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   7392به مناسبت پنجاهمین سالگرد مه 

   ی درباره یسه فیلسوف فرانسو گفتار

 92 مه جنبش و« مردم»، «دموکراسی»

  وثیق شیداناز و دیباچه  ترجمه

 

 مترجم دیباچه

 گسست   دری بیستم،  سده شکن   سنت ، ساختارشکن ونامتعارف این رخداد، 8691 مهجنبش پنجاهمین سالگرد در 

  های ارزش نگهداشتن   زنده که برایبر آن شدیم  ...تاریخی یک دوراناز  ،اجتماعی، نظری و عملی و سیاسی

فیلسوف این سه . زنیم ررانسی   و ژاک نانسی لوک ، ژاناب نسور میگوئل با ئیگفتگو  ترجمهدست به  آن ی   نهواهاخ رهایی

هایی  روی پُربلماتیک دست ،فلسفی گفتگوییدر  ،ها بعد داشتند، سال شرکت 91 رخداد مه ، که درمعاصر فرانسوی

این مصاحبه به  برگردانما  .کرده بودویژه در فرانسه طرح  ی جهانی به  ای نخستین بار در پهنهبر آن جنبش گذارند که می

زن و  جوانانآن دسته از به ویژه  به .کنیم میتقدیم  اجتماعی ایران به فعاالنرا   ایم نوشتهای که بر آن  دیباچهو  فارسی

 و عمل   اندیشهدر میدان  خود ی زمانهبرای تغییر  ،و جهانی ملی ،ترین شرایط تاریخی در سخت امروزه هک مردی

   .کنند میمبارزه تالش و  انهخواه رهایی

 های ویژگی راستادر همین و  مادوران  سیاسی و فلسفی های بلماتیکپرُ  چون «حاکمیت» و «مردم»، «دموکراسی»

در سال برده  مند نام سه اندیش با Vacarme 7 فرانسوی ی نشریه مصاحبه اصلی های ت م، 91 مهجنبش  خواهانه   رهایی

ای که به  فلسفه. آیند میشمار  به تا کنون 8690 دهه فرانسوی    فلسفه سرشناسهای  چهره از اینان. باشند می 9006

  .8 "شود می تمیز داده اش آورانه نوو  گستردهبا ابعاد  تنها" بدیو ی آلن گفته

 ،خواه و رهایی Libertaireر رت  لیب  فیلسوف  ،(9082آوریل  99 – 8616 فوریه 81) Miguel Abensour ابِنسور میگوئل

اُرگان ) بربری یاسوسیالیسم  نشریهبا . بوددر فرانسه  المللی فلسفه ژ بینُکل   مدیرو  2 استاد فلسفه در دانشگاه پاریس

 با نشریه و( وروفُ لُ  و کلود سکاستوریادی لیوسکورن  گذاری  بنیان ، با8692 -8696، به همین نام انقالبی فرانسوی سازمان

ی  اندیشه ترویجبود و در « نقد سیاست»به نام  ای مجله، مدیر 8629از . داشتهمکاری [ Tumultes خروش] تومولت

 رادیکال دموکراسی کند ایده   ، کوشش مینوشتارهای فراوان خوداو در . ایفا کرد ی بارزدر فرانسه نقش مکتب فرانکفورت

 utopie شهری آرمان فکرو  (علیه دولتدموکراسی ) 9نفی دولت ی نظریهبا ، نامد می رشیدموکراسی شوکه را، 

بنیامین، هانا  ، مارکس، آدورنو، والترژوست، بالنکی  نس  روسو،  ی دربارهمند او  کارها و تأمالت بسیار ارزش .سازگار سازد

ای که  ب ر د، فلسفه خواهانه راه می ی رهایی فلسفهاب نسور را به تبیین  ،لوفور و غیره ل ویناس، کلود آرنت، امانوئل

خواهی مدرنیته، چون نام دیگر سلطه انسان بر انسان و طبیعت، قرار  خواهی را در مقابل ترقی رادیکالیته رهایی

نا ها، 4دموکراسی علیه دولت، مارکس و زمان ماکیاولی :چون اشاره کردهایی  کتابتوان به  می اب نسور آثاراز . دهد می

این در ) 1"ها کی  همه"ی سیاسی   ُکموُنتهو  9ی سیاسی  انتقادی برای یک فلسفه، 5ی سیاسی؟ آرنت علیه فلسفه

   . (شود میتشریح  او توسط دموکراسی شورشی  با اب نسور، نظریه مصاحبه کتاب  

 پاریس نشگاه سورُبناستاد فلسفه در دا 9009تا  8691از  (8696 ژوییه 99) Jean-Luc Nancy لوک نانسی -ژان

را به  بینی جهاناین  پاید که دیری نمیاما  ،دارد مسیحی بر الهیاتسمت و سو  نانسی و تأمالت ابتدا مطالعات. است

آلتوسر،  خوانش لوئیدریدا و  با ژاکفکری  هم ،البارت- الکو آشنائی با فیلیپ. آورد به ساختارنگری میروی کل ترک و 

 فیلسوف آلمانی ی اومانیسم نامه دربارهی  مطالعهبا ) ویژه هادیگر و به ینللدرهُ  فردریکو، بالنش مُوریسدولوز،  ژیل

پذیر به  نا کاهشو   جهان تجزیه شده بهرا به نقد مدرنیته و اندیشیدن  نانسی، (شود باز می اوهای فکری جدید برای  افق

، 3حقیقت دموکراسی، 2اثر  بی ی ُکموُنته : به اشاره کنیم نانسیهای  از کتاب .رساند میمدرن  یافته سیستمنظم 

  .77چه باید کرد؟ و 71پذیری  یک جهان امکان

mailto:cvassigh@wanadoo.fr
http://www.chidan-vassigh.com/


در رشته فلسفی، به طور  1، استاد ممتاز داشگاه پاریس (8690ژوئن  80) Jacques Rancière ژاک رانسِیر

نامند، از جمله در میان  می خواه که امروزه خود را رهایی آنانی. شناسی کارکرده است ی سیاست و زیبا عمده در باره

و  سیستمی ای با افکار ضد ، به گونه(نیز و در ایران)در جهان سیاسی  -جوانان، روشنفکران و فعاالن اجتماعی

که به  ،او های اندیشهسیر . شکن آشنایی دارندشکن و ساختار سنت، پرداز منتقد ، این متفکر و نظریهرانسی ر خواه   برابری

نگارش  وآلتوسر  کاری با لوئی ابتدا در هم :شود در فرانسه آغاز می 8690از دهه  ،اند ترجمه شده گونگوناهای  زبان

( چپ پرولتاریایی با گرایش مائوئیستی) Gauche proletarienne، سپس با فعالیت در سازمان کاپیتال خوانش مشترک

ای سیاسی و  اندیشه و تدوین ا پرداختن به تبیینتا امروز ب... گسست از آلتوسر در و چندی بعد 8620در اوایل دهه 

، درس  آلتوسر: ترین آثار او را یادآوری کنیم بخشی از مهم. از سلطه برابری و رهایی اساس دو اصل بنیادین  فلسفی بر 

 نفرت، (سیاسی های مقالهاز  ای گزیده) های سیاست در حاشیه، ناسازگاری، داند آموزگاری که نمی، پرولتارها شب  

  :ر ترجمه و تفسیر کرده است دو متن از رانسی  این سطور  ی نگارندهتر،  پیش. 78و غیره روش برابری، دموکراسی از

 .74ها بدون کمونیسم؟ کمونیستعنوان  باکمونیسم     ایده ی سخنرانی دربارهو  79ها بر ضد دموکراسی دموکراسی

 «حاکمیت»و  «مردم»، «دموکراسی»امروزی یعنی  بلماتیک  پرُ  سه ما شامل گفتگوی سه فیلسوف مایه   درونگفتیم که 

های جنبش  ویژگیاز را  خود  برداشتاز دید فلسفی  ها ، آنمفاهیماین خود از  ویژه   نقد  در راستای  زمان و هم. شود می

 .دهند می ارائهتاریخی  رو به زوال سیاسی از یک دوران  نظری و عملی و گسست   در نوآفرینی 91 مه

ی سیاسی را تشکیل داده  های اصلی فلسفه بغرنجسوفسطائیان یونان تا کنون یکی از از زمان  ؟ راسی چیستدمک 

: شود، رو به روی هم قرار دارند طرح میگر  از سوی پرسشکه در ابتدای مصاحبه  گونهامروزه دو جبهه، همان . است

رژیم بهترین و  گونه ستند و معتقدند که اینه( آن سر  بر  با دولت)« دموکراسی نمایندگی»هایی که مدافع  آن

 ی مبارزه»نام به  و دانستههای واقعن موجود کنونی را صوری  هایی که دموکراسی ممکن است و آن نظامترین  مناسب

دیگر قرار  یاین دو جبهه، موضع برابردر . کنند نفی و رد میدموکراسی را  طور کلی ، به«سوسیالیسم» و« طبقاتی

. شورشی یا خواه رادیکال، رهایی هایی چون دموکراسی با توصیف: کنند میدفاع سه فیلسوف نامبرده از آن  گیرد که می

رهایی از  به معنایدموکراسی  .جا و از اکنون این در نمایندگی نمستقیم و بدو گری دخالت به معنایدموکراسی 

  .اب نسوری  گفته بنا بر، یه دولتسی علرادموک ،بیانی دیگر در .ی دولت سلطه چونهای گوناگون  سلطه

 با توانایی   تیمناسب. داردن« مردم توانائی»چون « دموکراسی»موجود سنخیتی با مفهوم اصلی  دموکراسی به واقع

تغییر ی امور خود، با عمل جمعی و مشترک مردان و زنان برای  ها در ادراه گری و مشارکت آزاد انسان بسیاران، با مداخله

اند،  را امروز از شهر بیرون رانده« توانمندی بسیاران»چون « دموکراسی»چنین برداشتی از . داردن جتماعیو دگرگونی ا

گرا،  ، دموکراسی نمایندگی  دولت«نمایندگی»ی  این در حالی است که  شیوه. اند واداشتهگیری یا خاموشی  به کناره

واقعیتی که این مفهوم در گذشته « دموکراسی»واژه  وز،امر سان بدین. کند می و ا عمال سلطه امروزه بر شهر حکومت

چیزی « دموکراسی» واقعیت امروزی  . پوشانده است است،« نمایندگی»، که کرد را با واقعیتی دیگر و متفاوت تبیین می

سیاست »و این در حالی است که سیاست، . از سیاست نیست آنانو حذف  اخراج، مداخله  مردمانامکان عدم جز 

دارند  گیری تصمیم -ثروت -مالی، صاحبان فن و دانش و آنانی که سهمی در قدرت های گروه، امروزه توسط «موجود واقعا  

 شماری حکومت   یا حکومت نمایندگان به نام مردمکه در حقیقت « دموکراسی»ها همه به نام  این. شود رده میبُ  پیش

 «سهمان   بی»گیرد که، بنا به فرمول پرآوازه ژاک رانسی ر،  م میراندن آنانی انجا  با کنارو . پذیرد صورت می اندک است

کند  تشبیه می حکومت  بدون مردمدموکراسی نمایندگی را با آگامبن در همین راستا جورجو . دهند جامعه را تشکیل می

به . شده استشود، در حقیقت حکومتی است که بر نبود مردم بنیاد  حکومت ما که دموکراتیک خوانده می»: گوید و می

ای که امروزه در برابر خود داریم  دموکراسی. است" مردم بدون»توان گفت که دموکراسی، حکومت   بیان دیگر حتا می

ازآن  خود را « مردم دون ب» ایده ایم، مکانیسمی که نمایندگی به دست آورده دار خندهچیزی است که توسط ساز و کار  

    75 «.استقرار داده خود  کاردر مرکز  کرده و

 

 

 



« دموکراسی»دانیم که  می. تبدیل شده است های فلسفی و سیاسی  امروز بغرنجبه یکی دیگر از چیست؟ « مردم»

    سازنده این دو مفهوم   .تشکیل شده است  -نامم  که من توانایی نیز می - Kratos« قدرت»و  Dèmos «مردم» واژه از دو

و یگانه وجود « یک»واحد، چون تنی « مردم  »واقعیتی به نام  آیا. اند انگیز سألهمبسیار  ، مردم و قدرت،دموکراسیوازه 

، از افالطون به این سو، ککالسی فلسفه سیاسی. شود یافت میسیاسی  گفتماندر  بیشترکه  ای مقواه ،دارد؟

 برای رهایی و برابری multitude بسیاران جمعی     ی آن جا که ارادهبه واقع، . است  ، بدگمان بودهد موسهمواره نسبت به 

 . اند مانده موضعی مناسب و درخور باز اعالماز  عمدهاست، فالسفه به طور  اعالم وجود کرده

بیشتر به معنای اقشار  ،بنا بر تعریف ماکیاولی ،زبان فرانسوی در Peupleنامند؟  میها چه  را به دیگر زبان« مردم»

 ،ایتالیائی در Populus .گویند یک سرزمین  ساکن     به ُکمونُته ،زبان یونانی در Dèmos. است جامعه در برابر بزرگان" پائین"

است حاکمیت ملی  شناسانندهنهادینه و ، نیروئی حقوقی ،آلمانی در Volk .گیرد را در برمی جمعیت شهروند یک کشور

  . است تیسناسیونالی یباردارای  نیز از این رو و

« مردم»رانیم، به چه معناست؟  یی تاریخی سخن نم یا سوژه بخش رهائی ه دیگر از طبقهک  امروزه، در زمانی« مردم»

