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  .ھاست سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب معنای واژه ی مبارزه

  دیباچه

در  دموکراسی، گذار به اند کردهآغاز  چپ تشکل بزرگ گیری  شکل برای کنشگران ھا و سازمان زجمعی اکه  روندیدر 
جمھوری که  سترو آناز اھمیت این . است اساسی ویژه و اھمیتی دارای ،مورد بحث مختلف مسائل میان از ،ایران

 حقبه  در کشور ما کسب آنبرای مبارزه و در نتیجه  دارد با دموکراسی ساختاریضدیتی  ،چون نظامی دینی ،اسالمی
به  خوان خودافردر  نامبرده روند نیست که موردبی  .شده است اپوزیسیونی جنبش وظایف اصلیتبدیل به یکی از 

 از دموکراسی موجود، ن، در گسست از سوسیالیسم واقعشکه سوسیالیسم مورد نظر دارد میاعالم  راستی
    .)١( است ناپذیر تفکیک

 توان نمیامروزه که  ای گونهبه  .اند به دست دادهمتضاد گاه ھا و دریافت ھای مختلف و  تعریف ھمواره وقمقوله فاز اما 

از که  این است پرسش .گذشت ،تأمل حداقل یاو  بدون پاسخ ،است مطرح پیشکه بیش از  اصلی پرسشیک کنار  از
  .و نداردوجود نداشته گاه  ھیچدموکراسی » یک« که زیرا ؟است ما مورد نظر کراسیودم کدامین، انواع گوناگونمیان 

قرار  فوق پرسشدر راستای ، خوانید  برگردان فارسی آن را در زیر میانجام گرفته و  )٢(ژاک رانسیر با گویی که و گفت

 و این متفکر ھای ای با نظریه به گونه، نامند می خواه رھاییدیگر، غیر سنتی و  چپِ  امروزه خود را که سیاریب .دارد
در  ١٩۶٠دھه  از اند شدهترجمه  ھای مختلف که به زبان کارھای فکری او سیر .آشنا ھستند فرانسوی پرداز نظریه

 یجنبش ماه م درسپس  .کاپیتال خواندن نگارش برایبا آلتوسر  فکری و ھم کاری  ھم درابتدا . شود فرانسه آغاز می
بر  سیاسی ای اندیشه پرداختن بهتا امروز با  در پی آنو  از آلتوسر نظری گسستِ با  ١٩٧٠، مائوئیسم و در دھه ۶٨

 درس :یادآوری کنیمرا ) ٣(ی سیاستِ رھایی او در زمینه کارھایترین  مھماز بخشی . رابری و رھایشب فرضیهمبنای دو 
 روش و دموکراسی نفرت از، سیاست ھای حاشیه در، ناسازگاری، داند که نمی آموزگاری، پرولتارھا شب، آلتوسر
   ).۴(برابری

به دست  از آن تعریفی یا شعاری ،فرمولی بتوانکه به سختی  است دیسکوریرانسیری، در سبک خاص  بینشویژگی 

نیز را خواه  چپ رھایی اصلی گیزھاینا مسالهکه  او ی اندیشه کانونی محورسه به  ،در چند کلمه ،با این ھمه اما .داد
و  با فرضیه رھایش مناسبتو در  با ھم تنگاتنگپیوندی در  ھا نی آ ھر سه. کنیم اشاره می دھند تشکیل می

  .دارندقرار کمونیسم 

فراھم را  جوامع امروزیھای اقتدار و سلطه در  که پایه است )حکومت( قدرت  و )علم( دانش بیندیالکتیک ، یکی
به فوکو و  جانبه یکبه طور قدرت را  –دانش مبتنی بر دیالکتیک آکادمیک کشف سلطه و افکار عمومی .سازد می

در مفھوم سازی این رابطه با نقد اما به واقع کسی که مقدم از ھمه  .دھند نسبت می زمینهاو در این  با ارزش کارھای
 ی آورنده روشنفکر آگاھی از سوی» انتقال« نقد بینش کسی که اول بار به، کند تالش می آلتوسر سیسمتئوری

 لنینیمارکسیسم مبتذل و  منظر از کمونیست یا پیشقراول ف حزبتعریھمانا  که - کارگر  هعلمی به درون طبق شناخت
بر  آن واقعن موجود و سلطهتحزب اقتدارگرایی ھای  ریشه به افشای کسی کهسرانجام  و ورزد مبادرت می - است

