎن Gauche proletarienne
)ﭼﭗ ﭘﺮوﻟﺘﺎرﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﮔﺮاﯾﺶ ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴﺘﯽ( در اواﯾﻞ دﻫﻪ  1970و ﭼﻨﺪی
ﺑﻌﺪ در ﮔﺴﺴﺖ از آﻟﺘﻮﺳﺮ… ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ و ﺗﺪوﯾﻦ
اﻧﺪﯾﺸﻪ ای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮ اﺳﺎس دو اﺻﻞ ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ ِ ﺑﺮاﺑﺮی و رﻫﺎﯾﯽ
از ﺳﻠﻄﻪ .ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ آﺛﺎر او را ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ :درسِ آلتوسر،
شبِ پرولتارها ،آموزگاری که نمی داند ،ناسازگاری ،در حاشیههای
سیاست

)ﮔﺰﯾﺪهای

از

ﻣﻘﺎﻟﻪﻫﺎی

ﺳﯿﺎﺳﯽ(،

نفرت

از

دموکراسی،

روش
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برابری و ﻏﯿﺮه  .ﭘﯿﺶﺗﺮ ،ﻧﮕﺎرﻧﺪهی اﯾﻦ ﺳﻄﻮر دو ﻣﺘﻦ از راﻧﺴﯿِﺮ
ﺗﺮﺟﻤﻪ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ :

دموکراسیها بر ضد دموکراسی
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و ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
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درﺑﺎرهی اﯾﺪهِ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان کمونیستها بدون کمونیسم؟ .
ﮔﻔﺘﯿﻢ ﮐﻪ درونﻣﺎﯾﻪِ ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻣﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﭘﺮ ُﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ِ
اﻣﺮوزی ﯾﻌﻨﯽ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«» ،ﻣﺮدم« و »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻢزﻣﺎن و در
راﺳﺘﺎی ﻧﻘﺪِ وﯾﮋهِ ﺧﻮد از اﯾﻦ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ،آنﻫﺎ از دﯾﺪ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﺑﺮداﺷﺖ
ﺧﻮد را از وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  68در ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﮔﺴﺴﺖِ ﻧﻈﺮی و ﻋﻤﻠﯽ
از ﯾﮏ دوران ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ِ رو ﺑﻪ زوال اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
دﻣﮑﺮاﺳـﯽ ﭼﯿﺴـﺖ؟ از زﻣـﺎن ﺳﻮﻓﺴـﻄﺎﺋﯿﺎن ﯾﻮﻧـﺎن ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن ﯾﮑـﯽ از
ﺑﻐﺮﻧﺞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺴﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ داده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه دو ﺟﺒﻬﻪ،
ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ از ﺳﻮی ﭘﺮﺳﺶﮔﺮ ﻃﺮح ﻣﯽﺷﻮد ،رو ﺑﻪ
روی ﻫﻢ ﻗﺮار دارﻧﺪ :آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪاﻓﻊ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« )ﺑﺎ
دوﻟﺖ ﺑﺮ ﺳﺮ ِ آن( ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رژﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و
ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ و آنﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی واﻗﻌﻦ ﻣﻮﺟﻮد
ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺻﻮری داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ« و »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ«،
ﺑﻪﻃﻮر ﮐﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻧﻔﯽ و رد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ دو ﺟﺒﻬﻪ،

ﻣﻮﺿﻌﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﻪ ﻓﯿﻠﺴﻮف ﻧﺎﻣﺒﺮده از آن دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ:
دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮﺻـﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﭼـﻮن رادﯾﮑـﺎل ،رﻫـﺎﯾﯽﺧﻮاه ﯾـﺎ ﺷـﻮرﺷﯽ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﺑﺪون ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ در اﯾﻦ ﺟﺎ و
از اﮐﻨﻮن .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻫﺎﯾﯽ از ﺳﻠﻄﻪﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭼﻮن ﺳﻠﻄﻪی
دوﻟﺖ .در ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،دموکراسی علیه دولت ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻪی اﺑِﻨﺴﻮر.
ﺑﻪ واﻗﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﻮﺟﻮد ﺳﻨﺨﯿﺘﯽ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم اﺻﻠﯽ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﭼﻮن
»ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ ﻣـﺮدم« ﻧـﺪارد .ﻣﻨﺎﺳـﺒﺘﯽ ﺑـﺎ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ِ ﺑﺴـﯿﺎران ،ﺑـﺎ
ﻣﺪاﺧﻠﻪﮔﺮی و ﻣﺸﺎرﮐﺖ آزاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ در ادراهی اﻣﻮر ﺧﻮد ،ﺑﺎ ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﻌﯽ و ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻧﺪارد.
ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺮداﺷﺘﯽ از »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﭼﻮن »ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎران« را اﻣﺮوز از
ﺷﻬﺮ ﺑﯿﺮون راﻧﺪهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﮐﻨﺎرهﮔﯿﺮی ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ واداﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﯾﻦ در
ﺷﯿﻮهی »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ِ دوﻟﺖﮔﺮا،
ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
اﻣﺮوزه ﺑﺮ ﺷﻬﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ و اِﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن اﻣﺮوز ،واژه
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« واﻗﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد را ﺑﺎ
واﻗﻌﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ و ﻣﺘﻔﺎوت ،ﮐﻪ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« اﺳﺖ ،ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﺳﺖ .واﻗﻌﯿﺖ
اﻣﺮوزی ِ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﻣﺪاﺧﻠﻪِ ﻣﺮدﻣﺎن ،اﺧﺮاج و
ﺣﺬف آﻧﺎن از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ» ،ﺳﯿﺎﺳﺖ
واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« ،اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻓﻦ و داﻧﺶ و
آﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﻗﺪرت -ﺛﺮوت -ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی دارﻧﺪ ﭘﯿﺶﺑ ُﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﮐﻪ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺮدم ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖِ ﺷﻤﺎری اﻧﺪک اﺳﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد .و ﺑﺎ ﮐﻨﺎر راﻧﺪن
آﻧﺎﻧﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ،ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﭘﺮآوازه ژاک راﻧﺴﯿِﺮ،
»ﺑﯽﺳﻬﻤﺎنِ« ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺟﻮرﺟﻮ آﮔﺎﻣﺒﻦ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﺑﺎ حکومتِ بدون مردم ﺗﺸﺒﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»حکومت ما که دموکراتیک خوانده میشود ،در حقیقت حکومتی است که بر
نبود مردم بنیاد شده است .به بیان دیگر حتا میتوان گفت که
دموکراسی ،حکومتِ »بدون مردم” است .دموکراسیای که امروزه در
برابر خود داریم چیزی است که توسط ساز و کارِ خندهدار نمایندگی
به دست آوردهایم ،مکانیسمی که ایده »بدون مردم« را ازآنِ خود
کرده و در مرکز کار خود قرار داده است«.
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»ﻣﺮدم« ﭼﯿﺴﺖ؟ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺑﻐﺮﻧﺞﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ اﻣﺮوز
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« از دو واژه »ﻣﺮدم«  Dèmosو
»ﻗﺪرت«  – Kratosﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ – ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ
دو ﻣﻔﻬــﻮمِ ﺳﺎزﻧــﺪهِ وازه دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ،ﻣــﺮدم و ﻗــﺪرت ،ﺑﺴــﯿﺎر
ﻣﺴﺄﻟﻪاﻧﮕﯿﺰاﻧﺪ .آﯾﺎ واﻗﻌﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺮدمِ« ﭼﻮن ﺗﻨﯽ واﺣﺪ» ،ﯾﮏ« و

ﯾﮕﺎﻧﻪ وﺟﻮد دارد؟ ،ﻣﻘﻮاهای ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻓﻠﺴﻔﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻼﺳﯿﮏ ،از اﻓﻼﻃﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ ،ﻫﻤﻮاره ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دِموس،
ﺑﺪﮔﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻪ واﻗﻊ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ارادهی ﺟﻤﻌﯽ ِ ﺑﺴﯿﺎران
 multitudeﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ و ﺑﺮاﺑﺮی اﻋﻼم وﺟﻮد ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻓﻼﺳﻔﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻋﻤﺪه از اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻌﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ و درﺧﻮر ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
»ﻣﺮدم« را ﺑﻪ دﯾﮕﺮ زﺑﺎنﻫﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ؟  Peupleدر زﺑﺎن ﻓﺮاﻧﺴﻮی،
ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﻗﺸﺎر “ﭘﺎﺋﯿﻦ” ﺟﺎﻣﻌﻪ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﺖ Dèmos .در زﺑﺎن ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ،ﺑﻪ ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪِ ﺳﺎﮐﻦ ِ ﯾﮏ
ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮔﻮﯾﻨﺪ Populus .در اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ ،ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر را در
ﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮد Volk .در آﻟﻤﺎﻧﯽ ،ﻧﯿﺮوﺋﯽ ﺣﻘﻮﻗﯽ ،ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻨﺪه
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻠﯽ اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺰ دارای ﺑﺎری ﻧﺎﺳﯿﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ.
»ﻣﺮدم« اﻣﺮوزه ،در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ از ﻃﺒﻘﻪ رﻫﺎﺋﯽﺑﺨﺶ ﯾﺎ ﺳﻮژهی
ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽراﻧﯿﻢ ،ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ »ﻣﺮدم« ﯾﮕﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺴﯿﺎرﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ » .ﻣﺮدم« ﭼﻮن ﺟﻤﻌﯽ ﯾﮏدﺳﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ »ﻣﺮدﻣﺎن«
دارﯾﻢ ﺑﺎ اﺧﺘﻼفﻫﺎ و ﺗﻀﺎدﻫﺎیﺷﺎن در ﮐﻨﺎر ﯾﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ
دﯾﮕﺮ .اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ،ﻧﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻠﮑﻪ در ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﺸﺨﺺ و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار
ﯾﻌﻨﯽ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺒﺎرزه ﯾﺎ ﺟﻨﺒﺶ ،ﯾﮏ رﺧﺪاد ﺑﺰرگ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﯾﮏ
ﻗﯿﺎم ﯾﺎ اﻧﻘﻼب ،ﻣﺠﺘﻤﻊ و ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و آنﮔﺎه ﺧﻮد را »ﻣﺮدم« اﻋﻼم
ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم »ﻣﺮدم« ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ .ﺧﺎرج از ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ وﯾﮋه و
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ ،ﺑﺮون از ﻣﺒﺎرزه ﺟﻤﻌﯽ ،ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم “ﻣﺮدم” ﯾﺎ “ﻃﺒﻘﻪ”…
ﭼﻮن ﺳﻮژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ -اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ِ ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ،ﻣﺘﺤﺪ و ﻫﻢﺳﻮ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
درﺑﺎرهی »ﻣﺮدمِ« ﻧﺎﭘﯿﺪا ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ آﮔﺎﻣﺒﻦ رﺟﻮع ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»ﭘﺲ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ »ﻣﺮدم« ﻣﯽﻧﺎﻣﯿﻢ ،ﺑﻪ
واﻗﻊ ،ﭼﯿﺰی )اُﺑﮋهای( واﺣﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ رﻓﺖوﺑﺮﮔﺸﺘﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺑﯿﻦ
دو ﻣﺘﻀﺎد اﺳﺖ :از ﯾﮏﺳﻮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺮدم ﭼﻮن ﭘﯿﮑﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﮐﺎﻣﻞ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪی ﻣﺮدم ﭼﻮن ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ِ ﻣﻨﻘﺴﻢ ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮﻫﺎی
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ و ﻃﺮد ﺷﺪه از ﺟﺎﻣﻌﻪ… »ﻣﺮدم« ﻫﻤﻮاره ﺷﮑﺎف زﯾﺴﺖ
ـﻢراه دارد… و در
ـﻮد ﻫـ
ـﺎ ﺧـ
ـﺎدﯾﻦ را ﺑـ
ـﺖِ ) (Biopolitiqueﺑﻨﯿـ
ﺳﯿﺎﺳـ
ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﻫﺮ ﮔﺎه ﮐﻪ ﻃﺮح و در ﺻﺤﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ وارد ﺷﻮد ،ﺗﻀﺎدﻫﺎ و
ﭘﺮﺳﺶاﻧﮕﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽﭘﺎﺳﺦ را ﺳﺒﺐ ﻣﯽﺷﻮد… زﻣﺎﻧﻪیﻣﺎ ،ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ،دوران
ﺗﻼﺷﯽ ﺳﺮﺳﺨﺖ و روشﻣﻨﺪ ﺑﺮای اﻧﺒﺎﺷﺘﻦ ﺷﮑﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﺗﻘﺴﯿﻢ و
ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﻣﯽﮐﻨـﺪ ،ﺗﻼﺷـﯽ ﮐـﻪ از راه ﺣـﺬف رادﯾﮑـﺎل ﺣﺬفﺷـﺪﮔﺎن ﺻـﻮرت
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ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد«.

»ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﭼﯿﺴﺖ؟ در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ﻃﺮح و ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑ ُﺮده ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ  Sovereignty-Souverainetéﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن و اِﻋﻤﺎل اﻗﺘﺪار ﺑﺨﺸﯽ ار ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ؟ در اﯾﻦ ﺻﻮرت،
اﺻﻞ ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻪ ﻧﺎﻓﯽ آزادی و رﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دﯾﮕﺮ و اﯾﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ
وارد ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ،از
ﻧﺎم »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم« دوﺑﺎره
درﯾﭽﻪی اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻫﺎﺑﺰی ِ “ﺟﻨﮓ ﻫﻤﻪ ﻋﻠﯿﻪ ﻫﻤﻪ” ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد را ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ وﺣﺪت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﻠﻄﻪ و ﻗﻬﺮ »ﯾﮏ« )لویاتان( اﺳﺖ ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد» .ﯾﮏ« ﺧﻮد را در ﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ؟ در ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ ﭼﻮن ﻗﺪرﺗﯽ
ﺟﺪا و ﺣﺎﮐﻢ ،در ﺷﮑﻞ اﻗﺘﺪاری ﺑ َﺮﯾﻦ ،در ﺷﮑﻞ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ،در ﺷﮑﻞ ﻋﻤﻞ ِ
ﺣﺬف واﻗﻌﯽ از راه ﺟﺬب ﺻﻮری و اﺟﺒﺎری )ﺣﺬف در ادﻏﺎم( ،در ﺷﮑﻞ
اﻗﺪام ﺗﺄﺳﯿﺲ ِ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻗﻬﺮ و ﺧﺸﻮﻧﺖ )ﻣﺸﺮوع( ،در ﺷﮑﻞ وﺿﻌﯿﺖ
)ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ( اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪه و ﺣﻘﻮق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺣﺎ
ﻣﯽﺗﻮان ﭘﺎراداﯾﻢ ﭘﻨﻬﺎنِ راﻫﻨﻤﺎی ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﺑﻌﺪی »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« را
ﭘﯿﺪا ﮐﺮد :ﺣﺎﮐﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻘﻄﻪی ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﯽ ﺑﯿﻦ ﻗﻬﺮ و ﺣﻘﻮق ،آﺳﺘﺎﻧﻪای ﮐﻪ
در آن ﺟﺎ ﻗﻬﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻘﻮق و ﺣﻘﻮق ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻗﻬﺮ ﻣﯽﺷﻮد .در
ﺣﻘﯿﻘـﺖ ،ﺣـﺎﮐﻤﯿﺖِ »ﻣﻠـﯽ«» ،ﻣﺮدﻣـﯽ«» ،ﻃﺒﻘـﺎﺗﯽ« و ﻏﯿـﺮه ﭼﯿـﺰی ﺟـﺰ
ﯾﮑﺴﺎنﮔﺸﺘﻦ ﯾﺎ ﻫﻢﺳﻮﯾﯽ ﻗﻬﺮ )ﺧﺸﻮﻧﺖ( و ﺣﻘﻮق )ﻗﺎﻧﻮن( ﻧﯿﺴﺖ .و اﯾﻦ
ﺗﻌﺮﯾﻒ از »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﻫﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﺪ :ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪای ﺑ َﺮﯾﻦ ،ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ ِ ﻣﻄﻠﻖ و اﻗﺘﺪاری ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺿﺮ ،ﮐﻪ
ﻧﻪ ﺑﺎ ارادهی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻫﻢﺳﺎن اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎ ارادهی اﻧﻘﻼب.
ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  68ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﺟﺪا از ﺳﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ِ ﺟﺪی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺳﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑِﻨﺴﻮر ،در درازای ﺗﺎرﯾﺦ  ،ﻧﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ زاﯾﺶ – ﻧﻮزاﯾﺶ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ ﻫﻢراه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از
اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﮔﺴﺴﺖ ﯾﺎ ﻧﻮزاﯾﺶ ،در ﻧﻈﺮﯾﻪ و ﻋﻤﻞ دﮔﺮﮔﻮنﺳﺎز اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
رﺧﺪاد ﻣﻪ  1968اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﭘﺮﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی ﻧﺎمﺑﺮده را ﺑﻪ ﺷﮑﻠﯽ
ﺑﺮﻧـﺪه و ﺑﺤﺮاﻧـﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻣﯽﮔـﺬارد .ﺟﻨﺒـﺶ ﻣـﻪی  68را در ﮐـﺪام
وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﯾﮏ ﻟﺤﻈﻪ ﮔﺴﺴﺖ ﻧﺎﻣﯿﺪ؟ ﮔﺴﺴﺖ از ﭼﻪ،
ﻫﻢ از دﯾﺪ ﺗﺌﻮرﯾﮏ و ﻫﻢ ﭘﺮاﺗﯿﮏ؟ اﯾﻦﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺳﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮ
ﺑﺎ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ آنﻫﺎ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺷﺮﮐﺖ داﺷﺘﻨﺪ.
ﭘﯿﺶ از آن ﮐﻪ ،در اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ﭘﺎﺳﺦ آنﻫﺎ را در ﺧﻄﻮط اﺻﻠﯽ ﺑﺎزﮔﻮ
ﮐﻨﯿﻢ )ﺧﻮاﻧﻨﺪه را ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪی ﻣﺘﻦ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ در زﯾﺮ رﺟﻮع
ﻣﯽﻫﯿﻢ( ،ﯾﺎدآوری ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ ﭼﻮن »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«» ،ﻣﺮدم« و
»ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻠﺴﻔﻪ ،و اﻣﺮوزه ﺑﯿﺶ از ﻫﺮ زﻣﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ،
ﻣﻮﺿﻮع ﮐﺎر ﻓﻼﺳﻔﻪ و اﻧﺪﯾﺶورزان ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻓﻠﺴﻔﻪ و
اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻓﺮا روﯾﻨﺪ ،زﻣﺎﻧﯽ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ ِ
زﻣﺎﻧﻪی ﺧﻮد را دارا ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ،

ﻧﻮآور و ﻣﻨﺎﺳﺐ دﻫﻨﺪ .ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ اﺑِﻨﺴﻮر ،ﻧﺎﻧﺴﯽ و راﻧﺴﯿِﺮ در ﭼﻨﯿﻦ
راﺳﺘﺎ و ﻫﺪﻓﯽ ﺟﺎی ﻣﯽﮔﯿﺮد.
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ﻧــﺰد ژاک راﻧﺴــﯿِﺮ ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪه نفرت از دموکراسی  ،دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ِ
ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ »در آینده فرا خواهد رسید« ،ﺑﻠﮑﻪ آﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻨﺒﺶ زﻧﺪه و ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮوز ،اﮐﻨﻮن و
اﯾﻦ ﺟﺎ ،در ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد :در اشکال
اعلام موجودیت علنی ،در اعتصابات ،در تظاهرات همگانی و عمومی ،در
نوآوریها و آفرینندگیها ،ﯾﻌﻨﯽ در آن ﺟﺎ ﮐﻪ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﮐﺎرﮔﺮان
اﻣﺮ اداره ،ﻫﺪاﯾﺖ و ﮐﻨﺘﺮل را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و برای خود کار
میکنند .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرﮔﺮان ،از راه
ﻣﺒﺎرزات ﺧﻮد ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ وجودی کُنکرت )ﻣﻌﯿﻦ( ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﮐﺎری ﮐﻪ
راﻧﺴﯿِﺮ در ﺟﻤﻊآوری اﺳﻨﺎد ﮐﺎرﮔﺮی ِ دﻫﻪ  1830ﺗﺎ  1840در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻧﺠـﺎم ﻣﯽدﻫـﺪ )و ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﮐﺘـﺎﺑﯽ ﺑـﻪ ﻧـﺎم شب پرولترها در ﺳـﺎل
1981ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﺑﻪ وی اﯾﻦ اﻣﮑﺎن را ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﮐﻪ از آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ

