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  پیشووااژژههیی مترجم:
متن ززیر برگردداانن فاررسی یکی اازز مقالههایی مهم شانتل موفف، نظریهپردداازز سیاسی پساساختاررگراا وو

هژمونی ووپساماررکسیست ددرر مورردد پرووژژههیی «ددمکرااسی ررااددیکالل» ااست، اایدههاایی که ااوو وو ااررنستو الکالوو ددرر کتابب 
 براایی نخستین بارر مطرحح کرددهه بوددند. ااین کتابب ددرر ددوورراانن ماررگاررتت تاچر وو)١۱٩۹٨۸۵(ااسترااتژیی سوسیالیستی 

آآغازز یوررشش نئولیبراالل به ااررکاننهایی نهاددیی وو ااجتماعی ددوولت ررفاهه اانگلستانن وو اازز میانن برددااشتن مقاوومت نهاددهایی
 پس ااززهژمونی وو ااسترااتژیی سوسیالیستیشهریی وو ااتحاددیههایی کاررگریی وو کاررمندیی نوشته شدهه بودد. 

تباررشناسی وو ساختززدداائی اازز ذذااتتباوورریی ماررکسیسم سدههیی بیستمی، شراایط نظریی پیوند ااسترااتژیی
سوسیالیستی با ررااددیکالیزهه کرددنن ددمکرااسی رراا مطرحح ساخته بودد. اازز نظر الکالوو وو موفف، مباررززههیی گرووهههایی
ااجتماعی وو طبقههایی فرووددست با طرحح «اانقالبب ددمکرااتیک» گرهه خوررددهه وو پایهیی آآنن برخورردداارریی اازز حقوقق

شهرووندیی ااست، حقوقی که با مشاررکت وو مباررززههیی شهروونداانن میتواانن به حقوقق پایهااییتر بدلل شوند وو اازز جنس
وو فرمالیسم حقوقق شهرووندیی لیبراالل گذرر کنند. حقوقق شهرووندیی، به ددیگر بیانن، میتواانند به عرصههایی عداالت

ااجتماعی نیز گسترشش یابند وو همین سمتگیریی ددمکرااسی ررااددیکالل ااست که میتوااند هژمونی لیبراالیسم رراا
بستیزدد وو به کنارر بزند. بستر ددیگر ااین ددیدگاهه، ظهورر جنبشهایی ااجتماعی نو یا جنبشهایی هویتی (ززنانن،

 به ااین سو ددرر سرااسر جهانن بودد.١۱٩۹٧۷٠۰جواانانن، جنسیتی، ااقلیتها، بومیانن، وو محیط ززیستی) اازز ددهههایی 
برخالفف ددیدگاهه لیبراالل، موفف میگوید که هویت ثابت وو ذذااتی نیست بلکه برآآمدهه اازز ددگرگشتهایی گفتمانی ددرر
سیاست جبههیی ااست وو پس معنی هویت وو ااثر سیاسی آآنن مداامم ددرر تغییر ااست. هویت پیش اازز کنش ااجتماعی
ووجودد نداارردد وو هر هویتی برآآمدهه اازز کنش خاصی ااست که ددرر موقعیتی خاصص تعریفی ااجتماعی اازز کنشگر یا فاعل
ااجتماعی میددهد. اازز ااین رروو، کنشگریی ااجتماعی یا فاعلیت وو عاملیت سیاسی ثابت نیستند وو برآآمدهه اازز ترکیب

خاصص هژمونی نیرووهایی فرااددست وو جبههساززیی وو اائتالفف نیرووهایی فرووددست، وو پس ززمینههایی تارریخی وو
ااجتماعی وو فرهنگی جامعه میباشند. نکتهیی مهم ااین تئورریی پیوند ددااددنن مباررززهههایی عداالتخوااهانه گرووهههایی
ااجتماعی با مباررززههیی ددمکرااتیک وو حقوقق شهرووندیی ااست. الکالوو ددرر یکی اازز مقالههایی خودد میگوید که علت
«پساماررکسیست» نامیدنن ااین نظریه رردد کرددنن ذذااتتباوورریی ماررکسیستی (طبقهیی کاررگر به عنواانن عامل اامتیاززمند
تارریخ) وو ددرر همانن حالل باوورر ددااشتن به نقش مرکزیی ستیز وو چالش (برعکس لیبراالیسم) ددرر تحولل ااجتماعی

ااست.    
تئورریی پساماررکسیسم الکالوو وو موفف به یکی اازز پرنفوذذترین نظریههایی چپ ددرر ددههیی گذشته بدلل
گرددید، ااما اازز آآنجا که نوشتههایی ااینانن ددرر هم نثر آآنها وو هم ددرر به کاررگیریی مفاهیم ززبانشناسی ساختاررگراایی
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فرددیناند ددووساسورر وو نیز مفاهیم پیچیدههیی پساساختاررگراائی ژژااکک ددرریداا نوشته شدههااند، به ررااحتی به فاررسی
ترجمهپذیر نیستند وو اازز ااین رروو اازز ددیدگاهه خواانندههیی فاررسیززبانن پنهانن ماندههااند. ررووشن ااست که من خواانندههیی
عالقمند رراا تشویق به خوااندنن ااین نظریهها به ززباننهایی ااررووپایی میکنم. با ااین همه، تالشش کرددههاامم که با ووجودد
ددشواارریی ترجمه، ااثر شانتل موفف (که ددرر ااصل به اانگلیسی نوشته شدهه) رراا براایی آآشنایی فاررسیززبانانن عالقمند

اارراائه ددهم. 
نکتهیی آآخر آآنن که موفف مقالهیی خودد رراا با مقدمهاایی فشرددهه وو اانتزااعی آآغازز میکند که پُر ااست اازز مفاهیم

سیاسی پساساختاررگراایی. ااین بخش ددرر ززبانن ااصلی هم به ددشواارریی وو کندیی خوااندهه میشودد، تا چه برسد به
فاررسی. ااما ااوو سپس ااین ددااددههها رراا ددرر طولل مقاله بازز کرددهه وو مورردد بحث قراارر میددهد. خواانندهه میتوااند اازز

مقدمهیی موفف بگذرردد وو نخست نوشته وو بعد اازز آآنن مقدمه رراا بخوااند. ددرر ترجمهیی ااین متن تالشش کرددههاامم ددقت
ددرر ترجمه رراا به همرااهه فاررسی قابل خوااندنی اارراائه کنم، بیآآنکه بحثها رراا ساددهه کرددهه باشم. نکتههایی توضیحی
کوتاههِ خودد رراا ددرر متن وو ددرر میانن کرووشه آآووررددههاامم. ااما مهمتر اازز آآنن، با اارراائهیی یاددددااشتهایی ددرر پایانن نوشتارر
مفاهیم کلیدیی مورردد ااستفاددههیی نویسندهه رراا تا جایی که تواانستم به فشرددگی توضیح ددااددههاامم که ددرر پایانن ااینها

حاشیههایی شدههااند بلندتر اازز متن!  

o
ددرر بحثهایی کنونی ددررباررههیی مفهومم «هويت» نکتهاایی ووجودد دداارردد که من آآنن رراا براایی سياستِِ
ددمکرااتيک حياتی میبينم وو آآنن نکته همانا مسئلهیی «هويتِِ سياسی» ااست. آآماججِ من ددرر ااين
نوشتارر آآنن ااست که مفهومم «هویت سیاسی» رراا اازز ززااوويهیی وویژههاایی مورردد نگرشش قراارر ددهم وو

 بايد کداامين گونه اازز هويت سياسی رراا بساززدد؟١۱بپرسم: پرووژژههیی «ددمکرااسیِ رراادديکالل وو پلورراالل»
نظر من آآنن ااست که چنين پرووژژههاایی نياززمندِِ به ووجودد آآووررددننِِ شهرووندااننِِ ددمکرااسیِ رراادديکالل ااست،

وو ااين نظر ناگزیر ااشاررهه دداارردد به ددررکک مفهومم «پلوررااليسم» به گونهاایی که ناظر بر نقش بنياددییِِ
قدررتت وو ستيز باشد.