جنبش  .داند که نمی آموزگاری و درس آلتوسر در است رانسیرژاک  ...پردازد می ویژه کارگری مبارزات اجتماعی به

 و علم اجتماعی، چون حزب کمونیست مدعی صاحبھای  توریتهواعلیه  آن ھای رادیکال بخشو شورش  ۶٨ مه
 ھای شکلکشف  برایتالش  توان می شکل گیری آن چه که نزد رانسیر به در فرانسه، سندیکاھای بوروکراتیک کارگری

او به  در حقیقت در نگاه جدید .رساند کمک می ،علم نامید رازدارانآگاھی به غیر از  انتقال از سوی  کسبدیگری از 

کادر سیاسی،  ،انقالبی، برین چون روشنفکر مرکزی توسط» انتقال«ی  ، ایدهقدرت یا حکومت و دانش میان مناسبات
باید  راستیاگر به که  این. اما بغرنج اصلی ھم چنان باقی می ماند ،شودمی  نقد و نفی پیشرو یا حزب کارشناس



 کسب ھر حالبه  زیرا که ؟چه می نشیند »انتقال«این  جای ، بهگذاشترا کنار  قدرت -دانش  ایگر سلطه اوتوریته

رانسیر در این  .اجتناب ناپذیر است نیازی حاکمگسست از نظم  برایو جامعه  موجودنسبت به وضع  آگاھی شناخت و 
و  ھا ھا، آزمون مبارزهدادھا،  رخ به آگاھی جدید در فرایند ندانستن نروند تبدیل شد درگوید که این مھم تنھا  جا می
، ھم راه با شرکت کوشی با ھم در ھمبه طور مستقیم و  ،ھای اجتماعی توسط خود کنشگران اجتماعی فعالیت

در  دموکراسی و برابریپذیری  فعلیتدر بستر  نمایاناین ھمه به طور  و ھا آن از میان خود» که نمی دانند آموزگارانی«
   .شود میمیسر  جریان پراتیک

نه  .آینده برای سیاسی ی برنامهنه چون  برابری اما .است برابری امر ،رانسیر در تفکر سیاسیمرکزی  مقوله ندومی
 مکانِ در خود را  که )کلکتیو( و جمعی کنونیاقدامی  چون بلکه .یژاستران یا ھدفنه چون  .یا دولتی حزبی پروگرامچون 

خود و مناسبات نوین با این دانش را به وجود  ی در نتیجه دانش ویژهسازد و  می ، آشکاردارد  اعالم می رخداد و مبارزه

است  آنترسیم کننده . گیرد شکل می ی واقعی و حاضرھای ھا و عمل اقدامبه صورت جمع  نزد رانسیر برابری .آورد می
ماجرای فلسفه فرانسوی از تحت عنوان  ای رسالهو، در بدی الن. برابری تنھا در برابری واقعی وجود دارد واقعیتِ که 

 نکته چند .دھد توضیح میبا تفصیل را  نزد اوبرابری جایگاه مفھوم رانسیر،  فلسفه وصفدر ، تا کنون ١٩۶٠ھای  سال

. نیست پروگراماتیکھمواره اعالم می شود و ھیچ گاه   نزد رانسیر برابری« .آوریم در این جا می اصلی این تفسیر او را
و مطرح  ابداعرا اول بار  ای ایده چنینمعاصر  مفھوم سازی پھنهست که در این سھم بزرگ رانسیر است و تنھا او 

بسیار عمده ای  دگرگونی به معنای این نکته. نمی شود ریزی که برابری اعالم می شود و برنامهایده  این :کند می
با  نوینی ا روال که با اعالمش رابطه به ایناو شرطی است  نشدر بیبرابری . رانسیر است تنھا بانی اش است که

بندی ھای رسمی امکانش را به وجود  تقسیم که  امکان دانش در آن جایی به وجود می آید .دانش ایجاد می شود
م برابری برای رانسیر، اعال. داند نمیمی تواند اعالم کند که  آموزگار در این نظریه، به ھمین خاطر است که. آورندنمی 

نابرابری  رژیمبرابری البته در شرایط وجود . به جای گذاردپاک نشدنی رخدادی که می رود ردپایی اما  .رخداد است خودِ 
 ریزی برای یک برنامه این. رسیده است ]رژیم نابرابری[اعالم می کند که زمان الغای این رزیم برابری  .اعالم می شود

که  تمرین  بینیم پس در این جا می. است واقع شدهاست که این الغا  آنبلکه اعالم  تنیس آیندهدر  ]نابرابری[ یالغا
آن . مندی و نه غایت نتایج است و در رتبه فعلیت .غایتی ھدفی یا پیگیری نهو  آمدھاست پی رتبهدر برابری ھمیشه 