ﮐﺎذب ﺑﯿﻦ دو ﺟﺒﻬﻪ دوری ﮐﻨﺪ :از ﯾﮏﺳﻮ ،ﺟﺒﻬﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ،
ﮐﻪ راﻧﺴﯿِﺮ “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺒﺘﺬل ِ  vulgaireﺣﺎﮐﻢ” ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺟﺒﻬﻪی ﻧﻘﺪ و ﻃﺮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺌﻮری ﻣﺒﺘﺬل
دﯾﮕﺮی ،اﯾﻦ ﺑﺎر ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان رد “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺻﻮری”.
اﻣﺎ ﺑﺮای راﻧﺴﯿِﺮ در ﺳﺎل  ،2009زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑﺎ او و دو ﻫﻤﺘﺎﯾﺶ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،دو ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺎﻣﺒﺮده ﮐﻪ در ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد )ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏﺳﻮ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺪاﻓﻌﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ دوﻟﺖﮔﺮا ﯾﺎ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺟﺒﻬﻪی ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم
ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ( ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ اﻣﺮوزه ،ﺑﻪ
ﺑﺎور راﻧﺴﯿِﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﺳﻮی ﺧﻮد ِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ﻣﻮرد اﻧﮑﺎر و
ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،از ﺳﻮی ﺧﻮد ِ ﺗﻘﺪﯾﺲﮔﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .اﯾﻦ ﻧﻔﺮت
از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺳﺎل  1973ﺑﺎ ﮔﺮدﻫﻤﺂﺋﯽ ﺗﻌﺪادی از ﮐﺎرﭘﺮدازان،
ﺳﯿﺎﺳﺖورزان و “ﻣﺘﻔﮑﺮان” ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،از آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اروﭘﺎ و
آﺳﯿﺎ ،در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم تریلاترال  Trilatéraleآﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ،در
آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺻﺤﺒﺖ از ﺧﻄﺮات دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ و
رادﯾﮑﺎل( ﺑﺮای دﻣﮑﺮاﺳﯽﻫﺎ )ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ رژﯾﻢﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و
دوﻟـﺖﮔﺮا( ﻣﯽﺷـﻮد .راﻧﺴـﯿِﺮ ،در ﺟـﺎﺋﯽ دﯾﮕـﺮ ،از دموکراسیها علیه
18
دموکراسی ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﺪ ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رژﯾﻢﻫﺎی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ِ
ﮐﻨﻮﻧﯽ در ﺟﻬﺎن ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ ﻣﺮدﻣﺎن ﻋﺎدی ،ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ فرد
مصرفکننده ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ و ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .راﻧﺴﯿِﺮ در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻧﯿﺰ ،و
در ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺿﺪﯾﺖِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ ﻧﻮﺟﻮان

“وﺣﺸﯽ” ﺧﻮاﻫﺎن کسب حقوق ﺑﺮاﺑﺮ را ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﻣﻔﻬﻮم اﺑﻬﺎمﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ »ﻣﺮدم« ،راﻧﺴﯿِﺮ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻠﺶ ﺑﻪ
ﺳﻤﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن اﯾﻦ واژه ﺑﺎ واژهای دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻪ ﺑﺎور او،
ﮐﻠﻤﻪ ﻣﺮدم ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪﺟﺎﺳﺖ ،زﯾﺮا ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﺠﻤﻊ ،ﮔﺮوه ،ﻋﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭘﺎﯾﺪار ،ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ِ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﺪه
ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﻗﺘﺼﺎدی – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻫﺮ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺑﺎ ﻫﺪف
ﺣﮑـﻮﻣﺖ ﮐـﺮدن ﻗـﺮار ﻣـﯽﮔﯿﺮد .واژه »ﻣـﺮدم« ،ﺑـﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﺑـﺎ ﻫﻤـﻪی
درﯾﺎﻓﺖﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺣﺘﺎ در ﺷﮑﻞ ﺟﻨﺪ -ﻫﻮﯾﺘﯽ ،ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ.
ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ »ﻣﺮدم« ،از دﯾﺪ راﻧﺴﯿِﺮ ،ﻗﺪرت و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آنﻫﺎﺋﯽﺳﺖ
ﮐﻪ هیچ محسوب میشوند ،ﮐﻪ هیچ عنوانی برای حکومت کردن ندارند ،ﮐﻪ
از ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ در ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻗﺪرت و ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﻌﺮوف او  :آنﻫﺎﺋﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮐﻪ بی -سهمان  sans-partsﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﻣﻮرد ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  ،68راﻧﺴﯿِﺮ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻟﺤﻈﻪای
 momentﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ﮐﻪ در آن ﺟﺒﺮﺑﺎوری ﺗﺎرﯾﺨﯽ )ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﻢ
ﻣﺒﺘﺬل( و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖﮔﺮا )ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻋﺎﻣﯿﺎﻧﻪ( ،ﻫﺮ دو ،ﺑﻪ زﯾﺮ
ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽروﻧﺪ .ﺑﻪ واﻗﻊ ،اﯾﻦ رﺧﺪاد ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎم ،در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز،
“ﻣﺴﻠﻤﺎﺗﯽ” ﭼﻮن رﻓﺮﻣﯿﺴﻢ ،ادﻏﺎم ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری
ﻧﻮﯾﻦ و ﻏﯿﺮه را ﺟﺎرو ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﻪ  68ﯾﺎدآور ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖ زداﯾﯽ از ﻗﺪرت
ﭘﻠﯿﺴﯽ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ از ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی اﻓﺮاد ﻋﺎدی در ﻧﻮآوری
و ﺧﻼﻗﯿﺖ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪِ راﻧﺴﯿِﺮ ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  68ﺑﻪ ﻣﺎ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﻬﺎن ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اُﺗﻮرﯾﺘﻪ و ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ
ﻧﺪارﯾﻢ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮای راﻧﺴﯿِﺮ ﺗﺮﺟﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪای دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل
اﺳﺖ.
ﻧــﺰد ﻣﯿﮕﻮﺋــﻞ اﺑِﻨﺴﻮر ،ﻧﻮﯾﺴــﻨﺪهِ دموکراسی علیه دولت – مارکس و
لحظهی ماکیاولی ،19دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی اﻧﺴﺎنﻫﺎ در
ادارهی اﻣﻮر ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد و ﺑﺮای ﺧﻮد ،در ﯾﻮﻧﺎن اﺧﺘﺮاع ﻣﯽﺷﻮد و از آن
زﻣﺎن ﺗﺎ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﮔﺴﺴﺖﻫﺎﯾﯽ در درازای ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﻢراه ﺑﻮده اﺳﺖ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﭘﺪﯾﺪاری ﻋﺎدی و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ استثنایی اﺳﺖ .ﺑﺎ
ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻣﮑﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺣﺸﯽ و ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺷـﻮرﺷﯽ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺧـﻮد را از ﺷﮑﻞﻫـﺎی ﭘﺴـﺖ و اﻧﺤﻄﺎط ﯾـﺎﻓﺘﻪ ﭼـﻮن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺳﺎزد .اﺑِﻨﺴﻮر ،در ﺑﺮداﺷﺖ ﺧﻮد
از دموکراسی شورشی – اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را او اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ – ﺑﻪ ﻧﻈﺮات
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺳﺎلﻫﺎی ) 1840نقد حق سیاسی هگل( و در ﺳﺎل ) 1871خطابیه

درﺑﺎرهی کمون( ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﻧﺰد ﻣﺎرﮐﺲ ،در ﻫﺮ دو ﻟﺤﻈﻪ و
ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪاوم» ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ« ﭼﻮن اﻣﺮ دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی و ﻋﻤﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻣﺮدم ،در روﯾﺎروﯾﯽ ﺑﺎ دوﻟﺖ 20و ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﮑﻠﯽ از ادﻏﺎم ،ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﮐﺮدن،
ﻫﻢﺳﺎن ﮐﺮدن و ﺳﻠﻄﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﯽﮔﻔﺖ و اﺑِﻨﺴﻮر ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨــﺪ» :در دموکراسی حقیقی ،دولت سیاسی از بین میرود« )ﻣــﺎرﮐﺲ،
نقد حق سیاسی هگل ،دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪِ  .(1843ﺗﻨﻬﺎ اﺧﺘﻼف ﮐﻮﭼﮏ ،ﮐﻪ در ﺿﻤﻦ
از اﻫﻤﯿﺖ ﮐﻤﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ اﺑِﻨﺴﻮر ﻧﯿﺰ ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻀﺎد و ﺗﺠﺰﯾﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻨﺖ
اﻧﻘﻼﺑﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﻧﺪ  :ﯾﮑﯽ ،ﺳﻨﺖ ژاﮐﻮﺑ َﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺑﺘﺪا دوﻟﺖ را
ﺗﺴﺨﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم اﻣﺤﺎی ﻓﺮﺿﯽ و ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم آن ،درﺳﺖ در ﺟﻬﺘﯽ
ﺧﻼف ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﮑﯿﻢ و ﺗﺜﺒﯿﺖ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽزﻧﺪ )از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهی
اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ﭼﻨﯿﻦ ﺳﻨﺘﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺤﮑﯿﻢ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای زوال
آن را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻌﺪﻫﺎ در »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ واﻗﻌﺎً ﻣﻮﺟﻮد« و ﯾﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای
ﺣﺘﺎ در ﺳﻮﺳﯿﺎل دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد( .دوﻣﯽ ،ﺳﻨﺖ کُمونالیست
) communalisteاﯾﺠﺎد ﺷﮑﻠﯽ از ﻧﻮع ﮐﻤﻮن ﭘﺎرﯾﺲ( اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﻬﺖ از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪای ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻏﯿﺮ-
دوﻟﺘﯽ )ﻏﯿﺮ -دوﻟﺖﮔﺮا( ،اﯾﻦ ﺟﺎ و از ﻫﻢ اﮐﻨﻮن،

ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﺪ.

در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﻘﻮﻟﻪِ »ﻣﺮدم« ،اﺑِﻨﺴﻮر ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻼﺳﯿﮏ آن را ﯾﺎدآوری
ﻣﯽﮐﻨﺪ  :ﻣﺮدم از ﺧﺎﻧﻮاده ،ﻧﮋاد ،ﻗﻮم و ﯾﺎ ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪ ﺟﺪا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
»ﻣﺮدم« ،ﺳﻮژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه و ﺗﺄﺳﯿﺲﮐﻨﻨﺪهی ﺷﻬﺮ ِ
ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی ) isonomieﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ( اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮﺳﺸﯽ
ﺑﻐﺮﻧـﺞ ﻣﻄـﺮح ﻣﯽﮐﻨـﺪ :اﯾـﻦ ﮐـﻪ آﯾـﺎ »ﻣـﺮدم« ﮐﻠﯿﺘـﯽ ﯾﮏﭘـﺎرﭼﻪ و
ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ ﮐﻞ؟ آﯾﺎ »ﻣﺮدم« ﮐﺴﺎﻧﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ،در
ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫـﺎ ،در ﭘـﺎﺋﯿﻦ ﻗـﺮار دارﻧـﺪ ﯾﻌﻨـﯽ ،ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ ﺗﻌﺮﯾـﻒ
ﻣﺎﮐﯿﺎوﻟﯽ ،ﻋﻮام در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎناﻧﺪ؟ اﮔﺮ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ »ﻣﺮدم« ﻧﻪ
ﮐﻠﯿﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺨﺸﯽ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺳﻬﻤﯽ در ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻧﺎم اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ در ﺣﻖﺷﺎن ،اﯾﻦ ﺗﻘﺼﯿﺮ و ﺧﻄﺎ ،ﺧﻮد را در ﻣﻮﺿﻊ ﮐﻞ
)»ﻣﺮدم«( ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .و در اﯾﻦ ﺟﺎ اﺑِﻨﺴﻮر ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﻧﯿﮑ ُﻞ ﻟﻮرو
 Nicole Lorauxﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ واژه  Kratosدر دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﺑﺰرگ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﺪ و آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ »ﺻﺎﺣﺐ ﻗﺪرت  kratosﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﻮدن« و اﺑِﻨﺴﻮر ﻣﯽﭘﺮﺳﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه و
کُمونالیست اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺪم – ﺳﻠﻄﻪ و ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ،
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت )در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺳﻠﻄﻪ( و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖِ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم
ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟ اﺑِﻨﺴﻮر اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﺗﺮﺟﻤﺎن ﺗﻨﺸﯽ در
ﺧﻮد ِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽداﻧﺪ .ﺗﻨﺸﯽ در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎول ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ
ﺑﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﭼﻮن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در ذات و ﻃﺒﯿﻌﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺟﻮد دارد و

ﺗﺸﮑﯿﻞدﻫﻨﺪهِ آن اﺳﺖ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺳﺘﺎ ،اﺑِﻨﺴﻮر ﺑﺎ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ﻓﺮﻣﺎنرواﯾﯽ »ﯾﮏ« را ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺒﺐ ﯾﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ و ﺟﻤﻊزدن ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن »ﺗﻌﺪد ﺗﮏﻫﺎ« را
ﮐﻪ ﺟﻤﻊ ﺑﺎز و ﭘﻮﯾﺎی ﺗﮑﺒﻮدیﻫﺎﺳﺖ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽﺑﺮد.
در ارزشﯾﺎﺑﯽ از ﻣﻪ  ،68اﺑِﻨﺴﻮر ،در ﭼﻬﺎرﭼﻮب ﺑﺮداﺷﺖ ﺿﺪ -ﺳﻠﻄﻪِ ﺧﻮد
از ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ِ ﻫﻢزﻣﺎنِ دو ﺣﺮﮐﺖ ﻣﺘﻀﺎد در اﯾﻦ
ﺟﻨﺒـﺶ را ﻣـﻮرد ﺗﺄﮐﯿـﺪ ﻗـﺮار ﻣﯽدﻫـﺪ .از ﯾﮏﺳـﻮ وﺟـﻮد ﯾـﮏ ﺟﺮﯾـﺎن
ﻧﺌﻮ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴﻢ و ﺣﺘﺎ ﻧﺌﻮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴﻢ در ﺳﺘﺎﯾﺶ ﮐﯿﺶ رﻫﺒﺮ ،رﻫﺒﺮان و
ﺗﺤﺰب ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮآﻣﺪنِ ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺿﺪ-
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ،در ﻧﻮﺳﺎنِ ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل و آن ﭼﻪ ﮐﻪ در آن
زﻣﺎن »ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهِ حقیقت دموکراسی ،ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪِ ﺧﻮدش ،ﺑﯿﻦ دو
ﺟﺒﻬﻪ ﻧﺎمﺑﺮده ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺰد او ﻧﯿﺰ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ آن
ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه وﺟﻮد دارد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ »دوﻟﺘﯽ« زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و »ﺧﺒﺮﮔﺎن« اﺳﺖ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺎﻧﺴﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
رژﯾﻢﻫﺎی ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺪﻋﯽ ِ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﺣﺎد ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ – اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ اﺑﺰاری دﯾﮕﺮاﻧﺪ ،ﺑﺪﮔﻤﺎن اﺳﺖ .ﺧﻄﺮ ﺑﺰرگ
در اﯾﻦ ﺟﺎﺳﺖ ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ« ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای دوﺑﺎره ﺑﻪﺧﻮد آﯾﺪ و
ﭼﯿﺮه ﺷﻮد .رﯾﺸﻪی ﻣﺴﺄﻟﻪ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ درک ﮐﻨﯿﻢ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﭼﻪ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ .ﺑﺮای ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﯽ ﭼﻮن ﻧﺎﻧﺴﯽ ،ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﻫﺎﯾﺪﮔﺮ
آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻧﺰدﯾﮏ دارد ،واژه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﻌﻨﺎ را ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﺳﺎزد.
دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﭼـﻮن ﺑﺮآﻣـﺪن اﻧﺴـﺎن »رﻫﺎﯾﯽﯾـﺎﻓﺘﻪ« ،ﺧﻮدﻣﺨﺘـﺎر و ﻋﺎﻣـﻞ
)ﺳﻮژهی( ﺗﺤﻘﻖ ﺧﻮد و ﯾﺎ ،ﻧﺰد ﻣﺪرنﻫﺎ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﺤﻘﻖ
اﻧﺴﺎن ﺑﻪﻣﻌﻨﺎی »ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ« ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺘﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮدش ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺪون
اﻣﮑﺎن ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻗﯿّﻤﯽ ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ ﯾﺎ اﺑﺮاﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ .در ﯾﮏ ﺻﻮرت،
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻢﺳﺎن ﺑﺎ رﻫﺎﯾﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﯽﺷﻮد و در ﺻﻮرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺮ
اﻧﺴﺎن و ﻃﺒﯿﻌﺖ.
ﻣﺮدم ،از ﻧﻈﺮ ﻧﺎﻧﺴﯽ» ،ﻫﻤﻪ« را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد» ،ﻫﻤﻪ« ای ﮐﻪ ﮐﻪ
اﺟﺰاﯾﺶ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در وﯾﮋﮔﯽﻫﺎﯾﺶ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .ﻫﻤﻪ» ای
ﮐﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻋﻨﻮان )»ﻫﻤﻪ«( و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »آنﻫﺎ« اﻋﻼم
ﻣﯽﮐﻨﺪ» .ﻫﻤﻪ«ای ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان از او ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد ،آراﻣﺶ او را ﺑﺮ ﻫﻢ
زد و ﯾﺎ او را ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار داد .و ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ﺗﺎ آن ﺟﺎ
ﻣﻮرد ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﺎﻧﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑ َﺮﯾﻦ ﺑﺮﻓﺮاز »ﻣﺮدم«
ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد :ﻧﻪ ﻗﯿﻢ ،ﻧﻪ ﮐﻔﯿﻞ.

ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  ،68از دﯾﺪ ﻧﺎﻧﺴﯽ ،ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺤﺮان ﻣُﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪوﯾﮋه از
ﻧﻮع ﻓﺮاﻧﺴﻮی اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ خواستهِ زمان حال را اﻋﻼم ﻣﯽدارد،
ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﭼﻮن ﻣﯿﺮاﺛﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ( و ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ آﯾﻨﺪه
)ﭼﻮن ﻃﺮح ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺮای آﯾﻨﺪه در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ( ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎل
ﭼﻮن حالِ آینده ،ﭼﻮن اینجا -اکنون.
——————————————–
در ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ دﯾﺒﺎﭼﻪ ،ﻣﺎﯾﻠﯿﻢ ﺑﺮ اﻣﺮوزی ﺑﻮدن ﯾﺎ از دﯾﺪ ﻧﯿﭽﻪای ﺑﺮ
ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ ِ ﭘﺮﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏﻫﺎی ﻃﺮح ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ ورزﯾﻢ.
ﺟﻨﺒـﺶ ﻣـﻪ  68ﻣﻘـﻮﻻت ﺑﻨﯿـﺎدﯾﻦ ﻓﻠﺴـﻔﻪی ﺳﯿﺎﺳـﯽ )دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ،ﻣـﺮدم،
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ…( را زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﯽﺑﺮد .ﺑﻪ ﺑﺎورﻣﺎ ،وﻇﯿﻔﻪی ﻓﻌﺎﻻن رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه،
اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪِ ﻣﻪ  68را در ﭘﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﻣﻔﻬﻮم »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ« ،ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﻮد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪﮔﺮی ِ »ﯾﮏ« را ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ.
ﯾﮑﯽ از ﻧﻤﻮدارﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﻠﻄﻪ ،دوﻟﺖِ ﺟﺪا و ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦﺳﺎن ،ﻣﻔﻬﻮم »ﻣﺮدم« ﻧﯿﺰ ﭘﺮاﺑﻬﺎم اﺳﺖ .ﻣﺮدم ﺗﻨﻬﺎ در ﺟﻨﺒﺶ،
در رﺧﺪادی ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮد را در آن ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺎم ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺮدم ،ﺑﻪ
ﻧﺎم »ﻣﺎ ،ﻣﺮدم!« اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﻣﺮدم
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻪ »ﻣﺮدمﻫﺎی« ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﺘﻀﺎد ﻣﯽﺷﻮد .از ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه ،ﻣﺮدم ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ،ﻣﺮدم ﺣﻘﻮقﺑﮕﯿﺮ ،ﻣﺮدم ﺑﯿﮑﺎر…
ﺳﺨﻦ ﻣﯽراﻧﯿﻢ ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوتِ ﺷﺎن ،اوﺿﺎع و اﺣﻮال وﯾﮋهِ ﺷﺎن،
ـﺎﯾﯽ
ـﯽ« ،در ﺗﻮاﻧـ
ـﺮاﻧﺠﺎم» ،دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﺎن .ﺳـ
ـﺎ و ﺗﻌﺎرضﻫﺎی ِ ﺷـ
ﺗﻀﺎدﻫـ
ﺑﺴﯿﺎران ،در دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی آزاد اﻧﺴﺎنﻫﺎ ،در اﻗﺪام واﻗﻌﯽ ِ ﻣﺸﺘﺮک و
ﺗﻐﯿﯿﺮدﻫﻨﺪهِ آنﻫﺎ ﺑﺮای رﻫﺎﯾﯽ از ﺷﺮاﯾﻂ ِ ﻧﻪ دوﻟﺖ – ﻧﻪ ﺳﻠﻄﻪ… ﻣﻔﻬﻮم
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآورد .ﺗﺄﮐﯿﺪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﺪون دوﻟﺖ« – دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل ﯾﺎ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ ﻗﻮل اﺑِﻨﺴﻮر –ﺗﺠﺎﻧﺴﯽ
ﺑﺎ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« اﻣﺮوزی ﻧﺪارد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﻧﺒﺎﯾﺪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ را ﻫﻢﺳﺎنِ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری و اﺳﺘﺒﺪاد ﺣﺎﮐﻢ در اﻏﻠﺐ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺗﻠﻘﯽ ﮐﺮد .در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﻢ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪرتِ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺮدم ﺑﺮ ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺴﺖ و
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻋﺒﺎرت »ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ ﻣﺮدم» را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑ ُﺮد.
اﻣﺮوزه دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ دوﻟﺘﯽ -ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن از ﯾﮑﺴﻮ
و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮریﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ واﻗﻌﯿﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺎ را ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در ﺑﺮاﺑﺮ دو آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری ،راه ﺳﻮمِ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه -ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﻗﺮار دارد ﮐﻪ ﺑﺮای آن ﺑﺎﯾﺪ در

.اﯾﻦ ﺟﺎ و از اﮐﻨﻮن ﺗﻼش و ﻣﺒﺎرزه ﮐﺮد
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ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر ،ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ و ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
درﺑﺎرهی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﻣﺮدم و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ 1968
)ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﺸﺮﯾﻪ  Vacarmeﺷﻤﺎره ( 48
) 23ژوﺋﻦ (2009

ﺗﺬﮐﺮ  :ﻣﻄﺎﻟﺐ درون ﮐﺮوﺷﻪ ][ از ﻣﺘﺮﺟﻢ اﺳﺖ.
ﭼﻪ ﮐﺴﯽ اﻣﺮوزه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻣﻮﮐﺮات ﻧﺒﺎﺷﺪ؟ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ
ﻗﺪرت ﻣﺮدم .اﻣﺎ ﮐﺪام »ﻗﺪرت« و ﮐﺪام »ﻣﺮدم« ؟ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ

روی دارﯾﺪ ،ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر] ،[Miguel Abensourژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
] [Jean-Luc Nancyو ژاک راﻧﺴــﯿِﺮ] ،[Jacques Rancièreدر اداﻣــﻪی
ﮐﺎرﻫـﺎی ﻧﻈﺮی ِﺷـﺎن ،اﻧـﺪﯾﺸﻪﻫﺎی وﯾـﮋهای از دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ را در ﻣﯿـﺎن
ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و در ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﻨﺪ» :ﻣﺮدم« ﺳﻮژهی ﯾﮏ اﻟﺰام ]ﯾﮏ
ﻧﯿﺎز ﯾﺎ ﺧﻮاﺳﺖ[ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ اﺳﺖ .ﻗﺪرت ﻣﺮدم ] ﯾﻌﻨﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ[
ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ او در اﻧﺘﺨﺎب رﻫﺒﺮان و ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻧﺒﻮده ﺑﻠﮑﻪ در ﮔﺴﺴﺘﻦ از
ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻧﻬﺎدی ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮﮔﺰ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ .در زﯾﺮ ﺑﻪ دﻓﺎع از اﯾﻦ
ﺳﻪ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻊ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
———————————————–
ﺷﻤﺎ ﻫﻢزﻣﺎن در دو ﺟﺒﻬﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ .از ﯾﮏﺳﻮ ﺧﻮد را از ﻣﺪاﻓﻌﺎن
و ﻣﺘﻔﮑﺮان دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ دوﻟﺘﯽ] 1دوﻟﺖﮔﺮا[ ﺟﺪاﻣﯽﺳﺎزﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ،
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزهی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﻧﻘﺪ ﺳﻠﻄﻪ ﺑﻪ دور
اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد .آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﻮﺿﻊ ﺧﻮد را در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺑﺮای ﻣﺎ
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟ ﭼﮕﻮﻧﻪ و در ﭼﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻓﮑﺮی آن را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﯿﺪ؟
ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
ﻣﻦ ،ﺑﺎ اﻟﻬﺎمﮔﺮﻓﺘﻦ از ﮐﺎر ﺧﻮدم درﺑﺎرهی ﺗﺎرﯾﺦ ﮐﺎرﮔﺮی ،دو ﮔﻮﻧﻪ
درک از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را رد ﮐﺮدم .ﯾﮑﯽ درکِ ﻣﺒﺘﺬل ] [vulgaireو ﻏﺎﻟﺐ
از آن و دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺪِ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ِ آن .ﻣﻦ از راه ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﺒﺎرزات
ﮐﺎرﮔﺮی ِ ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ در ﺳﺎلﻫﺎی ] 1840 – 1830در ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻢ
اﺑﺰار ﺑﺮونرﻓﺖ از ﺑﻦﺑﺴﺖﻫﺎی ﻧﻘﺪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ و “دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺻﻮری” را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﻢ .ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻮان ﻣﯽﮔﻔﺖ :ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺣﻘﻮق
اﻓﺮاد ﺑﻮرژوا ﺳﺖ .در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ،ﻧﺒﺮدﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﻨﻄﻖ ﺑﺴﯿﺎر
ﺑﺎرورﺗﺮی را ﭘﯿﺶﻧﻬﺎدﻧﺪ :اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﺎﻧﺪه ﺷﺪهاﻧﺪ و
ﺑﻨﺎﯾﺮاﯾﻦ ﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ ﯾﮏ ﺷﮑﻞ وﺟﻮدی ِ ﻣﺸﺨﺺ ]ﻋﯿﻨﯽ ،ﮐﻨﮑﺮت[ ﺑﻪ آنﻫﺎ
دﻫﯿﻢ .اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮیﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ
ﯾـﮏ ادﻋـﺎی دروغ ﺑـﺮای ﭘﻮﺷﺎﻧﯿـﺪن اﺳـﺘﺜﻤﺎر ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری و ﺣﮑـﻮﻣﺖ
اﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﮏ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ واﻗﻌﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از
راهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎﯾﺶ را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﯿﻢ .از راه ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﺪال ﺑﺮ ﺳﺮ
دﺳﺖﻣﺰدﻫﺎ ﺑﻪ اﻋﺘﺼﺎب ،ﺟﺪاﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻦ ﺑﺮاﺑﺮی ِ ﻣﺎ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ
اﺳﺖ .از راه دﺳﺖزدن ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮات در ﻓﻀﺎی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ از راه
اﯾﺠﺎد ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آن ﺟﺎ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ اﻋﻼﻣﯿﻪِ ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ و اﻧﺘﺰاﻋﯽ ِ ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﺎ
ﻣﺴﺄﻟﻪی »ﺷﮑﻞ« ]ﻓ ُﺮم[ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﮐﺮد ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در رواﺑﻂ

ﺑﯿﻦ ﺻﺎﺣﺐﮐﺎران ]اﺳﺘﺎدﮐﺎران[ و ﮐﺎرﮔﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﺣﻖ ﺧﻮاﻧﺪن
روزﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺎرﮔﺎه از ﺳﻮی ﮐﺎرﮔﺮان و ﯾﺎ ﻣﻠﺰم ﮐﺮدن ﺻﺎﺣﺐﮐﺎران ﺑﻪ
ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﮐﻼه ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم ورود ﺑﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر .ﺷﮑﻞ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻐﺎﯾﺮ
ﺑﺎ واﻗﻌﯿﺖ و ﯾﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﺒﺎرزه ﺑﺪﯾﻦﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮ ﺳﺮ اﯾﻦ
ﻣﺴﺄﻟﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﺎزی ﻣﺴﻠﻂ ﻣﯽﺷﻮد و ﭼﻪ ﭼﯿﺰ از
اﯾﻦ ﺑﺎزی ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ از دوﮔﺎﻧﮕﯽ واﻗﻌﯿﺖ و
ﻧﻤﻮد ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻣﯿﺎن دو ﺷﯿﻮهی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ِ واﻗﻌﯿﺖ ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ.
ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺑﻪ دﯾﺪهی ﻣﻦ ،ﺟﺒﻬﻪﻫﺎ اﻣﺮوزه ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎ ﺷﺪهاﻧﺪ .اﮐﻨﻮن
دﯾﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﻘﻮق ﺻﻮری را ﺑﻪ ﻧﺎم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ِ ﻓﺮﺿﯽ ﻫﯿﭻ
ﺑﺪاﻧﺪ .اﻣﺎ در اﯾﻦ زﻣﺎﻧﻪ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮی در ﺗﻀﺎد ﺑﺎ ﺧﻮد
ﻗﺮار داده ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ ﻣﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺧﻮبِ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ اﮐﻨﻮن
ﺗﻮﺳﻂ ﺟﺎﻣﻌﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﺧﺺاش ﻓﺮدﯾﺖِ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎﻻﻫﺎ و
ﺧﻮاﻫﺎن ﺣﻘﻮق ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻓﺮاﻃﯽ اﺳﺖ ،ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﻪی
اﯾﻦﻫﺎ در ﺳﺎلﻫﺎی  1975ﺑﺎ ﻫﺸﺪارﻫﺎی  Trilatérale2آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،آن
ﺟﺎ ﮐﻪ از ﺗﻬﺪﯾﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽرود .در ﭘﯽ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ،در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ،ﻣﺎرﺳﻞ ﮔﻮﺷﻪ ] [Marcel Gauchetﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺷﯿﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮای ﺣﻘﻮق ﺑﺸﺮ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﻓﺮدﯾﺖِ ﺧﻮدﺷﯿﻔﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﭙﺲ در ﻫﻤﯿﻦ
راﺳﺘﺎ ،ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺮای ﻣﺎ ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ،ﺑﺎ
ﭘﺬﯾﺮش ﺣﻖ آزادی ﺑﯿﺎن ﺑﺮای ﻧﻮﺟﻮان “وﺣﺸﯽ” ،ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه و ﺑﯽﺳﻮاد،
آﻣﻮزش ﻣﺮدم ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪه اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﮔﺬر ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ از ﻧﻮع ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی
ژان ﺑﻮدرﯾﺎر ] [Jean Baudrairdدرﺑﺎرهی ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻧﻘﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻧﻤﺎﯾﺸﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﯽ دﺑ ُﻮُر ] ،[Guy Debordﺗﺤﻠﯿﻞ ﻻﮐﺎﻧﯽ ] [Lacanienاز
اﻣﺮ ﺳﻤﺒُﻠﯿﮏ و ﻏﯿﺮه ،ﻫﻤﻪ ﺑﺮای ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺎﺑﻠﻮی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻮن ﻗﻠﻤﺮو
ﻓﺮدﯾﺖِ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﭘﺎﯾﺪاری ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻓﻮق در
ﭘﻬﻨﻪی ﭼﭗ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ اﺳﺖ ،ﺑﻪوﯾﮋه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺴﺘﺮده ﻧﺰد آن دﺳﺘﻪ
از ﭼﭗﻫﺎی اﻓﺮاﻃﯽ ﮐﻪ رﻧﮓ ﻋﻮض ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺗﺄﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﭼﻪ ﺑﺴﺎ
ﺑﺪ ﺗﺮ از دﯾﺴﮑﻮر ﮐﻬﻨﻪ درﺑﺎرهی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ واﻗﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻪ اﯾﻦ
ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﺪﯾﺪ ﺧﻮراکدﻫﻨﺪهی ﺗﻮاﻓﻘﯽ ﻧﯿﻬﯿﻠﯿﺴﺘﯽ ]ﻫﯿﭻاﻧﮕﺎراﻧﻪ[ ﺑﺮ روی
دﻓﺎع از ﻧﻈﻢ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪی ﻧﺎداﻧﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ.
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر
ﻓﺮﺿﯿـﻪی ﻣـﻦ ﻧﯿـﺰ ،ﮐـﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺷـﻮرﺷﯽ ][Démocratie insurgente
ﻣﯽﻧﺎﻣﻢ ،از ﻣﺒﺎرزه در اﯾﻦ دو ﺟﺒﻬﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از
اﯾﻦ دو ﺟﺒﻬﻪ ،بیمانندی ]استثنایی بودن[ دموکراسی را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ
ﻗﺮار ﻧﻤﯽدﻫﺪ .در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل  ،ﻫﺮ دو از ﭘﺮﺳﺶ در ﺑﺎرهی ﺣﻘﯿﻘﺖِ

دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ اﺟﺘﻨـﺎب ﻣﯽورزﻧـﺪ .ﺑـﺮای ﻓﻬـﻢِ ﻣﯿـﺰان اﯾـﻦ ﺑﯽﻫﻤﺘـﺎﺋﯽ ِ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ زاﯾﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ آن ﺑﺎزﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪی
ﮐﺮﯾﺴﺘﯿﺎن ﻣِﯿِﺮ ]“ [Christian Meierﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ
ﺟﻬﺎن ،اﻧﺴﺎنﻫﺎ اﻣﮑﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی ﻧﻮع ﻧﻈﻤﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎل ،اﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ
ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در آن زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺧﻮد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮﻧﺪ”.
اﻧﻘﻼﺑﯽ ،ﮐﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را از آن
ﭼﻪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ در اﻣﺎن ﻧﮕﻪﻣﯿﺪارد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن و دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻣﺪار اﺷﺘﺒﺎه ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.
ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ زاﯾﺶ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رو ﺑﻪ رو ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ﺑﻠﮑﻪ
ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ زاﯾﺶ– ﻧﻮزاﯾﺶ ،ﺑﺎ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﮔﺴﺴﺖ از ﺳﯿﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﺟﻬﺎن
ﻣﻮاﺟﻪاﯾﻢ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻊ اوﻟﯽ ]دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،دوﻟﺘﯽ ،دوﻟﺖﮔﺮا[ در ﻣﻮرد ﺣﻘﯿﻘﺖِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دﭼﺎر اﺷﺘﺒﺎه
اﺳﺖ و ﻣﻮﺿﻊ دوﻣﯽ ]رد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺒﺎرزه ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺻﻮری[ ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ درﺑﺎرهی ﺣﻘﯿﻘﺖِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻓﮑﺮ ﮐﻨﺪ از ﺧﻮد
ﭘﺮﺳﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻣﺎ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪای رﺳﯿﺪهاﯾﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻧﺨﻮاﻫﯿﻢ
ـﺮﻓﺎت
ـﺪ آن را از ﺗﺼـ
ـﻢ ،ﺑﺎﯾـ
ـﺎن ﮐﻨﯿـ
ـﯽ را ﭘﻨﻬـ
ـﺎﺋﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ﺑﯽﻫﻤﺘـ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﮐﻪ او را ﭘﯿﺶ ِ ﭘﺎ اﻓﺘﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از ﮐﺎر ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ
رﻫﺎ ﺳﺎزﯾﻢ و ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻧﺤﻄﺎط ﯾﺎﻓﺘﻪی آن اﺷﺘﺒﺎه
ﻧﮕﯿﺮﯾﻢ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﺮﮐﺶ ﯾﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮرﺷﯽ ﺑﻪ
ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯽﻣﺎﻧﻨﺪی دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و ﮔﺴﺴﺖ از
ﺗﻮﺻﯿﻒﻫﺎی راﯾﺞ آن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
در اﯾﻦ راه ،ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ،اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ
ﺟﻮان ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻤﮏ ﮔﺮانﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .زﯾﺮا ﮐﻪ در دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪی ﺳﺎل
 1843ﺑﻪ ﻧﺎم نقد فلسفهی حق هگل ]ﯾﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﺮﺟﻤﻪای دﯾﮕﺮ ،نقد حق
سیاسی هگل[ ،ﻣﺎرﮐﺲ ﻣﺴﺄﻟﻪِ ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را زﯾﺮ ﻋﻨﻮان »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺣﻘﯿﻘﯽ« ﻃﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ و آن را ﺑﺎ زوال دوﻟﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽﺳﺎزد .در
واﻗﻊ ،ﻧﻘﺪ او از ﻫﮕﻞ ﺑﻪ ﻣﺎ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺎرهی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻓﮑﺮ
ﮐﻨﯿـﻢ» :دﻣﻮﮐﺮاﺳـﯽ ﺣﻘﯿﻘـﯽ« آن ﻋﻤـﻞ ﺳﯿﺎﺳﯽﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﺑﺮاﺑـﺮ ﺷﮑـﻞ
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﻨﺪه ،ادﻏﺎمﮐﻨﻨﺪه ،وﺣﺪتﺳﺎز و در ﯾﮏ ﮐﻼم ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ،در ﺑﺮاﺑﺮ ازﺧﻮدﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ِ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻠﻄﻪی دوﻟﺖ،
اﻣﮑﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ آزﻣﻮن ﺟﻬﺎنرواﯾﯽ ،ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ ،ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ و
ﺑﺮاﺑﺮاﻧﻪ در ﺗﻤﺎﻣﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮدم ﮔﺴﺘﺮش ﭘﯿﺪا ﮐﻨﺪ و در ﻓﻀﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ
اﯾﻔﺎی ﻧﻘﺶ ﻧﻤﺎﯾﺪ .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﺎرﮐﺲ ِ
دﺳﺖﻧﻮﺷﺘﻪِ ﺳﺎل  1843و ﻣﺎرﮐﺲ ِ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪهِ خطابیه درﺑﺎرهی کمون در
ﺳﺎل  ،1871ﺗﺪاوﻣﯽ ﻧﻬﺎن وﺟﻮد دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل اﻣﺎ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺟﺎ ﺑﻪ
ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد :ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻫﻤﺎن ﻗﺪر در روﻧﺪ