اازز آآنجا که نگرشش خاصص من نقشی کليدیی ددرر ااین بحث دداارردد، الززمم میبینم براایی توضیح
رروویکرددمم چند نکتهیی کوتاهه رراا بيانن کنم. نخست باید ااين نکته رراا ررووشن کنم که نظریهیی من پيروو

٣۳ میباشند، وو به همین سبب، اازز ددید من «عامل ااجتماعی»٢۲چاررچوببِِ تئورريکِِ «ضدذذااتتباوورریی»

 که هرگز نمیتواانند ددرر سيستم فرووبستهاایی اازز تمايزها۴توسط مجموعهاایی اازز «جايگاهههایی فاعلی»
ثابت باشند، اايجادد میگردددد. کنشگر (یا فاعل) ااجتماعی توسط گفتماننهایی گوناگونی ساخته
میشودد که ددرر ميانن ااین گفتماننها مناسباتت بايسته (یا ضروورریی) ووجودد ندااررند، وو به جایی چنین

 وو جابجايیِ [هویتها] هستیم. اازز ااين رروو، ما شاهد ظهورر۵مناسباتی، ناظرِِ حضورر فزووننسببی
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۶هويتهایی فاعلیِ چندگانه وو متناقضی هستیم که ناگزیر هويتهایی ناااستواارر وو «پيشايند»

میمانند، هویتهایی که موقتاًً بر تالقیگاههِ جايگاهههایی فاعلی مشخصی ثابت شدههااند وو ثباتت
آآننها وواابسته به شکلِ وويژههیی فاعلیت ااجتماعی وو هویتیابی آآننها دداارردد. چندگانگی هویتهایی
فاعلی، ااما، به معنایی «همزيستیِ» جايگاهههایی فاعلی نيست، بلکه به معنایی برااندااززییِِ دداائمی

جایگاهههایی فاعلیِ اازز پیشددااددهه اازز طریق فزووننسبب کرددننِِ يکی اازز ااين جايگاهههایی فاعلی توسط
٧۷بقيه ااست که ااثر آآنن شکلیابیِ حوززههاایی با جبهههایی بازز وو قطعی خوااهد بودد.

پس ددرر تحلیل هویت، گراایش ددووگانهاایی ووجودد دداارردد: اازز سويی، گراایشی براایی مرکزززدداايی
 جایگاهههایی فاعلی چندیی پيرااموننِِ يک مرکزِِ اازز پيشحاضر جلوگیریی٨۸که اازز تأثیر تاممگراایانهیی

میکند. اازز سویی دديگر، ااما، ددرر نتيجهیی همين بیثباتیِ ذذااتی هویتها، جنبشی ددرر جهت مخالف
 یا ثباتتهایی موقتی ااست که هجومم٩۹نیز به ووجودد میآآید که ناظر بر پايهگذاارریی گرههگاههها

 رراا محدوودد میساززدد. ااین دديالکتيک بیثباتی وو١۱٠۰دداللتياببها (مدلولل) ددرر ززير دداللتگر (دداالل)
ثباتت تنها اازز آآنن رروو ممکن ااست که ثباتت اازز پيش تعيين نشدهه ااست، ززيراا هيچ مرکزيتی [یا

جوهر وو ذذااتی] ددرر فاعل یا کنشگر ااجتماعی نيست که پیش اازز کنش ااوو حضورر ددااشته باشد. بدين
سبب ما بايد تارريخِ کنشگر رراا همانا تارريخِ کنشگریی وویی بداانيم. هيچ هويتِِ پنهانی ماوورراایی کنش

ووجودد نداارردد. 

شهرووندیی ددرر ااجتماعع سياسی مدررنن 
پس اازز ااين نکتههایی فشرددهه وو کوتاهه که ااهميت آآنها به تدرريج ررووشنتر خوااهند شد، میخوااهم به

نکتهاایی بپرددااززمم که آآنن رراا به منزلهیی ددشواارریی ااصلی ددرر برررسیِ سياستِِ ددمکرااتيک اازز دديدگاههِ
هويتِِ سياسی میدداانم. ااين ددشواارریی رراا میتواانن چنين بیانن کردد: ااجتماععِ سياسی رراا چگونه

میتواانن ددرر شراايط ددمکرااتيکِِ مدررنن متصورر شد؟ يا، چگونه میتواانيم هويتهایی خويش رراا هم
به عنواانن فردد وو هم به عنواانن شهرووند بفهمیم به گونهاایی که يکی قربانی دديگریی نشودد؟ ددشواارریی

ما ااين ااست که چگونه تعلق به ااجتماععهايی که هر يک ااررززششها، ززبانن، وو فرهنگ خودد رراا ددااررند،
 سياسی مشترکی که مورردد پذيرشش همهیی ماست، ساززگارر باشد؟ برخالفف١۱١۱میتوااند با ااجتماعع

دديدگاهی که جنبههایی مشترکک رراا به بهایی قربانی کرددنن چندگانگی وو ااحتراامم به تفاووتتها
میخوااهد، وو نیز برخالفف دديدگاهه دديگریی که هر گونه جنبهیی مشترکک رراا به نامم پلوررااليسم وو

تفاووتت نفی میکند، آآنچه ما نيازز دداارريم همانا ددررکک گونهاایی اازز عناصر مشترکک که ددرر همانن حالل
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که گوناگونی وو تمایز رراا محترمم میشمارردد، براایی شکلهایی متفاووتت فردديت نيز جا بازز میکند. 
هنگامی که ددرر بحثهایی جارریی ددررباررههیی شهرووندیی ددقيق میشويم، چاررچوببهایی بحث رراا
بسيارر بسته میيابيم، وو همين اامر به باوورر من سرچشمهیی بسيارریی اازز ددووررااهههایی ددررووغين وو

 به سياست١۱٢۲بدفهمیهایی سياسی ااست. ددرر سويی آآنانی رراا دداارريم که اازز دديدگاههِ «جماعتگراايانه»
وو شهرووندیی مینگرند وو براایی ااجتماعی بر پايهیی ااررززششهایی ااخالقیِ مشترکک که پيراامونن

 ساززماندهی شدهه باشد، ااررززشش قايل میشوند. ددرر سویی دديگر،١۱٣۳اانديشهیی «مصلحت عمومی»
دديدگاههِ ليبراالل قراارر دداارردد که باوورر دداارردد که مصلحت عمومی ووجودد نداارردد وو هر فردد بايد بتوااند تا
مصلحتِِ خويش رراا تعريف وو آآنن رراا به شيوههیی وويژههیی خودد ددررکک کند. جماعتگراايانن تالشش

میکنند تا دديدگاههِ مدنی وو جمهوررییخوااهانهیی مفهوممِ شهرووندیی رراا ززندهه کنند که ددرر آآنن شهرووند
بوددنن، به مثابه هويتِِ کليدییِِ فردد، تمامم هويتهایی دديگر رراا ززير نفوذذ خودد میگيردد؛ رريسکِِ