 چنیندر بنابراین . برابری است آمدھای اعالم بلکه پی غایت چونسازماندھی کرد، نه وسایل برابری  بایدکه  را چه
و  در زمان کلکتیوجمع یا  وجودی رژیم ،برابری که ، زیراشود تبدیل نمیبه ایده و  ، برابری ھیچ گاه ایده نیستیبرداشت

            ]تاکید در فراز از بدیو است[ )۵(».است در تاریخ معین مکان

دو محور قبلی ھمانا سیاست یا دموکراسی به معنای بر ھم  در پیوندی تنگاتنگ بارانسیر  کانونی نزد ایدهسومین 
بدون  ھای بخشاز سوی  دولت یعنی و کلیت آن جامعه ی به رسمیت شناخته شدهھا بخشو ترتیب نظم  خوردن

 ودموکراسی و سیاست ھر د نگاه،این  از ،پس. است اداره ی امور مشترک ی برابرانه به دست گرفتن در جامعه سھم
 که در افکار عمومیآن جه  - و مدیریت نظم موجود گرایی دولتدر عین حال با ھر دو  .شوند یکی می ای به گونه

   .شوند متضاد می -نامندسیاست و دموکراسی 

. سیاست نیستسیاسی یا سیاسی اما نه به ھر معنایی که از نظر او . کنشگر سیاسی است - رانسیر، یک فیلسوف
. رھایشانه گر و مداخله )کلکتیو(بلکه به مفھوم عمل جمعی ) پلیس(انتظام شھر  داری و -سیاست نه به معنای دولت

به » سیاستِ واقعن موجود«یعنی خارج از آن چه که ما . نامد می» سیاست ھای در حاشیه«سیاستی که رانسیر 

ھایی ویژه  زمانھمیشه وجود ندارد بلکه در . ِدگر که نادر است یسیاست. نامیم معنای کالسیک شناخته شده اش می
او  .آید بندی ھای نظم موجود ندارند برون می مستقیم و مستقل آنان که ھیچ سھمی در سھمیه گری دخالتاز درون 

ھا که ھیچ اسم و رسمی برای   دموکراسی به معنای قدرت مردم، قدرت آن«گوید که  می پرسش و پاسخدر ھمین 
اگر حکومت در . کند دھد که سیاست را قابل اندیشیدن می یاعمال قدرت ندارند پایه و اساس چیزی را تشکیل م

به  ،سیاست .»دست افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا  ثروت را دارند، در این صورت دیگر در سیاست نیستیم

  .ت شودبم ثدمر آزادیآن جا آغاز می شود که برابری ھر کس با ھر کس به  ،ناسازگاریکتاب  قول رانسیر در

ھای عامیانه و غالب  چون برداشتی بدیع و متفاوت از دریافت» دموکراسی«ین میان است که بینش رانسیری از در ا 
شود و برای ما که دموکراسی را یکی از محورھای اصلی مبارزاتی اپوزیسیونی  امروزی از این مفھوم و پدیدار مطرح می

 . باشد می ایم دارای اھمیتی واال و جنبشی خود کرده

دموکراسی در . حاکمیت بر مردم با رای خوِد مردم. شت مدرن از دموکراسی، آن را شکلی از حاکمیت می پنداردبردا

اما برداشت دیگری از دموکراسی وجود دارد که رانسیر . ست» بیشترین ھا«یا حکومت  قانون اکثریتاش  معنای عامیانه



. دموکراسی قدرتی نیست که بر کمیت استوار باشده، در این نگا. کند تبیین می که نمی داند آموزگاریدر کتاب 

ھای بدون سھم جامعه، آنان که از ھیچ سھمی در سیستم برخوردار نیستند،  ھای بخش دموکراسی ھمانا توانایی
دموکراسی . ھای گوناگون است ی امور مشترک، در برابری و رھایی از سلطه آیند، در اداره آنان که به حساب نمی

ای برای اِعمال حاکمیت بر مردم به جای مردم و به نام مردم  انتخاب عده. ھدف نیست. مت نیستشکلی از حکو

نزد یونانیان باستان، این بانیان سیاست و . نیست یاکثریت جبار یا اقلیت شورش. مقدار نیست. کمیت نیست. نیست
یگارشی و دموکراسی، اولی به حکومت مونارشی، ال یعنی نام دارد، در میان سه شکل حکومتی پولیتیادموکراسی که 

