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 پرولتاریا، سیاست و فلسفه، فیلسوف فرانسوی، درباره با ژاک رانسیر وگوگفت

 دموکراسی یعنی برابری

 فرید دبیرمقدم ترجمه:

 

دنیاا  زنده متفکران ثیرگذارترینتا از یکیو  فرانسه فیلسوفان انگیزترینبحث از یکی به اخیر هایسالدر  رانسیر ژاک

امیر شیخان، نشار خارد  ه]ترجم «مفهوم نقد و نقد اقتصاد سیاسی»ای با عنوان انتشار مقالهرانسیر اولین بار با . استبدل شده 

حال، خیلی زود از مکتب آلتوسر بریاد و ری آلتوسر، به شهرت رسید. با این(، به گردآو1965« )قرائت مارکس»در کتاب  سرخ[

ای برجسته در مائوئیسم فرانسوی شد. این کتاب سیاسی و نظری، باه ( تبدیل به چهره1974« )درس آلتوسر»با نگارش کتاب 

 رانسایر از بنان نقاد خاود باه نظریاه«. هاامناسبات تاریخی و فلسفی میان دانا  و توده»تعبیر خود رانسیر، متمرکز بود بر 

هاا در ایان کتابمالت را اایان تا وپرداخات ها مالتی در باب ساخت اجتماعی و تاریخی دان ائولوژی آلتوسر، به مجموعه تاید

آرام قریاب، نشار  ه( ]ترجما1987« )استاد ناادان»( و 1983« )فیلسوف و فقرای »(، 1981« )های پرولتریشب»بسط داد: 

و بوطیقاای دانا  تااریخی ساخت امر سیاسی درون سنت غارب معنوف به تحقیقات خود را ، رانسیر 1989شیرازه[. از سال 

بسایار د و ناگیرمی فار پی را  براباری اصال او سیاسایآثاار . ((1990« )های سیاستبر کرانه»در کتاب )برای نمونه،  کرد

: استسایس» عناوان باا آخارش کتااباو در  .باوده زیباشناسای بار متمرکز بیشتر او فکری کار گذشته دهه در. اندشدهشناخته

 ماتن ترجماه آیادمی ادامه در آنچه .دهدمی بسط را خود زیباشناختی نظریه درباره بحث «هنر زیباشناسی رژیم از هاییصحنه

  .است شده منتشر 1997با اوست که در سال ( Radical Philosophy) «فیالسوفی رادیکال» مجله وگویگفت

*** 

کنید.  واحدا اسدت کده را دنبال می ینامعمولبیش وشما بیش از بیست سال است که مسیر فلسفی کم -

دور های شما تفکر فلسفی را در بسترهایی هیچ اشتراکی با کار آکادمیک سنتی ن.ارد  اکثر کتاب کارتان

   کنن.می  آشکاران. بن.ی ش.هاز نو صورتخالف قاع.ه یا در بسترهایی که به شکلی  از انتظار

خواساتم نگااهی دوبااره باه برخای بینی نکارده باودم، می، که من مسلماً پی 1970 هبا توجه به بزنگاه تاریخی و سیاسی ده

آنها کارکردهای امر اجتماعی و امر سیاسی را  هبه واسن در آن زمانهای مفهومی خاص بیندازم که مارکسیسم مفاهیم و مننق

، تاا تنااق  نامیادتجربی  کامالتوان آن را که می تصمیمیخواسته به صورت یک تصمیم درآمد،  برای من این کرد.تشریح می
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خواسات بادانم . اگر به طور کلی بخواهم بگویم، دلم میبررسی کنم کارگر هدرون سنت طبقرا میان امر اجتماعی و امر سیاسی 

چیسات و هام بررسای کانم کاه  کاارگریکه آن سانت  نشان دهمخواستم هم مارکسیسم چگونه با آن سنت مرتبط بود. می

اگار  تردقیاقای به فلسفه نداشتم. عالقه چنداندیگر  بود که زیادیهای کرد. سالمارکسیسم چگونه آن را تفسیر و تحریف می

یاک  جودوخواندم. و به جز منالب آرشیوی هیچ چیز دیگری نمی ردمهای سیاست نامید پشت کتوان نظریهبگویم، به آنچه می

رفته احساس کردم که زمانی یک سوسیالیسمی وجود داشته کاه از بنان یاک رفته .اصل قرار دادمگفتمان مشخصاً کارگری را 

 روی آرشیوهای طبقه ها کار و تحقیقخواهم بگویم، سالکارگری زاده شده بود. به اختصار ب مشخصا( ethosمن  )فرهنگ یا 

ها آگاهی و این نام از تجربههاست تا شکلی ای از ناممجموعه یک نام یا در اصل« پرولتاریای کارگری» هکارگر به من آموخت ک

 .( استalterityت )ه غیریدهند. کارکرد اصلی آنها ساختن رابناز یک وضعیت را نشان نمی

. پارداختم سانت فلسافیهایی در ماورد چناد مفهاوم خااص درون ساوالبه طار  رفته سپس رفتهشروع.  هاین شد ننقپس 

ها این نوشاته ( در اختیارم گذاشت.Gauny) گُنیهای نجاری به نام نوشتهکه از آن زمان مشغول آنم را  کاریچارچوب اصلی 

های شت. بخ  قابل تاوجهی از نوشاتهگذا« برهمدرهم هفلسف»توان نام  را در آنچه می است ورزیتجربهو آزمای  شکلی از 

و وقتی دوباره نگاهی باه  کرده بودمپردازند. این چه معنایی داشت؟ من روی این متون کار او با زمان و گفتار می هبه رابن گُنی