موجودد ددرر چنين ررهيافتی همانا قربانی کرددننِِ حقوققِِ فرددیی ااست. برعکس، براایی ليبرااللها هويتِِ
ما به عنواانن شهروونداانن ــ که تنها به منزلهیی موقعيتی قانونی وو مجموعهاایی اازز حقوقق که ما ددرر
مقابلِ حکومت دداارراا هستيم، دديدهه میشودد ــ تنها يک هويت ددرر مياننِِ بسيارریی اازز هويتهایی
دديگرِِ ماست وو [شهرووند بوددنن ما] نقش مهمی رراا اايفا نمیکند. براایی ليبرااللها، سياست یگانه
عرصهاایی ااست که ددرر آآنن گرووهههایی گوناگونن بر سرِِ پيش برددننِِ منافع وويژههیی خويش به ررقابت با
یکدیگر میپرددااززند وو فضايی براایی اانديشهیی ااجتماععِ سياسی ووجودد نداارردد. ددرر ااين حالل، ااين

 بسيارریی اازز منتقدااننِِ ملتگراا به ددررستی به اازز هم١۱۴همانا شهرووند ااست که قربانیِ فردد میگردددد.
 ددرر نتيجهیی چیرگی دديدگاهه ليبراالل١۱۵پاشيدهه شدنن پيوندهایی ااجتماعی وو ررشد پديدههیی «آآنومی»

ااشاررهه کرددههااند. ررااست آآنن ااست که ااين رروویکردد [ليبراالل] تاثيرهایی منفیِ بسيارریی بر سياستِِ
ددمکرااتيک مدررنن گذااررددهه وو بیتفاووتی سياسی کنونی [شهروونداانن] ددرر ددموکرااسیهایی غربی تنها

يکی اازز نتيجههایی آآنن ااست.
همچنین ما نمیتواانيم ررااهه حلِ پيشنهاددیی جماعتگراايانن رراا نيز بپذيريم، ززيراا تالششِ آآنانن

 که اانديشهیی مصلحت عمومی آآنن رراا همگونن١۱۶براایی باززساززییِِ جامعهاایی اازز گونهیی «گماينشافت»
نگه میدداارردد به گونهیی ررووشنی پيشامدررنن وو ناساززگارر با پلوررااليسمی ااست که پايه وو ااساسس

ددموکرااسیِ مدررنن میباشد. به همانن گونه که الززمم ااست تا اازز کمبوددهایی ليبرااليسم اانتقادد شودد،
میبايد به سهم خطير لیبراالیسم ددرر پيداايش مفهوممِ مدررننِِ ددموکرااسی نيز ااشاررهه کردد. اازز ااين رروو،
مهم ااست که وويژگیِ ددموکرااسیِ مدررنن وو نقشِ مرکزییِِ پلوررااليسم ددرر آآنن ددررکک شودد. منظوررِِ من ددرر
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ااینجا ااحتراامم به آآززااددیی فرددیی ااست ــ همانن آآززااددیی که جانن ااستوااررتت ميل ددرر ررسالهیی خودد،
 به آآنن ااشاررهه میکند: اايجاددِِ اامکاناتت براایی اافراادد به گونهاایی که هر فرددیی١۱٧۷«ددررباررههیی آآززااددیی فرددیی»

سعاددتت رراا بداانگونه که خودد میبيند تعريف کند، آآماججهایی خويش رراا خودد تعيين کند، وو براایی
ررسيدنن به ااین هدففها به هر کوششی که خودد مناسب میبيند، ددست ياززدد. االبته فرموللبندیی

 وو١۱٨۸ااستوااررتت ميل با ددشوااررییهایی نیز همرااهه ااست که آآنن رراا شديدااًً به رروویکردد بهرههباوورراانه
فرددگراايانه وواابسته میکند. اازز ااین رروو، ما بايد ددررکک وویی اازز مفهومم پلوررااليسم رراا ددرر چاررچوبب

فلسفی متفاووتی مورردد باززنگریی قراارر ددهيم. ااما ااین به معنایی رردد کرددنن اانديشههایی وویی نيست.
پلوررااليسم به معنایی کنارر گذااررددنن همانن بينشِ يکتا وو قائمبهذذااتت اازز مصلحت عمومی وو سعاددتت
ااست که بنياننگذااررِِ مدررنيته میباشد. ااين [بينش] ددرر مرکزِِ نگرشی به جهانن ااست که میتواانن آآنن
رراا «ليبرااليسم سياسی» ناميد، وو ددررست به همين ددليل ددررکک ااين نکته که ددمکرااسیِ مدررنن، به

منزلهیی شکلِ جديدیی اازز جامعه، همانا ددررآآميزییِِ ليبرااليسم سياسی با ددموکرااسی ااست، ااهميت
دداارردد. 

آآنگاهه که ااين نکته رراا ددررکک کنيم، میتواانيم بفهميم که چراا ددشواارریی ما همانا رريشه ددرر
شيوههیی ااددررااککِِ ما اازز ااجتماععِ سياسی وو تعلقِ ما به آآنن ــ يعنی شهرووندیی ــ چنانن که جا براایی

پلوررااليسم ددااشته باشد، دداارردد. پس بگذااررید ااین سه مفهومم رراا به ترتيب برررسی کنيم. 

. ااجتماعع سياسی١۱
ااشاررهه به ااجتماعع سياسی اازز ااهميت وویژههاایی برخورردداارر ااست، ليکن ااين [مفهومم] رراا بايد به

 ددررکک نمودد. سياست ررووندیی براایی١۱٩۹منزلهیی يک ساحت گفتمانی، وو نه ااشاررتگریی تجربی،
برقراارریی يک ااجتماعع سياسی ااست، نه ررخدااددیی که ددرروونن ااجتماعع سياسی رروویی میددهد. ااجتماعع
سياسی به مفهومم جایگاهه ظهوررِِ بسيارریی اازز خوااستها، جايی که يک «ما» بنيادد گذااررددهه میشودد،

نياززمند اانديشهاایی همبسته با مصلحت عمومی ااست، ليکن مصلحتی عمومی که همچونن
«نقطهیی محو» يا «اافق معنايی» ددرر نظر گرفته شودد: چيزیی که ما مدااووماًً بداانن ااشاررهه میکنيم
ليکن هرگز بداانن نمیررسيم. ددرر ااين دديدگاهه، مصلحت عمومی کاررکرددیی همچونن «پندااشت

 کامل آآنن [ددرر عين٢۲١۱ دداارردد: يعنی آآنچه که ناممکن بوددننِِ ددست يافتن به نمايندگی٢۲٠۰ِااجتماعی»
حالل] به آآنن نقش يک اافق رراا میددهد که شرطط ممکن بوددنن تمامی نمايندگیها ددرر ددررووننِِ فضايی

ااست که آآنن [اافق] نامحدوودد میساززدد. اازز سویی دديگر، ااين اامر نشانگر آآنن چيزیی ااست که

۵



سیاست ددمکرااتیک وو مساله یی هویتشانتل موفف/پیمانن ووهابب ززااددهه

 میخوااند، آآنچه که با ووفادداارریی به ااصولل ااخالقی ـ سياسی٢۲٢۲ِوويتگنشتاين «ددستورر ززباننِِ ررفتارر»
پايهاایی ددموکرااسی مدررنن، [يعنی] آآززااددیی وو براابریی براایی همه، ددرر تضادد ااست. ااما اازز آآنجا که چنین
ااصولی مورردد هجومم تفسيرهایی ررقيب هستند، بايد ااعالمم کردد که ااجتماعع سياسیِ فرااگير هرگز

کامًال متحقق نخوااهد شد. ززيراا هموااررهه یک «بيرووننِِ بنیاننگذاارر» ووجودد دداارردد که همانا شرطط ووجودد
 مهم ااست که به يادد آآوورريم که اايجادد يک «ما» هموااررهه نيازز به شناسايی يک٢۲٣۳ااين ااجتماعع ااست.