» چه مقدار«است که به پرسش  کراسی دموسدھد، دومی به حکومت چند تن و تنھا سومی یعنی  یک نفر ارجاع می
جویانه  توانمندی مداخله. قدرت دموس، حکومت اکثریت نیست و حتا حکومت مردم نیز نیست. دھد پاسخ نمی

ی امور مشترک  دیگری، در برابری، حق اداره ی نا که ھر کس به ھمان اندازهبدین مع. بی نام و نشان است» کس ھر«

پیکر  برعینی و ھم ذھنی،  به طور است که گوشه برابری، ھم ھنگامیدموکراسی «به باور رانسیر، . و ھمگانی را دارد
  .»سلطه فرو رود

 نمای راها می تواند تامل براگیز و برای ما البته تنھ رھایشو  برابری، دموکراسی ،سیاستاز  برداشت رانسیری

ناگفته  .سیاست و دموکراسی باشد ی پھنهموجود در  مسلط در نقد سیستم ھای فکری و بدیع مسیرھایی جدید
در که اما آن چه را . باشدانتقادی  که خالق تواند می تنھا زمانی نظری و فلسفی ھر تاملی ھموارهکه  روشن است

ھای  در اصلی ترین ترسیم ،اندیشیدتوان  میمساله گذر به دموکراسی در ایران  نسبت بهرانسیری بینش پرتو 
ی  با حرکت از تجربه او. گذارد با ما درمیان میرا  جالبی ی نکته؟ رانسیر در ھمین جا تواند باشد چه می مفھومی آن

در . گردم رافتاده بر میاش تنھا بیست سال پیش ب من از کشور کره که دیکتاتوری«: می گویدبه کره جنوبی  سفرش
جدا و مستقل از دستگاه دولتی دارای معنایی است که ترجمان آن را در ) کلکتیو(این جا ایده وجود قدرتی جمعی 

پذیرم که این واژه، در آن جا که دموکراسی  من می. کنیم گیر اشغال خیابان توسط مردم مشاھده می اشکال چشم
باشد اما اگر به ھمه ی آن چه که امروزه به عنوان  ای فرسودگی رو به رو می ونهیعنی در غرب، با گ ،اختراع شده است

  .»دارد م که واژه دموکراسی ھم چنان معنابینی نمونه در آسیا می گذرد بنگریم، آنگه می

ری ی چون جمھواستبداد یھای رژیمدر مورد کره یا  که رانسیر چه آنمعنا برای ما در ایران چندان متفاوت از  این 

در اشکال اشغال خیابان  ... جدا و مستقل از دستگاه دولتی) کلکتیو(قدرتی جمعی  :نیست می تواند بگوید اسالمی
این  یا به بیانی دیگر )از سیاستِ دگر اش یتفکیک ناپذبردر (دموکراسی از  رانسیری این معنای ...توسط مردم
 ،مسلطھای  و مستقل از دستگاه دولتی و قدرتھای بی سھم جامعه، جدا  جنبشی، دموکراسی بخشدموکراسی 

 در اشکال مختلف واکنون  ھماز ، و رھایی از سلطه ھا ، خودگردانیدر برابری ،مشترکدر تصاحب اداره ی امور 
ضرورت با وجود . شودخالصه و محدود  تبیین، ،تعریف »نمایندگی دموکراسی« درتواند  نمی بی شک، جویانه مداخله

را  »دموکراسی« تواند نمی اما خواه چپ رھایی ،ایراندر شرایط کنونی » دموکراسی«از  حدھمین  کسب برای مبارزه
 دارای اھمیت خوددر عین حال که  گروھیقانون و نفی خودکامگی فردی و  حکومتپارلمان، ، تنھا به انتخابات به ھیچ رو

نمی تواند برای ما دموکراسی . فردا مراتبداد و نه به امروز انجام نه تقلیل را نمی توان  این .دھد تقلیل باشند، می نیز

ناشی از سه سلطه مالکیت،  گوناگون ھای ستمو  ھا در شرایط وجود نابرابری ھا آزادیو  بشر حقوقبه اجرای  تنھا
 بر آیندهدر تنھا می بایست از ھم اکنون و نه  بیش از ھمه در بینش مادموکراسی  .محدود شود سرمایه و دولت

ھای اجتماعی زحمتکشان، کارگران، زنان، جوانان  ، بر جنبشاجتماعیدر مبارزات  جمعی فاعل ھای ھا و توانایی یتقابل