ها و  اختالف باداریم  «انمردم»بلکه  وجود ندارد دست چون جمعی یک «مردم » .است بسیارگونهنیست بلکه  گانهی

 یعنی و ناپایدار مشخص در شرایطیبلکه  همیشه ، نهمنفرد های انسان. ی دیگربرابر مردمانکنار یا در در  شان تضادهای

خود را گاه  آنشوند و  مجتمع و متحد می ،انقالبیک قیام یا  ، بزرگ اجتماعی رخدادیک مبارزه یا جنبش، یک  فراینددر 

 جمعی،  برون از مبارزه، ویژه و استثنائیوضعیت  یکخارج از  .گویند  سخن می« مردم»دارند و به نام  اعالم می« مردم»

ی  درباره .وجود ندارد سو یکپارچه، متحد و هم اجتماعی   -سیاسی ی چون سوژه"... طبقه"یا " مردم"نام  چیزی به

« مردم»رسد که آن چه که ما  سان به نظر می پس بدین» :گوید که می کنیمرجوع باز هم به آگامبن  پیدا نا« مردم  »

سو،  از یک: دیالکتیکی بین دو متضاد است رگشتیب و رفتواحد نیست بلکه ( ای ُابژه) چیزینامیم، به واقع،  می

مردم چون گوناگونی  منقسم به پیکرهای  ی مجموعه مردم چون پیکری سیاسی و کامل و از سوی دیگر زیر ی مجموعه

بنیادین را با خود ( Biopolitique)همواره شکاف زیست سیاست  « مردم»... های نیازمند و طرد شده از جامعه انسان

را  پاسخ ی بیهای انگیز تضادها و پرسش ،شودسیاسی وارد  ی  ، هر گاه که طرح و در صحنهدر نتیجهو ... اردراه د هم

شکافی است که مردم را  انباشتنمند برای  ترتیب، دوران تالشی سرسخت و روش ما، بدین ی زمانه... شود میسبب 

  79«.پذیرد ان صورت میشدگ  حذف رادیکال حذف راهکند، تالشی که از  تقسیم و تجزیه می

به چه  Sovereignty-Souveraineté حاکمیت. شود رده میبه زیر پرسش بُ طرح و راستا  همیندر  چیست؟ «حاکمیت»

 اصل سلطه که نافی ،در این صورت ؟ دیگر یبخشی ار مردم بر بخش ا عمال اقتدار حکومت کردن وست؟ به معنای  معنا

از ، حاکمیتمفهوم  .شود وارد صحنه می دوباره  «مردمحاکمیت » ر و این بار به نامدیگ ای گونهرهایی است به  آزادی و

 «یک»و قهر   ، ماهیت خود را که حفظ وحدت جامعه بر اساس سلطه"جنگ همه علیه همه"ایدئولوژی هابزی   ی  دریچه

 شکل رتی جدا و حاکم، دردهد؟ در شکل دولت چون قد خود را در چه نشان می «یک». سازد پنهان می است( لویاتان)

 شکل ، در(در ادغام حذف) اجباریجذب صوری و  راهعمل  حذف واقعی از شکل  فرماندهی، در شکل رین، دراقتداری ب  

استثنایی که به قاعده و حقوق ( حکومتیا )وضعیت شکل ، در (مشروع)اقدام تأسیس  همراه با حفظ قهر و خشونت 

حاکم یعنی : را پیدا کرد «حاکمیت»پارادایم پنهان  راهنمای تمامی تعاریف بعدی توان  در این حا می .شود تبدیل می

در   .شود ای که در آن جا قهر تبدیل به حقوق و حقوق تبدیل به قهر می بین قهر و حقوق، آستانه ی نامعلومی نقطه

و حقوق ( خشونت)هر سویی ق گشتن یا هم و غیره چیزی جز یکسان« طبقاتی»، «مردمی»، «ملی»حقیقت، حاکمیت  

ای  سرچشمه حاکمیت یعنی: دهد همانی است که هانا آرنت توضیح می« حاکمیت»و این تعریف از . نیست( قانون)

 .ی انقالب سان است و نه با اراده ی عمومی هم مطلق و اقتداری همیشه حاضر، که نه با اراده روایی   رین، فرمانب  

، در درازای اب نسوردموکراسی، به قول سیر . نیست قابل بررسی  جدیاال جدا از سه پرسش ب چه بود؟ 92  مهجنبش 

ا های گسست ی یکی از این لحظه. است راه بوده همچندین گسست با نوزایش،   - چندین زایشبا یک بلکه با تاریخ ، نه 

را به شکلی  برده امی نها که همان پربلماتیک است 8691 مه، رخداد یاجتماع ساز نوزایش، در نظریه و عمل دگرگون

گسست    توان یک لحظه میخواهانه  های رهایی در کدام ویژگیرا  91 ی مهجنبش . گذارد در میان میو بحرانی  برنده

 ها آنبا این ویژگی که  از سه متفکر هایی هستند پرسش ها این ؟و هم پراتیک تئوریک دیداز  ، همگسست از چهنامید؟ 

 .   تندداش شرکتدر این جنبش تاریخی 



در  کامل مصاحبهمتن  ی را به مطالعهخواننده ) بازگو کنیم خطوط اصلیها را در  آن  پاسخ ، در این دیباچه،پیش از آن که

و  ،در درازای تاریخ فلسفه« حاکمیت»و « مردم»، «دموکراسی»هایی چون  ، یادآوری کنیم که پرسش(هیم میرجوع  زیر

 سیاسی  و اندیشه    فلسفه .اند قرار گرفتهسیاسی ورزان  و اندیش فالسفه کار موضوع ،امروزه بیش از هر زمانی دیگر

هایی دیگر،  پاسخ ها پرسش این بهکه  باشند را دارا می ی خود زمانه زمانی شایستگی  ، دنفرا روی بایست میکه    نوینی

  .گیرد جای می در چنین راستا و هدفی رانسی ر، نانسی و اب نسورگفتگو با  .دنده مناسبو  نوآور

خواهد فرا  آیندهدر » که چیزی نیست خواه  ی برابر دموکراسی  ، 71نفرت از دموکراسی نویسنده، رانسیِرژاک  نزد

هایی گوناگون  در شکل ،جااین  اکنون و، امروزو حاضر برای تغییر واقعیت  زندهدر جنبش آنی است که ، بلکه «رسید

 ها نوآوری، در و عمومی در اعتصابات، در تظاهرات همگانی، الم موجودیت علنیاع در اشکال :شود ساخته و پرداخته می

 برای خودگیرند و  میبه دست خود یعنی در آن جا که، برای نمونه، کارگران امر اداره، هدایت و کنترل را ، ها آفرینندگیو 

( معین) وجودی ُکنکرت، تبدیل به خود  بدین معنا، موضوع بر سر حقوقی است که کارگران، از راه مبارزات. کنند کار می

به صورت کتابی  و) دهد در فرانسه انجام می 8190 تا 8110 دهه اسناد کارگری  آوری  کاری که رانسی ر در جمع .کنند می

 بین دو جبهه  که از آلترناتیو کاذب بخشد وی این امکان را می، به (کند منتشر می8618در سال  شب پرولترهابه نام 

کند و از  توصیف می" حاکم vulgaire دموکراسی مبتذل  " رانسی ر دموکراسی نمایندگی، کهی  جبههسو،  از یک: نددوری ک

 به عنوان، این بار، به نام مارکسیسم و یتئوری مبتذل دیگردموکراسی نمایندگی توسط  ی نقد و طرد جبههسوی دیگر، 

  دو جبههپذیرد،  انجام می شکه گفتگو با او و دو همتای زمانی، 9006ر در سال اما برای رانسی   ".دموکراسی صوری"رد 

گرا یا  دولتی مدافعان دموکراسی   سو جبهه از یکیعنی ) گیرد موضوع بحث قرار می در پرسش نخستکه نامبرده 

ا ج به جا ،(مارکسیسمی طبقاتی و  دموکراسی به نام مبارزه مخالفانی  و از سوی دیگر جبهه دموکراسی نمایندگی

، از گرفته استحمله قرار انکار و مورد  ها خود  دموکراسیدموکراسی از سوی به باور رانسی ر، به واقع امروزه، . اند  شده

، کارپردازانبا گردهمآئی تعدادی از  8621کراسی در سال این نفرت از دمو. دموکراسی گران خود  تقدیس سوی

آغاز  Trilatérale تریالترالآمریکا، اروپا و آسیا، در کمیسیونی به نام  داری، از جهان سرمایه" متفکران"و  ورزان سیاست

بخوانید )ها  برای دمکراسی( بخوانید دموکراسی حقیقی و رادیکال)دموکراسی  خطراتاز صحبت که  آن جا، در شود می

سخن  72ا علیه دموکراسیه دموکراسی از ، در جائی دیگر،رانسی ر .شود می( گرا نمایندگی و دولت  های دموکراسی رژیم

 فردکنونی در جهان با دموکراسی  مردمان عادی، با دموکراسی  های دموکراتیک   که چگونه رژیم با این توضیح ،راند می

 با های نمایندگی دموکراسی ضدیت   ، و در بیانی دیگر،نیز مصاحبهاین در رانسی ر . کنند مخالفت و مقابله می کننده مصرف

 . کند می یادآوری را برابرحقوق  کسب خواهان" وحشی" نجوا نو دموکراسی  

. نیستای دیگر  جایگزین کردن این واژه با واژه به سمت گوید که تمایلش می ، رانسی ر«مردم» برانگیز ابهام مفهوم مورددر 

پایدار، هر  اجتماعیعامل گونه تجمع، گروه،  در مقابل هر، زیرا که ست جا  و به مناسبچنان  ، هممردم به باور او، کلمه

با هدف حکومت کردن  یارگانیسم هر و سرانجام اجتماعی –توسط فرایندی اقتصادی سازماندهی شده  ساخته و چیز  

. اسازگار استن ،هویتی -در شکل جندحتا ، طلبانه های هویت ی دریافت همه با ،سان بدین ،«مردم»واژه  .گیرد میقرار 

هیچ عنوانی ، که شوند محسوب می  هیچست که  هائی قدرت و حاکمیت آن نسی ر،دید رااز  ،«مردم»قدرت و حاکمیت 

برخوردار گری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی  تصمیماز هیچ سهمی در تقسیم قدرت و ، که برای حکومت کردن ندارند

  .دهند ا تشکیل میرجامعه  sans-parts سهمان  - بیکه  هستند هائی آن: معروف او  بنا به فرمولسرانجام و  نیستند

جبرباوری تاریخی  در آن که داریمر و کار س moment ای بر این عقیده است که با لحظه رانسی ر، 91 مهبش ندر مورد ج

این رخداد واقع،  به. روند میبه زیر پرسش ، هر دو، (داری عامیانه سرمایه) گرا و دموکراسی دولت( مارکسیسم مبتذل)

 داری نوین و غیره را جارو سرمایهچون رفرمیسم، ادغام طبقه کارگر و جوانان در  "مسلماتی" ،چند روز عرضدر  ،نابهنگام

های افراد عادی در نوآوری  سو  و توانایی مراتبی از یک یادآور مشروعیت زدایی از قدرت پلیسی و سلسله 91 مه .کند می

 وگوید که برای ساختن جهان، نیازی به ُاتوریته  به ما می 91 مهبه گفته  رانسی ر جنبش  .و خالقیت از سوی دیگر است

 .استدموکراسی رادیکال  ای گونه ترجمانرانسی ر  برایاین جنبش . مراتب نداریم سلسله

چون توانایی  ،، دموکراسی73ی ماکیاولی مارکس و لحظه –دموکراسی علیه دولت ، نویسنده  ابِنسور میگوئل نزد

شود و از آن زمان تا امروز با  توسط خود و برای خود، در یونان اختراع می اموری  در اداره ها  گیری انسان تصمیم

با . است استثناییراه بوده است و در نتیجه پدیداری عادی و همیشگی نبوده بلکه  هایی در درازای تاریخ هم گسست



 های ود را از شکل، دموکراسی خدموکراسی شورشی و یا دمکراسی رادیکال، دموکراسی وحشی هایی مانند توصیف

دموکراسی ، در برداشت خود از اب نسور .سازد یافته چون دموکراسی نمایندگی جدا و متمایز می  پست و انحطاط

  سالدر و ( هگل حق سیاسینقد ) 8190های  سال مارکس در نظرات به – کند ابداع می عبارت را اواین  - شورشی

دموکراسی »ای تداوم،  گونه باو  نزد مارکس، در هر دو لحظه: گوید و میدهد  ارجاع می( کمونی  درباره خطابیه) 8128

کردن،  و با هر شکلی از ادغام، یکپارچه 81رویارویی با دولتگری و عمل سیاسی مردم، در  دخالتامر  چون «حقیقی

ی، دولت در دموکراسی حقیق»: کند یادآوری می اب نسورگفت و  مارکس می .شود مطرح میسان کردن و سلطه  هم

از  در ضمن تنها اختالف کوچک، که. (8191  نوشته   ، دستسیاسی هگل حقنقد مارکس، ) «رود سیاسی از بین می

و تجزیه ای است که در رابطه با دولت بین دو  تضادگیرد،  قرار می نیز اب نسوربرخوردار نیست و مورد تأکید  اهمیت کمتری

 امحای نامبه سپس کند و  دولت را تسخیر می ابتدا که ی استژاکوب نیکی، سنت :  دنپذیر انجام می انقالبی سنت