«آآنها» دداارردد، وو تمامی شکلهایی تواافق بر پايهیی کنارر گذااشتنِ [دديگریی] میچرخند؛ شرطط ممکن
بوددنن يک ااجتماعع سياسی ددرر همانن حالل شرطط ناممکن بوددنن تحقق کامل آآنن ااست.

ااما ااين نکته به معنایی آآنن نيست ما بايد هر گونه کوششی براایی ساختن ااجتماعع سياسی رراا
ررها کنيم، ززيراا چنين چيزیی به معنایی محکومم کرددننِِ سياست ددمکرااتيک ااست. بايد به ااين عرصه
گاهه نيز بودد که هرگز ررااهه حل کاملی وواارردد شد، ددرر مباررززااتت ااين چنينی شرکت کردد، وولی ددرر ضمن آآ

ووجودد نخوااهد ددااشت. 

 . شهرووندیی٢۲
مالحظاتت پيشين نکتههایی مهمی براایی ددررککِِ هويت شهرووندیی ددرر خودد نهفته ددااررند. دديدگاهه

پيشنهاددیی من به شهرووندیی به منزلهیی گونهاایی اازز هويتِِ سياسی مینگردد که اازز ددرروونن کنشگریی [وو
مواافقتِِ کُنشگرِِ ااجتماعی] با ااصولل سياسیِ ددمکرااسیِ پلوررااللِِ مدررنن ــ يعنی تضمين آآززااددیی فرددیی

وو براابریی براایی همه ــ به ووجودد میآآيد. ااين به معنایی ووفادداارریی به مجموعهاایی اازز قواانين وو
 مشخصی به نامم ززباننِِ شهرووندیی ددمکرااسی مدررنن٢۲۴کرددااررهايی ااست که به تفسير «باززییِِ ززبانِی»

میپرددااززند. بر عکسِ بينش ليبراالل، اازز ااين دديدگاهه، شهرووند تنها ددرريافتکنندههیی منفعل حقوقق
[شهرووندیی/مدنی] نيست، [شهرووندیی که] مورردد حمايت قانونن باشد. شهرووندیی هويت سياسی

مشترککِِ مرددمانی ااست که ممکن ااست ددرر ااجتماععهایی گوناگونی ززندگی کنند وو بينشهایی
گوناگونی ددرر باررههیی مصلحت [عمومی] ددااشته وولی مجموعهاایی اازز قواانين حاکم رراا نيز پذيرفته
باشند. ااين قواانين اابزااررِِ ددستيابی به هدفف مشترکی نيستند ــ اازز آآنجا که ما اانديشيدنن به يک

مصلحت عمومیِ قائمبهذذااتت رراا کنارر گذااشتهاايم ــ وولی شراايطی هستند که اافراادد هنگامم اانتخابب وو
تالشش براایی ددستيابی به آآماججهایی خودد بايد ددرر نظر ددااشته باشند. 

نظريهیی مايکل ااووکشاتت ددرر کردداارر اانسانی ددرر مورردد جامعهیی مدنی به بحث ما مربوطط
میشودد، ززيراا نظريههایی وویی به ما ددرر فرموله کرددنن گونهاایی همبستگی که میبايد ددرر ميانن
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 براایی٢۲۵شهروونداانن ووجودد ددااشته باشد به طورریی که آآززااددیی رراا به قدررتت پيوند ددهد، کمک میکند.
 رراا توسط قدررتت به يکديگرsocietasااووکشاتت، آآنچه که شرکتکنندگانن ددرر جامعهیی مدنی يا

پيوند میددهد، شراايطی ااست که ددغدغههایی مشترکک يا «همگانی» رراا تعريف میکند. ااين شراايط
 [ددرر التین به معناییres publicaشامل مجموعهاایی اازز قواانين يا شبهقواانين ااست که وویی آآنها رراا 

 یاrepublic«اامر همگانی،» آآنچه به همهیی شهروونداانن مربوطط میشودد؛ رریشهیی کلمهیی 
جمهورریت] مینامد؛ ااين قواانين چگونگی کنش [ااجتماعی] رراا تصريح نمیکنند، تنها شراايطی

که بايد کنش [ااجتماعی] ددرر آآنن اانجامم گيردد رراا نامم میبرند. مواافقت با ااين قواانين، هويتِِ سياسی
مشترکی براایی اافرااددیی میآآفريند که به ااجتماععهایی دديگریی نيز میگرووند وو به اامورر دديگر [به غیر اازز

اامر همگانی] نيز میپرددااززند. جامعهیی سياسی مدررنن نه با توسل به اانديشهیی قائمبهذذااتتِِ
مصلحتِِ عمومی، بلکه اازز ددرروونن همبستگی وو ددغدغهیی مشترکک، يکپاررچگی خودد رراا حفظ

میکند. اازز ااين رروو، [جامعهیی سياسی مدررنن] جامعهاایی ااست بدوونن ساختارر قطعی وو ددرر حالل بازز
آآززموددننِِ مدااوومم خودد. ااگر بخوااهيم دديدگاهه ااووکشاتت رراا با آآنچه که من پيشتر ددرر مورردد ااصولل
ددموکرااسی مدررنن به منزلهیی يک ررژژيمِ نو مطرحح کرددمم، پيوند ددهيم، میتواانيم بگوييم که ددرر
ددمکرااسیِ مدررنن اامر همگانی میبايد بر پايهیی ااصولل سياسی يک چنين ررژژيمی بر پا شودد:

براابریی وو آآززااددیی فرددیی براایی همه. با ااضافه کرددنن ااين مضمونن به بينش ااووکشاتت اازز جمهورريت،
قاددرر خوااهيم بودد تا شراايطی که اازز کردداارر ما به عنواانن شهروونداانن مالحظه وو پذيرفته میشودد رراا به

منزلهیی ضرووررتی براایی ررفتارر با دديگراانن همچونن اافراادد آآززاادد وو براابر ددررکک کنيم.

. پلوررااليسـم٣۳
همانن طورر که باررها تاکيد کرددههاامم، ااحتراامم به پلوررااليسم وو تفاووتت میبايد ددرر مرکزِِ ددررککِِ

ددمکرااتيکِِ رراادديکالل اازز شهرووند بوددنن باشد. با ااين حالل، چنين دديدگاهی نمیتوااند پلوررااليسم
تمامم وو کمالی رراا ااجاززهه ددهد، وو نيازز دداارردد که حدوودد پلوررااليسم، تا آآنجا که براایی مباررززههیی سياست

 ضروورریی هستند، رراا ااعالمم کند. اازز ااين٢۲۶ددمکرااتيک با طيفِِ گسترددههاایی اازز مناسباتتِِ فرووددستانه
ررووست که من میخوااهم تفاووتتِِ ميانن موضعِ خودد با موضعِ پلوررااليسمِ اافرااطی رراا ــ که ددرر برخی

 تاکيد میکنند وو هر گونه٢۲٧۷شاخههایی سياست پسامدررنيستی که بر ناهمگونگی وو قياسسناپذیریی
تالشش براایی ساختن «ما» وو هويتِِ سياسی مشترکک رراا رردد میکنند ــ برجسته کنم. بنا بر ااين

دديدگاههها [⁃‑‐یی پسامدررنیستی]، پلوررااليسم ــ به معنایی بها ددااددنن به تمامی تفاووتتها ــ نبايد حدیی
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ددااشته باشد وو ما با تعددد وو گوناگونیِ هويتهايی که هيچ ووجه مشترکی ندااررند ررووبروو هستیم. ددرر
ااین ددیدگاهه، ساختنِ هويتی مشترکک اازز ددرروونن شهرووندیی اانديشهاایی سرکوببگر دديدهه میشودد.