در نھایت امر، . بنا و استوار شوددر امور مشترک خود  مردم مداخله بر و گوناگون ھای و تبعیضھای تحت ستم  و ملیت
 یاگری  دخالتدموکراسی، . ھاست در برابری و رھایی از سلطه در امور خود مستقیم مردمان گری مداخله، دموکراسی

 ھای متنوع و جمعی راتیکدموکراسی، پ. است بدون واگذاری و در صورت ممکن بدون نمایندگی  واسطه،بدون  اقدام
آن چه را که ما دموکراسی مشارکتی و یا مستقیم . است به دست خود و برای خودمشترک برای تصاحب امور 

ھای  در تکاپوی ابداع شکل بایست می امروزه در ھمه جا ھای احتماعی جنبشراه با  خواه ھم چپ رھایی. منامی می

   .رھایی باشدبرای برابری و  در مشترک در اداره ی امور جمعی مشارکت نوین

  ١٣٩٢ بھمن -  ٢٠١۴ فوریه -پاریس 

  شیدان وثیق

   .مطلب است بھتر فھماز من و برای  در متن زیر ھا کروشه

 ------------------------------ ---------------  



  ژاک رانسیر

  دموکراسی علیه ھا دموکراسی

  گو گفت و

  

آیا  .موافق نیستیدوجود دارد  بی سابقه اتفاق نظریی دموکراس بر سر امروزه که رایج به شدت ی شما با این عقیده
  ؟ دانستھای معمول  درک بهوکراسی نسبت درک شما از دم تفاوت را باید ناشی از نظر این اختالف دلیل 

تقلیل  ای از زندگی اجتماعی شیوهو یا به شکلی از حکومت نمی توان دموکراسی را  که مدافع این نظر ھستم منبله 
دموکراسی به  که در مورد باور ندارم رو، باز ھم من به ھیچ تلقی کنیم آن را به معنای عادی» دموکراسی«حتا اگر . داد

قرار  برابر ھمدر آشکارا دموکراسی و توتالیتاریسم که  نسبت به دوران جنگ سرد .داردوجود  اتفاق نظر یزشار لحاظ

 نسبت به دموکراسی آشکارگونه ای بدگمانی، تمسخر نھان یا شاھد  ،پس از فروپاشی دیوار ،ه برعکسامروز ،ندداشت
من سعی کردم نشان دھم که  از دموکراسی نفرتب در کتا .نامند می» تیکدموکرا«که خود را  ھستیم کشورھایی در

رفراندوم قانون اساسی اروپا  ،نمونه طوربه  .استدموکراسی  بر ضد مختلفمسلط به اشکال  دیسکوربخش بزرگی از 
بر زبان  که علیه دموکراسی ھایی  حرفچه  .گرفتندانجام  به این مناسبتھایی که  و بحث بگیریمنظر  دررا  در فرانسه

که  ییپا خردهمصرف کنندگان و  غیر مسئول ھای انسات از، کنند صحبت می مصیبت دموکراتیک از :نمی شوند رانده

نتیجه آن که سرانجام قانون  .گیرند دیگر اشتباه می یانتخاب یک مارک عطر یا چیزبا ملی را  ھای بزرگ گزینشامر 
 بزرگ نسبت به رای مردم بدگمانییک شاھد  در این جا پس .گذارند نمیبه رای مردم  بار دوم برای اساسی را

  .دھد را تشکیل می کراسیوبخشی از تعریف رسمی دمبه آرای عمومی  مراجعهدر این کشورھا  با این که .ھستیم

  

  ...نامند کرات میوخود را دم امروزه اما ھمه ھر حالبه 

 .شوند د نظر ھستند و تبیین میمورخاص  ھایی دولت ولی ھا دموکراسی :شود گفته می! به ھیچ رو چنین نیست
آن توسط . وندش تھدید می دموکراسیتوسط که امروزه  مند ثروتکشورھای  یعنی به واقعدموکراسی ھا 

که تالش می کند در امور کشور و  است دموکراتییا  کس کنترل ھر آن خارج ازفعالیت  که به معنای ای دموکراسی

   .کند دخالتجامعه 

وجود دارد،  مقولهاین از زمانی که . باز گردد] دموکراسی[خواھد به سرچشمه واژه  یم که میامروز شاھد روندی ھست
 اچیزھای متفاوت و متضادی را معن» دموکراسی«این است که  سر باشد، بروجود داشته بر سر آن » اتفاق نظری«اگر 