این  ی از نظر نویسنده)زند  می این دستگاهدست به تحکیم و تثبیت  ،در جهتی خالفدرست ، فرضی و نامعلوم آن

 و «موجود عا  سوسیالیسم واق»در  توان بعدها را می آن زوالتحکیم دولت به نام مبارزه برای سنتی یعنی دیباچه، چنین 

ایجاد شکلی از ) communaliste ُکمونالیستدومی، سنت  (.مشاهده کردنیز  دموکراسی سوسیالدر  حتا ای گونهیا به 

-غیر)دولتی  -ای سیاسی و غیر است که در جهت از بین بردن شکل دولتی و جایگزینی آن با ُکمونُته( پاریس نوع کمون

 .کند تالش می ، این جا و از هم اکنون، (گرا دولت 

مردم از خانواده، نژاد، قوم و یا ُکمونُته جدا :  کند را یادآوری می آن تعریف کالسیک اب نسور، «مردم»در رابطه با مقوله  

به  isonomie)مبتنی بر برابری  ی شهر   کننده خواه و تأسیس برابری دموکراسی   سیاسی   ی سوژه ،«مردم» .باشد می

ناپذیر است یا  پارچه و  تقسیم کلیتی یک« مردم» که آیا این: کند طرح میمریف پرسشی بغرنج این تع اما  .است( یونانی

، عوام یبنا بر تعریف ماکیاول ،یعنی در پائین قرار دارند ،ها باالئی مقابلدر  ،که اند کسانی« مردم»آیا  ؟بخشی از یک کل

گیرد که سهمی در هیچ چیز ندارند و  را در بر می یکه بخشبل یتکل نه« مردم»باشد، پس  چنیناگر  ؟ اند در برابر بزرگان

به  اب نسورو در این جا  .دهند قرار می( «مردم»)شان، این تقصیر و خطا، خود را در موضع کل  به نام این کوتاهی در حق

این است که  و آن آفریند میدر دموکراسی مشکلی بزرگ  Kratosواژه  گوید که  می Nicole Lorauxلورو  از نیُکلنقل 

خواه و  پرسد چگونه است که دموکراسی که برابری می اب نسورو « یعنی حاکم بودنبودن  kratosقدرت  صاحب»

و  (در نتیجه سلطه)مال قدرت عا  ، می تواند با باید عمل کندسلطه و نافرمانی -  است، که در منطق عدم ُکمونالیست

. داند این پرسش را ترجمان تنشی در خود  دموکراسی می اب نسور ؟دباشبخشی از مردم بر بخش دیگر سازگار  حاکمیت  

 و وجود دارد دموکراسیو طبیعت چون چیزی که در ذات  نشان دهد ماکیاول توانسته بودکه  در جوامع بشری تنشی

 «یک»روایی  مانفر این مفهوم زیرا که ،گیرد حاکمیت فاصله می نظریهبا  اب نسوردر همین راستا، . آن است   دهنده تشکیل

 هاست که جمع باز و پویای تکبودی را «ها تعدد تک»شود و بدین سان  زدن می کند، سبب یکپارچگی و جمع را برقرار می

 . برد از بین می

 زمان   زیستی  هم هماز سیاست و دموکراسی،   خود  سلطه -برداشت ضدچهارچوب در  ،اب نسور، 91 مه یابی از ارزشدر 

بلشویسم و حتا   یک جریان نئووجود سو   از یک .دهد می مورد تأکید قرار را در این جنبشدو حرکت متضاد 

-یک جریان نیرومند ضد برآمدن  بوروکراتیک و از سوی دیگر،  تحزب ورهبران ، کیش رهبردر ستایش استالینیسم   نئو

 .نامند می« ردانیخودگ»ر آن زمان بین دموکراسی رادیکال و آن چه که د در نوسان   ،بوروکراتیک 

البته نزد  .بالتکلیف مانده است برده نام ، بین دو جبههش، به گفته  خودحقیقت دموکراسی، نویسنده  لوک نانسی -ژان

. است« خبرگان»و  ی نمایندگان زیر سلطه« دولتی»راسی او نیز دموکراسی آن گونه که امروزه وجود دارد تنها یک دموک

چون عدالت اجتماعی و حکومت  ی حادمسائل جایگزینی که مدعی  حلهای  ت به رژیماما از سوی دیگر، نانسی نسب

ای دوباره  گونهبه « دموکراسی دولتی»ست که  خطر بزرگ در این جا. ، بدگمان استاندابزاری دیگر بااقتصادی  -تکنیکی 

فیلسوفی  برای. خواهد بگوید چه می« دموکراسی» درک کنیممسأله در این است که  ی ریشه. آید و چیره شود خود به

دموکراسی چون . سازد می پنهان، واژه دموکراسی چند معنا را آشنایی نزدیک دارد نظرات هایدگرکه با نانسی،  چون

ی تحقق  ها، دموکراسی چون برنامه تحقق خود و یا، نزد مدرن( ی سوژه)، خودمختار و عامل «یافته رهایی»برآمدن انسان 

به دست خودش  کاملبه طور  انسانی که سرنوشتشبنابراین  یعنی طبیعت به اضافه« ها انسان متما»معنای  انسان به

سان با  در یک صورت، دموکراسی هم. هایی ابرانسان یامی، خدایانی سپرده شده است، بدون امکان توسل به قی  

   .سلطه بر انسان و طبیعتبا  و در صورت دیگر شود می رهایی انسان



متمایز  هایش بلکه در ویژگی نبودهای که که اجزایش نامشخص   «همه»گیرد،  را در بر می« همه»نانسی، مردم، از نظر 

ای که  «همه». کند اعالم می «ها آن»به عنوان  فقط و نه («همه») به این عنوانخود را ای که  » همه». شوند می

 تأییدتا آن جا مورد « حاکمیت»و مقوله . ورد پیگرد قرار دادرا بر هم زد و یا او را م آرامش او،  کرد بازپرسی توان از او می

   .نه قیم، نه کفیل: گیرد نمیقرار  «مردم»ب رین برفراز  بپذیریم هیچ چیزکه  استنانسی 

خواسته  زمان این جنبش یک . ویژه از نوع فرانسوی است محصول بحران ُمدل اجتماعی به، از دید نانسی، 91 مهجنبش 

برای   ای برنامه  طرحچون ) هم علیه آیندهو ( میراثی در کار نیستچون ) زمان گذشته علیههم  دارد، می را اعالم حال

 .اکنون -اینجا ، چونآینده حال  ، بلکه برای زمان حال چون (آینده در کار نیست

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

تأکید  در این مصاحبههای طرح شده  پربلماتیک نابهنگامی  بر ای  از دید نیچهیا  مایلیم بر امروزی بودن ،در پایان این دیباچه

به . برد را زیر پرسش می ...(دموکراسی، مردم، حاکمیت) سیاسی ی مقوالت بنیادین فلسفه 91 مهجنبش . ورزیم

  .دنی گیردر پرا  91 مه خواهانه   رهایی های پرسش، این است که خواه ی فعاالن رهایی وظیفه باورما،

 دولت   ،این سلطه اصلی نمودارهاییکی از . پوشاند می را« یک» گری   سلطه مبتنی بر ماهیت خود ،«حاکمیت» مفهوم

مردم تنها در جنبش، در رخدادی که . پرابهام است نیز« مردم»مفهوم سان،  به همین .است بر جامعه حاکمجدا و 

در غیر این صورت، . گیرد شکل میکنند،  اعالم می« !ما، مردم»م، به نام ها خود را در آن به این نام، به نام مرد انسان

مردم به حاشیه رانده شده، مردم از . شود مختلف و متضاد می« های مردم»شود، تقسیم به  مردم تجزیه می

، شان ویژه  ، اوضاع و احوال شان  های متفاوت   خواستهبا  رانیم سخن می ...بگیر، مردم بیکار بازنشسته، مردم حقوق

 واقعی  اقدام در ها،  گری آزاد انسان دخالت در، در توانایی بسیاران، «دموکراسی»سرانجام،  .شان  های   تضادها و تعارض

تأکید . آورد به دست میرا خود مفهوم حقیقی  ...نه سلطه  - نه دولت شرایط   ازبرای رهایی  ها آنمشترک و تغییردهنده  

دموکراسی »با  تجانسی– اب نسوردموکراسی رادیکال یا شورشی به قول  - «بدون دولت دموکراسی»کنیم که فرایند 

حاکم در اغلب  و استبداد  دیکتاتوری سان   را هم نمایندگی دموکراسی نباید با این وجود. ندارد امروزی «نمایندگی

قدرت  بخشی از مردم بر بخش به معنای  حقیقی پذیریم که دموکراسی می در عین حال نیز. تلقی کردکشورهای جهان 

 -دولتی دموکراسی  امروزه . ُبرد کار  بهتوان  نمیرا » بر مردم حکومت مردم»و در نتیجه عبارت  دیگر از مردم نیست

را  ما واقعیت سیاسی جهان از سوی دیگر  های مختلف دیکتاتوریدموکراسی کارشناسان از یکسو و  یا نمایندگی

 .دهند تشکیل می

خواه قرار  برابری -خواه رهایی دموکراسیراه سوِم  ،آلترناتیو دموکراسی نمایندگی و دیکتاتوری دودر برابر 

    .مبارزه کردتالش و باید در این جا و از اکنون  برای آنکه  دارد

یدان ش  وثیق  

 8172پاریس مه 
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 گو با و گفت

 رانسیِرلوک نانسی و ژاک   -، ژانابِنسورمیگوئل 

 7392 ی دموکراسی، مردم و جنبش مه ربارهد

 ( 42شماره  Vacarmeبرگرفته از نشریه )

 (8113ژوئن  89)

 

 .است مترجم از ][ مطالب درون کروشه: تذکر 

و کدام « قدرت»اما کدام . قدرت مردم یعنی دانیم که دموکراسی می کرات نباشد؟وتواند دم امروزه می چه کسی

 [Jean-Luc Nancy] لوک نانسی - ، ژان[Miguel Abensour]اب نسوردارید، میگوئل  یای که پیش رو در مصاحبه ؟  «مردم»

در میان  را از دموکراسی ای ویژهی  ها اندیشه، شان ی کارهای نظری   مه، در ادا[Jacques Rancière]رانسی رو ژاک 

قدرت . است خواهانه  برابری[ خواستیک نیاز یا ]الزام یک ی  سوژه «مردم»:  رسند میبه هم  نقطه یکدر  و گذارند می

ز سلسله مراتب نهادی بلکه در گسستن ا نبوده و نمایندگان توانایی او در انتخاب رهبران [یعنی دموکراسی] مردم 

در زیر به دفاع از این . یابد که هرگز پایان نمی است یعمل فرایندی رژیم سیاسی نیست بلکه ،دموکراسی. استشده 

 .شود پرداخته می اعالم موضعسه 

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

 7دولتی از مدافعان و متفکران دموکراسیِ سو خود را  از یک. کنید مبارزه میدر دو جبهه زمان  همشما 

سلطه  نقدی طبقاتی و  دموکراسی به نام مبارزهپذیرید که  نمیاز سوی دیگر،  و سازید  می جدا[ گرا دولت]

برای ما توضیح دهید؟ چگونه و در چه شرایط در این باره  موضع خود را توانید میآیا . به دور انداخته شود

   ؟ کنید می مطرح را آنفکری 

 رانسیِر ژاک

 مبتذل درک   یکی .رد کردم را از دموکراسی دو گونه درک ،ی تاریخ کارگری درباره مکار خودگرفتن از  لهامابا  ،من

[vulgaire] در خواهی جمهوریکارگری   های مبارزات راه شکلمن از  .آن مارکسیستی   و دیگری نقد   آناز  غالب و 

حقوق بشر و  های نقد مارکسیستی   بست رفت از بن ابزار برون توانستم[ در فرانسه] 8190 – 8110های  سال

، گفتهاین در برابر . ست حقوق بشر به واقع حقوق افراد بورژوا: گفت مارکس جوان می .کنم را پیدا" دموکراسی صوری"

https://goo.gl/qG8rn9
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بنایراین ما  و اند شده به ثبت رساندهحقوق که  منطق این: نهادند پیش را یتر بارور بسیار نبردهای کارگران منطق

  ها در برابر قانون برابر ی فرانسوی این که همه .ها دهیم به آن[ کنکرتعینی، ]مشخص  شکل وجودی  یک  توانیم می

واقعیتی است  بلکهالیگارشیک نیست،   داری و حکومت دروغ برای پوشانیدن استثمار سرمایه ادعای یک هستند، تنها

به اعتصاب،  مزدها جدال بر سر دست تبدیلراه از  .را ثابت کنیمش پیامدهایی مختلف ها از راه توانیم می که ما خودمان

و یا حتا از راه ایجاد  همگانیزدن به تظاهرات در فضای  از راه دست .است میدان عمومیدر برابری  ما  مبینجدالی که 

حقوق بشر  انتزاعی   و خواهانه برابری  اعالمیه   سان بود که بدین. کنند می  کار  برای خودکارگران در آن جا  هایی که کارگاه

و کارگران مانند [ استادکاران]کاران  بین صاحب روابطدر به طور نمونه کرد،  پیوند برقرار می[ ُفرم]« شکل»ی  با مسأله

ورود به کاران به برداشتن کاله خود هنگام  صاحب کردنملزم  یا و کارگران از سوی خواندن روزنامه در کارگاهحق  کسب