قارن ناوزدهمی  متوجه شدم که این نجار خودآموختاه افالطون،« جمهوری»کتاب  در سنت فلسفی انداختم، به ویژه چند متن

نقا  اجتمااعی نیسات، بلکاه  کارگر در اصل یک کارکرد یاابه عبارتی  .بخشیده بودبه فلسفه را افالطون مفهومی  شورهمان 

  . قرار داردمقوالت زمانی خاص در نسبت با   و با لوگوس استای خاص رابنه

کاه در آن افالطاون در ماورد کاارگرانی ساخن  مواجاه شادم« جمهوری»مشهوری از کتاب دوم  هاتفاقی با قنع آن هنگامدر 

ل و آهنگار ک ا»ای در کتااب ششام کاه باه انتقااد از و قنعاه برای انجام هیچ چیز دیگری ندارندقتی گوید که به جز کار ومی
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. متوجاه شادم کاه i«آورنادحاریم فلسافه روی می»به « توانایی جسمی و روحی»بهره از بی پردازد کهمی و کسانی« قدکوتاه

شاباهت نزدیکای فعالیات کاارگران.  منادیارتباط باا زمانجربی بود در ت عمدتاشابهی در کار است. این یک ساختار ساختار م

 ( و در نتیجه امر سیاسایuniversalکه دسترسی به لوگوس کلی )ای ن ساختار و ساختار نمادین گستردهوجود داشت میان آ

i«فیلسوف و فقرای »سعی کردم در کتاب  راکرد. این را از کارگر دریغ می i (1983مفهوم )موضاوع  پردازی کانم، ولای ایان

نسابت دادن اِسناد یاا ام را نیز در اختیارم گذاشت، یعنی تحقیق در مورد اینکه چگونه های اصلی برای تحقیقات بعدیسرمشق

 هست. نیز نوعی از وجود اِسنادای به زبان ع رابنههر نو

 اهمیت یونانیان * 

کنید.  آیدا اهمیت یونانیان تاکی. میبر من. نظام شکلیبیش به وتان کمهای بع.یکتابدر توان گفت می -

 ای برای شما دارن.؟مناسبت ویژهو به خصوص افالطون و ارسطو  یونانیان

اند. در چاارچوب امار پردازان امار سیاسایترین نظریاهکنم چون آنها باه راساتی مادرنبله. من به افالطون و ارسنو رجوع می

. اسات سیاساتشرط پی به تعبیری،  ،های سیاستگردش دالترین متفکران. مدرنرو اند و از اینسیاسی، آنها متفکران اصلی

و ساپس دوبااره در دوران کردناد یونانی و رومی هستند در کلیسای قرون وسنی و دوران رنسانس گردش  هایی که اساسادال

و ایان  کردناددر قارن ناوزدهم ایفاا  بسیار مهاممفهوم فراغت، نقشی  برای مثالهای سیاست، برخی دال. شدندمنر   انقالب

فلسافی کاه از قضاا تنهاا متاون  .کانماین تباار را برجساته خواستم گیرند. میباستان سرچشمه می هاز فلسف ها مستقیمادال

در مقاام  افالطاون و ارسانو هساتند. هاینوشتهپردازند در متون قرن نوزدهمی مد نظر من می شدهمستقیما به موضوع منر 

جهاان و  ههر چند که هگل به راستی در ایدنیستند، نازل چیزی به جز تقلیدی  زمینههای کانت یا هگل در این وشتهمقایسه، ن

به جهانی که متون کارگری مد نظر من را تولیاد او از این نظر،  م اقتصاد سیاسی مدرن است.هگل یک عالِکند. نیاز بازنگری می
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کاه از  ینماادین گرداند به سااختاروید ما را برمیگمی این موضوعآنچه هگل در مورد  به نظرم، در عین حال .استکرد نزدیک 

iگراییبا سیسارونهمان ساختار نمادینی که سوی افالطون و ارسنو ثبت یا نوشته شده بود،  i i  از ایان یافات. عامیاناه تاداوم

  ای در باب امر سیاسی است. هر نظریهیکی از ساختارهای اساسی حیث 

   امر سیاسی وجود دارد؟ هلئبنابراین آیا یک تبار یا پیوستگی در ارتباط با مس -

بادل باه چیازی  ماان، نااگزیر ابژهبیندیشایمه آن فکر کنیم چرا که اگر از نظر پیوساتگی با لهئبه این مس هاتفاوت باید از نظر

هر گونه تفاوت میان امر آشنا و امر بالکل  اثباتدر  نهایتادهیم و امر آشنا توضیح میامر آشنا را بر حسب  .شودمیافتاده پاپی 

 امپریالیسامزمانی بود که هر اعتصاب یا هر متن کارگری را بر حسب مناسبات فراگیار نظاام مانیم. برای نمونه، شنا ناکام میناآ

تاوان بار را می یک امار واقا  کندیم که اعالم میشناختی را هم دار( جامعهtautologyگویی )کردیم. همانجهانی تبیین می

خاواهیم صاحیح باشاد، اماا چنادان جاذاب نیسات. اگار می شاید ایان کاار کاامال. کردتبیین به وجود آمدن  حسب شرایط 

مان، وقتی من به افالطون و ارسانو رجاوع در مورد موضوع بحثهایی ایجاد کنیم. بودن یک تجربه را بفهمیم، باید تفاوتتکین

بسایار  هست، رشاتای از پیوستگی هم در کار ارگه اکنم. از طرف دیگر، مسلمبزرگترین تفاوت ممکن را ایجاد میکنم، دارم می