 رانی ھوسنیست بلکه گوید دموکراسی شکلی از حکومت  شود که می با افالطون آغاز میواژه . دھد می
گوید  سپس با ارسطو ادامه پیدا می کند که می .عمل کنند به میل خوددارند  دوستھایی است که  انسان

به عصر مدرن سرانجام  .ھا شویم آن از سوی دموکرات به کار گرفتندموکراسی خوب است اما به شرطی که مانع 
 سایر استثنایبه  بدترین رژیم دموکراسی ه استگفت هک را داریم شده چرچیل فرمول بارھا تکرار و رسیم می
به چیزھای مختلف [که این مفھوم را  اتفاق نظریبه جز  ندارم باور اجماع بر سر دموکراسی بهبنابراین من . ستھا رژیم

    .کند میتقسیم ] و متضاد

   

پارلمانی و دموکراسی به روایت  نظامھا،  آزادی توان میرا که سه راس آن  بینم می ی رادر این مفھوم، من مثلث
اعمال آن که صاحب ھیچ اسم و رسمی خاص برای ِ است کسانی دموکراسی به معنای قدرتِ این . تبیین کردرانسیر 
 را دھد متفاوت ارجاع می چنینکه به چیزھایی  ای چنین چندمعنایی واژه شایسه است که به نظر شمایا آ. نیستند

را » جمھوری«به عنوان نمونه . وجود دارد ھا واژهفرسوده نیست؟ زیرا که فرسودگی  ای وايژهدموکراسی ؟ آیا کنیمحفظ 
ھیچ معنایی  واژهاین  هامروز لیکردند و جدا می مان سر از تن یمخواھ جمھوری گفتیم میاگر  ١٨٢۵در . گیریمبدر نظر 

  . دھد نمی

  



این بلکه در  ھا نیست آن چندمعنایی بیش یام کسیاسی در  ھای مقولهیا  ھا مفھوممن فکر می کنم که ویژگی خاص 

] معنای[ سیاسی در عین حال مبارزه برای تصاحب ی مبارزه. گیرند میمبارزه قرار  و میدان عوموضھا  است که آن
خواھد به طور  است که می) ۶(ی تحلیلی فلسفه آرزوی هقدیمی در فلسفه وجود دارد که امروز یرویای .ھاست واژه

کنم که  اما من فکر می. باشدابھام، چندمعنایی و غیره  مبرا از ھرکه  ای گونهرا تبیین کند به  ھا ژهواکامل معنای 

مختلفی  معانیدارای شرایط  بهعادی است که دموکراسی بنا  بسیاربه نظر من . مھم است ھا واژهمبارزه بر سر 
اما  .جلوی تلویزیون شده وول سوپرمارکتِ  ریمشتروایی  فرمانیعنی روشنفکر متوسط فرانسوی، دموکراسی  نزد. باشد

در این جا ایده وجود قدرتی . گردم بر می است تنھا بیست سال پیش برافتاده اش کره که دیکتاتوریکشور من از 
گیر اشغال  در اشکال چشمرا دولتی دارای معنایی است که ترجمان آن  دستگاهاز و مستقل  جدا) کلکتیو(جمعی 

در  یعنی آن جا که دموکراسی اختراع شده استدر این واژه، پذیرم که  من می. کنیم مشاھده می خیابان توسط مردم

در آسیا می گذرد  به عنوان نمونه امروزه آن چه که ھمه یباشد اما اگر به  ای فرسودگی رو به رو می با گونه غرب،
من آن  کردیدبھتری به جای دموکراسی پیدا  ی اگر واژه. ھم چنان معنا دارد دموکراسی واژهبینیم که  می آنگهبنگریم، 

یعنی  »دموکراسی«. خواھی؟  این که به طور دقیق ھمان معنی را نمی دھد اما کدام واژه ؟ برابری. کنم را اختیار می

باید  وانگھی که تا کنون آلوده نشده باشد؟ شناسید میتازه چه واژه ای را . در قلب نابرابریاکنون  ھم برابریاعالم 
است این . کنیم چه نیرویی را مسلح یا خلع سالح می کنیم، و تبلیغ میای را مطرح  دانست که وقتی مقوله

  . اھمیت دارد من برای که ای مساله

  

نه شکلی از جامعه،  نه شکلی از حکومت است و گویید که می برای شمادموکراسی  من از خود سؤال می کنم که آیا
   ای قوچ اھل جدل؟ گونه است، ابزاری انتقادی بلکه یا ؟نیافتنی نیست آرمانی دست