انجام بر سر این مسأله  ترتیب بدینمبارزه  .نیست آنمغایر با واقعیت و یا پوششی بر  ،بنابراین ،شکل .محیط کار

در این صورت است که از  .آید به دست می این بازیاز  چیزشود و چه  که چه کسی بر بازی مسلط می پذیرد می

 .شویم واقعیت خارج می سازندگی  ی  کشاکش میان دو شیوه نفعدوگانگی واقعیت و نمود به 

کسی نیست که حقوق صوری را به نام دیگر  اکنون. اند جا به جا شده هها امروز جبهه من، ی هدیدبا این همه، به 

به  .شود داده می در تضاد با خود قرار یدیگر از سوی دموکراسی ،این زمانه در اما. بداندهیچ دموکراسی واقعی  فرضی 

و  هاکاال   کننده مصرففردیت   اش ی دموکراتیکی که شاخص جامعه توسط اکنونه دولت خوب  دموکراتیک گویند ک ما می

با هشدارهای  8621های  در سال ها ی این همه .شود ، تهدید میاست افراطی یا گونهبه  برابر حقوقخواهان 

Trilatérale8 در  این گفتمان،در پی . رود میسخن   اسیها توسط دموکر دموکراسی  آن جا که از تهدید، شوند آغاز می

 .گر فردیت  خودشیفته است کند که شیفتگی برای حقوق بشر بیان طرح می[ Marcel Gauchet]گوشه  ، مارسلفرانسه

حق آزادی بیان برای  پذیرشبا  ،دهند که و برای ما توضیح می شوند پیدا میخواهانی  سپس در همین راستا، جمهوری

های  از نوع تحلیل کارهایی، گذردر این  .است نابود شده ، آموزش مردمسواد بیو  کننده مصرف، "وحشی"نوجوان 

تحلیل  ،[Guy Debord]ر وُ دبُ  گی توسط ی نمایشی ، نقد جامعهی مصرفی جامعهی  درباره[ Jean Baudraird] بودریار ژان

کننده به  موکراسی چون قلمرو فردیت  مصرفسمُبلیک و غیره، همه برای تکمیل تابلوی د امراز  [Lacanien] الکانی

آن نزد    به صورت گستردهویژه  به، بسیار نیرومند است چپ ی در پهنه فوق گفتمان پایداری. شوند میخدمت گرفته 

ی دموکراسی  کهنه درباره یسکورد چه بسا بد تر ازتأثیر این گفتمان  .اند رنگ عوض کرده که   های افراطی چپدسته از 

به  نظم موجود دفاع از بر روی[ انهانگار هیچ] ینیهیلیست توافقی ی دهنده خوراک جدید گفتماناین  چهباشد، واقعی 

 .ی نادانی عمومی است بهانه

 ابِنسورمیگوئل 

 به دست آمده دو جبههاین در   مبارزه از، نامم می [Démocratie insurgente] دموکراسی شورشی کهی من نیز،  فرضیه

هر در همان حال ، . دهد را مورد توجه قرار نمی دموکراسی [استثنایی بودن]مانندی   بی ،جبهه از این دو هیچ یک .است

، باید همیشه دموکراسی همتائی   بیمیزان این  فهم  برای . ورزند دموکراسی اجتناب می ی حقیقت   دو از پرسش در باره

ها  برای نخستین بار در تاریخ جهان، انسان[ "Christian Meier]ر ی  کریستیان م   ی به گفته .بازگشت آنبه زایش یونانی 

این گسست  ،حال  ".تصمیم گیرند خود ،زندگی کننددر آن خواهند  میکه نظمی  نوعی  در باره که کنند پیدا میامکان 

، میدارد هدر امان نگ اسی نیستکه دموکر آن چه ازدموکراسی را ، است که چندین بار در تاریخ تکرار شدهانقالبی، 

با تصریح کنیم که ما تنها . مدار اشتباه بگیریم و دولت قانون با حکومت نمایندگان شود که دموکراسی را مانع می یعنی

 دموکراسی در جهانچندین گسست از سیر با نوزایش،  –چندین زایشبا بلکه  رو به رو نیستیمیک زایش دموکراسی 

 در مورد حقیقت  [ گرا دولتی، دولت نمایندگی، دموکراسی]ه موضع اولی ک ست بدین معنادر نتیجه این . ایم مواجه

فراموش  [و دموکراسی صوری رد دموکراسی به نام مبارزه طبقاتی]و موضع دومی  استاشتباه  دچار دموکراسی

ر نخواهیم ایم که اگ رسیده ای نقطهما اکنون به  .نمایداز خود پرسش  فکر کند دموکراسی حقیقت   ی دربارهکند که  می

د نانداز و از کار می کنند میپا افتاده  پیش  را  اوکه   از تصرفات ایدئولوژیکی آن راکنیم، باید  نهانپدموکراسی را  همتائی  بی

 یا سرکشوکراسی دموکراسی رادیکال، دم .ی آن اشتباه نگیریم یافته    انحطاطهای  و یا دموکراسی را با شکل رها سازیم

های رایج  دموکراسی و گسست از توصیف مانندی باشند که بی میهایی  توصیف همان اندازهه ب دموکراسی شورشی

  .دهند آن را نشان می



زیرا . ه استبود بهائی گرانکمک  مارکس جوان برای مناین است که رسد،  انگیز به نظر می چیزی که شگفت در این راه،

، [نقد حق سیاسی هگلای دیگر،  یا بنا بر ترجمه] هگل ی حق نقد فلسفه به نام 8191 سال ی نوشته که در دست

و آن را با زوال دولت سیاسی  کند می طرح «دموکراسی حقیقی»مارکس مسأله  حقیقت دموکراسی را زیر عنوان 

« دموکراسی حقیقی»: ی این موضوع فکر کنیم کند که در باره در واقع، نقد او از هگل به ما کمک می .سازد مییکسان 

مقاومت  ،یدولت در یک کالم شکلو  ساز کننده، وحدت دهنده، ادغام شکل سازمان برابرست که در  سیاسی ملع  آن

روایی، عدم  آزمون جهان کهدهد  امکان می ،ی دولت ناشی از سلطه خودبیگانگی  ازدر برابر  ،این مقاومت .کند می

کند و در فضای سیاسی ایفای نقش پیدا ش زندگی مردم گستر تمامیدر  برابرانهو عمومی  یسلطه، تشکیل فضای

ی  درباره خطابیهنویسنده   و مارکس   8191سال  نوشته   دست میان مارکس  رسد که  می من نظرافزون بر این، به . نماید

بازگشت به خود  :توان توجه کرد مییک جا به جایی به با این حال اما  .، تداومی نهان وجود دارد8128سال در  کمون

در . گیرد می شکل دولت علیهدر مبارزه [ حقیقی]یابد که دموکراسی  ی همان قدر در روند زوال دولت تحقق میدموکراس

و سنت  ،کند گیری می که تسخیر دولت را هدف ،نژاکوب  بین سنت  شود، ایجاد می انقالب ایدهگسستی در   نتیجه

دولتی،  –غیر  سیاسی  [ ی مشارکتی   جامعه] ی تهمونُ آن با کُ  جایگزینیو  که برای در هم شکستن شکل دولت مونیکُ 

 . کند می اقدامبه عنوان نمونه جمهوری شوراها، 

 لوک نانسی  -ژان

بینم که از  سو دشوار می از یک. هستم بالتکلیف «جبهه»بین این دو  من بیشتر خواهم گفت که، در پی پرسش شما

 ی نمایندگی و سلطه رابطه بادر  ویژه به هایش ناتوانیتوان  میکه به سختی ، زیرا کرد پرهیز بتوان «دولتی»دموکراسی  

عدالت  ی پیچیده چونمسائلبرای حل  اقدام که دانم من خوب میدیگر،   از سوی. کاهش داد را فرضی «کارشناسان»

تواند  میا جامعه ربزرگی  خطراتچه ها با  از سوی برخی رژیم با ابزاری دیگر تکنولوژیک - ی اقتصادی اجتماعی و سلطه

، آیا ما قادر خواهیم به خود آید ترتیبیهر  بهنتواند « دموکراسی دولتی» اگرکه  پرسم میمن تنها از خود . سازد رو روبه

 به خود آید تواند می تنها زمانی« دموکراسی دولتی»حال . کنیم خودداریها  تالشگونه بود که برای مدتی معین از این 

این آن چیزی است که  گوید؟بخواهد  چه می« دموکراسی» که دریابد ، یعنیا دریابداساس مسأله ر نمایدکه سعی 

از انواع  ای گونهبه  تعلق رسد که به نظر می [دموکراسیکلمه ]  واژه این .کند جلب می به خود مراتوجه بیش از همه 

. سازد را پنهان میخود معنایی چند گیرد و ناخواسته ی دیگر میدارد، با عصر مدرن ابعاد و اهمیتهای سیاسی  رژیم

توانا  ای یتاریخ ی  سوژه، جهان و خود صاحب، خودمختار، «فتهیا رهایی»نام برآمدن  انسان   ،در عین حال ،«دموکراسی»

 چندین معنا این کلمه دانیم که و می[ به یونانی]« مردم»یعنی « Démos» .است« انسان»تحقق  سوی به رهنمونی در

یعنی تمام . گیرد را در بر می «ها تمام انسان»، پیش از هر چیز، «انسان»های عصر ُمدرن،  نسانبرای ا، اما داشت

ی، خدایانی و مقی   یاری  ، بدون شوند میی که به طور کامل به حال خود گذارده ها طبیعت با آنراه  همو  ها ساننا

 به سویی  ا دموکراسی سیاسی این نیست که برنامه ی وظیفه: این ابهام اندیشید بربنابراین ابتدا باید . هایی ابرانسان

 (. اندیشید نیز  معنایی بیاین  به ندارد و در نتیجه باید هیچ معنابیانی که به طور دقیق )گیرد  دوش   تحقق انسان بر

زیرا ... دهد به دست می مردم واژه ازبسیار دقیقی  تبیین نزد شما مفهوم دموکراسی رسد که به نظر می

چنین . «حاکمیت مردم»ای چون  مقولهاید، حتا به  بسته دل کلمهبه این  و افتید از پا نمی شما باره در این

 ؟نیست

 لوک نانسی  -ژان

ی ا نه همه، «همه» یعنی طور که پیشتر گفتم، مردم همان. است «مردم  حاکم»عبارت  ایندر  راستی به من مشکل

یا معنا  توان آن را به سادگی زندگی گذرد که می شان چیزی می در بین که های منفرد انسانبدون تمایز بلکه همه چون 

نیاز به  «مردم»این اما البته . و یا با خود در تضاد باشد  تجزیه شودتواند  شود، که می که تقسیم می «مردمی». خواند

شاید  ، اما«ما»این  .وجود کندم اعال،  «ها آن»، و نه فقط  یی«ما» ،در جایی آن این است که الزمه  . دارد یی «ما»وجود 

او را مورد  او را بر هم زد، ، آرامشکرد بازپرسیاز او توان و باید  اما می. مذهبی پندارهرگز وجود نداشته باشد مگر در 

 به زبان آورده از سوی کسی یا افرادی برای خودنمایی که  را باید زمانی« ما»این  نیز، همیشه البته و ...پیگرد قرار داد



: است ی بزرگ درگیرچالش با ،نیستآن باال تر از  هیچ چیز راستی به ، که«مردم حاکم»اما این  .کردو طرد رد  شود می

    .کندتکیه  دتوان نیز نمی خود« بودن -مردم »به گویم، بچنین  حتا، اگر بتوانم و ندارد می ندارد، هیچ کفیلیاین که هیچ قی  

   ابِنسورمیگوئل 

خانوادگی و  های وابستگی ترکبا که  گویند  ای سیاسی سوژهرا کنیم، مردم  آغاز[ Clisthène]ن لیست  اگر از رفرم ک

مرکزی  خواه بر مبنای برابری شهر  گذار و طراح  بنیان «مردم» .گیرد شکل می سیاسی فضا و زمان به ورودو   ای قبیله

 رها کردنبا . است[ به یونانی] isonomieر چیز دموکراسی پیش از ه. است پذیری مشترک، برابری، تقارن و برگشت

 پیوندیهیچ  سیاسی وجودی ی به منزله مردمگیریم که  ، نتیجه میخودو ایجاد  دهی شکلهای طبیعی برای  وابستگی

توسط [ در انقالب فرانسه] فدراسیونآیا شرح حال جشن  .ندارد [ُکمونُته]با نژاد و بیش تر از آن با قوم و یا جماعت 

ای  گونه به آور و شگفت vita nova حیات جدید  یک  چیزی جز نیل به[ مورخ قرن نوزده فرانسوی Jules Michelet]له میش

و ... کنند می مشاهدهخود را ها  انسانگاه  آن... ریزند فرومی [زندان] دیرینه دیوارهای»؟ نیست تبشری امتحان کردن

نه هویتی جوهرین  ،شک بیی سیاسی نوین چیست؟  هویت این سوژه. «شناسند باز می خودهمانند چون افرادی 

بر گاه  مردم هیچواژه به باور او که  بازگردیم به میشلههم باز . همسان ، هویتی نا[وار پاراُدکس]دار  تناقض بلکه [ذاتی]

 .است تر از خود و یا باالتر نا پائیی: خود منطبق نیست

ناپذیر یا  تقسیم جمعیشهروندان تعریف کرد،  جمعرا باید چون  «مردم»آیا این . شویم رو می به رومشکلی با در این جا 