را بررسای « proletarius»همچاون  ایواژهیاباد. وقتای بارای مثاال سرنوشات وسی  ساکوت امتاداد می هباریکی که در پهن

خوانادم، مایا ر آولاوس گلیاوس« آتنایهای شاب»که کتاب  ی، این چیزی بود که سعی در تحلیل آن داشتم. هنگامکردممی

دانست معناای ایان واژه چیسات. که در قرن دوم بعد از میالد دیگر هیچ کس نمی تعجب کردمبدیهی است که از این موضوع 

از قضاا پاسا  تواناد باشاد. ای چاه میناین واژهروی آوردند تا بفهمند معنای چهای مرج  به کتابمتفکران آن زمان بنابراین 

 تاریخی پرولترهای قرن نوزدهم. زیسته و همعنای این واژه درون تجرب منابقت دارد با دقیقا های مرج کتاب



www.thesis11.com 

برخاوردار  دولتشهرکسی است که از هیچ اهمیتی در »به معنای  نیست، بلکه« کارگر صنعتی»در اصل به معنای  «پرولتر» هواژ

یوناان و  تفاوتی که با بررسای متاون کالسایک اساسا و بازتولیدی اوست. مولدکند نیروی می هچرا که تمام آنچه عرض« نیست

کتااب  ماثال کند تا نگاهی اجمالی به تبااری بسایار متفااوت بینادازیم.شود این امکان را برای ما مهیا میپی  کشیده میروم 

i«عدم توافق: سیاست و فلسفه» v (1995.را مد نظر قرار دهید )  العملی نشاان دهام باه یاک سعی داشتم عکسدر این کتاب

شاود. غالاب اندیشایده می پروبلماتیاکگرای  مدرن خاص که در آن به دموکراسی، سوسیالیسام و مارکسیسام از نظار یاک 

مسایحیت، دو بادن پادشااه و  بار حسابکاه هماه چیاز را اسات سیاسای  -الهیااتیمقصودم همان به اصنال  پروبلماتیاک 

ایان گفتماان معیاار باود کاه دموکراسای و کناار گذاشاتن . هادفم کنادتبیاین می پادشااهبادن از بار فاجعاه یزدایجسمیت

آن  باازآفرینیانقالبای بارای دو بدن پادشاه و اقادام زدایی از برخاسته از جسمیت وحشت و هراسخواهی را با اشاره به تمامیت

با در پرانتز گذاشاتن آن زنجیاره شود استدالل تاریخی فاصله بگیرم و بگویم که مینوع  اینم از خواستمی. دهدمی توضیحبدن 

در  نیست، بلکه صارفا اصلی و تبیینی پایه هاین یک زنجیر. بیندیشیممان سیاسی به مقوالت دموکراسی، سوسیالیسم و وضعیت

 یه پی  آمد.وجود داشت که چرا این قضمفصلی غالب شد و دالیل  هخاص بدل به زنجیر هیک دور

کده بده صدورت  است «دموس» یعنی متمرکز بر مفهومی از مردم« ع.م توافق: سیاست و فلسفه»کتاب  -

 شود  این به چه معناست؟آماری از مردم تعریف می برداشتغیابی درون 

آن شاماره باه  کاه در ،«نوع بشار» های بود که پنج سال پی  از من خواسته شد برای مجلیکی از نقاط شروع این کتاب مقاله

و مساتقیم اجمااع تالشای باود بارای یاافتن تناابقی  هبنویسم. به نظرم آمد که ایدپرداخت، ( میconsensusاجماع ) هلئمس

آن را  تاوان کاامالشاود کاه میی تعریاف میا، جمعیتی که به صورت اباژه«جمعیت»و مفهوم « مردم»میان مفهوم  واسنهبی

کاه در حاال را امار سیاسای  زوالتجربی مفرو  جای داد. همچنین به نظرم رسید که فقر یا  هایدستهبندی کرد و در بخ 

شاناختی ای جامعهو یکی انگاشتن جمعیت با مقولهسیاسی  ایمقولهتوان از نظر این یکی انگاشتن مردم با حاضر شاهد آنیم می
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 - ماردم مهامبنابراین با بازگشت به مفااهیم  تشریح کرد. سبتوان با استفاده از ابزارهای آماری منامیمورد دوم را فهمید، که 

سیاسای  هدر این ایده کردم که هار ساوژ کندوکاوشروع به  -، شهروندان و مردم پرولتاریاکارگران،  ناهمگونپراکنده و مفاهیم 

در تفکر باستان کاردم. باه یاک معناا،  مفهوم دموسدر  . از این رو، شروع به بازنگریهمانیاست و نه یک اینتفاوت یک  هنشان

ارسنو. ارسنو وضعیت « قانون اساسی آتن»مفصل بر سنرهای آغازین کتاب بی  از شرحی نیست چیزی « عدم توافق»کتاب 

شود توان گفت سیاست زمانی آغاز میمی دولتشهر ندارند. به یک معنادهد که آنها هیچ سهمی در بدین نحو توضیح میرا فقرا 

 شوند.میسهم رفته دارای رفتهنی که هیچ سهمی ندارند که آنا

بادل باه ناامی  . دماوسهباودای بسیار تکین ابژه دریابم که از همان بدو امر دموسباعث شد اع اجم در موردتفکر این شکل از 

آناانی کاه هایچ چیاز  بسیار مشخصی داشت، یعنای فقارا، یعنایشد، اما برای هر آتنی با اصل و نسبی معنای « اجتماع»برای 

 یاک اباژه وجاودسیاسات تحلیال کاردم. سیاسات باا  هبود که به عنوان اولین اباژکالی پارادکسی هشروعم ابژ هپس نقن ندارند.