  

کنم که برابری یک  حرکت می) ٧(ژاکوتیستینیست زیرا من ھمواره از این اصل  )ایدئال( خیر، دموکراسی آرمان

ی انآن چه که سعی می کنم بگویم این است که دموکراسی  به مع. رسید آن شرط است و نه ھدفی که باید به پیش
ندارند ھمان پایه و اساس چیزی است که سیاست را  آنعمال ھا که ھیچ اسم و رسمی برای اِ  قدرت آنقدرت مردم، 

در این صورت  ،افرادی افتد که بیشترین دانش، قدرت یا  ثروت را دارنددر دست  حکومتاگر . کند قابل اندیشیدن می
سی که قدرتش بیشتر است نیازی به ک حکومتِ : گویدکه می  استاین استدالل روسو . دیگر در سیاست نیستیم

نیاز به ھیچ مشروعتی دیگر . کسی که زورش بیشتر است خود را تحمیل می کند و قصه تمام. توضیح حقوقی ندارد

خواھانه است که ھر رژیم الیگارشیک چون رژیم ما باید مشروعیت  شرطی برابری به نظر من دموکراسی پیش .ندارد
است که گوشه برابری،  زمانیدموکراسی  .آری، دموکراسی کارکردی انتقادی دارد. خود را کمابیش از آن کسب کند

 پولیتیکساده  شدن این ھمان چیزی است که از تبدیل. رود پیکر سلطه فرو می برھم به طور عینی و ھم ذھنی، 
    .کند میجلوگیری  ]نیروی انتظامی[ پولیسبه  ]مشارکت شھروندی[

  

مناسبات برابرانه ای است که در این جا و  گردآوربرابر  ی جامعه«: نویسید می از دموکراسیتنفر  کتاب آخر ی در صفحه
تداعی برای من این جمله فراز دیگری را » .و موقت خود را نشان می دھند ویژه ھایی اقداماز ھم اکنون از طریق 

: وییدگ ، مینزدیک است بسیار که نزد شما به دموکراسیسیاستی ، ی سیاست تزھایی در بارهدر  .کند می
و یا باز ھم در پایان کتاب » اشکال مختلف سلطه ای ھمواره موقت در تاریخ رسد چون حادثه سیاست فرا می«

 برای شما پس .»سیاست ھمواره محلی و اتفاقی است. سیاست در ویژگی اش نادر است«: می نویسید ناسازگاری
 بینشیفردا بیانگر  بیناگھانی، کوتاه و  ظھوراین نزد شما  آیا ...موقت، ناپایدار، اتفاقی است سیاستی ،دموکراسی

  خواھانه نیست؟ ھای رھایی بدبینانه از جنبش

  

 نزدکنم که  مطرح نمی را یمن بینش .فردا صحبت کرده باشم بیو  ناگھانی، کوتاه ظھوراز  ھرگز من فکر نمی کنم که
در متنی . گردد میخود باز  پستحالت کوتاه ھمه چیز به  زمانیاز کنند و پس  میپدیدارھا به صورت ناگھانی ظھور  ،آن

ترسیم کننده این  ی وجود دارد کهھای پراتیک به صورت جمعم بگویم که برابری ا ه، من فقط سعی کردبردیدکه نام 

تنھا روی  خواستم بگویم که برابری من نمی. وجود دارد برابری واقعیتنھا در  برابری واقعیتِ که  نای: وضعیت است
 ،متفکر رخداد و ظھورنه  ،من .شود می و راکد ریزند، ھمه چیز تمام فرو می باریکادھاباریکادھا وجود دارد و ھر گاه که 



ھای بزرگ و  تاریخی که تنھا از اقدام و دارد سنتیچون امری که  رھایش. ھستم Emancipation بلکه بیشتر رھایش

 .است اجماع و دولتی اشکال از متفاوت امر جمعی ھای شکلایجاد  برایتکاپو  حاصلبلکه  درخشان تشکیل نشده
روز ژوییه  هبه عنوان نمونه س. کنند بندی می زمانو  آورند بانگ برمیرخدادھایی وجود دارند که  به طور مسلم البته

  .ه وجود آیندتوانند ب میکمون  و ١٨۴٨ھای  شورشی، رھای کارگ د که در آن انجمننمی گشای را فضایی) ٨(١٨٣٠

، استراتزی خوب ی به پشتوانه تنھاو نه چون آرمانی که  آن از این طریق وجود دارد یعنی در فعلیتِ  به باور من برابری
بدبیانه تر از  یبرخورد چنینفھمم چرا  گویم، من نمیبرک و راست . یافتنی است دست ...یا دانش خوب رھبری خوب