زوال دوﻟﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ]ﺣﻘﯿﻘﯽ[ در ﻣﺒﺎرزه علیه دوﻟﺖ
ﺷﮑﻞﻣﯽﮔﯿﺮد .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺴﺴﺘﯽ در اﯾﺪه اﻧﻘﻼب اﯾﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﯿﻦ ﺳﻨﺖ
ژاﮐﻮﺑ َﻦ ،ﮐﻪ ﺗﺴﺨﯿﺮ دوﻟﺖ را ﻫﺪفﮔﯿﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺳﻨﺖ ﮐ ُﻤﻮﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای
در ﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ آن ﺑﺎ ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪی ]ﺟﺎﻣﻌﻪی
ﻣﺸﺎرﮐﺘﯽ ِ[ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ ﻏﯿﺮ – دوﻟﺘﯽ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻤﻬﻮری ﺷﻮراﻫﺎ،
اﻗﺪام ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
در ﭘﯽ ﭘﺮﺳﺶ ﺷﻤﺎ ،ﺧﻮاﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو »ﺟﺒﻬﻪ«
ﺑﻼﺗﮑﻠﯿﻒ ﻫﺴﺘﻢ .از ﯾﮏﺳﻮ دﺷﻮار ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ ﮐﻪ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ »دوﻟﺘﯽ«
ﺑﺘﻮان ﭘﺮﻫﯿﺰ ﮐﺮد ،زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽﻫﺎﯾﺶ ﺑﻪوﯾﮋه در
راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﺳﻠﻄﻪی »ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن« ﻓﺮﺿﯽ را ﮐﺎﻫﺶ داد .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻮب ﻣﯽداﻧﻢ ﮐﻪ اﻗﺪام ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﭼﻮن ﻋﺪاﻟﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﻠﻄﻪی اﻗﺘﺼﺎدی – ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺑﺎ اﺑﺰاری دﯾﮕﺮ از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ
رژﯾﻢﻫﺎ ﺑﺎ ﭼﻪ ﺧﻄﺮات ﺑﺰرﮔﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺑﻪرو ﺳﺎزد .ﻣﻦ ﺗﻨﻬﺎ
از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ ﮐﻪ اﮔﺮ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ« ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ ﺑﻪ
ﺧﻮد آﯾﺪ ،آﯾﺎ ﻣﺎ ﻗﺎدر ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻣﻌﯿﻦ از اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﻼشﻫﺎ ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﻢ .ﺣﺎل »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ« ﺗﻨﻬﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺧﻮد آﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ اﺳﺎس ﻣﺴﺄﻟﻪ را درﯾﺎﺑﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ درﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﭼﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ؟ اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از ﻫﻤﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮا ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﯾﻦ واژه ]ﮐﻠﻤﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ[ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای از اﻧﻮاع رژﯾﻢﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ دارد ،ﺑﺎ ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن
اﺑﻌﺎد و اﻫﻤﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﭼﻨﺪﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﺧﻮد را ﭘﻨﻬﺎن
ﻣﯽﺳــﺎزد» .دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ« ،در ﻋﯿــﻦ ﺣــﺎل ،ﻧــﺎم ﺑﺮآﻣــﺪنِ اﻧﺴــﺎنِ
»رﻫﺎﯾﯽﯾﺎﻓﺘﻪ« ،ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎر ،ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻬﺎن و ﺧﻮد ،ﺳﻮژهی ﺗﺎرﯾﺨﯽای ﺗﻮاﻧﺎ
در رﻫﻨﻤﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ »اﻧﺴﺎن« اﺳﺖ «Démos» .ﯾﻌﻨﯽ »ﻣﺮدم« ]ﺑﻪ
ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ[ و ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺖ ،اﻣﺎ ﺑﺮای
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻋﺼﺮ ﻣُﺪرن» ،اﻧﺴﺎن« ،ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ» ،ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ« را
در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻤﺎم اﻧﺴﺎنﻫﺎ و ﻫﻢراه ﺑﺎ آنﻫﺎ ﻃﺒﯿﻌﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﮔﺬارده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﺪون ﯾﺎری ِ ﻗﯿّﻤﯽ ،ﺧﺪاﯾﺎﻧﯽ و
اﺑﺮاﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺑﻬﺎم اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ :وﻇﯿﻔﻪی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﻪ ﺳﻮی ﺗﺤﻘﻖ اﻧﺴﺎن ﺑﺮ دوش
ﮔﯿﺮد )ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر دﻗﯿﻖ ﻫﯿﭻ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﺪارد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ
اﯾﻦ ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ اﻧﺪﯾﺸﯿﺪ(.
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮم دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ از
واژه ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ… زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺑﺎره ﺷﻤﺎ از ﭘﺎ ﻧﻤﯽاﻓﺘﯿﺪ و

ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﻪ دلﺑﺴﺘﻪاﯾﺪ ،ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪای ﭼﻮن »ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم« .ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﯿﺴﺖ؟
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
ﻣﺸﮑﻞ ﻣﻦ ﺑﻪراﺳﺘﯽ در اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت »ﻣﺮدمِ ﺣﺎﮐﻢ« اﺳﺖ .ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ
ﭘﯿﺸﺘﺮ ﮔﻔﺘﻢ ،ﻣﺮدم ﯾﻌﻨﯽ »ﻫﻤﻪ« ،ﻧﻪ ﻫﻤﻪای ﺑﺪون ﺗﻤﺎﯾﺰ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﻮن
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻣﻨﻔﺮد ﮐﻪ در ﺑﯿﻦﺷﺎن ﭼﯿﺰی ﻣﯽﮔﺬرد ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان آن را ﺑﻪ
ﺳﺎدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺧﻮاﻧﺪ» .ﻣﺮدﻣﯽ« ﮐﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد در ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ »ﻣﺮدم« ﻧﯿﺎز
ﺑﻪ وﺟﻮد »ﻣﺎ«ﯾﯽ دارد .ﻻزﻣﻪِ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺟﺎﯾﯽ» ،ﻣﺎ«ﯾﯽ ،و ﻧﻪ
ﻓﻘﻂ »آنﻫﺎ« ،اﻋﻼم وﺟﻮد ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ »ﻣﺎ« ،اﻣﺎ ﺷﺎﯾﺪ ﻫﺮﮔﺰ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ ﻣﮕﺮ در ﭘﻨﺪار ﻣﺬﻫﺒﯽ .اﻣﺎ ﻣﯽﺗﻮان و ﺑﺎﯾﺪ از او ﺑﺎزﭘﺮﺳﯽ ﮐﺮد،
آراﻣﺶ او را ﺑﺮ ﻫﻢ زد ،او را ﻣﻮرد ﭘﯿﮕﺮد ﻗﺮار داد… و اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ
ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ »ﻣﺎ« را ﺑﺎﯾﺪ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ از ﺳﻮی ﮐﺴﯽ ﯾﺎ
اﻓﺮادی ﺑﻪ زﺑﺎن آورده ﻣﯽﺷﻮد رد و ﻃﺮد ﮐﺮد .اﻣﺎ اﯾﻦ »ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻢ«،
ﮐﻪ ﺑﻪراﺳﺘﯽ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﻻ ﺗﺮ از آن ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺑﺰرگ درﮔﯿﺮ اﺳﺖ:
اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻗﯿّﻤﯽ ﻧﺪارد ،ﻫﯿﭻ ﮐﻔﯿﻠﯽ ﻧﺪارد و ﺣﺘﺎ ،اﮔﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻢ ﭼﻨﯿﻦ
ﺑﮕﻮﯾﻢ ،ﺑﻪ »ﻣﺮدم – ﺑﻮدن« ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮐﻨﺪ.
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر
اﮔﺮ از رﻓﺮم ﮐﻠﯿﺴﺘِﻦ ] [Clisthèneآﻏﺎز ﮐﻨﯿﻢ ،ﻣﺮدم را ﺳﻮژهای
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺮک واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﻗﺒﯿﻠﻪای و ورود ﺑﻪ
ﻓﻀﺎ و زﻣﺎن ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد» .ﻣﺮدم« ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬار و ﻃﺮاح ﺷﻬﺮ ِ
ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاه ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﺘﺮک ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺗﻘﺎرن و ﺑﺮﮔﺸﺖﭘﺬﯾﺮی
اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ] isonomieﺑﻪ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ[ اﺳﺖ .ﺑﺎ رﻫﺎ
ﮐﺮدن واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞدﻫﯽ و اﯾﺠﺎد ﺧﻮد ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮﯾﻢ
ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪی وﺟﻮدی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺎ ﻧﮋاد و ﺑﯿﺶ ﺗﺮ از
آن ﺑﺎ ﻗﻮم و ﯾﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ]ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪ[ ﻧﺪارد .آﯾﺎ ﺷﺮح ﺣﺎل ﺟﺸﻦ
فدراسیون ]در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﺸﻠﻪ ] Jules Micheletﻣﻮرخ ﻗﺮن
ﻧﻮزده ﻓﺮاﻧﺴﻮی[ ﭼﯿﺰی ﺟﺰ ﻧﯿﻞ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺣﯿﺎت ﺟﺪﯾﺪِ  vita novaﺷﮕﻔﺖآور
و ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﻣﺘﺤﺎن ﮐﺮدن ﺑﺸﺮﯾﺖ ﻧﯿﺴﺖ؟ »دﯾﻮارﻫﺎی دﯾﺮﯾﻨﻪ ]زﻧﺪان[
ﻓﺮوﻣﯽرﯾﺰﻧﺪ… آنﮔﺎه اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ… و ﭼﻮن اﻓﺮادی
ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﺎز ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﻨﺪ« .ﻫﻮﯾﺖ اﯾﻦ ﺳﻮژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻮﯾﻦ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﯽﺷﮏ ،ﻧﻪ ﻫﻮﯾﺘﯽ ﺟﻮﻫﺮﯾﻦ ]ذاﺗﯽ[ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﺎﻗﺾدار ]ﭘﺎرادُﮐﺲوار[،
ﻫﻮﯾﺘﯽ ﻧﺎ ﻫﻤﺴﺎن .ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﯿﺸﻠﻪ ﺑﺎزﮔﺮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺎور او واژه
ﻣﺮدم ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺮ ﺧﻮد ﻣﻨﻄﺒﻖ ﻧﯿﺴﺖ :ﯾﺎ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﺗﺮ از ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ

اﺳﺖ.
در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻠﯽ روﺑﻪرو ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .آﯾﺎ اﯾﻦ »ﻣﺮدم« را ﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن
ﺟﻤﻊ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﺮد ،ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﯾﺎ دﺳﺖﮐﻢ ﻣﺘﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ
آن ،و ﯾﺎ ﭼﻮن ﺑﺨﺸﯽ ]از ﺷﻬﺮوﻧﺪان[ ،ﭘﺎﺋﯿﻨﯽﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ ،ﮐﻪ
ﻫﯿﭻ ﺳﻬﻤﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺪارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم اﯾﻦ زﯾﺎن ]ﺧﺴﺮان ،ﺧﺴﺎرت[ ﺧﻮد
را »ﻫﻤﻪ« ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ؟ ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ دوم از »ﻣﺮدم« را ﺑﭙﺬﯾﺮﯾﻢ
]ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻫﻤﻪ ،ﻫﻤﮕﺎن[ ،آﻧﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ واژه
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﺴﺄﻟﻪدار ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﻮن ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻧﺎﻣﯽ ﮐﻪ دارد ،ﯾﻌﻨﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﺎ دﻣﻮس ﮐﺮاﺗﻮس ] ،[Dèmos Kratosﻗﺪرت ﯾﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ Kratos
ﭘﺎﺋﯿﻨﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ،ﺑﻪ ﻗﻮل
ﻧﯿﮑ ُﻞ ﻟﻮُرو ] ،[Nicole Lorauxﮐﻠﻤﻪ » Kratosدﺳﺖ و ﭘﺎ ﮔﯿﺮ« ﻣﯽﺷﻮد
و ﻣﻘﻮﻟﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن »ﺻﺎﺣﺐ  Kratosﺑﻮدن ﯾﻌﻨﯽ
ـﻮﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﺎل ﭼﮕـ
ـﻮدن« .ﺣـ
ـﺮه[ ﺑـ
ـﺎﻻﺗﺮ ،ﭼﯿـ
ـﺎﯾﻖ ،ﺑـ
ـﺮ ]ﻓـ
ﺑﺮﺗـ
ـﯽ ِ
ﺑﺮاﺑﺮیﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ ﻣﻨﻄﻖ ﻏﯿﺮ ﺳﻠﻄﻪ را ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﻧﻬﺪ و از اﯾﻦ رو ﻧﯿﺰ
ﮔﺮاﯾﺶ آﻧﺎرﺷﯿﮏ ] [an-archiqueدارد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﺼﺎﺣﺐ ﻗﺪرت Kratos
ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﺟﺎﻣﻌﻪ و اِﻋﻤﺎل آن ﺑﺮ ﺑﺨﺸﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ؟ وﺟﻮد
اﯾﻦ  Kratosدر ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ ﻋﺪم -ﺳﻠﻄﻪ ﻫﻢﮔﺎم ﺷﻮد؟ آﯾﺎ
ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺗﻨﺸﯽ ﺳﺎزﻧﺪه و رﻓﻊ ﻧﺸﺪﻧﯽ
در دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺳﺖ؟ آﯾﺎ ﺑﺴﻨﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﮐﺜﺮﯾﺖ – اﻗﻠﯿﺖ ﺗﻮﺳﻞ
ﺟﻮﺋﯿﻢ؟ اﮔﺮ ﺑﺘﻮان اﯾﺪه ﺗﻨﺶ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ،در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﻪ ﻣﺎﮐﯿﺎول روی آورﯾﻢ ،ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﯾﺮش واﻗﻌﯿﺖِ دو دﺳﺘﮕﯽ و
اﺧﺘﻼف در ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ،ﺳﺮﭼﺸﻤﻪی آزادی را در وﺟﻮد ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف و
ﺗﻌﺎرض ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ،ﭘﺎﯾﻨﯽﻫﺎ ،ﺑﻬﺘﺮ از
ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺑﺎﻻﯾﯽﻫﺎ ،از آزادی ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
و اﻣﺎ در ﺑﺎرهی ﻋﺒﺎرت »ﻣﺮدمِ ﺣﺎﮐﻢ« ،اﯾﻦ ﺟﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﻨﺪ
ﺗﻤﺎﯾﺰﮔﺬاری زد .ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮدن ﻣﺮدم در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻧﻬﺎد اوﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮدم،
ﻗﺎﻧﻮن ﺧﻮد را ،آزادی ﺧﻮد را و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺧﻮد را از ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد
ﺧﺎرﺟﯽ ،از ﻫﯿﭻ ﺑ َﺮﯾﻨﯽ ﯾﺎ ﻣﺮﺟﻌﯽ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺧﻮد ﻧﻤﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ
ﺗﻔــﺎوﺗﯽ ﮐــﻪ ﻻﺑﻮﺋﺴــﯽ ] [Étienne de La Boétieﺑﯿــﻦ »همه یکها«
] [tous unsو »همه در یک« ] [tous Unﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ،آن
ﻫﻨﮕﺎم ﻣﺴﺄﻟﻪِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﮕﺮﻓﯽ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد» .همه یکها«
آزﻣﻮن ﺟﺪاﯾﺸﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪﺑﺨﺶ اﺳﺖ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻫﻢراه ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ،
دوﺳﺘﯽ و ﭘﺬﯾﺮش ﭼﻨﺪاﻧﯽ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ »همه در یک« ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺘﯿﺠﻪی
ﭼﺸﻢ ﭘﻮﺷﯽ داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ از آزادی ﺗﺤﺖ اﻓﺴﻮن ﻧﺎم »ﯾﮏ« اﺳﺖ .در ﺣﻘﯿﻘﺖ
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺧﺼﻠﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ِ »همه یکها« را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ ،آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻫﻢ

واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯿﺘﯽ ﺑﺎز و ﭘﻮﯾﺎ ]دﯾﻨﺎﻣﯿﮏ[ و ﻫﻢ ﺿﺮورت ﺣﻔﻆ ﺧﺼﻠﺖ
ﺗَﮑﺒﻮدی ِ ﯾﮏﻫﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ اﯾﺪهِ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺖ و در ﺑﺮاﺑﺮ آن ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ـﯽ
ـﯽ ِ ]ﺑﯽﻧﻈﻤـ
ـﻦ آﺷﻔﺘﮕـ
ـﻦ رﻓﺘـ
ـﮏ« و از ﺑﯿـ
ـﺎنرواﯾﯽ »ﯾـ
ـﺘﻘﺮار ﻓﺮﻣـ
اﺳـ
 [désordreدوﺳــﺘﺎﻧﻪ ﻣﯽﺷــﻮد .ﻣﻘــﺎوﻣﺖ در رد ﻫﻢﻧﻬــﺎدی  synthèseو
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺟﻤﻊزدنِ  totalisationدوﻟﺘﯽ.
ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
ﻣﻦ ﺑﻪ واﻗﻊ ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن واژه ﻣﺮدم ﺑﺎ واژهای دﯾﮕﺮ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ »ﺑﺴﯿﺎران« ] ،[multitudesﻣﺨﺎﻟﻔﻢ .اﻟﺒﺘﻪ در ﻧﻈﺮ
اول» ،ﺑﺴـﯿﺎران« واژه ﻣـﺪرنﺗﺮی اﺳـﺖ و ﻣﺎﻧﻨـﺪ »ﻣـﺮدم« آﻟـﻮده ﺑـﻪ
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﺟﻨﺎﯾﺖﮐﺎراﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﺑﺮای ﻣﻦ ﮐﻠﻤﻪ
»ﻣﺮدم« دارای اﯾﻦ اﻣﺘﯿﺎز اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻮژهای ﺟ َﺪ َﻟﯽ اﺳﺖ» .ﺑﺴﯿﺎران«
ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺗﻘﺎرن ﺳﻮژه ﺷﺪنِ ] [subjectivationﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای وﺟﻮد
ﺟﻤﻌﯽ ] [collectifاﺳﺖ .اﻣﺎ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﺰد ﻣﻦ زﻣﺎﻧﯽ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﺳﻮژهی ﺳﯿﺎﺳﯽ از ﻫﺮ ﺟﻤﻊ ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﻗﺘﺼﺎدی و
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺟﺪا ﻣﯽﺷﻮد .در ﮐﻼﻣﯽ دﯾﮕﺮ» ،ﻣﺮدم« ﺳﻮژهای ﺳﯿﺎﺳﯽﺳﺖ ﺑﻪ
ﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع دﻋﻮا و اﺧﺘﻼف ﻣﯽﺷﻮد ،در آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﻫﻤﻮاره ﻣﺮدﻣﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺮدﻣﯽ دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﻣﺮدم ﯾﺎ د ِﻣﻮس
 démosدر ﺑﺮاﺑﺮ  ethnosﮐﻪ ارﮔﺎﻧﯿﺴﻤﯽ ﺟﻤﻌﯽ اﺳﺖ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .اﻣﺎ
ﻣﺮدم ﺟﻤﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻫﻤﻪی ﮔﺮوهﻫﺎی
ﭘﺎﯾﺪار اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دارﻧﺪ .در ﻫﻤﯿﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻤﻪی
ﺑﺮداﺷﺖﻫﺎی ﻫﻮﯾﺖﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ،ﺣﺘﺎ آن ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﺮ ﺗﮑﺜﺮ
ﻫﻮﯾﺖﻫﺎ ﺑﻨﯿﺎد ﻧﻬﺪ ،در ﺗﻀﺎد ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻗﺪرت ﻣﺮدم ﻗﺪرت ﮐﺴﺎﻧﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﯿﭻاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﺮدن ﻣﻘﺪر ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﻌﻠﻖ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺳﺒﺐ ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺑﺴﯿﺎر وﯾﮋه
ﺑﺎ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
ﺧﻮد ِ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را دﭼﺎر آﺳﯿﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺟﻤﻊ
ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﻫﯿﭻ ﻋﻨﻮاﻧﯽ ﺑﺮای ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮدن ]ﺑﺮای ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ[
ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻦ ﺧﻮدم را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ از آنﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﻣﺮدم وارث ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ
روزﮔﺎری از ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺧﺪاﯾﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺟﺪا ﻣﯽﺳﺎزم .ﻣﻦ
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ و ﮐﻠﯽ ﺗﺮ از ﻫﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن اﻟﻬﯽ -ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺟﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻢ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ ﻧﻮع رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ » اﻗﺪاﻣﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺷﮑﺎرا در ﺑﻪﻫﻢرﯾﺨﺘﻦ ﺷﮑﻞ دوﻟﺖ ﮐﺎر

ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﻪ
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ در ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮدن ﻣﻨﻄﻖ دوﻟﺖ
] ،[dominationﺟﻤــﻊزدن ] ،[totalisationﻣﯿــﺎنداری ] [médiationو
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﮐﺮدن ] ([intégrationﻣﯽﺷﻮد و ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن آن ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻖ
ﺧﻮد« .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﺳﯽ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ  :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ » ﺑﻪ ﻫﺮ
ﮔﻮﻧﻪ اﻟﻬﯿﺎتِ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﯽدﻫﺪ« و » ﻓﺮار َوی از آن ﺗﺤﺖ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎد
ﺗﻨﻈﯿﻢﺑﺨﺸﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﯿﺴﺖ« .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻧﺰد ژاک راﻧﺴﯿِﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ » ﻣﻨﻄﻖ
ﭘﻠﯿﺴﯽ ِ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎ ]ﻣﻮﻗﻌﯿﺖﻫﺎ[ « را ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .آﯾﺎ ﺷﻤﺎ
ـﺪاﻣﯽ
ـﻮن اﻗـ
ـﯽ را ﭼـ
ـﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﺎ و ﻣﻀﻤـ
ـﺎ ﻣﻌﻨـ
ـﺮای ﻣـ
ـﺪ ﺑـ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿـ
رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﯿﺪ؟
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر
ﺑﻠﻪ ﺑﻪ واﻗﻊ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رزﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﻧﻬﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ
ﻣﺘﻌﺎرض در ﭘﻬﻨﻪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﯾﮏ اﻗﺪام اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ
روش ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .وﯾﮋﮔﯽ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ  ،démosﺑﺎ ﯾﻮرش
ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎﻻﺋﯽﻫﺎ در ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻮﻣﯽ ،ﺑﺮای اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺖ
ﻋﺪم -ﺳﻠﻄﻪ در ﺷﻬﺮ ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺻﺤﺒﺖ از ﯾﮏ ﻋﻤﻞ
ﻟﺤﻈﻪای ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ اﻗﺪاﻣﯽ ﻣﺪاوم در زﻣﺎن و ﻫﻤﯿﺸﻪ آﻣﺎده ﺑﺮای ﺟﻬﺸﯽ
ﻧﻮ در ﭘﯽ رو ﺑﻪ رو ﺷﺪن ﺑﺎ ﻣﻮاﻧﻊ اﺳﺖ .ﺑﺤﺚ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺑﺮ ﺳﺮ
ﻓﺮاﯾﻨﺪی ﺑﻐﺮﻧﺞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪام ﺧﻮد را اﺑﺪاع ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻬﺘﺮ
ﭘﺎﯾﺪار ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﺑﺎ ﺟﺮﯾﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺎﻟﻔﯽ ﮐﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدیاش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﺧﻮاﻫﺎن ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻠﻄﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ اﺳﺖ آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻣﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮرﺷﯽ ] [démocratie insurgeanteﻣﯽﻧﺎم .از اﯾﻦ
ﻧﮕﺎه ،از  1789ﺗﺎ  ،1799ﻣﺮدم ]در اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ،ﺑﺮای اﻋﻼم ﺧﻮاﺳﺖ
ﺧﻮد ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﻗﺪام ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ دوﻟﺖ رژﯾﻢ ﺳﺎﺑﻖ و ﺑﻘﺎﯾﺎی آن و ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ
دوﻟﺖ ﺟﺪﯾﺪ ،در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ روی ﺑﻪ ﺷﻮرش ﻣﯽآورﻧﺪ .در اﯾﻦ
ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﯿﻮ ،آﺧﺮﯾﻦ ﻗﯿﺎمﻫﺎی ﺳﺎل ﺳﻮم اﻧﻘﻼب ،ﻗﯿﺎم ژرﻣﯿﻨﺎل ][Germinal
)آورﯾﻞ  (1795و ﺑﻪوﯾﮋه ﻗﯿﺎم ﭘﺮ ِرﯾﺎل ]) [Prairialﻣﻪ  (1795ﺷﺎﯾﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺮدم ﻣﺠﻠﺲ ﮐ ُﻨﻮاﻧﺴﯿﻮن را ﺗﺤﺖ اﯾﻦ دو ﺷﻌﺎر اﺷﻐﺎل
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ :ﻧﺎن و ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ِ  .1793ﺑﺎ ﻃﺮح اﯾﻦ دو ﺧﻮاﺳﺖ ،ﻣﺮدم ﺣﻖ
ﻗﯿﺎم را ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺳﺎل  1793ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد ،ﻃﻠﺐ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﯾﻦ ﭼﻪ اﻗﺪاﻣﯽ از ﺳﻮی ﻣﺮدم ﺑﻮد ﺟﺰ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﭘﺲﮔﺮﻓﺘﻦ
ﻗﺪرﺗﯽ ،ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻪ آنﻫﺎ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﻣﺆﺳﺴﺎن ؟ در اﯾﻦ
ﭘﯿﺸﺎﻣﺪ ،وﯾﮋﮔﯽ ِ ﺷﻮرﺷﯽ ِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :ﺿﺪﯾﺘﯽ
ﺳﺨﺖ ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم و ﺑﺰرﮔﺎن و ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻗﺪرت دوﮔﺎﻧﻪ ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺪرت ﻣﺮدﻣﯽ ِ
ﺑﯽﺟﺎﻣﮕﺎنِ ] [sans-culottesﭘﺎرﯾﺴﯽ و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ و ﻃﺮح ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ
ﯾﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ دﯾﮕﺮی .در اﯾﻦ ﺟﺎ ،اﮔﺮ ژرفﺗﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺎ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی اﺻﻞ

ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪه ﻗﯿﺎم ﻣﺮﻣﯽ روﺑﻪرو اﯾﻢ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﺟﺴﺘﺠﻮی ﭘﯿﻮﻧﺪی ﺳﯿﺎﺳﯽ،
زﻧﺪه ،ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ و ﺑﺪون ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ .ﻫﺪف ﻣﺒﺎرزه ﻧﮕﻬﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﻣﺮدم اﺳﺖ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن
ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎر دﯾﮕﺮ رو ﺑﻪ اﻧﺤﻄﺎط رود ،اﺻﺎﻟﺖ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﺑﺪﻫﺪ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻈﻤﯽ ﻋﻤﻮدی و ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ زور ﺷﻮد .ﮐﺎﻓﯽﺳﺖ ﻣﺎﻧﯿﻔﺴﺖ ﻣﻮﺳﻮم
ـــــﻪ قیام مردم برای کسب نان و بهدست آوردن مجدد حقوق خود را
ﺑـ
ﺑﺨﻮاﻧﯿﻢ ﺗﺎ ﺗﺒﺎﯾﻦ ﭘﯿﻮﻧﺪ ]ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺮدم[ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ]ﺣ ُﮑﻢِ دوﻟﺖ[
آﺷﮑﺎر ﺷﻮد .در اﯾﻦ ﺑﯿﺎﻧﯿﻪ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺮد و زن در ﺗﻤﺎم
ﺑﺨﺶﻫﺎی ﺷﻬﺮ ،ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﺗﻤﺎﯾﺰی ،از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،در ﺑﯽﻧﻈﻤﯽای
دوﺳﺘﺎﻧﻪ آﻏﺎز ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد… ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﮑﺎر و
ﺧﯿﺎﻧﺖﮐﺎر دﯾﮕﺮ ﻧﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم ﭘﻮزهﺑﻨﺪ زﻧﺪ و او را
ﻫﻢ ﭼﻮن ﮔﻠﻪ ﺗﻮﺳﻂ رﻫﺒﺮانِ ﺧﻮدﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻓﺮﯾﺐ داده و ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﻨﺪ «.اﯾﻦ اﺳﺖ آن بینظمی دوستانه ﻋﻠﯿﻪ ﻗﺪرت ﭼﻮﭘﺎﻧﯽ ﺳﺮان .اﯾﻦ اﺳﺖ
آن رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاﻫﯽ در ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ] [an-archiqueﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﮑﻞ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﺑﻪ ﻫﻢراه ﺧﻮد ﻣﯽآورد.
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﺎً از ﺣﻮزهی ﺳﯿﺎﺳﺖِ ]ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ،دوﻟﺘﯽ[
اﺳﺘﻘﻼل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﻮاﺳﺘﻪﻫﺎی
ﻃﺒﻘﻪ ﺳﻮم ] [Tiers-Étatدر اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﻮد و ﯾﺎ اﺳﺘﻘﻼﻟﯽ ﮐﻪ
ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻗﻮا اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ( ،ﻧﺎم دﯾﮕﺮ »ﻣﺮگ ﺧﺪا«ﺳﺖ .و اﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
دوﺑﺎره و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﺎزی آﻣﺪن و ﻣﻄﺮح ﺷﺪنِ ﭼﯿﺴﺘﯽ
»ﺟﻬﺎﻧﯽ«ﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻮﻧﺎن ﻓﻀﺎی ﮔﺮدش ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﺷﻮد .ﻣﻌﻨﺎ ][sens
دﯾﮕﺮ از آﺳﻤﺎن ﻓﺮود ﻧﻤﯽآﯾﺪ ،ﻫﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺑﺎﻻ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽرود .واﻧﮕﻬﯽ
ﺷﺎﯾﺪ ﻫﯿﭻﮔﺎه ﺑﺪﯾﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻤﺎﯾﺎن ﺷﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺴﯿﺮی را از ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﺎﺋﯿﻦ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ﭘﯿﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻣﺮوز اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﻨﺎ اﮐﻨﻮن در
ﻣﯿﺎن ﻣﺎﺳﺖ ،ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽرﺳﺪ .ﻣﻌﻨﺎ ﯾﻌﻨﯽ
»ﻣﺎ« ،زﻧﺪﮔﺎن ﻣﺎ و ﻣﺮدﮔﺎن ﻣﺎ ،ﮐﻠﻤﺎت ﻣﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺎ ،آﺛﺎر ﻣﺎ و
اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻣﺎ .ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ از ﻣﺬﻫﺐ ﺟﺪا ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻢ
از ﺑﺮآﻣﺪن ﭼﯿﺰی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻣﻠﺖ ،ﻣﺮدم ﯾﺎ ﻣﯿﻬﻦ« ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ و
ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺎرِ »ﻣﻌﻨﺎ« را ﺑﺮ دوش ﮔﯿﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ،ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ]اﺧﺘﻼل[
ﭘﯿﺮاﻣﻮن »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ »ﺟﻤﻬﻮری« و »ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ« ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺼﻮری را
اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد .اﻣﺮوزه اﻣﺎ ،ﻣﻌﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﯾﮕﺮی ﺑﺎرِ ﺧﻮد را ﺑﺮ دوش
ﻣﯽﮔﯿﺮد :در ﻫﻨﺮ ،در داﻧﺶ ،در ﻋﺸﻖ ،در ﺟﺸﻦ ،در ورزش ،در اﻧﺪﯾﺸﻪ،
در… ﭼـﻪ ﻣﯽداﻧـﻢ؟ ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﺑﺎﯾـﺪ ﺧـﻮد را ﺑـﻪ ﻣﻨﺰﻟـﻪِ آن ﭼـﻪ ﮐـﻪ

ﺗﻀﻤﯿﻦﮐﻨﻨﺪهِ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﻪی اﯾﻦ ﻣﯿﺪانﻫﺎﺳﺖ درک ﻧﻤﺎﯾﺪ ،اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ
ﺣﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﮐﺮدن آنﻫﺎ ﻧﺸﻮد.
ﻣﺮزﺑﻨﺪی ِ ﻧﻘﺶﻫﺎ و ﺣﻮزهﻫﺎ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ،ﮐﺎر ﺑﺴﯿﺎر دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ .ﺣﺘﺎ
ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﺳﺨﺖ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎزﻧﻤﻮدﻫﺎی ﻣﺪرن از ﺳﯿﺎﺳﺖ ،در
ﭘﺮﺗﻮ ﻃﯿﻔﯽ ﮐﺎﻣﻞ از »ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢﻫﺎ« ﺗﺎ »ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢﻫﺎ« ،ﺑﻪ ﺳﻤﺖ
ﻧﺸﺎندادن اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻓﻮری ﺗﺮ از اﻣﯿﺪﺑﺴﺘﻦ ﺑﻪ
»ﺳﯿﺎﺳﺖ« ﭼﻮن آﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎ را ﺗﺒﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﻪ
ﭼﯿﺰ ،ﺑﺪون ﺷﮏ ،از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﮔﺬرد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ،ﻧﻪ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺑﺎزﻣﯽاﯾﺴﺘﺪ و ﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﺳﺖ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﯽﺳﭙﺎرد .ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ
ﺑﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ]ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺑﯿﺎنﮔﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﻌﻨﺎی ﭼﯿﺰﻫﺎ ﻧﯿﺴﺖ[ ﮐﻪ در
درون ﺧﻮد ِ »ﻣﺎ« اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﺑﯽاﻧﺪﯾﺸﯿﻢ و آن را ﺑﻪﮐﺎر ﺑﺮﯾﻢ.
ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
اﺑﺘﺪا

ﺑﮕﻮﯾﻢ

ﮐﻪ

ﻣﻔﻬﻮم

اﺻﻠﯽ

ﺑﺮای

ﻣﻦ

ﻫﻤﺎﻧﺎ

رﻫﺎﯾﯽ

]رﻫﺎﯾﺶ[

] [Emancipationاﺳﺖ .ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻦ ﺗﻼش ﮐﺮدهام
ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ و دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از ﻫﺮ ﭼﯿﺰ،
اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﻦ ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎزی ﮐﺮد ،ﭼﻮن
ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺑﻪ زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﺿﺪﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺣﺪ و ﻣﺮز ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ ،اﻣﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﻋﻠﯿﻪ اﻣﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و
ﯾﺎ اﻣﺮ ﺧﺼﻮﺻﯽ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻣﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻣﻔﻬﻮم رﻫﺎﯾﯽ در
ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪی ﻣﻦ را ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﯿﻨﺶ آرﻧﺘﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻪ
ﺑﺮﺗﺮی اِﻋﻤﺎل ﺳﯿﺎﺳﺖ و آزادی را ﺑﺎ ﺷﮑﻞﻫﺎی دﺳﺖاﻧﺪازی ِ ﺿﺮورت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻣﯽﻧﻬﺪ .ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﺑﺎزﯾﭽﻪ دﺳﺖ
ﻣﺘﻔﮑﺮان راﺳﺖﮔﺮای ﻣﺎ ]در ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ ﺑﺮای داغ ﻧﻨﮓ زدن ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .رﻫﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﻋﻤﻞ ِ ﻧﻔﯽ ِ ﺗﻘﺴﻢِ ﻣﻘﺪم ﺑﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪِ
 a priorﺷﮑﻞﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ .رﻫﺎﯾﯽ ،ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺮدان و زﻧﺎنِ
ﻗﺮار داده ﺷﺪه در دﻧﯿﺎی ﺧﺼﻮﺻﯽ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ِ ﺧﻮد را در اﺑﺮاز ﻧﮕﺎﻫﯽ،
ﺳﺨﻨﯽ و ﻓﮑﺮی ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﻣﯽدارﻧﺪ .رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ،اﺑﺘﺪا ،ﺑﺎ 9
زﺣﻤﺘﮑﺶ ﺷﺮﯾﻒِ ﻣﻮرد اﺷﺎرهی اِ.پ .ﺗﻮُﻣﭙﺴﻮُن ] [E.P. Thompsonآﻏﺎز
ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از ﺷﺐﻫﺎی ﻣﺎرس  1792در ﻣﯿﮑﺪهای در ﻟﻨﺪن دورﻫﻢ
ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯿﺲ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﻣﯽزﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻋﻀﺎی
ﻧﺎﻣﺤﺪودی را درﺑﺮﮔﯿﺮد و ﺑﺮای ﺣﻖ ﻋﻤﻮم در اﻧﺘﺨﺎب ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد در
ﭘﺎرﻟﻤﺎن ]اﻧﮕﻠﯿﺲ[ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﻨﺪ .رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﭘﺎرﯾﺲ در
ـﺎ
ـﺘﯿﺰ ﺑـ
ـﺎرﮔﺮان ،در ﺳـ
ـﻪ ﮐـ
ـﺎﻧﯽ ﮐـ
ـﻮد ،زﻣـ
ـﺎز ﻣﯽﺷـ
ـﺎی  1830آﻏـ
ﺳﺎلﻫـ
ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺧﻮد ،اﻋﺘﺼﺎبﺷﺎن را ﻧﻪ ﺑﻪ اﺑﺰار ﻓﺸﺎر ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓﺮاد
ﺑﺮ روی ﻓﺮدی ﻣﻌﯿﻦ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮان ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﮐﻠﯿﺖ

ﮐﺎرﮔﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﺎز ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮان زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد ﮐﻪ روزا ﭘﺎرﮐﺲ ] ،[Rosa Parksدر ﻣﻮﻧﺘﮕﻮﻣﺮی ] [Montgomeryﺑﻪ
ﺳﺎل  ،1955ﺑﺎ ﻧﺸﺴﺘﻦ روی ﻧﯿﻤﮑﺘﯽ ﺧﺎﻟﯽ ،اﻗﺪام ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد را ،در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﺗﻮزﯾﻊ ﻧﯿﻤﮑﺖﻫﺎ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ رﻧﮓ ﭘﻮﺳﺖ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﻈﺎﻫﺮاﺗﯽ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻗﻠﺐ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ ِﺗﺎن را
در ﺣﺎﻟﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﺟﺎﯾﮕﺎهﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن را ﺑﺮای
ﺷﻤﺎ ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﺷﻮد ،و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ِﺗﺎن را ﭼﻮن ﻫﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻋﺎدی ﻫﻤﻪی
آﻧﺎﻧﯽ اﻋﻼم ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﺳﺎن ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﺷﺎن اﻧﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد .رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ
اﯾﺪهای از ﺟﻬﺎنرواﯾﯽ ِ ﺳﯿﺎﺳﺖ را ﺑﻨﯿﺎد ﻣﯽﻧﻬﺪ ،ﻧﻪ ﭼﻮن اﺟﺮای ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
ﻣﺸﺘﺮک ﺑﯿﻦ اﻓﺮاد ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﺳﺎزی ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺑﺮون
رﻓﺘﻦ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻫﺘﮏ ﺣﺮز ،از ﻣﻮﻗﻌﯿﺘﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ،از ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ در
ﺳﺎﻣﺎنِ دﯾﺪﻧﯽﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻨﯽﻫﺎ ،در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﮑﺎنﻫﺎ و زﻣﺎنﻫﺎ .ﺑﺎ
ـﻮن
ـﯽ را ﭼـ
ـﺘﻢ دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﻦ ﺗﻮاﻧﺴـ
ـﺎزی ﻣـ
ـﻦ ﻧﺎﻫﻤﺴﺎنﺳـ
ـﺪن از اﯾـ
آﻏﺎزﯾـ
ﺗﻮانﻣﻨﺪی ِ ]ﻗﺪرتِ[ ﺑﯽ ﺳﻬﻤﺎن ] [sans-partsﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﻗﺮار
دﻫﻢ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻮن ﺗﻮانﻣﻨﺪی ِ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪهی ﻫﯿﭻ ﮔﺮوﻫﯽ،
ﮐﺎرﮐﺮدی

ﯾﺎ ﻣﻬﺎرﺗﯽ وﯾﮋه ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ.

ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ از ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﺎﺳﺎزه ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ
ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود؟
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
ﻧﺎﺳﺎزهﮔﻮﯾﯽ ] [oxymoreﻧﯿﺴﺖ اﮔﺮ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﻞ ﯾﺎ
رژﯾﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ .در ﺷﮑﻠﯽ ﻣﺪام در ﺣﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ،دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ
ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﮑﺚﻫﺎ و ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮد دارد .اﻓﺰون ﺑﺮ اﯾﻦ ،ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪﻃﻮر وﯾﮋه دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮد ِ ﺳﯿﺴﺘﻢ را زﯾﺮ
ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﯾﺎ در درون آن ﻣﻮاﻧﻌﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ:
ﺷﻮرای ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ،ﺷﻮراﻫﺎ ،ﮐﻤﯿﺴﯿﻮنﻫﺎ و ﯾﺎ »ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﯽ« ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ
ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ اﺟﺮای ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪاﻟﺖ در اﯾﻦ ﯾﺎ آن ﺑﺨﺶ از
ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ در دﻧﯿﺎی رﺳﺎﻧﻪای و ﯾﺎ در
ﺷﺒﮑﻪی اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ،ﻧﻬﺎد ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﺗﺪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺳﺪار ﻋﻠﯿﻪ
ﺧﻮدﺳﺮی و ﻫﻤﻪی ﺣﻘﻮق اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﻧﻬﺎدی را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﭼﻮن
ﻣﻌﺒﺪی داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻪ اﺻﻞ ﺣﻘﯿﻘﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﻨﺎه داده
ﺑﺎﺷﺪ.
ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
ﻧﺎﺳﺎزهﮔﻮﯾﯽ ،ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺮای ﻣﻦ در آﻏﺎز ،اﯾﺪهِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ

اﺳﺖ .روش دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ آﻏﺎزﯾﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻗﺮﻋﻪ ﮐﺸﯽ اﺳﺖ .اﻣﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ،
در ﻣﻨﻄﻖ ﺧﻮد ،آﺷﮑﺎرا اُﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﮏ اﺳﺖ .ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻓﺌﻮداﻟﯽ و ﺳﭙﺲ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺑﻮرژواﯾﯽ ،ﻫﺮ دو ﺑﻪ دور ﺧﻮد ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﺟﻤﻊ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﯿﺮوﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﭼﻮن اﺷﺮاﻓﯿﺖ ،روﺣﺎﻧﯿﺖ و ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ« ﮐﻨﻨﺪ .دﯾﺮ ﺗﺮ
ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ »ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮدم« در ﺷﮑﻞ ﺳﺎزﺷﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ
ﺗﺒـﺪﯾﻞ ﺷـﺪ .اﻣـﺎ ﻣﻘـﻮﻟﻪِ ﻧﻬـﺎد دﻣـﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﻧﺸﺎندﻫﻨـﺪهِ ﻧﺎﺳـﺎزه
]ﭘﺎرادُﮐﺲ[ و ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﯿﺮﻧﮓ ﺧﻮد ِ ﺳﯿﺎﺳﺖ اﺳﺖ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ،
ﺷﮑﻞ ﻗﺪرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﻮد ﻫﯿﭻ ﻣﺸﺮوﻋﯿﺘﯽ ﺑﺮای اِﻋﻤﺎل ﻗﺪرت
ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮد .اﯾﻦ ﭘﺎرادُﮐﺲ را ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺎ ﺑﺎ ﺧﻮد دارﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ
ﻣﯽﺗﻮان آنﻫﺎ را دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺧﻮاﻧﺪ اﮔﺮ ﻣﺮاد از آن اﯾﻦﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺮای ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ از ﮐﺎرآﻣﺪی ِ ﺣﺪاﻗﻞ
ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻣﺎ ﺧﻮد ِ ﮐﺎرﮐﺮد دﺳﺘﮕﺎه دوﻟﺘﯽ ﻫﻤﻮاره ﺳﻮی ﺑﻪ ﭘﺎک ﮐﺮدن رد
ﭘﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و ﺗﻬﯽ ﮐﺮدن آنﻫﺎ از ﻫﺮ ﺟﻮﻫﺮی دارد .و از اﯾﻦ
روﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺧﻮد را از ﺷﮑﻞ دوﻟﺘﯽ ،ﮐﻪ ﻋﺪهای
ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﮑﻠﯽ آن را ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺟﺪا ﺳﺎزد.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ارﮔﺎنﻫﺎی وﯾﮋهی ﺧﻮد را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ و ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ.
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر
ﻋﺒﺎرت »دوﻟﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ« ﺑﻪ واﻗﻊ ﯾﮏ ﻧﺎﺳﺎزهﮔﻮﯾﯽ ﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﺳﺖ
ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺟﺎی ﺳﻮژه و ﮔﺰاره را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﯿﻢ ﺗﺎ
ﭘﺮ ُﺑﻠﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﻮدن آن را درﯾﺎﺑﯿﻢ .آﯾﺎ ﯾﮏ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﯾﮏ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ دوﻟﺖﻣﻨﺪ ﺗﺼﻮرﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ؟ اﻣﺎ آﯾﺎ آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻬﺎد دوﻟﺖ
رواﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻬﺎدی ﻧﯿﺰ رواﺳﺖ؟ ﺑﺎزﻧﻤﻮد ِ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
آﺷﺘﯽﻧـﺎﭘﺬﯾﺮی ] ،[antagonismeﺑـﻪ ﺷـﺪت
ﻧﻬـﺎد ﺗﻨﻬـﺎ زﯾـﺮ ﻧﺸـﺎنِ
ﺳﺎدهاﻧﮕﺎراﻧﻪ اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺧﻮد را در ﺟﻮش و ﺧﺮوﺷﯽ
ﻟﺤﻈﻪای ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬارد ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮی ،در ﯾﮏ اﯾﺴﺘﺎﺋﯽ ِ
ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ،ﻫﻤﻮاره در ﺳﮑﻮن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ .ﭘﺲ اﯾﺠﺎب ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ
اﯾﻦ ﻧﮕﺎه ﭘﺎﺳﺨﯽ اوﻟﯿﻪ ﭘﯿﺶ ﻧﻬﯿﻢ .ﻣﯿﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮرﺷﯽ و ﻧﻬﺎد
ﭘﯿﻮﻧﺪی اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ ،ﻫﺮ آنﮔﺎه ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺣﻖ ﻗﯿﺎم را ﺑﺮای
ﻣﺮدم ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺳﺪ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﯽ در ﻗﺎﻧﻮن
اﺳﺎﺳﯽ ] 1793اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ اﯾﻦ ﺣﻖ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﺎﻓﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻮن
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ]ﺷﻮرﺷﯽ[ ﺑﺎ ﺟﻮش و
ﭘﺎﺳﺪاری از دﺧﺎﻟﺖﮔﺮی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ آورد ﮐﻪ ﻫﺪفﺷﺎن در

ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد ﮐﻪ
ﺧﺮوش ﻟﺤﻈﻪای ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن
ﻣﺮدم ،اﯾﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
زﻣﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺳﺎﺧﺘﻦ

ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت
ﮐﻪ ﺑﺮای
روی ﺑﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ

ﺑﻮده اﺳﺖ .از اﯾﻦ رو ،ﻫﻨﮕﺎم رﺧﺪاد ﭘﺮ ِرﯾﺎل ] ،[Prairialﻗﯿﺎم ﻣﺮدم
ـﺎ
ـﺪ و ﻣﻮُﻧﺘﺎﻧﯿﺎرﻫـ
ـﯽ ﻧﻤﺎﯾـ
ـﺎی ﭘﺎرﯾﺴـ
ـﻪ اﻧﺠﻤﻦﻫـ
ـﻪ ﺑـ
ـﺪ ﺗﮑﯿـ
ﻣﯽﺗﻮاﻧـ
] ،[Montagnardsﮐﻪ ﻃﺮﻓﺪاران اداﻣﻪِ اﻧﻘﻼب ﺑﻮدﻧﺪ ،در کُنوانسیون،
ﻣﺠﻠﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺷﻐﺎل اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی ﻣﺮدﻣﯽ درآﻣﺪه و ﺑﻪ ﻣﻘﺮ ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ آﻧﺎن
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﻗﯿﺎم اول ﭘﺮ ِرﯾﺎل ﺳﺎل ﺳﻮم ]در ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﻪ ﺟﺪﯾﺪ اﻧﻘﻼب
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ  20ﻣﻪ  [ 1795را ﺑﻪ رأی ﮔﺬارده و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﮐﺮدﻧﺪ.
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮرﺷﯽ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﻦ زﻣﺎن ﺣﺎل رﺧﺪاد و ﮔﺬﺷﺘﻪ
رﻓﺖ و آﻣﺪی اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪﻣﯿﺰاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ آن ،ﻧﻬﺎدﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاه
و ﺑﻪﻫﻤـﺎن اﻧـﺪازه ﻧﻮﯾﺪدﻫﻨـﺪهی آزادی ﺑـﺎ ﻫـﻢ ﺗﻼﻗـﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ .ﭘـﺲ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺿﺪﯾﺘﯽ آﺷﺘﯽﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺷﻮرﺷﯽ و
ﻧﻬﺎدﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻬﺎدﻫﺎ در اﯾﺠﺎد وﺿﻌﯿﺖ ﻋﺪم-
ﺳﻠﻄﻪ ﮐﻮﺷﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ را از ﺳﻮی ﻧﻬﺎدﺳﺎزی ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،ﺑﺴﺎن ﺑﺎﻻ ﺑﻐﺮﻧﺠﯽ دﯾﮕﺮ
ﻧﻤﺎﯾﺎن ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻦ ژوﺳﺖ ] [Saint Justرا در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ در اﺛﺮ
ﺧﻮد ﺑﻪﻧﺎم نهادهای جمهوریخواهی ،اﯾﻦ ارﮔﺎنﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ را رو در
روی ﻫﻢ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،اوﻟﻮﯾﺖ را ﺑﻪ ﻧﻬﺎدﻫﺎ ﻣﯽدﻫﺪ و ﺑﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮔﻤﺎن
ﺳﺘﻤﮕﺮی ﻣﯽزﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺣﺎﻟﺖ ،ﺟﻤﻬﻮری ﺑﺎﯾﺪ از ﺑﺎﻓﺘﯽ
ﻧﻬﺎدی ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ از ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻨﯿﺎد اوﻟﯿﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﺧﻮد را ﻫﻢ از »دﺳﺘﮕﺎه ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ« ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺳﺎزد و ﻫﻢ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ .اﯾﻦ
ﻧﻬﺎدهﻫﺎ ،ﮐﻪ ﻓﺮﺟﺎمﺷﺎن ﺑﺮﻗﺮاری ِ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺮد و زن از
راه روابط عمومی اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ از ﭘﯿﺶ در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯿﺘﯽ ﭘﻮﯾﺎ ﺟﻤﻬﻮرﯾﺖ را
ﭼﻮن اﺻﻞ و اﺳﺎس ﺑﺎ ﺧﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﺳﻦژوﺳﺖ ﺑﻪﯾﺎد ﺳﭙﺎرﯾﻢ ﮐﻪ
ﺗﻮاﻧﺴﺖ وﯾﮋﮔﯽ ِ ﻧﻬﺎد را آﺷﮑﺎر ﺳﺎزد .ﻧﻬﺎد ،ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ زﻫﺪان
]ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ[ اﺳﺖ ﺗﺎ ﭼﻬﺎرﭼﻮب ،دارای ﺑ ُﻌﺪی ﺗﺨﯿﻠﯽ و آﯾﻨﺪهﻧﮕﺮ اﺳﺖ و
اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ اﻧﮕﯿﺰهﺑﺨﺶ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻖ رﻓﺘﺎری ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮﯾﺶ ﻫﻤﺎن
رﻫﺎﯾﺶ اﻋﻼم ﻣﯽﺷﻮد .و در اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﻮل ژﯾﻞ دوﻟﻮز
]» [Giles Deleuzeﺳﯿﺴـﺘﻢ آﯾﻨـﺪهﻧﮕﺮ« ،در ﺗﻌـﺎرض ﺑـﺎ ﻗـﺎﻧﻮن ﻗـﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮد ،در آن ﺟﺎ ﮐﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ آزادی و آزادیﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ .از
اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﻮز ﻧﻬﺎد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﺮار داده و ﭼﻨﯿﻦ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ » :ﻗﺎﻧﻮن ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺪودﯾﺖِ اَﻋﻤﺎل ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪی اﯾﺠﺎﺑﯽ ﻋﻤﻞ«.
ﻧﮑﺘﻪی آﺧﺮ :آﯾﺎ ﻣﯿﺎن ﺷﻮرشﮔﺮی و ﻧﻬﺎدﺳﺎزی از ﺟﻨﺒﻪ زﻣﺎنﻣﻨﺪی ﻗﻀﺎﯾﺎ
ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری وﺟﻮد دارد؟ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪِ ﻣِﺮﻟﻮُ ﭘﻮُﻧﺘﯽ ]،[Merleau-Ponty
ﻧﻬﺎد ﺑ ُﻌﺪی ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﺧﺼﻠﺖ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﮑﻮن
ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ زﻣـﺎنِ آﻓﺮﻧﻨـﺪﮔﯽ و ﻧـﻮآوری )ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺑﺮﮔﺴـﻮﻧﯽ ِ
] [Bergsonienآن( را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ واﻗﻊ در ﺑ ُﻌﺪی دﯾﺮﭘﺎ درک ﻧﻤﻮد .ﺣﺎل،
ﺑﻪ ﺑﯿﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺧﺼﻠﺖ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﺎﻧﻪِ ﻧﻬﺎد ﺑﺮ دﯾﺮﭘﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ

ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑ ُﻌﺪ دﯾﺮﭘﺎﺋﯽ ،ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﮐﺮدن در ﺑﺮاﺑﺮ
ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺪاری ﻧﺴﺒﯽاش ،ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺮﺷﯽ ﺑﺮای ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ و
ﻧﻮآوری ﻣﯽﺷﻮد .اﮔﺮ ،ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺗﺼﺪﯾﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﻬﺎد ﯾﮑﯽ از ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﯾﻦ ارﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺎ زﻣﺎن ﺑﻨﺪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺎزﮔﺎر ﮐﻨﺪ.
ﺣﺎل اﯾﻦ »ﺟﻨﺒﺶ« ﭼﻪ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﯿﺮد؟ اﮔﺮ ﺷﻤﺎ ﻣﯽﭘﺬﯾﺮﯾﺪ ﮐﻪ
ﺑﻪ اﻣﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺧﻼفورزی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻣﺮﮐﺰی داد ،ﭘﺲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﮔﺎه ﺟﻨﺒﺸﯽ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺗﻼﺷﯽ ﮔﺴﺴﺘﻪ و
ﻫﻢراه ﺑﺎ اﯾﺴﺖ.
ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
ﻣﻦ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ اﯾﻦ دو ﺟﻨﺒﺶ ]ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮔﺴﺴﺘﻪ[ را در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻢ ﻗﺮار داد .ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ،ﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮدم ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﺄﮐﯿﺪ
ﮐﺮدم ﮐﻪ رﻫﺎﯾﯽ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ واﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺪن و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﺑﺎ اﻧﺪک ﺗﻐﯿﯿﺮ در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﭘﯿﺶﭘﺎاﻓﺘﺎده آﻏﺎز ﺷﺪ .اﯾﻦ رﻫﺎﯾﯽ،
ﻧـــﺰد ﮔـــﻮُﻧﯽ ]] [Gaunyدر ﮐﺘـــﺎب راﻧﺴـــﯿِﺮ :فیلسوف عامی
 ،[Le Philosophe Plébéienﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﺼﺎب ﭘﺎرﮐﺖ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﻮد
ﮐﻪ ﮐﺎر ﺑﺎزوان را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ زﯾﺒﺎﺷﻨﺎﺳﯿﮏ و ﺑﯽ ﭼﺸﻢداﺷﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ .و در اداﻣﻪ،
ﮔ ُﻮﻧﯽ دﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﺿﺪ -اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻣﯽزﻧﺪ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﮔﺮﯾﺰ از
ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﻓﮑﺮی ِ ﺳﻠﻄﻪ را ﻓﺮام ﺳﺎزد .ﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ رﻫﺎﯾﯽ را ﻧﺰد
ژاﮐﻮُﺗﻮ ]] [Jacototدر ﮐﺘﺎب راﻧﺴﯿِﺮ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ آﻣﻮزﮔﺎر ﻧﺎدان :
 [Le maître ignorantﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،در آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﻓﺮد ﺑﯽﺳﻮاد ،ﺑﺎ
دﻗﺖ ﺗﻤﺎم وِ ﮐﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻤﻪ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪِ راﺑﻄﻪی ﺑﯿﻦ دﻋﺎﺋﯽ ﮐﻪ
از ﺣﻔﻆ اﺳﺖ و ﻣﺘﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﻣﯽزﻧﺪ .رﻫﺎﯾﯽ ،در
ﺧﻮد ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﯾﺠﺎد ﮔﻮﻧﻪای ﺗﺪاوم اﺳﺖ ،ﺗﺪاوم در ﮔﺴﺴﺖ از ﻣﻨﻄﻖ
ﺑﺎزﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭼﻮن ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ دور ﺷﺪن از ﻣﺮﮐﺰﺧﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﯿﺮد .آن
ﭼﻪ ﮐﻪ ﮔﺴﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،ﺑﺮآﻣﺪنﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ ﻗﺪرت اﻧﺴﺎنﻫﺎی رﻫﺎﯾﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ژاﮐﻮُﺗﻮ در ] 1789اﻧﻘﻼب ﻓﺮاﻧﺴﻪ[ و ﮔﻮُﻧﯽ در ]اﻧﻘﻼب[  ،1830ﻫﺮ دو
ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮدﻧﺪ .اﺳﺘﺮاﻧﮋی رﻫﺎﺋﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪی ﻓﺮدی ِ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ
اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﺷﺪ ﮐﻪ روزﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﯽ ]در  1789و  [1830ﺑﻪ ﺷﺪت ﭼﺸﻢاﻧﺪاز
ﻣﻤﮑﻨﺎت را ﺗﻐﯿﯿﺮ دادﻧﺪ .و اﯾﻦ ﻧﻮآوریﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪی ﺧﻮد ،اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ
ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ اﯾﺠﺎد ﻧﻮآوریﻫﺎی ﺟﻤﻌﯽ دﯾﮕﺮی ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر آوردن ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎی ﯾﮕﺎﻧﻪ ،از ﻫﻢآواﯾﯽ ِ دو ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺎرﯾﺦ،
ﯾﮑﯽ ﭼﻮن ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﺿﺮوری و دﯾﮕﺮی ﭼﻮن رواﯾﺖِ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ ِ ﺗﺴﻠﺴﻞ ِ

ﻋﻠﺖ و ﻣﻌﻠﻮل ،ﺧﺎرج ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ .ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻧﯿﺮوی ﻫﺘﮏ ﺣ ِﺮز و ﺗﺎﺑﻨﺪﮔﯽ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﻗﺪرت ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎی ﺑﺮآﻣﺪه از اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ در ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﻧﻤﺎﯾﺎن و ﻣﻤﮑﻦ
ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﺷﮑﺎل ﺧﺎﻃﺮات ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﮑﻞ ﭘﺮ ّاشِ ] [diffractionﺗﺎﺑﺶ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎ در
درﯾﺎﻓﺖﻫﺎ و روشﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ اﮔﺮ از ﺳﻮﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ،
ﺗﺎرﯾﺦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ِ ﺑﻬﻤﻦوار در زﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﺮد ﯾﺎ ﯾﮏ
ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ روﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﺪ و ﺑﺴﺖﻫﺎی واﻗﻌﯽ و
ﻧﻤﺎدﯾﻦ ِ ﺗﻌﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪهی ﯾﮏ اﻧﻘﯿﺎد را ﺑﺮ ﻣﻼ ﺳﺎزد و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﻫﻤﻪی اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﺎﻟﻘﻮهِ دﻧﯿﺎﻫﺎﯾﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽﻫﺎ از آن
ﻗﯿﺪوﺑﻨﺪﻫﺎ را ﻃﺮح رﯾﺰی ﻣﯽﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ در ]ﮐﺘﺎب[ شب
پرولترها ] ،[La Nuit des prolétairesﻣﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮدم ﭼﺸﻢاﻧﺪاز آن ﭼﻪ
ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮان »رﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮔﺮان« ﻧﺎم ﮔﺬارد را ﺗﺮﺳﯿﻢ ﮐﻨﻢ .و اﯾﻦ را از
ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ از ﭘﺮوﻟﺘﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادم .ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ در
ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ اﺷﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ زور و ﺳﻠﻄﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻮﯾﺪﻫﺎی
اوﺗﻮﭘﯿﮏ ﻗﺎدر ﺷﺪﻧﺪ در ﺟﺮﯾﺎن ﺗﻼﻗﯽﻫﺎ و ﺗﺠﺎﻧﺲﻫﺎی ﺧﻮد ،ﻫﻢ ﺷﮑﻞ
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدی اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﻫﻢ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺗﺼﻮﯾﺮی از
ﺗﺠﻤﻊ ﮐﺎرﮔﺮی رﻫﺎﯾﯽﯾﺎﻓﺘﻪ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﯾﮏ ﻧﺴﻞ اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ ﮔﺮوه ﺳﻨﯽ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم
ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی ِ ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی ﯾﮕﺎﻧﻪ ،ﻧﯿﻤﻪ واﻗﻌﯽ و ﻧﯿﻤﻪ آرﻣﺎﻧﯽ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﮔﺸﺎﯾﺸﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ و ﻣﻤﮑﻦ .ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎﯾﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﻫﯿﭻ ﺗﺴﻠﺴﻞ ﺳﺒﺒﯽ
از ﻋﻠﺖﻫﺎ و ﻣﻌﻠﻮلﻫﺎ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦﻫﺎ ﺑﺪﯾﻞﻫﺎﯾﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ،
ﺑﺎ ﭘﯿﮑﺮﺑﻨﺪی دﯾﮕﺮی ﺳﻮای آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺑﺮای زﻣﺎن ﺣﺎل در ﻧﻈﺮ دارﯾﻢ.
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر
ﻣﻦ ﻫﻢ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻃﺮح ﺑﺪﯾﻠﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دو ﺟﻨﺒﺶ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و
ﮔﺴﺴﺘﻪ ،ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎرﯾﺦ رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﯽ را ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
ﻫﻢزﻣﺎن از دو ﻣُﺪل درﯾﺎﺑﯿﻢ .اﯾﻦ ﺗﺎرﯾﺦ از ﯾﮑﺴﻮ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻫﺪفﻫﺎﯾﺶ،
ﺑﻪﻃﻮر ﮔﺴﺴﺖﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﻮهی
ﺗﻈﺎﻫﺮش ،ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭘﺲ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐ ُﻤﻮﻧُﺘﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ ِ در ﺣﺎل
ﺷﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ و ﺳﻮ ﺑﻪ ﺑﺮاﺑﺮی و ﻋﺪم ﺳﻠﻄﻪ دارد .ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ آزادی
را زﯾﺮ ﻧﺸﺎنِ ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﻢ ،ﺑﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎﯾﯽ ﻟﺤﻈﻪای و ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ
در ﺑﺘﻦ دورانﻫﺎﯾﯽ ﻃﻮﻻﻧﯽ ،ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﮐﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪه .اﯾﻦ ﺑﺮآﻣﺪﻫﺎی
ـﻮری روُم،
ـﺎﻧﯽ ،ﺟﻤﻬـ
ـﯽ ﯾﻮﻧـ
ـﺮاع دﻣﻮﮐﺮاﺳـ
ـﺪ از اﺧﺘـ
ـﻪای ﻋﺒﺎتاﻧـ
ﻟﺤﻈـ
ﺟﻤﻬﻮریﻫﺎی اﯾﺘﺎﻟﯿﺎﺋﯽ در ﺳﺪهﻫﺎی ﻣﯿﺎﻧﯽ و اﻧﻘﻼبﻫﺎی ﺑﺰرگِ ﻋﺼﺮ ﻣﺪرن.
ﺳﻦژوﺳﺖ اﯾﻦ ﻟﺤﻈﻪﻫﺎی ﺗﺄﺛﯿﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﺗﺎرﯾﺦ را ،ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻪ زﯾﺮ

ﻧﺎمﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ و ﻃﺮحﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ دوﺑﺎره از ﺳﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻓﻌﺎل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ،
ﺑﻪ ﻃﻮر ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻫﯽ »ﭘﯿﺎﻣﺒﺮیﻫﺎی آزادی« ﻣﯽﺧﻮاﻧَﺪ و ﻣﻮرد ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ .اﻣﺎ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﺷﻮرﯾﺪهِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﻢ رﺧﺪادﻫﺎی
ﺑﺰرگ و ﻫﻢ رﺧﺪادﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏﺗﺮ را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮد .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺎﯾﺪ
ﺗﻨﻮﻋﯽ ﺑﯿﺸﻤﺎر از ﮐ ُﻨﺶﻫﺎی ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ و ﺷﻮرﺷﯽ در دورانﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ
»آرام« و ﺗﺤﺖ ﻓﺮﻣﺎنرواﺋﯽ ﻧﻈﻢ دوﻟﺘﯽ را ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﯿﻢ ،ﭼﻮن
ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ آرﺷﯿﻮﻫﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ »اوﺿﺎع ﻧﺎ آرام«،
در زﯾــﺮ و ﻧﻬــﺎن اﻣــﺎ ﺑــﻪ ﺻــﻮرﺗﯽ ﭘﺎﯾــﺪار ،ﻫﻤــﻮاره در ﺣــﺎل
دﺳﯿﺴﻪﭼﯿﻨﯽ اﻧﺪ .از اﯾﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ژان ﻧﯿﮑﻮﻻ ] [Jean Nicolasدر
ﮐﺘﺎب زﯾﺒﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﺎم شورش فرانسوی در سالهای 1789 -1661ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ
» :در ﺑﯿﻦ ﺳﺎلﻫﺎی  1660و ﻣﻪ  ،1789ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﺑﺎ آﻫﻨﮕﯽ
ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮ در آراﻣﺶ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑ َﺮ َد ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻫﻢراه ﺑﺎ ﻟﺮزشﻫﺎﯾﯽ
ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ ﭘﯿﺎﭘﯽ«.
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎ واژهﻫﺎی »ﺟﻨﺒﺶ« و »رﻫﺎﯾﯽ« ،ﭼﻮن »ﺟﻨﺒﺶ
رﻫﺎﺋﯽ» ،ﮐﺎر آﺳﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺖ» .رﻫﺎﺋﯽ« ،ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،واژهی ﺑﺰرگ دﯾﮕﺮی اﺳﺖ
ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« را ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد ِ اﺑﻬﺎماﮔﯿﺰ ﭼﻨﺪﮐﺎرهای ][Polyvalence
ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﺮﺳﺶ اﯾﻦ اﺳﺖ :رﻫﺎﯾﯽ از ﭼﯽ؟ از ﮐﯽ؟ از ﺧﺪاﯾﺎن و
ﺟﺒﺎران ،ﺧﻮب ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ اﺳﺖ ،اﻣﺎ اﯾﻨﺎن از ﺑﺎزﮔﺸﺘﻦ ﺑﺎزﻧﻤﯽاﺳﺘﻨﺪ!
ﺧﺪاﯾﺎن ﻧﻤﺎﯾﻪﻫﺎﯾﯽ ]آواﺗﺎرﻫﺎﯾﯽ[ ] [Avatarsﻓﺮاوان دارﻧﺪ! ﭼﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ
و ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﺮ ﻣﺎ ﺳﺘﻢ روا ﻣﯽدارﻧﺪ و ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺖﭘﺮﺳﺘﯽ و
ﺧﺮاﻓﻪﭘﺮﺳﺘﯽ ﻣﯽراﻧﻨﺪ؟ رﻫﺎﯾﯽ از اﺳﺎرت؟ از اﺳﺘﺜﻤﺎر؟ از رﻧﺞ روﺣﯽ و
ﺟﺴﻤﯽ؟ ﻣﺎ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮد را اﺳﯿﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺗﻤﺎم و ﮐﻤﺎل ﮐﻨﯿﻢ،
ﻣﺎ از اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﻣﺎن رﻧﺞ ﻣﯽﮐﺸﯿﻢ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎ ﺑﺴﯿﺎر
ﮐﻢ ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻮر ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻤﻌﯿﺖ را اداره ﮐﺮد :ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ
ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ ،ﺑﺨﺶ ﮐﻼﻧﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ و ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮش از
ﻓﺰوﻧﯽ ﺗﻐﺬﯾﻪ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ .رﻫﺎﯾﯽ واژه اﯾﺴﺖ ﮐﻪ از ﺣﻘﻮق ﺑﺮدهداری و
ﺳﭙﺲ از ﺣﻘﻮق ﻗﺪرت واﻟﺪﯾﻦ ]ﺣﻖ اﺑﻮﯾﻦ[ ﺑﻪ ارث رﺳﯿﺪه اﺳﺖ .ﺷﺎﯾﺪ اﯾﻦ
ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻣﺎ اﻧﺴﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﯽ ارﺑﺎب و ﭘﺪر
ﻫﺴﺘﯿﻢ .ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺮ ﺳﺮ اﺧﺘﺮاع ﮐﺮدن ،اﯾﺠﺎد ﮐﺮدن… ﺑﺎﺷﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ،ﺷﻤﺎ ﺟﻨﺶ ﻣﻪ  1968را در ﮐﺠﺎ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﯿﺪ؟
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
ورای ﻧﻮع ﻣُﺪل اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﯾﮋهای ﻣﻨﺠﻤﺪ ﺑﺎﻗﯽ

ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد ،ورای ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺒﺎرزه ﺳﯿﺎﺳﯽ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﮐﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن
اﺳﺘﻘﻼل اﻟﺠﺰاﯾﺮ ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد ،ﻣﻪ  68ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻟﺤﻈﻪِ
ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﺑﺤﺮاﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮﻋﮑﺲ ﯾﺎ ﺑﻪ
ﺧﻮارﺷﻤﺮدن آن و ﯾﺎ ﺑﻪ اﻣﮑﺎنﻧﺎﭘﺬﯾﺮی »ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎی« ﺟﺪﯾﺪ ،ﻃﺮحﻫﺎی
ﺟﺪﯾﺪ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺮای آﯾﻨﺪه راه ﻣﯽﺑ ُﺮد .ﻣﻪ  68ﻓﻘﻂ
ﺧﻮاﺳﺘﻪی زﻣﺎن ﺣﺎل را اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ،ﻫﻢ ﻋﻠﯿﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ )ﭼﻮن ﺑﻪ ﻗﻮل
ر ُﻧﻪ ﺷﺎر ] [René Charو ﻫﺎﻧﺎ آرﻧﺖ ] [Hannah Arendtوﺻﯿﺖﻧﺎﻣﻪای در
ـﺪا
ـﻞ از ژاک درﯾـ
ـﻪ ﻧﻘـ
ـﻪ ﺑـ
ـﺪه )ﮐـ
ـﻪ آﯾﻨـ
ـﻢ ﻋﻠﯿـ
ـﺖ( و ﻫـ
ـﺎر ﻧﯿﺴـ
ﮐـ
] [Jacques Derridaﺑﺎﯾﺪ ﭼﻮن ﺣﺎل ِ آﯾﻨﺪه ،ﺣﺎل ﭘﺮﺗﺎبﺷﺪه ﺑﻪ آﯾﻨﺪه،
ﻓﮑﺮ ﺷﻮد( .ﺧﻮاﺳﺘﻪِ زﻣﺎن ﺣﺎل در ﻣﻪ  68ﭼﻪ ﭘﺮﺳﺶﻫﺎﯾﯽ داﺷﺖ؟ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ
ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ »اﯾﻨﺠﺎ و اﮐﻨﻮن« ﻣﺎ ﭼﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ؟ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﭼﻪ
ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭘﺪران ﻣﺎ ﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﯾﺎ ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺎ ﭼﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ
ﺷﺪ ؟ اﯾﻦ ﮐﻪ ﭼﯿﺴﺖ ﻣﻌﻨﺎی زﻧﺪﮔﯽ ،ﺑﯽ آن ﮐﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ از آﺳﻤﺎن ﯾﺎ از
آﯾﻨﺪه ﻧﺸﺎن ﺳﻠﺤﺸﻮری ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺣﺘﺎ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻣﻪ
 68ﻋﻠﯿﻪ »ﻣﻌﻨﺎ« ] [sensاﻋﻼم وﺟﻮد ﮐﺮد ،ﮐﻤﯽ ﺑﻪ روش ﻓﺮوﯾﺪ ][Freud
ﮐـﻪ ﺧﻮدﭘﺮﺳـﯽ درﺑـﺎرهی ﻣﻌﻨـﺎی زﻧـﺪﮔﯽ را ،از ﭘﯿـﺶ ،روان ﻧَﮋَ ﻧـﺪی
] [nevroseﻣﯽداﻧﺴﺖ .ﻣﻪ  68ﻋﻠﯿﻪ »ﻣﻌﻨﺎ« ﺑﻮد اﻣﺎ در دﻓﺎع از زﻧﺪﮔﯽ،
دﻓﺎع از وﺟﻮد ] [existenceو از ﻫﺴﺘﯽ ِ ﻣﺎ ﭼﻮن ﺗﻨﻬﺎ »ﻣﻌﻨﺎ« .ﺣﺎل،
ﭼﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ ﯾﺎ ﻧﺪاﻧﯿﻢ ،اﯾﻦ ﺧﻮاﺳﺘﻪ را »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺧﻮد ﻫﻤﺮاه
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺧﻮاﺳﺘﻪای ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﺎ ﺟﺴﺎرت از ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮﺳﻢ آﯾﺎ ﺗﻼﻗﯽ ﺑﺎ
آن ،ﮔﻬﮕﺎه در دﯾﮕﺮ دورانﻫﺎ ﯾﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ…(.
ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
رﺧﺪادﻫﺎی  68ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻌﻨﺎی واﺣﺪی ﻧﺪارﻧﺪ .ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻏﺎﻟﺐ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ،از دﯾﺪ ﻣﻦ ،ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از زﯾﺮ ﺳﺆال ﺑﺮدن ﺟﺒﺮﺑﺎوری ِ ﺗﺎرﯾﺨﯽ
] [déterminisme historiqueو اﻋﻼم آن ﭼﻪ ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ،اﮔﺮ واژه
را ﺟﺪی ﮔﯿﺮﯾﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻌﻨﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎ از ﯾﺎد ﺑﺮدهاﯾﻢ ﮐﻪ
ﻣﻪ  68ﻧﺎﺑﻬﻨﮕﺎﻣﯽ وﯾﮋهای را ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮد .ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ ،زﻣﯿﻨﻪی
ـﺎی
ـﺘﯽ در ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫـ
ـﺎرزهی ﺿﺪ -اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴـ
ـﻦ و ﻣﺒـ
ـﯽ ﭼﯿـ
اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕـ
ﻣﺒﺎرزاﺗﯽ ﺟﻮاﻧﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در اﯾﻼت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ،در
آﻟﻤﺎن و ﯾﺎ در ژاﭘﻦ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻣﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪی ﻓﺮاﻧﺴﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪی
 68ﺧﻮد را ﺑﺎ واژهﻫﺎی رﻓﺮﻣﯿﺴﻢِ ﭘﯿﺮوزﻣﻨﺪ ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪ :ادﻏﺎم ﻃﺒﻘﻪ
ﮐـﺎرﮔﺮ در ﺟـﺎﻣﻌﻪی ﻣﺼـﺮﻓﯽ ،ﻧﺴـﻞ ﻧـﻮﯾﻦ داﻧﺸﺠـﻮﯾﯽ ِ رﻫـﺎ ﯾـﺎﻓﺘﻪ از
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژیﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﭼﻬﺮهی ﺟﺪﯾﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،ﻧﻘﺶ ﮔﺮداﻧﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺪرﻧﯿﺴﺖ و ﻏﯿﺮه .اﯾﻦﻫﺎ ﻫﻤﻪ در ﻋﺮض ﭼﻨﺪ روز ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺮ ﻣﺎرﭘﯿﭽﯽ
ﺟﻨﺒﺸﯽ ﮐﻪ در آﻏﺎز ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺤﺪود ﺑﻮد ﺟﺎرو ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﮔﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﯾﮏ

ﺳﻨﺎرﯾﻮی اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽآورد ،اﯾﻦ را ﺧﺎرج از زﻣﺎنﺑﻨﺪی وﯾﮋهِ
ﺧﻮد و زﯾﺮ ﻧﺸﺎنِ ﺟﺪاﯾﯽ ﻣﯿﺎن آواﻧﮕﺎرد ﺣﻘﻮﻗﯽ )ﺣﺰب ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺰ( و
ﻧﯿﺮوی ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺑﺮآﻣﺪه از ﺧﻮد ِ رﺧﺪاد اﻧﺠﺎم ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﯿﺶ از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
اﻧﻘﻼب ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴــﺘﯽ ،رﺷــﺪ و ﺗﻮﺳــﻌﻪ ﺟﻨﺒــﺶ  68ﯾــﺎدآور ﻗﯿﺎمﻫــﺎی
ﺟﻤﻬﻮریﺧﻮاﻫﯽ ِ ﺳﺪهی ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت آنﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﻣﺸﺮوﻋﯿﺖزداﯾﯽ
ﮐﺎﻣﻞ از ﻗﺪرت دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،آﺷﮑﺎر ﻧﻤﻮدن
ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ و ﺑﯿﻬﻮدﮔﯽ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ از ﯾﮏﺳﻮ و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎی ﻧﻮآﻓﺮﯾﻨﯽ ِ
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﻋﺎدی از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ .ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  68اﻋﻼم ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ
اُﺗﻮرﯾﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ﻧﯿﺴﺖ و دﻧﯿﺎ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ
ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺪون ﻫﻤﻪی اﯾﻦﻫﺎ ﺳﺎﺧﺖ .اﯾﻦ آن ﭼﯿﺰی ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﻫﻢزﻣﺎن و
ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﮐﺸﻒ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻣﺎ اﻣﺮوزه ،آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮﻫﺎی ﺳﺎده
)ﭼﻮن ﺟﻨﺒﺶ ﮐﺎرﮔﺮی ﻣﻄﺎﻟﺒﺎﺗﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﺷﻮر رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ
ﺟﻮاﻧﺎن( آزﻣﻮن دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ رادﯾﮑﺎل ِ ﻣﻪ  68را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ.
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر
ﺑﺮای ﻧﺴﻞ ﻣﻦ ،ﻣﻪ  68ﻧﻘﺶ ﯾﮏ ﺑﺮونرﯾﺰی ] [catharsisرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
ﺳﺎلﻫﺎی ﺳﯿﺎه و ﺷﻮم ﺟﻨﮓ اﻟﺠﺰاﯾﺮ اﯾﻔﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﯿﺪ
ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﺎ ﺗﻮاﻧﺴﺘﯿﻢ از ﻣﺴﺄﻟﻪِ ﺷﮑﻨﺠﻪ ]ﮐﻪ در ﺟﻨﮓ اﺳﺘﻌﻤﺎری
ﺗﻮﺳﻂ ارﺗﺶ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در اﻟﺠﺰﯾﺮه اِﻋﻤﺎل ﺷﺪ[ و ﺑﻪ ﻗﻮل وﯾﺪال ﻧﺎﮐﻪ
] [Vidal-Naquetاﯾﻦ »ﺳﺮﻃﺎن دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﮐﻤﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ .ﻣﻪ  68ﯾﮏ
ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮد ،ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ از ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺤﺪ و ﻣﺸﺘﺮک ،از
آزﻣﻮن ﻧﻮﯾﻦ »ﺑﯽﻧﻈﻤﯽ ِ دوﺳﺘﺎﻧﻪ« ،از ﻫﻤﮕﺎﻧﯽﺷﺪن اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮم ،از
ﺷﻨﯿﺪن اﻓﺸﺎﮔﺮی ﻋﻠﯿﻪ »ﻓﺮوﻣﺎﯾﮕﺎن اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯽ« در ﻣﻼء ﻋﺎم .ﻣﻪ 68
اﻋﺘﺼﺎب ﮐﺎرﮔﺮی ﺑﺎﺷﮑﻮﻫﯽ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻪی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ
داﺷﺘﻨﺪ ﯾﺎدآوری ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﻣﺮدم در زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑﻪ ﺳﺮ
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ ،ﻣﺴﺄﻟﻪی ﻣﺤﻮ آن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮار دارد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان
از آن ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﻪ  68ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﻐﺮﻧﺞ و ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮد.
در ﺣﻘﯿﻘﺖ در اﯾﻦ ﺟﻨﺒﺶ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﭼﻨﺪ ﺟﺮﯾﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ :از
ـﺎی
ـﻠﻄﻪی ﺳﺎزﻣﺎنﻫـ
ـﻢ ،ﺳـ
ـﺎ ﻧﺌﻮ اﺳﺘﺎﻟﯿﻨﯿﺴـ
ـﻢ و ﺣﺘـ
ـﻮ ﻧﺌﻮ ﺑﻠﺸﻮﯾﺴـ
ﯾﮏﺳـ
ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﯿﺶ رﻫﺒﺮ ﮐﻞ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮدﻧﺪ و
از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ و ﻫﻢزﻣﺎن وﺟﻮد ﯾﮏ ﺟﺮﯾﺎن ﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﺿﺪ -ﺑﻮروﮐﺮاﺗﯿﮏ ﮐﻪ
ﺑﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ رادﯾﮑﺎل و آن ﭼﻪ ﮐﻪ در آن زﻣﺎن »ﺧﻮدﮔﺮداﻧﯽ« ﻧﺎم
داﺷﺖ در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد .دو ﺳﻨﺖ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻫﻢزﯾﺴﺘﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ :ﺳﻨﺖ ژاﮐﻮﺑ َﻦ
] [Jacobinﯾﺎ دﻗﯿﻖﺗﺮ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ژاﮐﻮﺑ َﻦ -ﻟﻨﯿﻨﯿﺴﺖ و ﺳﻨﺖ ﮐﻤﻮﻧﺎﻟﯿﺴﺖ
]ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ از ﮐﻤﻮن[ .اﯾﻦ دو ،در ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  ،68در ﮐﻨﺎر ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی
ـﻦ
ـﺪ .در اﯾـ
ـﻮر داﺷﺘﻨـ
ـﺘﯽ و جنبش  22مارس ﺣﻀـ
ـﺘﯽ ،ﻣﺎﺋﻮﺋﯿﺴـ
ﺗﺮﺗﺴﮑﯿﺴـ