 ،تر اساتحتای پارادکسایکال هیک اباژ وجودشود که همزمان یک جزء و یک کل است. این خود مستلزم پارادکسیکال آغاز می

متشکل است از آنانی که هیچ سهمی در هیچ چیز ندارند. این موضاوع از  شود اساساکل شمرده میعنوان یک  زیرا جزئی که به

تواند در یاک نظاام گوییم اشاره دارد به عنصری که نمیمی «طرد»: آنچه به آن اهمیت داردمعاصر نیز جهان  مسائل بغرنجنظر 

و  دولتشاهرالظاهر تعیین هر عنصار در علیو  آن شمرده شوندتوانند در الظاهر میهمه علی جایی کهیعنی ، شمرده شود دولتی

هم شمرده شود. به زعم مان، تواند دارد که شمرده نشده و نمیای وجود باقیماندهاما پذیر است. نیازها و نظراتشان امکانتعیین 

رکن  نشدگان به منزلهمارشش شمردنشوند، بلکه زمانی که نشدگان شمرده میشمارشنه تنها شود که سیاست زمانی آغاز می

 رو، تالش کردم تا این مننق را بسط دهم. شود. از اینمی قلمداداصلی سیاست 
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کنم مدرن هستم. ولای گماان مای پرولتاریایدموس یونانی و ای شتابزده میان در حال انجام مقایسهکه  دیبگوی شایددر اینجا 

شوند و در نهایت تفاوتی که هایی باشند که متفاوت تلقی میکه سوژ سیاست تنها زمانی وجود دارده این بحث ضروری است ک

هایی که ممکن است در پای شود، با تمام پارادکسنشدگان منتهی میسازد همیشه به شمردن شمارشسیاسی را می هیک سوژ

ونانی به ظاهر دو باار شامرده ، زیرا یا همچون مورد دموس یای پروبلماتیک است. به بیان دیگر، سوژه همواره سوژهداشته باشد

شمرده نشده است. این مازاد یا نقصاان آمااری باه ماهیات غیراجمااعی سیاسات  مدرن اصال پرولتاریایشده یا همچون مورد 

آمااری  تصورکنند. سیاست متمرکز است بر های واقعی را نمایندگی میکه گروهگردد نمیسیاست حول شرکایی  مرتبط است.

شود که پشت تریباون شدن آنانی میمن فرایند سوژهای که مازاد بر تمام آمارهای اجتماعی است. بنابراین سیاست متضسوژهاز 

 ند.نشان را اعالم کدارند تا نامروند تا حرف بزنند و قدمی به جلو برمیمی

 ش.ن و حافظه  سوژه* 

 پرولتاریدارا توانن. آنچه در کارن.  چرا آنها نمیخانمانان، بیکاران و کسانی که مسکن ثابتی ن.ارن. هم بی -

 ؟گذرانن.از سر نمیش.ن را  سوژه فراین.یجاد کنن.؟ چرا آنها همان به جریان ان.اخت ا

نشادگان مساتلزم آن شادن شمارش خانمانان است. مشکل اینجاست که امکاان ساوژهبارز بی کنم محرومیت مشخصهفکر می

را  اجحاافیتواناد (. اما کسی که هیچ مسکن ثابتی نادارد نمیuniversalizeشکلی کلی شود ) بتواند به اجحافکه یک است 

ل، کسای کاه مساکن مفهومی است مرتبط با شمارش نمادین اجتماع. در مقاب پرولتاریااو شده کلی سازد. مفهومی چون  هکه ب

تواند جبران . این فقدان هم میاندفاقد چیزیکه  رندحضور دادر اجتماع مردمانی یادآور این واقعیت است که  ثابتی ندارد صرفا

حتای کلای شاده اسات،  پرولتاریااکلی شود.  حافجایک  هتواند سوژو این حاکی از آن است که نمی تواند نشود.میشود و هم 

که به نظر رسید مولد بودن  هنگامی یعنی ،روی داد بیستماول قرن  مانند موردی که در دههگاهی بر اساس یک برداشت غلط 
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اماا ب درآماد، از آ انگیازو غم تاثثرآوره لحاظ تاریخی، این برداشت غلط ببه معنای بودن در کنار تمام ستمدیدگان است.  لزوما

از  ساهمینماینادگی بخشای از جامعاه کاه  به واسنه اجحافساختن یک در کلیبود پرولتر  هتوانایی سوژ روی دیگر این صرفا

های دیگر طرد را فراهم سااخت، حاال شدن شکل، اما امکان شمرده«نشدهشمارش»نامی بود به معنای « پرولتر. »نداردجامعه 

شاناختی طارد و انسان شمایلرو، میان توصیفی از یک وضعیت است. از این بلکه صرفایک نام نیست « فاقد مسکن ثابت»آنکه 

 شادن است. در حال حاضر شاهد تالشی هستیم برای جایگزینی سوژهدر نوسان  حقوق مشخصحق و کسی با حقوقی  شمایل

 مندند.  های خاصی که از این حقوق بهرهنشدگان با یک سرشماری عظیم حقوق مشخص و گروهآماریِ شمارش

به تاریخ متکی وانن. تنیستن. که نمی ج.ی. کامال مقوالتی پرولتاریا حتیمردمان فاق. مسکن ثابت و آیا  -

  ؟باشن. که زمانی تاثیری سیاسی داشت تام و تمامای و حافظه

 هشاکوهمند حافظا هاسات. دور جامعه هبدن خصلتحافظه  شدهایی تصور میاست. در دورهمبهم  و حافظه مفهومی دوپهلو بله.