روزی . ھمه استراتژھای بزرگ انقالبی که امروزه در عرصه ی سیاست وجود دارند نگاه کنید به این. برخوردھاستسایر 
، حساب اند تبیین کردهرا دارند، که استراتژی اعالی سیاسی در دست کلید آینده را می گویند که  افرادباید از این 

واقع  اینانو من بدبین،  ھستند خوش بین شگفتا که اینان .است آمدهما سر حساب آن چه را که بر  .شود گرفته پس

  )ی رانسیرھا خنده( ...پرداز خیالو من  ھستندبین 

  

 خیلی ندارم که به گذشتهی احساس چنینداشته است، من سر و کار  ھا که بسیار با آرشیوشما  مانندکسی برای 
  کند  فکر می

   

کنم کار کنم،  ر باره اش سعی میآن چه را که من د  .خواھی وجود دارند رھاییھای  سنتکه کنم  من فکر می .چرا 
، لنینیستی و شرکا یھای استراتزیک سنتی دیگر و متفاوت از آن چیزی است که توسط بینش ی بارهدر  اندیشیدن

ی اسناد و آرشیو به  کار در حوزه. من ھیچ گاه از مبارزه علیه ایده ضرورت تاریخی دست بر نداشته ام.  اند شده مصادره

این بدین . دننمی سازند که فقط یک بار زندگی می ک یھای موخت و آن این که تاریخ را انسانآ من حد اقل یک چیز
از زندگی ھای ویژه خود،  با حرکت ،مردمان مگر آن چه کهھیچ چیز نمی گوید  معناست که تاریخ ھیچ کار نمی کند و

ھایی بزرگ چون طبقه کارگر یا جنبش  وژهحکایت از تاریخ س. اند ، در ھم تنیدهزمانه ی خود و در خاص خود ھای آزمون

 پارهپیوندھا با گذشته . وجود دارند آگاھی انتقال ھایی در به واقع مشاھده می کنیم که گسستکارگری می کنند اما 
 .دھد رخ می آنبه آن چه که پس از و  ۶٨جنبش می به نگاه کنید ... سپس دوباره باز سازی می شوندو شوند  می

می خواھد  .شناخت این جنبش است دار دوست هانزجار از آن، نسل جدید امروزی گردانی و حتا پس از سال ھا رو
پیوسته به ھا، به برخی آرزوھای  می کنند به برخی واژه تالشنسل ھای جدید  .غیره دوباره مائوئیسم را کشف کند و

ھا نیز به ھمان  که آن آگاھی از انتقال یننو یبا شکل ھای ،متفاوت شرایطیو  بافتالبته در  .معنا بخشند ھا واژهاین 

    .باشند می اندازه متفاوت و تصادفی

  

  ھا یاداشت

  .چپ تنگاه کنید به فراخوان برای مشارکت در روند شکل دھی تشکل بزرگ چپ، تارنمای وحد) ١(
   : تحت عنوان جنگیه و در انجام گرفت  Eric Hazanاز طرف اریک ھازان  ٢٠٠٩سال  در  Jacques Rancièreگفت و گو با  )٢(

  Démocratie dans quel état ? – La fabrique éditions -2009: انتشار یافته است ؟دمکراسی در چه وضعی
  Politique d’émancipation: سیاست رھایی) ٣( 
  La leçon d’althusser  -  La Nuit des prolétaires   - Le Maître ignorant – La Mésentante :به ترتیب اسامی فارسی )۴(

–Aux bord du politique  La haine de la démocratie – La méthode de l’égalité  
)۵ (Alin Badiou – L’aventure de la philosophie française depuis les années 1960  
)۶ (Philosophie analytique 
 .استروش ژاکوتو معروف به  ی در آموزش کهفرانسوی و مبتکر روش خاص زگارآمو): Joseph Jacotot 1770 – 1840 (ژوزف ژاکوتو  )٧(

در مقایسه با روش ھای رایج مدرن مورد نوجه و بررسی قرار  خاصاین روش را به طور  که نمی داند آموزگاریژاک رانسیر در کتاب 
   .دھد می

 .فرانسه ١٨٣٠در انقالب  ،مند سه روز شکوه، معروف به ژوییه ٢٩و  ٢٨، ٢٧ تعیین کننده روزھای ) ٨(
   Evénement: داد  رخ) ٩(