ندارند و  در جامعه ها، که هیچ سهمی ها در برابر باالئی ، پائینی[شهرونداناز ] و یا چون بخشی ،آنمتمایل به  کم دست

مردم به ] را بپذیریم «مردم»عریف دوم از حال اگر این ت ؟خوانند می «همه»خود را  [خسران، خسارت] به نام این زیان

نامی که دارد، یعنی چون، بنا بر  .شود می دار مسأله باید توجه کنیم که واژه دموکراسیآنگاه ، [منزله همه، همگان

شناخته ها به رسمیت  بر باالئیها  پائینی Kratos حکومت یا ، قدرت[Dèmos Kratos] کراتوس دموکراسی یا دموس

دموکراسی را  مقولهو  شود می« دست و پا گیر» Kratos، کلمه [Nicole Loraux]رو وُ ل به قول نیُکلر نتیجه، و د .شود می

چگونه دموکراسی  حال  .«بودن[ فایق، باالتر، چیره]یعنی برتر بودن  Kratos صاحب»، چون کند پذیر می آسیب

تواند با  ، میدارد [an-archique]ک آنارشیگرایش نیز  واز این رنهد و  سلطه را بنیاد میغیر خواهانه، که منطق  برابری

در چه چیز  Kratos وجود اینبر بخشی دیگر سازگار باشد؟  عمال آن ا  توسط بخشی از جامعه و  Kratos قدرت تصاحب

رفع و  سازنده یبگوئیم که این وضعیت نشانگر تنش بسنده است آیاگام شود؟  سلطه هم -عدمتواند با منطق  می

تنش را پذیرفت،   اقلیت توسل جوئیم؟ اگر بتوان ایده -دموکراسی است؟ آیا بسنده است به منطق اکثریت در  ینشدن

دستگی و اختالف در جوامع  دو واقعیت   پذیرشبا  سی کهکبه ، آوریم  روی به ماکیاولکه است  بهترصورت  ایندر 

، ها پاینی، معتقد است که مردم آنیند و افزون بر ب می اختالف و تعارض همین وجودآزادی را در  ی بشری، سرچشمه

   .کنند نگهبانی میآزادی  ها، از ، باالییبهتر از بزرگان

با نهاد  در رابطهمردم حاکم بودن . زد  تمایزگذاریدست به چند  باید این جا نیز ،«حاکم مردم  » عبارت ی بارهدر و اما 

 یا مرجعی رینیب  از هیچ را از هیچ نهاد خارجی،  خودچگونه عمل کردن و  را خود را، آزادی خود قانون ،این مردم. ست او

و [ tous uns] «ها یک  همه» بین[ Étienne de La Boétie]البوئسی اما اگر به تفاوتی که . گیرد نمی خود جزبه 

. شود ه میمسأله  حاکمیت به صورت شگرفی پیچید هنگامآن  ،توجه کنیم شود قائل می [tous Un] «یک در همه»

 .است ینپذیرش چندا، دوستی و متقابلشناخت با  راه هم در نتیجه و بخش است پیوند جدایشی آزمون «ها یک  همه»

در حقیقت . است «یک»افسون نام  تحتچشم پوشی داوطلبانه از آزادی  ی بیشتر نتیجه« یک درهمه »در حالی که 

 و[ دینامیک]به تمامیتی باز و پویا  وابستگی، آن جا که هم کنیمحفظ را « ها یک  همه» چندانی  خصلت اگر به خواهیم 

 ،کردمقاومت آن کمیت فاصله گرفت و در برابر حا ایده  توان با   تنها می، وجود دارند ها کی  ت کبودی   خصلت حفظضرورت هم 

 دوستانه [désordreنظمی  بی]آشفتگی   از بین رفتنو  «یک»روایی  به استقرار فرمان منجرکه حاکمیت  تا آن جا

  .دولتی totalisation زدن   جمع بنابراین و synthèseنهادی  رد هم در قاومتم. شود می

  رانسیِرژاک 

البته . مخالفم ،[multitudes]« بسیاران» با به طور نمونه، ای دیگر واژه باواژه مردم  با پیشنهاد جایگزین کردن به واقع من

 راستیاما به  .کارانه نیست های جنایت ایدئولوژیآلوده به « مردم» ماننداست و  یتر رنمدواژه  «بسیاران»در نظر اول، 

د لی است ای سوژهکه  است امتیاز دارای این« مردم» کلمه برای من  سوژه شدن  تقارن  گر بیان« بسیاران». ج 



[subjectivation ] وجود جمعی  ای گونهسیاسی با[collectif ]شود که  زمانی آغاز می اما سیاست نزد من .است

« مردم»در کالمی دیگر، . شود توسط یک فرایند اقتصادی و اجتماعی جدا می  سیاسی از هر جمع شکل یافته ی سوژه

را  همواره مردمی، در آن جا که سیاست شود میدعوا و اختالف  موضوع تبدیل به به میزانی کهست  ای سیاسی سوژه

اما . گیرد قرار می است ارگانیسمی جمعی که ethnosدر برابر  démos  د موس یامردم  .دهد در برابر مردمی دیگر قرار می

در همین رابطه است . دنهای پایدار اجتماعی دار ی گروه همهکه چیزی بیشتر از  دهد را تشکیل میمردم جمع کسانی 

ها بنیاد نهد، در تضاد قرار  ر هویتخواهد سیاست را بر تکث که می طلبانه، حتا آن های هویت برداشت ی که مردم با همه

، یعنی به هیچ گروهی که به طور کیفی برای حکومت کردن مقدر اند قدرت مردم قدرت کسانی است که هیچ. گیرد می

معنایی داشته اگر حاکمیت مردم . شود بسیار ویژه با حاکمیت می پیوندی سبباین عامل . شده است، تعلق ندارند

حاکمیت مردم حاکمیت جمع کسانی است که از هیچ . کند هوم حاکمیت را دچار آسیب میباشد، این معنا خود  مف

هائی که معتقدند  بنابراین من خودم را به طور کامل از آن. نیستبرخوردار  [برای حاکمیت] عنوانی برای حکومت کردن

، جدا است هکرد نمایندگی می نیز روزگاری از حاکمیت خدایی این خودحاکمیت مردم وارث حاکمیت پادشاهان است که 

  .کنم سیاسی جدا می -الهیاز هر گفتمان  و کلی تر به طور کامل من خود را .سازم می

که  اقدامی است» دموکراسی : گوید می ابِنسور میگوئل .رژیم سیاسی نیستیک نوع دموکراسی 

 شاملکه  ق دولت در متوقف کردن منطعملی است . کند کار میریختن شکل دولت  هم به در آشکارا

و شود  می( [intégration] کردن یکپارچه و [médiation]داری  ، میان[totalisation]زدن  جمع، [domination] سلطه

به هر گونه » دموکراسی :  نویسد ناسی می لوک -ژاناز سوی دیگر، . «با منطق خود آنجایگزین کردن 

سرانجام  .«میسر نیست بخشی تحت هیچ نهاد تنظیم آناز  ویفرار   »و  «دهد میسیاسی خاتمه  الهیاتِ 

شما  آیا .کند می تعطیلرا «  [ها موقعیت]ها  جایگاه توزیعمنطق پلیسِی » ، دموکراسی رانسِیرنزد ژاک 

 توضیح دهید؟ خواهانه چون اقدامی رهایی را دموکراسیمعنا و مضمون برای ما توانید  می

  ابِنسورمیگوئل 

اجتماعی است، دموکراسی  ی پهنهمتعارض در  یک نهاد سیاسی   بلکه رزیم سیاسی نیست،دموکراسی  بله به واقع

به مخالفان خود با یورش ، démos این است که آن  ویژگی .است روش عمل کردن در سیاست گونه یک اقدام است، یک

عمل یک صحبت از در این جا،  .کند سلطه در شهر مبارزه می - عدموضعیت ایجاد عمومی، برای  میداندر ها  یعنی باالئی

 ،بحث .است موانع باشدن  رو به رو در پی نومداوم در زمان و همیشه آماده برای جهشی  اقدامینیست بلکه  ای  لحظه

های مخالفی که  جریانو با  بهتر پایدار بماندبتواند  تاکند  میمدام خود را ابداع  که استبغرنج  یبر سر فرایند ،بنابراین

است آن چه که من  نای .مقابله کند ،هستندبه حالت سلطه  خواهان بازگشتو  کنند می اش  نابودیتهدید به 

 ،[در انقالب فرانسه]، مردم 8266تا  8216، از نگاهاز این  .نام می[ démocratie insurgeante] دموکراسی شورشی

در چندین نوبت آن و هم علیه دولت جدید،  دولت رژیم سابق و بقایای علیههم  اقداممبنی بر خود  خواستبرای اعالم 

آوریل ) [Germinal]ژرمینال  قیامهای سال سوم انقالب،  در این پرسپکتیو، آخرین قیام .آورند می به شورشروی ناگزیر 

ر این دو شعا تحتمردم مجلس ُکنوانسیون را  .باشند شایان توجه می( 8261 هم)[ Prairial]ریال پر   قیامویژه  و به( 8261

به  8261که قانون اساسی سال را با طرح این دو خواست، مردم حق قیام . 8261و قانون اساسی   ننا: کنند اشغال می

 ، حاکمیتی،قدرتی گرفتن پسبرای   جز مبارزه بود از سوی مردم یچه اقداماین  .کردند طلب می ،رسمیت شناخته بود

 مشاهدهدموکراسی را به خوبی  پیشامد، ویژگی  شورشی   در این؟  تعلق داشت یعنی قدرت مؤسسانها  آنکه به 

[ sans-culottes] جامگان   بی قدرت مردمی   یعنی قدرت دوگانه پیدایش ومیان مردم و بزرگان  ضدیتی سخت: کنیم می

های اصل   تر بنگریم، با جوانه در این جا، اگر ژرف. یکی توسط دیگریجایگزینی  و طرحو قدرت دولتی  پاریسی

هدف . مراتب زنده، نیرومند و بدون سلسله ،سیاسی یجستجوی پیوندبا  ایم یعنی رو به رو مرمی قیام   کننده تهدای

بار دیگر رو به پیوند میان شهروندان  که اینجلوگیری از  چنین هم و است از توانایی عمل کردن مردم نگهبانیمبارزه 

موسوم  ست مانیفست کافی .زور شود ظمی عمودی و مبتنی برانحطاط رود، اصالت خود را از دست بدهد و تبدیل به ن

 با نظم [همبستگی مردم] پیوند را بخوانیم تا تباین خود  مجدد حقوق دست آوردن بهقیام مردم برای کسب نان و به 

از  ی،یزبدون هیچ تما ،های شهر شهروندان مرد و زن در تمام بخش»: در این بیانیه آمده است. آشکار شود [ُحکم  دولت]

کار دیگر نتواند  که حکومت مکار و خیانت تا این... آغاز به حرکت خواهند کرد دوستانه ای نظمی در بی ،مختلف مناطق



« .کند هدایت و دادهفریب  هم چون گله توسط رهبران  خودفروخته به حاکماناو را بند زند و  مانند همیشه به مردم پوزه

که [ an-archique] در نافرمانی خواهی این است آن رهائی. سرانقدرت چوپانی  علیه نظمی دوستانه بیاین است آن 

   .آورد میخود راه  به هم دموکراسیاز  این شکل

 لوک نانسی  -ژان

به  استقاللی که) باشد استقالل داشته[ حکومتی، دولتی]ی سیاست   از حوزه بخشا  که  معنایی، به «دموکراسی»

قوا ایجاب  تفکیککه استقاللی و یا بود  هدر انقالب فرانس[ Tiers-État]ی طبقه سوم ها از خواسته یکی طور نمونه

چیستی  مطرح شدن  به میدان بازی آمدن و دوباره و به طور کامل  به معنایو این  .ست «مرگ خدا»، نام دیگر (کند می

چنان که باال  هم ،آید ن فرود نمیدیگر از آسما [sens] معنا .شود دریافتفضای گردش معناها  انکه چون ست «جهانی»

 که معنا چنین مسیری شده استاما این گونه نمایان . گاه بدین صورت عمل نکرده باشد وانگهی شاید هیچ. رود نمی نیز

در میان  اکنون معنا. است پیدا کردهموضوع خاتمه این به هر حال امروز . است پیموده  بر عکساز باال به پائین و  را

ما و مردگان ما، کلمات ما و رفتارهای ما، آثار  زندگان، «ما»معنا یعنی . رسد یابد و به نتیجه نیز نمی مه نمیست، خات ما

سرنوشت »چیزی به نام  برآمدنسیاستی که به طور کامل هم از مذهب جدا شده باشد و هم از . احساسات ما و ما

پیرامون [ اختالل]سردرگمی  با این همه،. ر دوش گیردرا ب« معنا» تواند و نباید بار   ، نمی«ملت، مردم یا میهن

 ، معنا به صورت دیگری بار  اما امروزه. کرد چنین تصوری را ایجاد می« کمونیسم»و « جمهوری»چنین  و هم« دموکراسی»

اید ب دانم؟ سیاست چه می ...در ،اندیشهدر ورزش، در در هنر، در دانش، در عشق، در جشن، : گیرد خود را بر دوش می

مدعی  نیز ، اما در عین حالنمایددرک  هاست میدانی این  به همه دسترسی کننده   خود را به منزله  آن چه که تضمین

   .نشودها  آن نیرومند کردن

تاریخ بازنمودهای تمام اما . نهایت سخت است حتا بی. است دقیقیبسیار  ها، بدون شک، کار ها و حوزه مرزبندی  نقش