ایجااد توان آن را که حافظه چیزی است که می شدهایی تصور میکارگر را هم داشتیم. همچنین در دوره هطبق همردم یا حافظ

تاریخی باشند. باه دارای اند آگاهی داشته باشند، باید از هویت، گذشته و جایی که از آن آمدهمردم اگر بنا باشد و بنابراین  کرد

 هااید، عامالشادن وجاود دار های تکین سوژهکنم درست هماننور که شکلباور من، حافظه چنین کارکردی ندارد. گمان می

ساال  ه نظارم تماام کساانی کاه رویادادهایوجود دارند. اگر نسل خودمان را مد نظر قرار دهیم، باتکین به خاطر سپردن نیز 

ظهاور شاکل جدیادی از  68طغیان جوانان نبود.  شورش و 68 کنند در اشتباهند.شناختی تبیین مینظر جامعهمرا از  1968

و آن حافظاه پیوناد تنگااتنگی باا شاد  ثباتسیاسی  هرخدادی بود که در نوع خاصی از حافظ 68کرد. زندگی را بازنمایی نمی

 شادغیرممکن می 1968در « ی آلمانییهود»در کار نبود، تصور  «دیگری»گنجاندن اگر شکل خاصی از استعمارزدایی داشت. 

علیه جنگ الجزایر ثبت شاد. ایان موضاوع پیوناد تنگااتنگی داشات باا  درون پیامدهای بسیج همگانیآن شکل از گنجاندن و 

فارم پرولتر شد، پرولتر در مقام  شمایلآزادی جایگزین  دستیابی به شان برایاستعمارشدگان و جنگشمایل ای که در آن شیوه
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. ایادئولوژی «دیگاری»ای از پشاتیبانی از آرماان کارد و باه عناوان شایوهرا ایجاد می اجحافساختن صورتی که امکان کلی یا

آن  1968هاای جنب  .نسابت دادرش استعمارشادگان وبه شرا  پرولتاریاقدرت سلبی و کلی  1960 هگرایی در دهسومجهان

 های دیگری دامن زده است.بدفهمیو های غلط برداشت متمرکز کردند و این موضوع به پرولتر شمایلروی  قدرت را مجددا

 انحایناپذیری که به تقلیل هاینزاع ها وکشمکشبر است اگر این ای.ه را بپذیریم که امر سیاسی مبتنی  -

 ههایی که در مدورد از بدین رفدتن دوگاندصحبت ور شون.، آنگاه با توجه به همهلهشع توانن.گوناگون می

های آین.ه در کجا ؟ نزاعچیستهمیشگی  مستمر و هاینزاع اینهای معاصر شود، نشانهراست و چپ می

     ای؟در ک.ام حیطه و ک.ام منطقهروی خواهن. داد؟ 

سازند. اینکه چگونه سیاست به صاورت انضامامی را بررسی کنم که سیاست را ممکن می مفاهیمی ومقوالت کنم من سعی می

 غایی و غایب سیاسات بنیادهمان  یعنی - توانایی تحقق برابری که هاییدیگری است. در غیاب سوژه هلئشود مسپذیر میامکان

اندازهای سیاساای در حااال حاضاار چشاام شااود.می عیااانبرابااری  هلئمساا، دارنااد فعااال و دارای کاان باه صااورت آزادی را  -

 طلبانه داشته باشد یا خیر. است که آیا جامعه باید ساختاری مساواته لئمسگیری حول این ای در حال شکلگریختهجسته

واقا   درمتمرکز بر معضالت جواناان و مدرساه و دانشاگاه باود.  ، سیاست معموالvدر فرانسه 1995های پاییز تا زمان اعتصاب

خاود قلماداد  راباط هحلقا و ونادپی هرشتترین مان آن را مهمکه نظام اجتماعی است ایعرصهنظام آموزشی در حال تبدیل به 

چیازی باشاند کاه  هها بناسات قاادر باه عرضا( خیالی جامعه. مدارس و دانشگاهself-identity) یهمانبا خود ه، عرصکندمی

هاا در کناد تاا توزیا  مهارتاین امکاان را فاراهم می« آموزش»به برکت آن نیست: کانونی که  هدنیای کار دیگر قادر به عرض

پیکری باشاد کاه در آن خود باشد، تا  دهند تا مساویبه جامعه امکان می الظاهرعلیراستای توزی  مشاغل قرار بگیرد. بنابراین 

اناد، ای بارای خاود جامعهی اساتعارهبی  از هر زماان دیگار هامدارس و دانشگاهکارکردی جایگاه خود را داراست. و هر نق  

در آن ابراز و مشخص شود و جاایی کاه منناق اجمااع تواند می جامعه هطلبانطلبانه یا غیرمساواتای که معنای مساواتعرصه
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لناف باه در عین حال، اند. نابرابری« اعالم»مان مجبور به ایم که حاکمانای رسیدهشکسته شود. در نتیجه به نقنه باید در هم

وقتی که دال سیاسی بتواند به معنای دقیق کلماه و شود  تواند فهمیدهطلبی میدال مساوات، آموزش و پرورش سکوالر جوانان

    دارد.  وجود امر سیاسی تا حدی ، فهمیده شود

 دلیالبازگشات، آن هام باه « کاارگری»طلبی در آن ظاهر شد به قنب مساواتمحلی که دال ، 1995های پاییز طی اعتصاب

. جامعاه هبدندرون « اطالعات»چگونگی تقسیم  هلئمسو حتی  معضالت مربوط به بخ  دولتی، مستمری بازنشستگانمسائل و 

دال . دفهمیاده شا. اماا مشاکل اینجاسات کاه ایان تنهاا چیازی باود کاه فهمیاده شاودطلبی توانست بار دیگار دال مساوات

 کننادهمبهم و گیجهای آیا این وضعیتآزادی یا شهروندی عبور نکرد و منکسر نشد. سوال اینجاست که  طلبی از خاللمساوات

 . در حاال حاضاراعالم برابری یا نابرابری بتواند هماه چیاز را قنبای کناددهند که در آن را می سیاست ی ازبه ما امکان تصور

 پاسخی برای این سوال ندارم. 