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز ،ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ ﺗﺎ ﮐﺠﺎ ﮐﻤﯿﺘﻪﻫﺎی ﻋﻤﻞ ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﯿﺎس ﺑﺎ
اﻧﺠﻤﻦﻫﺎی اﻧﻘﻼب  ،1848ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﻧﻘﺪی رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ از ﺷﮑﻞ ﺣﺰﺑﯽ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﯾﮑﯽ از درسﻫﺎی ﻣﻪ  ،68ﮐﻪ زود از ﯾﺎد ﻣﯽرود ،ﺗﺄﮐﯿﺪ اﯾﻦ
ﺟﻨﺒﺶ ﺑﺮ ﺿﺮورت ﻧﻘﺪی ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮ اﺣﺰاب ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺎ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن ﺑﺮ رد
ﭘـﺎی ﺳـﯿﻤﻮن وﯾﻞ ] [Simone Weilاﺳـﺖ ،زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ او در ﻣﺠﻠـﻪ نقد
اجتماعیِ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ آﻧﺪره ﺑﺮوﺗﻮن ] [André Bretonﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﯽﻧﻮﺷﺖ و
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻮﺷﺘﺎری زﯾﺮ ﻋﻨﻮان طرد احزاب سیاسی ﺑﻪ رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺮﯾﺮ
درآورد .درس دﯾﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭘﺎرﻟﻤﺎﻧﯽ دﺷﻤﻦ ﺧﻄﺮﻧﺎک
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﺖ و دﻟﯿﻞ آن ﻧﯿﺰ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺲ
از اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻠﯽ ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ژوﺋﻦ  ،1968ﺳﯿﻼب دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ
ﺑﯽدرﻧﮓ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮدد و ﺟﻨﺒﺶ ﻣﻪ  68ﺧﺎﺗﻤﻪ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﻧﺰد ﺷﻤﺎ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ،ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،ﻣﯿﺎن ﺷﻤﺎ
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﯽ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ،ﺣﺘﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ در
ک از ﺳﯿﺎﺳﺖ .اﻣﺮوزه ،در ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ از دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﯿﺪ
در ﮐﺠﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﯿﺪ آزﻣﻮﻧﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و ﯾﺎ اﻋﻼم ﻣﻮﺿﻌﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و
اﺛﺒﺎﺗﯽ ﻧﺸﺎن دﻫﯿﺪ؟
ﻣﯿﮕﻮﺋﻞ اﺑِﻨﺴﻮر
ﻫﺮ ﺟﺎ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﯿﺎﺳﯽ اراده ﮐﻨﻨﺪ و »اﻣﻮر ﺧﻮد را ﺧﻮد
در دﺳﺖ ﮔﯿﺮﻧﺪ« و ﺧﻮد ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﯽﻫﺎ ﻣﺒﺎرزه ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎ آزﻣﻮﻧﯽ
دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ﺳﺮ و ﮐﺎر دارﯾﻢ ،ﺗﺎ آن ﺟﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺒﺎرزات از زﯾﺮ ﺳﻠﻄﻪی
رﻫﺒﺮیﻫﺎی ﺑﻮرﮐﺮاﺗﯿﮏ رﻫﺎ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﯽﺗﻮان اﺷﺎره ﮐﺮد ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ
ﻣﻬﺎﺟﺮان ﺑﯽ -ﺑﺮﮔﻪ ]اﻗﺎﻣﺖ[ ،ﺑﻪ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﺧﻮدﺟﻮش و ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻧﺠﻤﻨﯽ ﺑﻪ
ﻣﻬﺎﺟﺮان از ﺟﻤﻠﻪ در ﮐﺎﻟﻪ ]ﺷﻬﺮی در ﺷﻤﺎل ﻓﺮاﻧﺴﻪ در ﺳﺎﺣﻞ ﻣﺎﻧﺶ و ﻫﻢ
ﻣﺮز درﯾﺎﯾﯽ ﺑﺎ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن[ ،ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﺑﺮای ﻣﺴﮑﻦ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﻪ آﻏﺎز
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽﻫﺎی ﻣﺪﻧﯽ .اﯾﻦ آزﻣﻮن دو وﻇﯿﻔﻪ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ـﻮُور ] ،[Louis Janoverاﻓﺸـ
ـﺎی ﻟﻮﺋﯽ ژاﻧـ
ـﻮن ﮐﺎرﻫـ
ـﯽ ،ﻫﻢﭼـ
ﯾﮑـ
ـﺎﮔﺮی ِ
ـﻪ
ـﻢ ،ﻋﻠﯿـ
ـﺎزﮔﺸﺖ ﻧﺌﻮﺑﻠﺸﻮﯾﺴـ
ـﻪ ﺑـ
ـﻮﺟﻪ ﺑـ
ـﺎ ﺗـ
ـﮋه ﺑـ
ـﺪاﻧﻪ ،ﺑﻪوﯾـ
ﻫﻮشﻣﻨـ
ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻇﺎﻫﺮ دروﻏﯿﻦ ِ اﻋﺘﺮاﺿﯽ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ،ﻓﺮای ﺗﻀﺎد ﺳﺎده
ﻣﯿــﺎن ﺗﻮﺗﺎﻟﯿﺘﺎرﯾﺴﻢ/دﻣﻮﮐﺮاﺳــﯽ ،ﺗﺤﻠﯿــﻞ اﻧﺘﻘــﺎدی از اﺳــﺘﺤﺎﻟﻪی
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و اﻧﺤﺮاف آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اوﻟﯿﮕﺎرﺷﯽﻫﺎی ﺧﻮدﮐﺎﻣﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در ﺳﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺎر ﮐﻨﯿﻢ  :ﯾﮑﻢ ،ﻧﻘﺪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ِ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ،دوم ،ﻧﻘﺪ دوﻟﺖ ﻗﺎﻧﻮنﻣﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﻮﺷﺶ ﭘﺎیﺑﻨﺪی ﺑﻪ ﻣﻘﺮرات
]ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﺴﻢ[ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ادﻏﺎم ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻫﺎ ﺣﺘﺎ ﺷﮑﻨﺠﻪ اﺳﺖ و ﺳﻮم ،ﻧﻘﺪ
ﻣﺴﺘﻌﻤﺮه ﮐﺮدنِ زﻧﺪﮔﯽ روزاﻧﻪ .دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﺼﻠﺖ ﺧﻮد را در ﮔﺴﺴﺖ
از ﺳﻠﻄﻪ ﺑﺎزﯾﺎﺑﺪ.

ژاک راﻧﺴﯿِﺮ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻦ اﻣﺮوز ﻋﻮاﻣﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ را ﻣﯽﺗﻮان در دو ﺷﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﯿﺰ
داد .از ﯾﮏﺳﻮ ،در ﺷﮑﻞ اﻣﺘﻨﺎع از ﺟﺪا ﮐﺮدن اﻧﺴﺎنﻫﺎی اﯾﻦ ﺟﺎ از
اﻧﺴﺎنﻫﺎی ﺟﺎی دﯾﮕﺮ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﺷﮑﻞ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﯾﺮاﻧﻪ
و ﻫﻤﻪی ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﺳﺮﮐﻮﺑﯽ ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ ﻣﺮدﻣﺎﻧﯽ درﺟﻪ دو ﻣﯽﺳﺎزﻧﺪ .از
ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،در ﺷﮑﻞ ﺗﻼشﻫﺎی ﻓﺮاوان ﺟﻬﺖ زﻧﺪه ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ اﻧﺠﻤﻦﻫﺎ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ،ﻓﻮرومﻫﺎی ﺑﺤﺚ ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ ،ﺧﺎرج از
ﻣُﺪلﻫﺎی ﺳﻠﺴﻠﻪﻣﺮاﺗﺒﯽ و ﮐﺎﻻﺋﯽ .اﯾﻦ دو ﺷﮑﻞ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل
رﯾﺴﮏﻫﺎ و ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎی ﺧﻮد را دارﻧﺪ .از ﯾﮏ ﺳﻮ ،رﯾﺴﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ
»ﺳﻬﻢِ ﺑﯽﺳﻬﻤﺎن« ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﻃﺮدﺷﺪﮔﯽ ] [exclusionﺷﻮد،
ﺧﻄﺮی ﮐﻪ ﻣﺒﺎرزه را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از »دﯾﮕﺮی« ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖﻫﺎﯾﺶ
در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از »ﻫﺮ ﮐﺲ« ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎﯾﺶ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ،رﯾﺴﮏ دوﻣﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درک ﻣﻌﻨﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻠﯽ ِ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ و
درک ﮐﻠﯽ ِ اﺳﺘﻮاری و ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ِ ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪی ﺣﮑﻮﻣﺖﻫﺎی اﻟﯿﮕﺎرﺷﯿﮏ را از
دﺳﺖ ﺑﺪﻫﯿﻢ .از اﯾﻦ رو ،ﻣﻦ اﻣﺮوز اﻋﺘﻘﺎد دارم ﮐﻪ ،ﭼﻮن ﯾﮏ ﺿﺮورت،
رادﯾﮑﺎﻟﯿﺘﻪی دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ ِ ﻗﺪرت ﻫﺮ ﮐﺲ ،ﻫﻢ در ﺑﯿﺎن ﻧﻈﺮی و در ﻫﻢ در
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ،دوﺑﺎره ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﻮد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﻣﻦ ﺑﺎز ﻫﻢ
ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻨﺖ ﻧﻘﺪ را دوﺑﺎره ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﯿﻢ و ﻫﺮ
آن ﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﮑﻞﻫﺎی اﻓﺸﺎﮔﺮی ِ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻪ واﻗﻊ از ﺧﻮد
ﻣﻨﻄﻖ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﺎﮐﻢ وام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺮﯾﻢ.
ژان -ﻟﻮک ﻧﺎﻧﺴﯽ
اﯾﻦ ﺗﻤﺎﯾﺰی ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ دﻣﻮﮐﺮاﺗﯿﮏ و »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﭼﻮن
ﻧﺎم ﯾﺎ ﺑﮕﻮﺋﯿﻢ ﭼﻮن آﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ را ﺑﺘﻮان »در آن ﮔﻨﺠﺎﻧﺪ« وﺟﻮد
ـﺰرگ در
ـﯽ ﺑـ
ـﺎﯾﺶ ﭼﺮﺧﺸـ
ـﺮای ﮔﺸـ
ـﺮدم ارزش آن را ﺑـ
ـﻌﯽ ﮐـ
ـﻦ ﺳـ
دارد ،ﻣـ
اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮔﺮ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ در ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮏ ﺑﺎﻻ ﺑ َﺮ َم .ﭘﻬﻨﻪی ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﮐﻪ از راه آن ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﺬرد ،اﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ
ﺗﺤﻘﻖ رﺳﺪ ،اﻣﮑﺎن دﺳﺖرﺳﯽ ﺑﻪ ﭘﻬﻨﻪﻫﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در آنﻫﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ـﻦ
ـﻮد دارد .از اﯾـ
ـﺖ ،وﺟـ
ـﻦ ﮔﻔـ
ـﻮان ﭼﻨﯿـ
ـﺮ ﺑﻪﺗـ
ـﺎل ،اﮔـ
ـﺎن ﺣـ
در زﻣـ
دﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﻫﻨﺮ ،ﻋﺸﻖ ،اﻧﺪﯾﺸﻪ و ﺣﺘﺎ داﻧﺶ در اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﺎب ﮐﻪ ﺑﻪ
اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻫﻤﻪ در ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ ﻧﻪ ﺷﺎﯾﺪ دراز و ﯾﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از
ﻣﺪت زﻣﺎنِ اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽﻫﺎ و ﻏﯿﺮه .ﺗﻤﺎم »ﻣﻌﻨﺎ« ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ:
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺲﭘﺬﯾﺮ ،ﺷﻮر ،ﺣﺴ ّﺎﻧﯿّﺖ ،اﺣﺴﺎس ،ﺣﺲﭘﺬﯾﺮی ،ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ »اﯾﺪه«
ﯾﺎ ﯾﮏ واژه ،ﻣﻌﻨﺎی ﯾﮏ دﯾﺪار ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽرﺳﻨﺪ .ﯾﮏ ﺳﺮود ،ﯾﮏ
اﺷﺎره ،ﯾﮏ دَم و ﺷﺎﯾﺪ ﯾﮏ اﺛﺮ… اﯾﻦ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ در
ﭘﺎﯾﺎنﭘﺬﯾﺮی ِ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺣﺘﺎ در ﭘﺮداﺧﺖ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽرﺳﻨﺪ

اﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﺎ زور و ﺟﺒﺮ .اﯾﻦ ﻫﺎ را ﻣﺎ از ﻧﻈﺮ دور ﻣﯽدارﯾﻢ و در
ﻧﺘﯿﺠﻪ آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ِ ﻣﺎ ﻧﯿﺰ از ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺖ ،زﯾﺮا در ﮐﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ
ﻧﺸﺴﺘﻪ اﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮕﻪ ﻧﻬﺎﺋﯽ رﻫﻨﻤﻮن ﺳﺎزد .در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ،
ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ درک ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﯾﻦ ذراتِ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻧﺎﻣﺤﺴﻮس
از ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﯿﺎن »ﻣﺎ« آﻣﺪ و ﺷﺪی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
اﮔﺮ ﻣﺎ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ دو ﺷﯿﻮهی ﻣﺮزﺑﻨﺪی و درﻫﻢآﻣﯿﺨﺘﮕﯽ را ﺑﻪ درﺳﺘﯽ
اﻧﺠﺎم دﻫﯿﻢ )ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺮاﻗﺐ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ
ﺑﺎﺷﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭼﯿﺰ ِ دﯾﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻧﯿﺴﺖ و در اﯾﻦ ﺟﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ
ﺑﺎز ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎ دﻗﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺮد( ،آن ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﻮﯾﻢ ﺑﻪ
ﺳﻮی آن ﭼﻪ ﮐﻪ »دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﻌﻨﺎ دارد ،ﻣﻌﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﭼﯿﺰی
ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﺗﺤﻮل ﮐﺎﻣﻞ »ﺗﻤﺪن« ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﯿﺶروی ﮐﻨﯿﻢ .اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﯿﺰ
ﺑﺪون دﺳﺖ زدن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﻓﻨﯽ – ﻋﻠﻤﯽ ﭘﯿﺶ
ﻧﺨﻮاﻫﺪ رﻓﺖ.
ﺣﺎل ﻣﻘﻮﻟﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﭼﻮن آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ و ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﯿﺪان ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺎﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ِ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ﭘﯿﺪا ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭼﻮن اﻣﻮری
آﺷﮑﺎر ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .از آن ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻫﺮ
ﮐﺪام ،آزادی ِ ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻣﺤﺪودهی آزادی ِ دﯾﮕﺮان ،ﺑﺮاﺑﺮی ،ﺑﺮادری ﯾﺎ
ـﺎ را
ـﺎم اﯾﻦﻫـ
ـﻪ… ﺗﻤـ
ـﺮای ﻫﻤـ
ـﺪاﻟﺖ ﺑـ
ـﺮاﻧﺠﺎم ﻋـ
ـﻪ و ﺳـ
ـﺘﮕﯽ ِ ﻫﻤـ
ﻫﻤﺒﺴـ
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﺑﺎ اﻋﺘﺒﺎر »رﻫﺎﯾﯽﺧﻮاﻫﺎﻧﻪ«اش ﻣﯽﭘﻮﺷﺎﻧﺪ .ﮔﻮﺋﯽ از ﭘﯿﺶ
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ »ﻫﺮ ﮐﺲ« و »ﻫﻤﻪ« ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ ،ﮐﻪ ﯾﮏ »ﻓﺮد« ﯾﺎ ﯾﮏ »ﺷﺨﺺ«…
ﮐﺠﺎ آﻏﺎز و ﮐﺠﺎ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺎ در اﯾﻦ ﺟﺎ ،ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ از
ﻧﺰدﯾﮏ ،ﯾﮏ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺴﺘﯽﺷﻨﺎﺳﯽ ِ ﻓﺮدی ِ ﻣﻨﻔﮏ از ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ و ﺗﻘﺴﯿﻢﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
در اﯾﻦ ﺟﺪاﯾﺶ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪاﯾﻢ و ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ از آن ﭘﺮﺳﺸﯽ را ﺿﺮوری
ﮐﺮدﯾﻢ :ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻓﺮدﯾﺖﻫﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺷﻮﻧﺪ؟
اﻣﺎ ﻣﺎ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدﯾﻢ ﮐﻪ »ﻓﺮد« ﭘﯿﺶ اﻧﮕﺎری آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮ و ﻧﺎ ﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻧﻔﻬﻤﯿﺪﯾﻢ زﯾﺮا اﯾﻦ »ﻓﺮد« در زﻣﺎﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺪن دﺳﺖ ﺑﻪ
ﮔﺰﯾﻨﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ زد .ﺗﻤﺪﻧﯽ ﮐﻪ ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﯾﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﯽداد
)ﺳﻠﺴــﻠﻪﻣﺮاﺗﺐ ،ﻓﺮﻣــﺎنﺑﺮی ،ﺷﮑﻞﻫــﺎی ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن ﮐ ُﻤــﻮﻧُﺘﻪ( ﺑﻠﮑــﻪ
ﻧﺎ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب ارزﺷﯽ ارﺟﺎعﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽزد .ارزﺷﯽ ﮐﻪ از ﭘﯿﺶ
دادهﺷﺪه ﻧﺒﻮد اﻣﺎ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﻮد و ﺳﻨﺠﺶﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎﺷﺪ :ارزش ﺛﺮوت
و ﻧﻮآوری )ﺳﺮﻋﺖ ،ﻧﯿﺮو ،دﻗﺖ( ﭼﻮن دو ﭼﯿﺰ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ در ﺑﯽﺧﺒﺮی از ﻫﻢ،
ﭼﻮن ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺤﺪود در ﺧﻮد -ﺗﻮﺳﻌﮕﯽ و ﺗﻮﻟﯿﺪ .اﯾﻦ را ﺑﻌﺪﻫﺎ
»ﮐﺎﭘﯿﺘﺎﻟﯿﺴﻢ« و »ﺗﮑﻨﯿﮏ« ﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ.
ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن آزادی ،ﺑﺮاﺑﺮی و ﻏﯿﺮه ،از اﺑﺘﺪا و ﺑﯽﺗﺮدﯾﺪ ،ﺧﺼﻠﺖﻫﺎی

ﺳﻮژهی ﻣﻮﻟﺪ ارزش ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺳﻮژهای ﮐﻪ ﺧﻮد ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ارزش ﺷﺪه اﺳﺖ.
»ﻓﺮد ِ« ﻣﺠﺮد ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺗﺼﻮﯾﺮی در اﺻﻞ ﺑﺴﯿﺎر آﺷﻔﺘﻪ از ﻋﺎﻣﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪی) :دوﺑﺎره(ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری ِ ﺑﯽﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﻢ در ﺛﺮوت و ﻫﻢ در
ﮐـﺎرداﻧﯽ .ﭘـﻮل ،ﺗﺮاﻧﺰﯾﺴـﺘﻮرﻫﺎ ،ﻣـﻮاد ﭘﻼﺳـﺘﯿﮑﯽ ﯾـﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﻫﺎدیﻫـﺎ
]رﺳﺎﻧﺎ[ ،ﺳﺮﻋﺖﻫﺎ و ﻧﯿﺮوﻫﺎ ﻫﻤﻪ آزاد و ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮاﺑﺮ و ﻫﻢﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .و
اﻣﺎ ﻋﺪاﻟﺖ ﺑﻪواﻗﻊ ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺧﻮد ِ اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ… در ﺑﯿﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮ،
»دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ« ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ اﻧﺘﺨﺎب ژرف ﺗﻤﺪن ﺑﺎزﻣﯽﮔﺮداﻧﺪ :آﯾﺎ
ﻣﺎ ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ارزشِ ﺗﻌﻮﯾﺾﭘﺬﯾﺮ و ﺧﻮد -ﺗﻮﺳﻌﮕﯽ ِ ﭘﻮل،
دﻗﺖ ،ﺳﺮﻋﺖ ﯾﺎ ﻓﺮد ﻣﺠﺮد… ﭼﯿﺰی دﯾﮕﺮ وارد ﻣﯿﺪان ﮐﻨﯿﻢ ؟
———————————————
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎ
 :1دوﻟﺖ ،در ﻫﺮ ﺟﺎی اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ،ﻣﻌﺎدل ) Étatﻓﺮاﻧﺴﻮی(State ،
)اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ( و ) Staatآﻟﻤﺎﻧﯽ( اﺳﺖ .ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻮای اﺟﺮاﯾﯽ ،ﻗﻀﺎﯾﯽ و
ﻗﺎﻧﻮنﮔﺬاری ،ﺑﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﺘﺒﺎه ﻧﺸﻮد ﮐﻪ ﻣﻌﺎدل ﺧﺎرﺟﯽ آن ﻧﺰد ﻣﺎ
 Gouvernementاﺳﺖ.
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ــﯽ ﻣﺘﺸﮑـ
ــﯿﻮﻧﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـ
ﮐﻤﺴـ
ــﺮال Trilatérale:
 :2ﺗﺮﯾﻼﺗـ
ﮐــﺎرﭘﺮدازان ،ﺳﯿﺎﺳــﯿﻮن ،ﺗﺼــﻤﯿﻢﮔﯿﺮﻧﺪﮔﺎن و “روﺷﻨﻔﮑــﺮان” ﺟﻬــﺎن
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،از اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،آﻣﺮﯾﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ و آﺳﯿﺎی ﺷﺮﻗﯽ ﺑﺮای
ﻫﻢﻓﮑﺮی .در ﺳﺎل  1973ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