رفته  موضوع این دادن به سمت نشان، «ها سوسیالیسم»تا « ها توتالیتاریسم»از  ی کاملدر پرتو طیفمدرن از سیاست، 

همه چیز،  .وجود نداشته است را تبیین کند تمام معناکه  آنی چون« سیاست»به  بستن از امید هیچ چیز فوری تر که

به دست سیاست  مسئولیت خود را و نه ایستد بازمینه در سیاست  هیچ چیز،گذرد، اما  بدون شک، از سیاست می

 ها انسان «ما» خود   در درون که [گر تمام معنای چیزها نیست سیاست بیان] سانیناهم چنینما باید به  .سپارد می

  . کار بریم آن را به و اندیشیم بی باشد می

  رانسیِرژاک 

با حرکت از این مفهوم است که  .است[ Emancipation] [رهایش] همانا رهایی برای من ابتدا بگویم که مفهوم اصلی

بود که نزد مفهوم رهایی این اما پیش از هر چیز،  .ام مفاهیم سیاست و دموکراسی را بازاندیشی کنم من تالش کرده

برای سیاست حد و  طبق معمول بود که هایی ضدیت به زیر سؤال بردن مستلزم چون ،کرد بازیکننده  تعیین یمن نقش

قرار  در مقابل امر عمومیرا علیه امر اجتماعی و یا امر خصوصی را امر سیاست  ،به طور نمونه. کشند مرز می

 ا عمالبرتری  کند، نگاهی که مشخص می بینش آرنتیای  گونه بامن را  ی فاصلهمفهوم رهایی در عین حال . دهند می

این نگاه بازیچه دست دانیم که  می .نهد یمهم  برابردر  اجتماعی ضرورت اندازی   های دست شکل را باسیاست و آزادی 

عمل  نفی   یعنی رهایی. شده است های اجتماعی برای داغ ننگ زدن به جنبش[ در فرانسه]ما ی گرا راست متفکران

دنیای  داده شده در قرار مردان و زنان   آن دررهایی، جنبشی است که  .های زندگی شکل a prior   مقدم بر تجربه تقسم  

زحمتکش  6 با ،ابتدا ،خواهی رهایی .دارند اعالم می همگانی فکریو  سخنی، ینگاه ابرازرا در  خود انایی  تو ،خصوصی

ای  میکدهدر  8269های مارس  در یکی از شبکه  شود آغاز می[ E.P. Thompson]ن سوُ پمتوُ  .پ.ی ا   مورد اشاره شریف  

حق  دربرگیرد و برای را نامحدودی اعضای بتواند که دزنن میانجمنی تأسیس دست به  و شوند در لندن دورهم جمع می

 8110های  سال در پاریس در چنین همخواهی  رهایی .کند فعالیت [انگلیس]پارلمان  خود در نمایندگانانتخاب  در عموم

 روی راد برگروهی از افرا نه به ابزار فشار  شان اعتصاب  خود، یانکارفرما در ستیز با ،کارگرانشود، زمانی که  آغاز می

توان  می باز همخواهی را  رهایی. کنند میتبدیل کارگران کلیت  مثابهکارگران به همگانی  بلکه به عمل معین فردی

نشستن روی  با، 8611سال  به[ Montgomery]، در مونتگومری [Rosa Parks]پارکس  مشاهده کرد که روزا زمانی

عمومی  تظاهراتیبه  تبدیل، رنگ پوست بر حسبها  توزیع نیمکت مقابله با اقدام شخصی خود را، در ،خالی ینیمکت

ی ها که سیستم توزیع جایگاه اعالم کنید در حالی تان را که شما توانائی   این استخواهی در  قلب رهایی .کند می



م کنید که ی آنانی اعال ی عادی همه نمایندههر تان را چون  شود، و این توانایی   منکر می شما برایرا  آن اجتماعی

 اجرای چون، نه نهد را بنیاد می سیاست روایی   جهان ای از ایدهخواهی  رهایی .شود شان انکار می سان شما قابلیت به

 یاز موقعیت ،با توسل به هتک حرز ،برون رفتن فرایند یعنی ،سازی همسان بلکه چون فرایند نا افراد بینمشترک  یقانون

از این با آغازیدن . ها ها و زمان مکان توزیعجریان در ها،  نیگفت و ها دنیدی در سامان   یجایگاه ازاحساسی، 

قرار  بررسی مجددمورد  [sans-parts] سهمان  بی [قدرت  ] مندی   توان چوندموکراسی را  توانستم من سازی همسان نا

 .نیستند  همهارتی ویژ، کارکردی  یا هیچ گروهیی  نمایندهکسانی که  مندی   تواندموکراسی چون  .دهم

 ؟رود به شمار میتا چه اندازه سخن گفتن از نهادینه کردن دموکراسی ناسازه گویی 

 لوک نانسی  -ژان

در شکلی مدام در . در نظر گیریمسیاسی  رژیمیا  شکلبه معنای را « دموکراسی»اگر  نیست[ oxymore]گویی  ناسازه

   ویژه طور ی وجود دارند که بهافزون بر این، نهادهای. اردد های خود و نشانه ها مکثحال تغییر، دموکراسی نیاز به 

شورای : کنند، مانند ایجاد می در درون آن موانعیدهند و یا  خود  سیستم را زیر کنترل قرار می یعنی هستند،دموکراتیک 

و عدالت در این یا  برابریاجرای  نظارت بر احترام به که مسئولیت  «یمقامات»ها و یا  قانون اساسی، شوراها، کمیسیون

به راستی، نهاد نیز  .ی اینترنت و یا در شبکه ای رسانهبه طور نمونه در دنیای  را بر عهده دارند، بخش از جامعهآن 

معبدی چون توان  اما هیچ نهادی را نمی. ی حقوق استثنایی باشد همه و خودسری علیه پاسدارتواتد بهترین  می

  .داده باشدقی دموکراسی پناه اصل حقی بهبرای همیشه که  دانست

  رانسیِرژاک 

قرعه کشی  در حقیقت روش دموکراتیک آغازین .، ایده  دموکراسی نمایندگی استآغازگویی، حداقل برای من در  ناسازه

به  ، هر دوسلطنت فئودالی و سپس سلطنت بورژوایی. لیگارشیک است، آشکارا اُ در منطق خوداما نمایندگی، . است

دیر تر . کنند« نمایندگی»اجتماعی چون اشرافیت، روحانیت و مالکیت  نیروهایاز کردند که  را جمع می انیکسدور خود 

مقوله  نهاد دموکراتیک اما . تبدیل شد شناسیم در شکل سازشی که می« نمایندگی مردم»بود که نمایندگی به 

 شکل قدرتی است که در خود ،دموکراسی .است خود  سیاست نیرنگ بخواهیمو یا اگر [ پاراُدکس]ناسازه  دهنده   نشان

را دموکراتیک  ها آنتوان  میالبته . دارنداین پاراُدکس را نهادهای ما با خود  .پذیرد نمی ا عمال قدرت ی برایمشروعیت هیچ

 .دنباش کارآمدی  حداقل  ی ازهای به ثبت نام هر کس برای شکلملزم  یینهادها چنین باشد که این از آن مرادخواند اگر 

 ها از هر جوهری ها و تهی کردن آن گونه شکل پاک کردن رد پای این سوی به هموارهاما خود  کارکرد دستگاه دولتی 

 چنین شکلیخواهند در  میای همواره  عده، که از شکل دولتی همیشه خود را ست که دموکراسی باید از این روو  .دارد

نمایندگی و  نهادهایمتمایز از داشته باشد،  خود را ی های ویژه ید ارگاندموکراسی با .جدا سازد ،کنندخالصه آن را 

 .قدرت دولتی

  ابِنسورمیگوئل 

ره را با هم ست که در این ترکیب جای سوژه و گزا تنها کافی .ست گویی به واقع یک ناسازه« دولت دموکراتیک»عبارت 

 آیا پذیر است؟ اما تصور  مند کراسی دولتی یا یک دموکراسی دولتآیا یک دمو. را دریابیمبلماتیک بودن آن تغییر دهیم تا پرُ 

  زیر نشان  دموکراسی و نهاد تنها  روابط بین بازنمود  رواست؟  نیز هر نهادی بهنهاد دولت رواست  بهآن چه که 

روشی در جوش و خ خود را درست مانند این که یکی .استانگارانه  شدت ساده  به، [antagonisme] یناپذیر آشتی

کند  پس ایجاب می .مانددر سکون باقی  ، هموارهمرمرین یک ایستائی   در ،در حالی که دیگری گذارد،به نمایش  ای لحظه

گاه که  پذیر است، هر آن امکان پیوندیو نهاد  موکراسی شورشیمیان د .پیش نهیماین نگاه پاسخی اولیه برابر در که 

 8261قانون اساسی  در گونه که به طور استثنائی همانمیت شناسد، قانون اساسی حق قیام را برای مردم به رس

 .به رسمیت شناخته شده استاین حق [ انقالب فرانسه]

 .نیستای   با جوش و خروش لحظه [شورشی] دموکراسی مناسباتباید توجه کرد که  باز همچون . اما این کافی نیست

 که آورد نهادهایی روی بهتواند  م، این دموکراسی میمرد گری سیاسی دخالت بدین سان که برای پاسداری از

 مردم ، قیام[Prairial]ریال رخداد پر   هنگاماز این رو،  .است این امر بوده پذیر ساختن امکان در زمان تشکیل، شان هدف



در بودند،  ادامه  انقالب طرفدارانکه ، [Montagnards]ها نتانیارموُ و  نمایدهای پاریسی  انجمنتواند تکیه به  می

 پر ریال قیام اول ،شده بودتبدیل  آنان همیشگیمقر  و به درآمده های مردمی اشغال انجمن به مجلسی که، ُکنوانسیون

دموکراسی  .کردندو تصویب  گذاردهرا به رأی  [ 8261مه  90در سالنامه جدید انقالب فرانسه برابر با ]سال سوم 

نهادهای  در متن آن، میزانی که ، بهایجاد کند رفت و آمدیرخداد و گذشته  تواند بین زمان حال ، بدین سان، میشورشی

 سیستماتیک ناپذیر و بنابراین، ضدیتی آشتیپس  .کنند میآزادی با هم تالقی  ی دهنده همان اندازه نوید به و خواه رهایی

  .باشند کوشاسلطه - ت عدموضعی در ایجاد این نهادهاو نهادها وجود ندارد، تا آن جا که  بین دموکراسی شورشی

را در [ Saint Just]ژوست  سن .شود نمایان می دیگر یغرنجببسان باال ، بنگریم سازی نهاد سویحال اگر مسأله را از 

اولویت را  ،دهد هم قرار می رو در رویرا قوانین  و ها این ارگان ،خواهی نهادهای جمهورینام  نظر گیریم که در اثر خود به

 نهادی تشکیل بافتیجمهوری باید از  ،توجه کنیم که در این حالت .زند میگمان ستمگری به قوانین  و دهد یم نهادها به

این . سازد و هم از قوانین متمایز « دستگاه حکومتی»که خود را هم از برخوردار باشد   اولیه بنیاد ای گونه از یعنی ،شود

در شکل کلیتی  از پیشباید ، است روابط عمومی راهوندان مرد و زن از پیوند میان شهر برقراری  شان  فرجامها، که  نهاده

آشکار را  نهاد   ویژگی توانست که سپاریم یاد هب ژوست از سن .با خود داشته باشند و اساس را چون اصل تجمهوریپویا 

ت و این توانائی اس نگر آیندهو تخیلی عدی تا چهارچوب، دارای بُ  است[ ماتریس]نهاد، که بیشتر زهدان . سازد

ست که نهاد،  این معنا درو  .شود میاعالم  که سمت و سویش همان رهایش شود می یررفتا سبب خلق بخش انگیزه

به آزادی و  دعوت در آن جا که ،گیرد قرار میقانون  در تعارض با، «نگر آیندهسیستم »[ Giles Deleuze]به قول ژیل دولوز یا 

یعنی  قانون» : گوید داده و چنین میست که دولوز نهاد را در مقابل قوانین قرار  ین رواز ا. کند میهای دیگر  آزادی

مندی قضایا  نهادسازی از جنبه زمانگری و  شورش میانآیا : آخر ی نکته .«عمل ایجابی ی نمونه یعنی، ا عمال محدودیت  

اما این خصلت به  .بخشد به تجربه می ماندگارُبعدی  ، نهاد[Merleau-Ponty]نتی پوُ  رلوُ م     به گفته وجود دارد؟  ناسازگاری

باید به واقع در ُبعدی را ( آن [Bergsonien] به معنای برگسونی  )زمان  آفرنندگی و نوآوری ، بلکه معنای سکون نیست

ُبعد  کهکند، بدین گونه  می عملدیرپایی بر بینانه  نهاد  خصلت پیشتوان گفت که  به بیانی میحال، . دیرپا درک نمود

 و نوآوری نوآفرینی ، تخته پرشی برایاش نسبی با توجه به پایداریتغییر،  در برابر کردن مقاومتدیرپائی، به جای 

این ارگان  پس، باشد جنبشهای   یکی از مقولهنهاد  کنند، یتصدیق مپردازان   گونه که برخی نظریه اگر، همان .شود می

 .کندسازگار ندی دموکراتیک با زمان ب آسانی خود را تواند به  می

باید  ورزی که به امر مقاومت و خالف پذیرید میگیرد؟ اگر شما  به خود میچه اشکالی « جنبش» اینحال  