 داشدتهگرایانده بیش نخبهواگر بپذیریم که فلسفه از همان زمان افالطون و فیلسوفان باستان موحعی کم -

خواهد. جاند  آن روشنفکری که میوکراسی و فلسفه وجود ن.ارد؟ نقش است، آیا نزاعی بالقوه میان دم

    دموکراسی و برابری را بگیرد چیست؟ 

ایان معناای کناد و فکر مای مستقل؟ به زعم من، این واژه دو معنا دارد. اول به معنای کسی است که یعنی چه دقیقا روشنفکر

اطاالق  مشاخصاجتمااعی  هوقتی ایان واژه باه یاک دسات دهد.به دست نمی مشخص گروه اجتماعی یکهیچ تعریفی از اول 

تر بگویم، روشنفکر امروزی کسای های سیاست. دقیق، آن دسته همیشه مبتنی است بر یک فقدان سیاسی یا محدودیتشودمی

توانند صادای خاود را باه زند چون نیروهای سیاسی نمیپرده حرف میکسی که بیگوید، سیاسی سخن می خلئیاست که در 

گوید که جامعاه به دولتمردان می گیرد. روشنفکررا برعهده می نق رو، روشنفکر همزمان چندین گوش دیگران برسانند. از این

شادن  اجتماعی بپردازناد. هنگاامی کاه هایچ ناوع ساوژهگرایشات و جریانات باید به چه دولتمردان در چه وضعی قرار دارد و 
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کنم که نق  یاک روشانفکر به شخصه احساس نمیاست.  برجسته و مهم و مبانی سیاسی در کار نیست، روشنفکر مظهر اصول

را برعهده داشته باشم. هر نقشی که ممکن است بتوانم ایفا کنم مرتبط است به کارم در مقام محقق و معلام و نویسانده، البتاه 

جاسات نویسد. اینمیهای خاص داشتن صالحیت و تواناییبه خاطر که  نیستترین معنای آن: نویسنده کسی نویسنده به وسی 

بارای عماوم ماردم.  از جانبگوید یا نخبگان سخن می از جانبکه شخص ه لئمسشود، ولی نه این برابری منر  می هلئمسکه 

 . خاصیهیچ شخص  از جانبهمگان و هم  از جانبسخن گفتن هم  برابری یعنییک نویسنده، 

میاان  هااهای مبتنی بر تقسیم مهارتلیلتح هواسناست که به  هاییخنوط کلی نزاعبه صحنه آوردن  خودم، نق  من به نظر

است که عمومی ای . سیاست صحنهاندگشتهاند و یا مخدوش یا متخصصان در علوم مختلف یا بالکل پاک شده« سیاستمداران»

باه واناد ای وجود ندارد که بتواند به سلنه مشروعیت ببخشد و هیچ علمی وجود ندارد کاه بتشود که هیچ عرصهزمانی برپا می

را صارف پوشااندن آن خناوط خاود وقت ان، شسرشت خاطربه  دقیقاسیاسی،  هو فلسفعلوم اجتماعی  .دهدسامان آن  هحین

های تااری ، ابژه هعرصپیکربندی مجدد طلبد مشخصی می کار و فعالیت. اندهای سیاسیوضعیت هکنندکه تعریفکنند میکلی 

تاا فیلسوف است هم نیست.  ههمزمان هم وظیفاین کار آن خنوط کلی.  هترسیم دوبارشناسی یا علوم سیاسی به منظور جامعه

فلسافی احکاام  کنند وامر سیاسی را میان خود تقسیم می هکه حین هاییدان  به باشد مرتبطکه فیلسوف است  هوظیفجایی 

باه فیلسوف نیست از ایان حیاث کاه خاود فلسافه  هد. وظیفنسازرا در مقام تفاسیر خاص و نفی سیاست برمی هااین دان که 

نقا  مان در مقاام محقاق و نویسانده سااختن  .شاودبرساخته می( metapoliticsیا فراسیاست ) viسیاستکهنیک  همنزل

به صاحنه آوردن براباری و به عبارتی، سیاسی مشترک یاری رساند.  هبتواند به ما در فهم صحن نظری مشترکی است که هصحن

شاان. غایی( contingency) به حدوث هان دا بندیتقسیمسازند و مرتبط ساختن می کارآمدو  که آن را اثربخ هایی شرط
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 نگاار و غیاره وجاود دارنادتاری ف و ومیاان فیلسا هاو تخصاصهاا بندی مهارتآخر، تنها چیزهایی که ورای تقسایم هدر وهل

 .هستندی در زبانی مشترک یهاگو و گزارهموجوداتی سخن

 نمادین یخشونت* 

 ؟برابری یا تکثرگراییدموکراسی چیست:  هترین جنبمهم -

ماواردی از براباری  ها ویعنای آن تکثرگرایای کاه نموناه ،تکثرگرایی کارآمد یعنی تکثرگرایی جدلیبرابری.  کنم اصوالفکر می

شاان بسیاری درون جمعیت هست و همگایهای از صدور این حکم که دسته باشدکنم تکثرگرایی عبارت آفریند. گمان نمیمی

برخوردارند یا اینکه اشکال بسیاری از فرهنگ هست که باید یکدیگر را به رسمیت بشناسند. از نظر من، این استدالل  یاز حقوق

شود که ما باید به طاور کلای یاک دولات الیگارشایک را در حال حاضر پیشنهاد مینمایانگر وداع با سیاست دموکراتیک است. 