بر خالففِِ ااددعایی ااین رروویکردد [پسامدررنیستی] مبنی بر آآززاادداانهتر بوددنن، به نظر من چنين
بينشی ما رراا اازز دديدنن ااين که چگونه برخی اازز مناسباتت فرووددستانه ساخته میشوند، بازز میدداارردد؛

بنابرااين، سياست ددمکرااتيکِِ رراادديکالل بايد با ااین بینش بستيزدد. ااين دديدگاهه تمايزِِ مياننِِ
تفاووتتهايی که ووجودد ددااررند ااما نمیبايست باشند وو تفاووتتهايی که نيستند وو میبايست ووجودد
ددااشته باشند رراا ناممکن میساززدد. آآنچه که چنين پلوررااليسمی ددرر نظر نمیگيردد ساحتِِ «سياسی»

 مناسبتهایی قدررتت وو ستيزها پاکک میشوند، وو ما میمانيم وو توهمِ ليبراالیِ اامکاننِِ ووجودد٢۲٨۸ااست.
پلوررااليسمی تهی اازز ستيز. هر چند که ااين شاخه اازز پلوررااليسم پسامدررنن به اانتقادد اازز ليبرااليسم نیز
میپرددااززدد، ليکن اازز آآنجا که اازز ساختنِ يک «ما» وو بيانن خوااستههایی جنبشهایی گوناگونن بر ضدِِ

فرووددستی سر بازز میززند، ددرر نفیِ ليبرااللمنشانهیی ساحتِِ «سياسی» سهيم ااست. 
سياست به کرددااررِِ مرددمی وو جمعی مربوطط میشودد وو با هويتِِ جمعی سر وو کارر دداارردد.

سياست ددرر کاررِِ ساختن یک «ما» اازز ددرروونن تنوعع وو ددررگيریی ااست. ااما همانن گونه که پيشتر نشانن
ددااددمم، ساختن هر «ما»یی هميشه ناگزیر جداایی اازز يک «آآنها» نيز هست. ددرر ززمينهیی سياست،
ااين به معنایی اايجادد جبهه وو اارراائهیی تعريفی اازز يک «ددشمن» ااست [که بعدها موفف اازز ااین ووااژژهه

 کاررلل ااشميت به ددررستی ااعالمم کردد٢۲٩۹ددست کشید وو به جایش آآنن رراا «ررقیب» یا «مخالف» نامید].
که تمايز ميانن ددووست وو ددشمن تمايزیی مرکزیی براایی سياست ااست. خودددداارریی اازز چنين معيارریی
اازز سویی ليبرااللها وو گونههایی پسامدررننِِ پلوررااليسم نتایج جدییِِ چندیی براایی سياست ددمکرااتيک به
بارر آآووررددهه ااست، ززيراا هيچ مباررززههاایی بر ضد مناسباتت فرووددستانه بدوونن اايجاددِِ يک جبهه وو تعريف

گونههایی ااقتداارر که میبايد اازز ميانن برددااشته شوند، ممکن نيست.
ررووشن ااست که ااين اامر بر جنبش ددووگانهاایی ااشاررهه دداارردد: اازز يک سو، شکلگيریی «ما» ــ
جبههیی ددووستانن ــ ااست توسط مناسباتت وويژههاایی ميانن جزءءهایی گوناگونن آآنن، وو اازز سویی دديگر،

تعريف کرددننِِ «آآنها» ــ ددشمنانن ــ ااست که اازز طيفی اازز تفاووتتها که ددرر ددرروونن چرخهیی «ما»
مشرووعع دداانسته میشودد، بيروونن گذااشته میشودد. [ااين جنبش ددووگانه] محدوودديتِِ تحميل شدهه بر

  ٣۳٠۰پلوررااليسم رراا اازز جانب ما تعيين میکند.
نفیِ نيازز براایی ساختن هويتهایی جمعی وو ددررککِِ سياست تنها به عنواانن مباررززههیی چند
گرووهه ااقليت براایی به ررسميت شناساندنن وو نمايندگیِ حقوقق خودد تنها به عدمم ددررکک مناسباتت
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قدررتت وو نادديدهه گرفتن محدوودديتهايی که بر گسترشش حقوقق تحميل میگرددند، میاانجامد
[ززيراا] ووااقعيت آآنن ااست که حقوقق موجودد بر پايهیی حذفف يا ناددیدههاانگارریی حقوقق دديگراانن

ساخته شدههااند.
برخالفف پلوررااليسم اافرااطیِ پسامدررنن که تفاووتتها رراا به گونهاایی ااررجج مینهد که مسئلهیی
قدررتت رراا نادديدهه میگيردد، ررهيافتی که من اازز آآنن ددفاعع میکنم نشانن میددهد که چگونه مناسباتت وو
هويتهایی ااجتماعی هموااررهه اازز ددرروونن شکلهایی ناقرينهیی قدررتت ساخته میشوند. اازز آآنجا که
برخی کُنشگرهایی ااجتماعی قدررتت وو نفوذذ بيشتریی اازز دديگراانن ددااررند، گرووهههایی دديگر ناچاررند تا
گرووهه همپيمانی بر علیه آآنها تشکيل ددهند. براایی اانجامم ااين کارر، ااينانن ناچاررند تا خوااستههایی
خودد رراا اازز ررااهه بياننِِ خوااستههایی دديگراانن بساززند. نقش خطيرِِ مفهوممهايی چونن «هژمونی» وو

  ٣۳١۱«بيانگریی» رريشه ددرر همين اامر دداارردد.
تأکيد بر محدوودديتهایی پلوررااليسم سببِِ دديگریی نيز دداارردد. ما بايد به ااين نکته که اامکاننِِ

شناختن تفاووتتها وو ددفاعع اازز پلوررااليسم بستگی به ووجودد ددمکرااسیِ مدررنن ــ به معنایی ررژژيم
گاهه باشيم. خاصی که ااصولل سياسی آآنن همانا تأکيد بر آآززااددیی وو براابریی براایی همه ااست ــ دداارردد، آآ

 اازز جهانن ااستواارر باشد، بر مجموعهاایی٣۳٢۲ددمکرااسی مدررنن، بی آآنن که بر پايهیی ددررکک نسبیباوورراانه
اازز ااصولل ااخالقی ـ سياسی بنيادد گشته که شکل نوينی اازز همزيستی رراا اايجادد میکند که الززمهیی
آآنن، براایی مثالل، تمايز ميانن ساحت عمومی وو ساحت خصوصی، جداايی ددين اازز حکومت، وو
تمايز ميانن قانونن مدنی وو قانونن شرعی ااست. چنانن نهاددهایی همگسترهه با پلوررااليسم بوددهه وو
نمیتواانند «به نامم پلوررااليسم» مورردد ترددید وو پرسش قراارر گيرند. آآنانن که اازز نقش پلوررااليسم ددرر

ددمکرااسی مدررنن، به منزلهیی یگانه محدووددیت ددمکرااسی، تنها مواافقت بر سر شيوههها وو ررووندها
رراا میفهمند، اازز ددررکک ااين نکته بازز میمانند که قوااعدِِ ررووندمندِِ نابب هرگز بدوونن ااررجاعع به رروواابط

٣۳٣۳هنجاررمند ووجودد ندااررند.