و گاه تالشی است  پیوسته جنبشیرسد که رهایی نزد شما گاه  به نظر میپس داد،  مرکزیجایگاهی 

  .راه با ایست گسسته و هم

  رانسیِرژاک 

به سهم  من ،به هر حال .را در برابر هم قرار داد[ و گسسته پیوسته] جنبش دو این بایست می که دارماطمینان نمن 

رفتارهای  تغییر در اندک که با بودبدن و اندیشه  در تغییررهایی، به معنی واقعی کلمه،  تأکید کردم که این نکتهبر  مخود

، با [Le Philosophe Plébéien عامیفیلسوف : در کتاب رانسی ر] [Gauny]، نزد گُونی رهاییاین  .آغاز شد افتاده پا پیش

نگاهی  با تمرینرا به فضای خود محل کار کند و  میشود که کار بازوان را فراموش  آغاز می کارگر نصاب پارکتنگاه 

ند که امکان ز خانگی می یاقتصاد -ضدایجاد و در ادامه، ُگونی دست به  .کند داشت تبدیل می چشم بیزیباشناسیک و 

 رانسی ردر کتاب [ ]Jacotot]تو نزد ژاکوُ  را رهاییهمین  باز. سازدسلطه را فرام  فکری  و  جسمیاز فشارهای  گریز

 کلمه به   و تمام با دقت ،سواد بی فرددر آن جا که کنیم،  مشاهده می[ Le maître ignorant: موسوم به آموزگار نادان 

رهایی، در خود، به  .زند می ،اند  ه به او نشان دادهی کو متن از حفظ استکه  دعائیبین ی  رابطه ، دست به مطالعه  کلمه

شکل  که با دور شدن از مرکزخود مارپیچیدر گسست از منطق بازتولید، چون  ای تداوم است، تداوم ایجاد گونه معنای

انقالب ] 8216ژاکُوتو در . ه استیافت های رهایی های جمعی قدرت انسان آن چه که گسسته است، برآمدن .گیرد می

به این دلیل ها  ی فردی  آن خواهانه رهائی  استرانژی. ه بودندبیست سالهر دو  ،8110 [انقالب] گُونی درو [ فرانسه

به ها،  و این نوآوری. دادندانداز ممکنات را تغییر  به شدت چشم[ 8110و  8216در ]روزهای انقالبی  که پذیر شد امکان

 .شوند می یجمعی دیگر های قادر به ایجاد نوآوری سازند که ی میهای ، انساندی خو نوبه



 چون روایت   دیگریضروری و  یتحولچون فرایند  ، یکیتاریخدو گونه  آوایی   از همهای یگانه،  به شمار آوردن تاریخبا 

رز و تواند  می ،سان بدین ،تاریخ دموکراسی. شویم خارج می ،علت و معلول تسلسل   تلفیقی    تابندگینیروی هتک ح 

نمایان و ممکن باشد،  یانداز ها در چشم های برآمده از این لحظه تواند دگرگونی مردم باشد، می قدرتهای  لحظه

تابش این [ diffraction] شکل پر اش  تواند  و سرانجام می باشدها  لحظهتوسط این   خاطرات برانگیختهتواند اشکال  می

 وار بهمن دگرگونی   تواند می، تاریخ دموکراسی بنگریم سویی دیگراگر از اما  .باشدهای نوین  و روشها  ها در دریافت لحظه

 ی کننده واقعی و نمادین  تعیین های بند و بست روشی باشد که دتوان ، میباشد زندگی یک فرد یا یک گروه اجتماعی در

ها  بند و قیدآن از  ها سرپیچیباشد که  متفاوت ی دنیاهای  ات بالقوهی امکان تواند همه میو باالخره  سازد  را بر مال  انقیادیک 

انداز  ، من سعی کردم چشم[La Nuit des prolétaires] شب پرولترها[ کتاب]که در  از این روست .کند ریزی می را طرح

نشان  هاپرولتراز  یکم دو این را از مسیر سرنوشت تعدا. ترسیم کنم را نام گذارد« رهایی کارگران» توان آن چه که می

قادر شدند در جریان  اوتوپیکچنین در برابر نویدهای  کسانی که در مقابله با اشکال مختلف زور و سلطه و هم. دادم

تصویری از تجمع کارگری  در عین حال و هم نمایندهم شکل متفاوتی از زندگی فردی ایجاد  ،های خود ها و تجانس تالقی

گروه سنی بلکه به  یک در همان زمان نوشتم که این تاریخ یک نسل است، اما نه به معنای .یافته ارائه دهند رهایی

هایی  چنین تاریخ. ی انقالبی و ممکنگشایشتحت تأثیر ، آرمانینیمه  و نیمه واقعی ، مسیرهای یگانه مفهوم پیکربندی  

 پیکربندیبا  ،سازند هایی ممکن می بدیل اه این تاریخ. ندنیست ها ها و معلول علت ازهیچ تسلسل سببی  کننده تبیین

 .داریمدر نظر زمان حال برای  که ما سوای آن چه دیگری

  ابِنسورمیگوئل 

است که تاریخ  این تر صحیح دو جنبش پیوسته و گسسته، در برابر بدیلیکنم که به جای طرح  فکر میمن هم 

طور  هایش، به این تاریخ از یکسو، بنا بر هدف. مدریابی از دو ُمدل زمان به طور هم خواهی را برخاسته رهایی

پس موضوع بر سر . باشد می ی تظاهرش، گسسته ناپذیری پیوسته است اما از سوی دیگر، بنا بر شیوه گسست

زیر نشان  من تاریخ آزادی را . به برابری و عدم سلطه دارد سو سمت ودر حال شدنی است که  سیاسی    ُکمونُته

این  .هایی طوالنی، یکنواخت و کسل کننده ای و نیرومند در بتن دوران ، با برآمدهایی لحظهیشماند می  ناپیوستگی

 های میانی و سده های ایتالیائی در هوری رُوم، جمهوریاند از اختراع دموکراسی یونانی، جم ای عبات های لحظه برآمد

هایی دیگر و  زیر نام که سرنوشتاین با  ،را اریختهای تأثیرگذار بر  لحظه این ژوست سن .عصر مدرن های بزرگ  انقالب

مورد تأکید  و دخوان   می «های آزادی پیامبری» به طور با شکوهی شوند، میو فعال از سر گرفته هایی دیگر دوباره  طرح

به . گیرد در نظر را تر  باید هم رخدادهای بزرگ و هم رخدادهای کوچک دموکراسی اما تاریخ بغرنج و شوریده   .دهد میقرار 

روائی  فرمان تحت و «آرام» به ظاهر یهای در دوران یشورشو های مقاومتی  تنوعی بیشمار از ُکنشعبارت دیگر باید 

و  زیر در، «آرام اوضاع نا» که شویم متوجه می ی تاریخیآرشیوها به یبا نگاه چون، دهیمرا مورد نظر قرار  نظم دولتی

 زیبایدر کتاب [ Jean Nicolas]نیکوال  ست که ژان از این رو .اند   چینی ر حال دسیسهدهمواره  ،پایدار یاما به صورت نهان

ی  ، جامعه8216 مهو  8990 های سال بیندر »: نویسد  می8216 -8998های  شورش فرانسوی در سال نام  به خود

   «.بیش و کم پیاپی هایی راه با لرزش هم همیشهاما  ،ب ر د به سر می آرامش درنابرابر  با آهنگی ویفرانس

 لوک نانسی  -ژان

، «رهائی» .آسانی نیست کار، « جنبش رهائی»چون ، «رهایی»و « جنبش»های  اندیشیدن به دموکراسی با واژه

 .دهد قرار می [Polyvalence] ای چندکاره اگیز ابهام را بر بنیاد   «دموکراسی» که است دیگری بزرگ ی واژهتردید،  بی

! استند نمی یی از چی؟ از کی؟ از خدایان و جباران، خوب قابل فهم است، اما اینان از بازگشتن بازرها: پرسش این است

سوی به  ما را دارند و بر ما ستم روا می چه کسانی و چه چیزی !فراوان دارند[ Avatars[ ]آواتارهایی]هایی  خدایان نمایه

چگونه خود را  دانیم میستثمار؟ از رنج روحی و جسمی؟ ما رهایی از اسارت؟ از ارانند؟  پرستی می پرستی و خرافه بت

بسیار کم ما  سرانجام و کشیم کنیم، ما از استثمار طبیعت توسط خودمان رنج می تمام و کمالهای  اسیر سیستم

از گرسنگی و کمبود  کالنشبخش  بیمار است، که جمعیتی :کردجمعیت را اداره بهداشت  امور باید دانیم چگونه می

داری و سپس از حقوق قدرت  ایست که از حقوق برده  رهایی واژه . و مراقبت تغذیهفزونی بخش دیگرش از  و قبتمرا

هایی بی ارباب و پدر  ما انسان. برای ما مناسب نباشددیگر این عبارت شاید . به ارث رسیده است[ حق ابوین] والدین

  .باشد ...دنکردن، ایجاد کر اختراع شاید موضوع بر سربیشتر . هستیم



 دهید؟ کجا قرار میدر را  7392 مه جنش، شما میاندر این  

 لوک نانسی  -ژان

در این  مبارزه سیاسیاز  برداشت ورایمانده بود، باقی  منجمد ای ویژهبه طور که  در فرانسه ُمدل اجتماعی نوعورای 

نه به  که بود یبحرانگیری  شکل  لحظه  ستین نخ به راستی 91 مه ،تحولی نکرده بوداستقالل الجزایر  زمان تا کشور که

ها  جدید، برنامه های طرحجدید، « اندازهای چشم»ناپذیری  امکان به و یا آن خوارشمردن به برعکس یا بلکه انداز چشمیک 

 به قولچون )علیه گذشته  کرد، هم اعالم میی زمان حال را  خواسته فقط 91 مه .ُبرد راه می برای آینده ها پروژهو 

به نقل از ژاک  که) آیندهو هم علیه  (ای در کار نیست نامه وصیت [Hannah Arendt]آرنت  و هانا [René Char]شار  ُرنه

چه  91 مهخواسته  زمان حال در  (.، فکر شودآیندهشده به  رتابپحال ، آینده چون حال  باید  [Jacques Derrida]دریدا 

 این که نهما چه هستیم و این که ؟ گوئیم ما چه می «اینجا و اکنون» اکه در رابطه ب پرسش داشت؟ این یهای پرسش

 آیندهاز از آسمان یا  بی آن که همیشه ،زندگیچیست معنای  این که ؟ شدخواهند چه  یا فرزندان ما چه بودند پدران ما

کمی به کرد،  وجود اعالم [sens] «معنا» علیه 91 مه گفت که توان میحتا ؟ در نهایت نشان سلحشوری گرفته باشد

علیه  91 مه .دانست می[ nevrose]ی ن ژ ند روان ،از پیش ،را معنای زندگیی  درباره خودپرسی که [Freud] فروید روش

 حال، چه بدانیم یا ندانیم، . «معنا» چون تنهاما  هستی  از  و[ existence]وجود  از دفاع زندگی،در دفاع از  اما بود« معنا»

تالقی آیا  پرسم میاز خود جسارت با ای که من  خواسته. )داشته استهمراه نیز با خود « موکراسید» این خواسته را

 ....(استنگرفته  انجامبهتر  ها ها یا فرهنگ دوراندیگر در  گهگاهبا آن، 

  رانسیِرژاک 

بردن  سؤالاند از زیر  های غالب این جنبش، از دید من، عبارت جنبه. ندارند  معنای واحدیبه طور مسلم  91رخدادهای 

معنا تواند  ، اگر واژه را جدی گیریم، می«دموکراسی»و اعالم آن چه که  [déterminisme historique] جبرباوری  تاریخی

انقالب فرهنگی چین و  ی زمینه تردید، بدون  .کردای را بازنمایی   ویژه نابهنگامی 91 مهایم که  ما از یاد برده. داشته باشد

 در آلمان و یا دردر ایالت متحده آمریکا،  چنین همو جوانان در فرانسه  مبارزاتی های در توانائی امپریالیستی -ضد ی مبارزه

ادغام  :شناساند پیروزمند می های رفرمیسم   خود را با واژه 91 ی در آستانه ی فرانسه اما جامعه .اند داشتهنقش  ژاپن

داری،  ی جدید سرمایه چهره ،های گذشته از ایدئولوژی رها یافته نشجویی  دای مصرفی، نسل نوین  طبقه کارگر در جامعه

بسیار محدود  آغازکه در جنبشی مارپیچی  سیرچند روز توسط  در عرضها همه  این .نقش گردانندگان مدرنیست و غیره

و زیر  بندی ویژه  خود خارج از زمان را، این آورد میصحنه  بهانقالبی  اگر این جنبش یک سناریوی. شوند می بود جارو

بیش از . دهد از خود  رخداد انجام می و نیروی محرکه برآمده (حزب طبقه کارگز)نشان  جدایی میان آوانگارد حقوقی 

و خصوصیات نوزدهم  ی سده خواهی   های جمهوری یادآور قیام 91جنبش  رشد و توسعههای انقالب مارکسیستی،  نمونه

یابد، آشکار نمودن خودکامگی و  کامل از قدرت دولتی که به تمام جامعه انتقال می زدایی مشروعیت: باشد ها می آن

کرد  اعالم می 91 مهجنبش  .های عادی از سوی دیگر های نوآفرینی  انسان سو و توانایی از یک بیهودگی سلسله مراتب