را پار و باال  ناوعی تکثرگرایایهمچنین و  داری در سنح محلی باشدنی سرمایهنظام جها هجایگزین دموکراسی کنیم تا نمایند

هاا بایاد گروهکاه ایان اسات گیارد فر  میپی ای مختلف باشد. مننقی که این پیشنهاد هبا نیازهای گروه مننبقکه دهیم 

 تعلق دارند و در نتیجه دارای حقوقی هستند.هایی به دستهکه  یعنی ابراز کنند، کنندابراز خود را به معنای دقیق کلمه  وجود

     انتخاب کردی.؟ تانکتاب اینرا برای « ع.م توافق»چرا عنوان  -

viتباینمقصود از مفهوم عدم توافق به روشنی نقد نظریۀ  i من هم مثل هابرمااس است کن  ارتباطی هابرماس لیوتار و نظریه .

گوی سیاسای باا مادل وگفات کانم کاهاز طرف دیگر، فکر نمایاما  د.ننقشی محوری در سیاست دار بحث و جدلکنم فکر می

اند شادهاز پی  تثبیت یمواضعدارای فر  عقالنیت ارتباطی این است که طرفین عقالنیت ارتباطی منابقت داشته باشد. پی 

صاحنه هناوز سااخته نشاده ای اسات کاه ماهیت سیاست به گونهمصداقی مشترک دارد. به زعم من، شان متعار ت ااظهارو 
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 معلاومشاود کاه اند. سیاست زمانی آغااز میمشروعیت نیافته نشده است، و خود طرفین بحث هنوز بازشناختهاست، ابژه هنوز 

گاویی خنسا موجاود آوردبر زباان مایاین را که شخصی  ایم ونشده تر متوجه آنپی  است که موضوعی بر سربحث شود می

گاو موجودی ساخن است که به معنای دقیق کلمه بازشناخته نشده است و در نهایت زمانی که خود جایگاه آن شخص در مقام

 .   زیر سوال قرار دارد

شاود. نق  بار آب می و اداره شود مننق تناق  سامان یابد هتواند به واسنگو میوگفت هابرماس مبنی بر اینکهبنابراین تصور 

 هعرصا هکم یکی از عناصار ساازندزیرا دست ،شودگیرد. تناق  وارد میدان نمیتفاهم شکل میسوء هگو به واسنوگفتساختار 

روایت خود از وضعیت بگنجاناد. در در باید مجبور شود آن عنصر را  شود و این دیگریو از سوی دیگری بازشناخته نمیگوگفت

را به بحاث  اجحافتوان این لیوتار، مینظر همواره به صورت نمادین خشن است. اما به باور من، بر خالف سیاسی  هنتیجه صحن

با این هماه، صاحنه  شود.با یک مننق ارتباطی برساخته نمیفقط در زبانی همگن یا  متقارن وهرگز به صورت  صحنهگذاشت. 

 تواند برساخته شود و اثراتی نیز به دنبال دارد. می

بارعکس، سیاسات را  بارد، بلکاهاز باین نمین وجاود دارناد سیاسات یاا دموکراسای را های زبانی ناهمگواقعیت که بازی این

توان آن را باه بحاث و نظر به اینکه می توان آن را به بحث گذاشتاما می ،جبران کرد وتوان تصحیح را نمی اجحافسازد. برمی

گویاد کاه مایرا رد کنم هم مننق معنوف به صلح  کردمناپذیر. همچنین تالش نه ورای بحث است نه جبران اجحافگذاشت، 

 .«تهای جماالناهمگنی رژیم»که مبتنی است بر را بار تواند مشکالت را حل و فصل کند و هم مننق سیاست فاجعهارتباط می

 آغاازینت یاا بادهی شود: سیاست باه خااطر ناوعی غیریامیتهی اورشلیم/ آتن من ههای جدیدی از دوگانمننق به نسخه این

 توان آن را بازپرداخت.   که هرگز نمی «دیگری منلق»به قانون  شود، به خاطر بدهی یا دِینیمیناممکن 
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هاندا آرندت،  هسیاسی است؟ بده گفتدقی. و شرط بیتوان گفت برداشت شما متضمن یک اخالق آیا می -

اِعمال محد.ودیت بدر زیرا خشونت یعنی  خشونت به عنوان کنشی سیاسیسیاست یعنی کنار گذاشتن 

 برداری از دیگری  تعریف شما از سیاست چیست؟و بهرهکنش 

کاه باه ساولون  ،گاذار دموکراسای آتانپایههای یکی از فرمان است. شدهآمیز یا محدودجنگ صلحیک توان گفت سیاست می

کناد و هاای داخلای میشهروندان را موظف به شارکت در جنگفرمان عجیبی است که  ،شودنسبت داده می]دولتمرد یونانی[ 

یاادآوری »باید از حقوق مدنی خود محروم شوند. از ساوی دیگار،  کنند،از انجام این وظیفه خودداری کند کسانی که مقرر می