ااين نکته بدفهمی ژژررفی که ددرر ددفاعع ليبرااليسم اازز بیطرفیِ حکومت نهفته ااست رراا آآشکارر
میکند. ددررست ااست که يک حکومت ليبراالل ددمکرااتت براایی ااحتراامم به آآززااددیی فرددیی وو پلوررااليسم
بايد ددرر اامورر ددینی وو ااخالقی ناشناسا (ااگنوستيک) باقی بماند، ااما چنين حکومتی نمیتوااند ددرر

موضوععهایی مربوطط به ااررززششهایی سياسی نيز ناشناسا باشد، ززيراا هر حکومتی ناظر بر
ااررززششهایی ااخالقی ـ سياسی وويژههاایی ااست که بنياننِِ مشرووعيت آآنن رراا میساززند: آآززااددیی وو براابریی

براایی همه.
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نتيجهیی مهمی اازز ااين نکته به ددست میآآيد: بنیاددهایی متضادد براایی مشرووعیت حکومت
نمیتواانند ددرر ااجتماعع سياسی همزيستی کنند، ززيراا پذيرششِ پلوررااليسم ددرر سطح بنیاددها خودد به
خودد به محوِِ حکومت به منزلهیی ووااقعيتی سياسی خوااهد اانجامید. وو ااين اامر، برخالففِِ برخی

٣۳۴بينشها، نه به معنایی ددمکرااسی بيشتر که همانا نفیِ اامکانن ددمکرااسی ااست.

بنابرااين، تعلقِ ما به يک ااجتماعع سياسی [هویت شهرووندیی] نمیبايست به منزلهیی
هويتی اافزوونن بر، ااما ددرر سطح همانن، هويتهایی دديگر فهميدهه شودد. اازز همين ررووست که به باوورر

من، ما به مفهومم شهرووندیی به منزلهیی هويتی سياسی نیازز دداارریم که شامل شناسایی ااصولل
سياسی ددمکرااسی مدررنن وو تعهد به ددفاعع اازز نهاددهایی کليدیی آآنن میشودد. شهرووند بوددنن به منزلهیی
ووفادداارریی به ااررززششهایی ااخالقی ـ سياسیِ ددمکرااسی مدررنن میتوااند به ااجماعع الززمم که شرطط اامکانن

پلوررااليسم ااست بینجامد. ااين ااجماعع ددرر مورردد ااصولل [ددمکرااتیک]، االبته، به معنایی نفی
برخوررددها وو ددستهبندییها وو يا خلق یک ااررااددههیی جمعی همگونن نيست. تفسيرهایی مخالف اازز

ااين ااصولل هموااررهه ووجودد خوااهند ددااشت وو به ددررککهایی متفاووتی اازز شهرووندیی خوااهند اانجاميد.
هويتِِ رراادديکالل ددمکرااتيک تنها يک هويت ددرر ميانن بسيارریی هويتهایی دديگر ااست وو نمیتوااند

 ااگر [هويت٣۳۵با توسل به دداانستنِ تفسير «ررااستين» [اازز بیناننهایی سیاسی] ااددعایی برتریی نمايد.
ددمکرااتيک ررااددیکالل] ااين فرصت رراا به ددست آآوورردد تا به ااصل برتر فراا رروويد وو ددرر آآنچه که «فهمِ

 ناميدهه میشودد ررسوبب کند، تنها به ااين سبب ااست که نيرووهایی٣۳۶همگانی» (یا عرفف)
ددمکرااتيک ررااددیکالل تواانستهااند هژمونی خودد رراا بر پا کنند. ااما هيچ چيزیی نمیتوااند ددستاوورردد ااين
مباررززهه رراا تضمين کند، چنانن که ددررککِِ محافظهکارراانن نو اازز شهرووندیی نیز حتی ممکن ااست بتوااند

به خلق هژمونی نویی بپرددااززدد. 
الززمم ااست تاکيد شودد که به همانن گونه که هيچ نکتهیی مشترکی ميانن بيانگرییهایی

مخالف ووجودد نداارردد، هيچ ررااهی نيز براایی قراارر ددااددنن آآنها ددرر ززير [دديدگاههِ] عينی ژژررففتریی که
جوهرِِ ررااستين ااین بیانگرییها رراا بنماياند نيز ممکن نيست. ااين نکته همانا پايه وو ااساسس نقش
بنياددگذاارراانه وو کاهشناپذيرِِ ستيز ااست ــ اانديشهاایی که نقشی مرکزیی ددرر ررهيافتِِ نو به پلوررااليسم

آآنن چنانن که پيشنهادد خوااهم کردد، خوااهد ددااشت.
 

 پلوررااليسم، قدررتت وو ستيز
ااين باززتاببها نشانن میددهند که ددرر مرکزِِ پلوررااليسم همانا مسالهیی قدررتت وو ستيز، وو نقش
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محوناشدنی ااين ددوو قراارر دداارردد. به جامعهیی ددمکرااتيک دديگر نمیتواانن چونانن جامعهاایی که به
ررؤؤيایی هماهنگی کامل ددرر مناسباتت ااجتماعی تحقق بخشيدهه، اانديشيد. وويژگی ددمکرااتيک

جامعه اازز ااين ووااقعيت میجوشد که هيچ کُنشگر ااجتماعی نمیتوااند نمايندگیِ هيچِ تماميتی رراا به
 اازز ااين رروو، ددشواارریی ااصلی ددرر٣۳٧۷خودد نسبت ددهد وو ااددعا نمايد که «سرووررِِ بنیادد» [جامعه] ااست.

سياست ددمکرااتيک چگونگی حذفف قدررتت نیست، بلکه ااين ااست که چگونه میبايد گونههایی
گاهی به ووجودد مناسباتت اازز قدررتت که با ااررززششهایی ددمکرااتيک ساززگاررند رراا به ووجودد آآوورردد. آآ
قدررتت وو نيازز به تغيير آآنها، همرااهه با ررددِِّ ااين توهم که ما میتواانيم خودد رراا کامالً اازز قدررتت ررها

ساززيم، آآنن چيزیی ااست که وويژههیی پرووژژههیی ددمکرااسی رراادديکالل وو پلورراالل ااست.
چنين رروویکرددیی نياززمند آآنن ااست که ما قدررتت رراا نه به عنواانن مناسباتتِِ بيروونیِ ميانن ددوو

هويت اازز پيش ساخته، بلکه به عنواانن [عامل] ساززندههیی هويتها ددررکک کنيم. ززيراا «بيرووننِِ
پايهگذااررِِ» هموااررهه ددرر ددرروونن [شکلبندیی اائتالفی هویتها] به منزلهیی اامکانی ووااقعی حضورر دداارردد،
ززیراا هر هويتی همیشه «پیشایند» ااست وو آآرراايشِ هژمونيک [موجودد] نمیتوااند منبع ااعتبارریی به
جز همانن قدررتی که آآنن رراا به ووجودد آآووررددهه، ددااشته باشد. بدين گونه میتواانيم بفهميم که چراا براایی
آآنن که ددمکرااسی ووجودد ددااشته باشد، هيچ کُنشگر ااجتماعی هرگز نبايد بتوااند ااددعایی سروورریی بر

بـنيانن جامعه کند. معنایی ااين گزااررهه آآنن ااست که مناسباتتِِ ميانن کنشگرهایی ااجتماعی ددمکرااتيکتر
خوااهد بودد، تنها ااگر آآنانن وويژگی وو محدوودديتهایی ااددعاهایی خودد رراا بپذيرند ــ يعنی تا بداانن جا
که آآنها رروواابط ددووسويهیی خودد رراا چونانن رروواابطی بشناسند که نمیتواانند عارریی اازز قدررتت باشند.
پس ررووشن میگردددد که چراا پلوررااليسم بايد به عنواانن [ااصل] بنياددينِ ددمکرااسی مدررنن ددررکک شودد