 .ها ساخت ی این بدون همه کاملور به ط توان میدنیا را و  مراتب نیست به اُتوریته نیست، نیازی به سلسلهنیازی که 

چون جنبش ) امروزه، آلترناتیوهای سادهاما . کردند زمان و به تقریب در همه جا کشف می این آن چیزی بود که همه هم

 .اند را پوشانیده 91 مهآزمون دموکراتیک رادیکال  ( خواهانه جوانان شور رهایی در برابر و به جایکارگری مطالباتی 

  نسورابِ میگوئل 

این . ایفا کردشوم جنگ الجزایر های سیاه و  نسبت به سالرا [ catharsis]ریزی  برونیک نقش  91 مهبرای نسل من، 

توسط ارتش فرانسه در  استعماریکه در جنگ ] مسأله  شکنجه از ما توانستیم سرانجام رسید که به نظر می هگون

یک  91  مه .کمی فاصله بگیریم« سرطان دموکراسی»این  [Vidal-Naquet] ناکه ویدالبه قول  و [الجزیره ا عمال شد

شدن  همگانی از، «دوستانه نظمی   بی»توانایی عمل متحد و مشترک، از آزمون نوین از بازیافتن  بود، شادمانی شادمانی

و  باشکوهی بوداعتصاب کارگری  91  مه. عام مالءدر « فرومایگان استالینی» گری علیهافشا شنیدن ، ازاظهار نظر عموم

به سر داری  ی سرمایه زیر سلطه در مردمکرد که  به فراموشی داشتند یادآوری می تمایلی کسانی که  به همه

پدیداری بغرنج  91 مهبا این حال،  .توان از آن صرف نظر کرد در برابر ما قرار دارد و بنابراین نمیآن  محوی  سألهم، برند می

حتا و بلشویسم  نئوسو  از یک: کردیم چند جریان را مشاهده میزیستی  همجنبش در این  در حقیقت. و مرکب بود



از سوی و  بودند مبتال به کیش رهبر کل و همه جا حاضر بیشتر که های بوروکراتیک سازمان ی سلطهاستالینیسم،  نئو

آن زمان در  که چهبوروکراتیک که بین دموکراسی رادیکال و آن  -جریان نیرومند ضدوجود یک  زمان همدیگر و 

 تر دقیقیا [ Jacobin] سنت ژاکوب ن :کردند زیستی می و سنت انقالبی همد .بودنوسان در نام داشت « خودگردانی»

های  در کنار سازمان ،91 ، در جنبش مهاین دو. [از کمون برخاسته]و سنت کمونالیست  لنینیست -نژاکوب   بگوئیم

های عمل، به  انداز، باید دید تا کجا کمیته در این چشم. حضور داشتند مارس 99جنبش ، مائوئیستی و ترتسکیستی

یکی از . شوند میحزبی  شکلخواهانه از  ، موفق به نقدی رهایی8191های انقالب  معنایی قابل قیاس با انجمن

رد  گام نهادن بربا احزاب سیاسی  برنقدی نوآورانه بر ضرورت  این جنبش ، تأکیدرود می از یاد زود، که 91 مه های درس

[ André Breton]آندره بروتون  عالقهمورد  اجتماعی   نقد مجله در او زمانی که ،است [Simone Weil]ویل   پای سیمون

درس دیگر این است . به رشته تحریر درآورد طرد احزاب سیاسیزیر عنوان  نوشتاریبه طور مشخص  و نوشت میمقاله 

پس از به عنوان نمونه این است که  نیز است و دلیل آن یدموکراسی حقیق خطرناک که دموکراسی پارلمانی دشمن

 گردد و جنبش می بازبه بستر خود  درنگ بی، سیالب دموکراتیک 8691در ژوئن  فرانسه ملی انتخابات مجلس

 .کند خاتمه پیدا می 91 مه

گونگی تبیین هایی در چ با این حال، میان شما تفاوت. نزد شما سه نفر، همه چیز سیاسی نیست

شما از دموکراسی به در معنایی که  ه،امروز. دموکراسی وجود دارند، حتا نسبت به در ک از سیاست

 ؟نشان دهید و اثباتی دموکراتیک یاعالم موضع یا آزمونی دموکراتیک و توانید می کجا دهید در دست می

  ابِنسورمیگوئل 

مبارزه   ها ناپذیرفتنیعلیه  خود و «در دست گیرندخود ور خود را ام» و اراده کنند هر جا که عوامل اجتماعی و سیاسی

شده  رها های بورکراتیک رهبری ی سلطهزیر این مبارزات از  که تا آن جا دموکراتیک سر و کار داریم، ی، با آزمونکنند

اجران هه مب جمنیو بیشتر ان های خودجوش کمک به، [اقامت]برگه - بیجنبش مهاجران  اشاره کرد بهتوان  می .باشند

و  ، به مبارزه برای مسکن[با انگلستان دریاییهم مرز ساحل مانش و  در فرانسه ی در شمالشهر]در کاله  از جمله

ژانُوور  لوئیکارهای  چون هم ،یکی. کند بر ما تحمیل می را دو وظیفه این آزمون .های مدنی آغاز نافرمانیسرانجام به 

[Louis Janover]غین  وظاهر در با ییعلیه پدیدارهاویژه با توجه به بازگشت نئوبلشویسم،  ، بهمندانه هوش فشاگری  ، ا

 و دموکراسی ی  استحاله تحلیل انتقادی ازدموکراسی، /دیگری، فرای تضاد ساده میان توتالیتاریسمو  است اعتراضی

 نقد دموکراسی  ، یکم:  ار کنیمکجهت باید سه بنابراین، در . باشد می خودکامههای  اولیگارشی سمتبه آن  انحراف

حتا  ها همه چیز به ادغامحاضر [ فرمالیسم]بندی به مقررات  پوشش پای درکه  مند نقد دولت قانوندوم، ، نمایندگی

 . ازیابدب گسست از سلطهخود را در  دموکراسی باید خصلت. زندگی روزانه مستعمره کردن  نقد  ،سومو است  شکنجه

 رانسیِرژاک  

 امتناع از جدا کردن شکل در ،سو از یک .تمیز داد اصلی دو شکل درتوان  میرا  عوامل دموکراسیامروز ن به نظر م 

سرکوبی  های شیوهی  مبارزه علیه قوانین شریرانه و همهشکل در بنابراین ، های جای دیگر ی این جا از انسانها انسان

ها،  نگهداشتن انجمن های فراوان جهت زنده تالشل شکدر از سوی دیگر،  .سازند درجه دو می یکه در عمل مردمان

این دو شکل . مراتبی و کاالئی های سلسله خارج از ُمدل ،های سازندگی های بحث یا کارگاه فورومنهادهای اطالعاتی، 

« سهمان سهم  بی»که  ی وجود داردریسک، سو  از یک .های خود را دارند ها و محدودیت دموکراسی در عین حال ریسک

بنا بر  «دیگری»با حرکت از بیشتر  را مبارزهخطری که شود، [ exclusion]شدگی  علیه طرد مبارزهدیل به تب

وجود دارد  دومی دیگر، ریسک سویاز  .هایش بنا بر توانائی« هر کس»تا با حرکت از  گیرد در نظر می هایش محرومیت

از را الیگارشیک  های حکومت ی سابقه بی ستگی  و پیو استواریدرک کلی  و  دموکراسی کلی  معنای سیاسی درک که 

در بیان هم  ،هر کسقدرت ی دموکراتیک   رادیکالیته ضرورت،یک ، چون اعتقاد دارم که امروز من ،رواز این . دست بدهیم

سنت  باید امروزه کنم که فکر میهم من باز  رابطه،در این  .شودمطرح  باید دوباره،  پیامدهای عملیهم در در و   نظری

 منطق سیستمخود از  به واقع سیستم حاکم افشاگری  های  شکلبسیاری از که  و هر آن چه را دوباره بازبینی کنیمنقد 

 .بریم پرسشگیرند را به زیر  وام می حاکم



 لوک نانسی  -ژان

بتوان یز را که هر چ آنیبگوئیم چون  یا چون نام« دموکراسی»بین سیاست دموکراتیک و تمایزی که به تصدیق من این 

شناسی و اگر بتوان  برای گشایش چرخشی بزرگ در انسان را آن ارزش من سعی کردم ،وجود دارد «در آن گنجاند»

، به تحقق رسدتواند  آن همه چیز باید بگذرد، اما هیچ چیز نیز نمی راهی سیاسی که از  پهنه  .باال ب ر مگفت در متافیزیک 

از این . توان چنین گفت، وجود دارد زمان حال، اگر بهدر  تحقق ها آنکه در  دهد می دیگر یهای رسی به پهنه امکان دست

نه  در مدت زمانیاین همه ، رسند می انجامبه  که ی ناباقدامهنر، عشق، اندیشه و حتا دانش در  باشند می دست

، شور، پذیر حسمعنای : ین استچن «معنا»تمام  .غیره ها و ینیب انتظارها، پیش زمان   متفاوت از مدتو یا  شاید دراز

یک سرود، یک  .رسند که به تحقق مییا یک واژه، معنای یک دیدار « ایده»پذیری، معنای یک  احساس، حست، انی  حس  

خود به انجام  و یا حتا در پرداخت نهایی پذیری  خود نهایت در پایان این ها همه تا بی... اشاره، یک د م و شاید یک اثر

کمین  درزیرا ، همین استپذیری  ما نیز از  آسیب در نتیجه داریم و این ها را ما از نظر دور می .و جبر زور با رسند اما نه می

که چگونه این  درک کنیمدر این رابطه، ما نیاز داریم  .نهائی رهنمون سازد منزلگهرا به  ما که ایم نشستهسیاستی 

 .آمد و شدی داشته باشند« ما» میان درتوانند  می از معنا نامحسوسگاه به تقریب  ذرات  

اما باید بتواند  سیاست همه چیز نیست)انجام دهیم  را به درستی آمیختگی و درهم  مرزبندی ی دو شیوه بتوانیماگر ما 

عمل دقت با بسیار  بایدکه باز هم  ست   در این جا و دیگر همه چیز نیست مراقب همه چیز باشد، در حالی که هیچ چیز  

 ازچیزی بیش  شایدکه معنایی ، معنا دارد برای ما« دموکراسی»ه سوی آن چه که ب موفق شویمشاید  هنگامن آ، (کرد

 - نظم فنی به بدون دست زدن هم به نظم اقتصادی و همنیز  این امر. روی کنیم پیش، نباشد« تمدن»تحول کامل یک 

 .پیش نخواهد رفت علمی

پیدا   ای قابل مالحظه متافیزیکی   میدان عملی، برابری، همبستگی و عدالت آزاد چون دموکراسی  های اصلی مقوله حال

 در هر کس آزادی   از آن جمله است، بنا بر تعریف هر کدام،. گیرند مورد نظر قرار می آشکار یچون امورو  اند کرده

« دموکراسی»را  ها این تمام ...همه و سرانجام عدالت برای همه آزادی  دیگران، برابری، برادری یا همبستگی   ی همحدود

یا « فرد»یعنی چه، که یک « همه»و « هر کس»که  دانیم از پیش میگوئی  .پوشاند اش می «خواهانه رهایی» اعتباربا 

 شناسی   هستیگونه یک  ،از نزدیک توجه بدون ،به راستی ما در این جا. شود کجا آغاز و کجا ختم می... «شخص»یک 

: کردیم ضروریرا  یپرسش آنو با حرکت از  ایم گرفتهرا به کار  این جدایشناپذیر در  تقسیم واز همه چیز  منفک فردی  

 ؟ مجتمع شوند توانند ها می فردیتچگونه 

 گرفتدر زمانی شکل « فرد»این زیرا  نفهمیدیمما . و نا پایدار است پذیر آسیبانگاری  پیش« فرد»که  پی نبردیماما ما 

، بری فرمانمراتب،  سلسله)داد  هایی مشخص نمی تمدنی که ارجاع به نشانه. زداسی که تمدن دست به گزینشی اس

 شده نبود از پیش دادهارزشی که . زد میپذیر  ارجاعآگاهانه دست به انتخاب ارزشی  بلکه نا( های گوناگون ُکمونُته شکل

در   پیوسته چون دو چیز( ، دقتسرعت، نیرو)ثروت و نوآوری ارزش : باشد پذیر و سنجش شود تولیدبایست  اما می

 .خواندند« تکنیک»و « کاپیتالیسم»این را بعدها . تولیدو   توسعگی - خود در نامحدود های توانائی چون، از همخبری  بی

 که خود تبدیل به ای سوژهاند،  بوده مولد ارزش ی  سوژههای  خصلت ،تردید بیاز ابتدا و  ،آزادی، برابری و غیره سان بدین

:   مجرد چیزی نیست جز تصویری در اصل بسیار آشفته از عامل چنین فرایندی« فرد  ». شده است ارزش

ها  هادی  پول، ترانزیستورها، مواد پالستیکی یا نیمه. کاردانی در ثروت و هم در هم نهایت بی گذاری   سرمایه (دوباره)

... فراینداین  خود  چیزی نیست جز واقع  به عدالت اماو . ندا بسته و با هم برابر و هم ها همه آزاد ها و نیرو ، سرعت[رسانا]

 ارزش   غیر ازبه  توانستخواهیم آیا ما : گرداند تمدن بازمی انتخاب ژرف ی اینتمامما را به « دموکراسی»دیگر،  در بیانی

 ؟   وارد میدان کنیم چیزی دیگر... مجرد پول، دقت، سرعت یا فرد توسعگی    - خودو پذیر  تعویض
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