 مجرماانافتد وقتی که شانید فالطون میشد و آدمی به یاد حیرت اقلمداد می جرمدر آتن دوران باستان « های گذشتهعداوت

ناپاذیر بار سار از خشونت نمادین است، نزاعای اجتنااب یمفرطسیاست شکل ها قدم بزنند. خیاباندر آزادانه  توانندمیمحکوم 

و  اجحاافاست و از آنجایی کاه یاک  مهارشدهدهد. از آنجایی که این یک خشونت نمادین خشونت را می اصول که امکان مهار

از  ییهاشامایلدر غیاب سیاست، باه راساتی شااهد بازگشات یگزینی برای جنگ است. سازد، سیاست جات را نهادینه میغیری

     همگانی. جنایتگ یا مر تا سرحدبازگشت جنگ شاهد و  دند نمادین شونتوانهستیم که نمی تغیری

شود. از این حیث است که چیزی به ناام اشکال دیگر خشونت می که مان  بروزاز خشونت است  مهارشدهسیاست شکلی  گویی

کنیم باه بنا میوقتی دیگر سیاست وجود ندارد، . و کشمک  نزاع ای مشخص برای اداره و مهاردارد: شیوه اخالق سیاست وجود

شاویم کاه ل مایکنیم سیاست را بر مبنای اخالق استوار کنیم. به فارد اخالقای متوساو سعی مییک اخالق صرف  یجستجو

است. اماا چیازی باه ناام فارد  مهمغایی اصول و  اصلیو محافظ بنیاد  از قرار معلوم الظاهر درون فرد سیاسی وجود دارد وعلی

باه کناد. پیروی می« های اخالقی خاصیارزش»تر از فرد سیاسی باشد. فرد اخالقی همواره از اخالقی در کار نیست که اخالقی

را بکشایم یاا اینکاه یهودیاان انساان نیساتند نیاز « دیناانبی»های اخالقی داریم. باور به اینکه باید انواع و اقسام ارزش عالوه،
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هاای ارزش»شاهد به میادان آمادن تماامی ایان خورد، شکست میسیاست  وقتیهای اخالقی است. مربوط به ارزشای مسئله

 نزاع. مهارو برای اداره است خاص ای و این شیوه وجود دارد یشرط سیاسقید و هستیم. چیزی به نام اخالق بی« اخالقی

 

 

 

                ها:نوشتپی

                                                
i «بینناد کاه اگار بار جاای یابناد، و میمهارتی بی  از دیگران دارند میدان فلسفه را خاالی میهای حقیر خود چون فرومایگان نوخاسته که در حرفه

کنند و به حریم خود را رها می هفیلسوفان تکیه زنند حرمت و عنوان خواهند یافت، چون تبهکارانی که از زندان بگریزند و به پرستشگاه پناه آورند، حرف

دهد. بدین جهت کساان های دیگر دارد از دست نمیحرفه هبار نیز شهرت و اعتباری که در برابر همن حال محنتآورند. زیرا فلسفه در آفلسفه روی می

های کاوچکی کاه تااکنون اند و از سوی دیگر حرفهبهرهآن است بی یک سو از استعداد طبیعی که الزمه آیند غافل از اینکه ازبسیاری در طلب آن برمی
محماد حسان لنفای و رضاا کاویاانی، انتشاارات  ه، ترجم495، کتاب ششم «جمهوری« )»و روحی برای آنان نگذاشته استاند توانایی جسمی داشته

 (. م 1367خوارزمی، 
ii به فارسی منتشر شده است. م 1397آرام قریب و به همت انتشارات شیرازه در سال  هاین کتاب با ترجم 

iii های سیسرون، خنیب و فیلسوف شهیر رومی. مز زبان و محتوای فلسفی نوشتهمقصود گرایشی در دوران رنسانس است به تقلید ا 
iv پور و ارسالن امیرکیان ه(. همچنین فصل اول این کتاب با ترجم1394رضا اسکندری به فارسی منتشر شده است )نشر گهرشید،  هاین کتاب با ترجم

  (. م1391ای  مراد فرهادپور، بارانه عمادیان و آرش ویسی، نشر بیدگل، چاپ شده است )گزین  و ویر« های سیاستنام»زاده در کتاب ریحان
v نب  اجتمااعی در گیری بزرگترین جو شکل های گستردهوزیر وقت فرانسه، منجر به اعتصابهای اصال  اقتصادی آلن ژوپه، نخستدر آن سال برنامه

 شد. م 1968 فرانسه از زمان مه
vi Archipoliticsگرایی شود کاه بار مبناای آن طرفاداران اجتمااعها در جهان معاصر برای انکار مننق سیاست راستین اطالق میگرای از  : به یکی

(communitarianismمی )کوشند یک فضای اجتماعی همگن با ساختاری ارگانیک تعریف کنند که هیچ نوع خلئی در آن نیست. م 
vii Differend :تواند به صورت منصفانه حل و فصل شود زیرا به کار بردن کند که نمیکم دو طرف اطالق میان دستلیوتار این اصنال  را به نزاعی می

( metalanguage) شود. از آنجایی که به باور او هیچ فرازباانیک داوری واحد در مورد استدالل و دالیل طرفین موجب اجحاف در حق یکی از آنان می

های خاود را دهد که یک بازی زبانی قواعد و ارزشی از ناتوانی در اثبات است. به زعم لیوتار، تباین زمانی روی میای در کار نیست، تباین حاکطرفانهبی

 زبان است. م هرو، تباین در تفکر لیوتار محل تالقی سیاست و فلسفشود. از اینکند و مان  استقالل دیگری در سخن گفتن میبر دیگری تحمیل می