وو نيز چراا پلوررااليسم نمیتوااند جداا اازز قدررتت وو ستيز باشد.
هنگامی که با کمک ااين چاررچوبب تئورريک به برررسی سياست ددمکرااتيک میپرددااززيم،

میتواانيم پرسشهایی که پيش اازز ااين ناممکن به نظر میررسيدند رراا فرموله کنيم وو براایی
ددشوااررییهایی که پيشتر بدوونن ررااهه حل مینموددند، چاررهه بيابيم. براایی مثالل، رراابطهیی ميانن
ددمکرااسی وو پلوررااليسم دديریی ااست که موضوعع بحث وو جدلل ااست. براایی کاررلل ااشميت،

ددمکرااسیِ پلوررااليستِِ ليبراالل ترکيبِِ متناقضی اازز ااصوللِِ آآشتیناپذير ااست: تحققِ کامل ددمکرااسی
که همانا [پيروو] منطق براابریی وو همترااززیی ااست، توسط منطق پلوررااليسم که مانعی بر سر ررااهه
سيستم براابریی کامل ااست، ناممکن میگردددد. فراانتز نيومن به سهم خودد به ااين ووااقعيت ااشاررهه
کرددهه که ددرر همانن حالل که ااقتداارر [اازز سويی] وو حکومت قانونن [اازز سویی دديگر] عناصرِِ پايهگذااررِِ
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حکومتهایی مدررنن بوددههااند، ااين ددوو با يکديگر آآشتیناپذيرند، ززيراا نيروویی برتر وو حقِ برتر هرگز
نمیتواانند ددرر جایی مشترکی تحقق يابند. هر چه ااقتداارر حکومتی گسترددههتر باشد، حکومتِِ قانونن
جایی کمتریی خوااهد ددااشت؛ نيومن هر تالشی براایی آآشتی ااين ددوو رراا تناقضی حلناشدنی میددااند.

نمیتواانن اانکارر کردد که با ترکيب ليبرااليسم وو ددمکرااسی ددوو منطقِ نهايتاًً ناساززگارر ددرر کنارر يکديگر
قراارر میگيرند، ليکن ااين بداانن معنا نيست که ما بايد لزووماًً نتيجهگيرییِِ ااشميت مبنی بر

ناماندگاررییِِ ددمکرااسیِ ليبراالل رراا بپذيريم. به نظر میررسد که ما میتواانيم ااين ددشواارریی رراا به گونهیی
دديگریی متصورر شويم. آآشکارر ااست که تحققِ منطق ددمکرااسی که همانا منطق براابریی وو همترااززیی
ااست توسط منطق ليبراالیِ پلوررااليسم وو تفاووتت ــ که اازز برقراارریی هرگونه سيستم کامل براابردداانی

 ااما من باوورر ددااررمم که ددقيقاًً ووجودد همين کشاکش ميانن٣۳٨۸جلوگيریی میکند ــ ممکن میگردددد.
منطق براابریی وو منطق تفاووتت ااست که اازز ددمکرااسیِ پلوررااليست ررژژيمی ساززگارر با نامعينی وو اابهامم

میساززدد ــ [نامعينی وو اابهامی] که صفتِِ بنياددينِ سياست مدررنن رراا تشکيل میددهد. يقين آآنن
ااست که منطق ليبراالی که هويت رراا ااثباتی وو متفاووتت میساززدد، برااندااززندههیی پرووژژههیی

تماميتگراايی ااست که ددرر منطق همترااززیی ددمکرااسی ووجودد دداارردد. به جایی شکايت اازز آآنن، ما بايد
ااين پديدهه رراا مثبت ااررززيابی کنيم. به ررااستی ووجودد همين کشاکش ــ ميانن آآززااددیی وو براابریی، وو
هويتِِ ما به عنواانن «شهرووند» وو به عنواانن «فردد» آآشکارر میگردددد ــ بهترين ددفاعع بر ضد خطر

فرووبستگی نهايی يا خطر فرووپاشيدگی کامل ااست که اازز ااقتدااررِِ اانحصاررییِِ يکی اازز ددوو منطق نامم
برددهه حاصل خوااهد شد. به جایی سرکوبب ااين کشاکش ــ که به حذفف ساحت «سياسی» وو پايانن

ددمکرااسی میاانجامد ــ ما بايد ااين کشاکش رراا حفظ وو تقويت کنيم. مياننِِ پرووژژههیی همترااززییِِ
کامل وو پرووژژههیی مخالف آآنن يعنی تفاووتت خالص، تجربهیی ددمکرااسی مدررنن همانا ددرر ااعالمم

منطقهایی متناقض وو لزوومم بيانگریی آآنهاست: بيانن/ااتصالی که مدااووماًً نيازز دداارردد تا باززساززیی شودد
وو مورردد بحث قراارر گيردد، ززيراا ددرر فرجامم هيچ نقطهیی توااززنی ووجودد نداارردد که ددرر آآنن هماهنگی
کامل [ميانن منطقهایی ددمکرااسی وو ليبرااليسم] به ددست آآيد. تنها ددرر همين فضایی ناااستوااررِِ

«بينابينی» ااست که ددمکرااسی پلورراالل میتوااند ووااقعيت يابد. بنابرااين، ااين ددمکرااسی، به گفتهیی
 ززيراا نه تنها پتانسيلهایی آآنن هنوزز بايد٣۳٩۹ددرريداا، هموااررهه ددمکرااسیِ «ددرر حالل تحقق» خوااهد بودد،

بيش اازز پیش ددررکک شوند، بلکه هم چنين تحقق نهايی ااین ددمکرااسی به گونهاایی بنياددين ناممکن
ااست.
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باوورر به ااين اامر که ررسيدنن به ررااهه حلی پايانی براایی ااین ستیزها وو کشاکشها ممکن ااست،
اامریی ااست که به جایی فرااهم آآووررددنن اافق ددمکرااتيک آآنن رراا به خطر میااندااززدد ــ حتی ااگر به آآنن

گاهه۴٠۰همچو ررهيافت هابرماسس به اانديشهیی ااررتباطیِ آآززاادد وو نامحدوودد بنگريم.  ما بايد به ااين اامر آآ
باشيم که ددمکرااسی پلورراالل، اايدههآآلی ااست که خودد رراا باطل میکند، ززيراا لحظهیی تحقق آآنن ددقيقاًً

همانن لحظهیی فرووپاشی آآنن ااست. 
اازز ااین رروو، بايد پرووژژههیی ددمکرااسی رراادديکالل وو پلورراالل رراا اازز گونههایی دديگر ددمکرااسی

رراادديکالل يا [ددمکرااسی] مشاررکتی که اازز چاررچوببهایی نظریی جهانروواا يا خرددباوورراانه برمیآآيند،
جداا کردد. من پيشتر نشانن ددااددمم که الززمم ااست تا ااين ووااقعيت رراا بپذیریم که پلوررااليسم به حضورر
دداائمی کشمکش وو ستيز ااشاررهه دداارردد. ااميدووااررمم که ددیگر ررووشن شدهه باشد که نبايد به کشمکش وو
ستيز همچونن ناآآرراامیهايی که متأسفانه نمیتواانن آآنها رراا کامالً فروو نشاند، نگاهه کنيم، [وو يا نبايد
به ستيز] چونن عنصریی تجربی بنگریم باززددااررندههیی ددستيابیِ کامل به جامعهاایی هماهنگ ااست،
جامعهاایی که هرگز بداانن نمیتواانيم ررسيد، ددررست به ااین ددلیل که هرگز نخوااهيم تواانست به آآنن

خويشتنِ خرددگراا وو جهانشمولل خودد برسيم. 
پلوررااليسم تنها يک ووااقعيت نيست که ما ناچارر اازز پذیرفتن آآنن باشيم، بلکه، همانن طورر

 وو پس برمبنایی بهاددااددنن به گوناگونی ااست.۴١۱که جانن رراالز نشانن میددهد، ااصلی ااررززشششناسانه،
به جایی کاهش پلوررااليسم موجودد اازز ررااهههايی مانند «حجاببِِ نادداانی» يا «موقعيت گفتارریی

 ما نياززمند نگرشی مثبت به تفاووتتها هستيم، حتی ااگر ااين تفاووتتها به کشمکش۴٢۲اايدههآآلل»،
بینجامند وو مانع هماهنگی میشوند. هر ددررکی اازز پلوررااليسم که آآماججِ آآنن ررسيدنن به هماهنگی

[ااجتماعی] باشد، ددرر نهايت نافیِ ااررززششِ مثبت تنوعع وو تفاووتت ااست. 
با ااين حالل، آآنن پلوررااليسمی که من هواادداارر آآنم، نياززمند اايجادد پيمانی همگانی [یا

قرااررددااددیی ااجتماعی] ااست، به طورریی که چندگانگی هويتهایی ددمکرااتيک وو تفاووتتها به شکلی
اازز جداايیخوااهی نینجامد که جامعهیی سياسی رراا اازز ددرروونن بپاشد. ززيراا بدوونن توسل به جامعهیی
سياسی سياست ددمکرااتيک نمیتوااند ووجودد ددااشته باشد. بنابرااين، آآنانن که متعهد به تعميق وو
گسترشش ااصولل آآززااددیی وو براابریی هستند، بايد به جامعهاایی سياسی بينديشند که «ررشتهاایی اازز

 ميانن مباررززههها وو هويتهایی ددمکرااتيک برقراارر کرددهه ااست. ۴٣۳همترااززیی»
به باوورر من مفهومم رراادديکالل ـ ددمکرااتيک شهرووندیی میتوااند پيمانی مشترکک رراا اازز ددرروونن

همترااززیی به ووجودد آآوورردد ــ يعنی ااصولل مشترکی که تفاووتتها رراا اازز بين نمیبرند. مفهومم
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شهرووندیی میتوااند چنين نقشی باززیی کند ززيراا ددرر چاررچوبب ضدذذااتتباوورراانه قراارر دداارردد که ددرر آآنن
ااشترااکی که بر پايهیی همترااززیی ممکن شدهه گويایی جوهریی مشترکک وو ااثباتی نيست، بل چيزیی
ااست کامالً منفی. هم چنين، شهرووندیی به ااجتماعع سياسی پيوند خوررددهه ااست که بسیجگر

مفهومی اازز پلوررااليسم ااست ددرر آآنن کشاکش وو ستيز شرطط اامکانن ددمکرااسی پلورراالل وو ددرر همانن
حالل شرطط ناممکن بوددنن تحقق کامل آآنن ااست. به ررااستی که پيش شرطط يک چنين ددمکرااسی ددرر

همانن حالل نشانگر محدووددیتهایی اامکانن آآنن نيز هست. 

پایانننویسها:
 ااين نوشتارر که ددرر ااصل متن سخنراانی شانتل موفف ددرر سمينارریی ددررباررههیی مسالهیی هويت به ددعوتت نشريهیی*

October میباشد، اازز منبع ززير برگرفته شدهه وو با ااجاززههیی کتبی پرووفسورر موفف به من مورردد١۱٩۹٩۹٣۳ ددرر سالل 
ترجمه وو اانتشارر قراارر گرفته ااست:

Chantal Mouffe, "Democratic Politics and the Question of Identity," in John Rajchman
(ed.), The Identity in Question (London/New York: Routledge, 1995). 33-46.

 شانتل موفف نظریهپردداازز سیاسی بلژیکی ااست وو ااستادد باززنشستهیی فلسفه سیاسی ددرر دداانشگاهه ووستمینستر ددرر**
اانگلستانن بودد. وویی نویسندههیی کتاببهایی بسیارریی ددرر فلسفهیی سیاسی وو به وویژهه نقد فلسفهیی سیاسی لیبراالیسم

هژمونی وو ااسترااتژییااست وو معرووففترین کتابب وویی، که به همرااهه ااررنستو الکالوو نوشته شدهه ااست، 
) نامم دداارردد که ددرر آآنن رروویکردد تاززهه (وو١۱٩۹٨۸۵( سوسیالیستی: به سویی سیاست ددمکرااتیک ررااددیکالل

جنجاللبراانگیز) سوسیالیستی رراا ــ که نویسندگانن «پساماررکسیسم» مینامند ــ ددرر ددوورریی جستن اازز ذذااتتباوورریی
طبقاتی وو تعمیق وو ررااددیکالیزههکرددنن ددمکرااسی فرموله کرددههااند. ااین کتابب ددشواارر وو اانتزااعی به یکی اازز

پُرفرووششترین وو ااثرگذااررترین کتاببهایی تئورریک براایی چپ نویی اامرووزز ددرر اانگلستانن وو اامریکایی التین بدلل شدهه وو
تاکنونن به چندین ززبانن منتشر شدهه ااست. نکتهیی کلیدیی ااین رروویکردد باززساززیی پرووژژههیی چپ اازز ررااهه پیوند ددااددنن
جنبشهایی متنوعع ااجتماعی ااست وو اایجادد شراایطی ددمکرااتیک ااست که هژمونی جبههاایی اازز جنبشها بتوااند به

خوااستههایی ااکثریت، با قانونمند کرددنن ااین خوااستهها ددرر گفتمانن حقوقق شهرووندیی، جامهیی عمل بپوشاند.
*** پیمانن ووهاببززااددهه دداانشیارر جامعهشناسی ددرر ررشتهیی تئورریی وو مدیر پرووگراامم ددووررههیی فوققلیسانس وو ددکتراا ددرر

«ااندیشههایی فرهنگی، ااجتماعی، وو سیاسی» ددرر دداانشگاهه وویکتورریا ددرر شهر وویکتورریایی کاناددااست.     
 ددرر سرتاسر ااين ترجمه، ووااژژهههایی پلورراالل وو پلوررااليسم رراا به جایی براابرهایی معمولل فاررسی آآنها چندگانه يا.١۱

کثرتتگراا (براایی ااوولی) وو چندگانگی يا کثرتتگراايی (براایی ددوومی) به کارر برددههاامم. 
 ااست. ذذااتتباوورریی ددرر مورردد مفهومم هویت به ددرروونی بوددننantiessentialism «ضدذذااتتباوورریی» براابر با ووااژژههیی .٢۲

هویت وو پس ثباتت آآنن ااشاررهه دداارردد. حالل آآنن که رروویکردد ضدذذااتتباوورراانه هویت رراا سیالل، ددگرگوننشوندهه، وو برآآمدهه
اازز تأثیر بیروونی نیرووهایی ااجتماعی (به وویژهه نیرووها وو هویتهایی نافی هویت من) میفهمد. به ددیگر سخن، معنا
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وو پس تأثیر ااجتماعی هویت من برآآمدهه اازز رروویکردد ددشمن من وو گفتمانن سیاسی چیرهه ااست که هویت مراا
باززتعریف میکند. 

 به کارر برددههاامم. agency وو agent عامل وو عاملیت رراا براابر با ووااژژهههایی .٣۳
 مناسبترین یافتم. فشرددهه بگویم: جایگاهه فاعلی، پیش ااززsubject position ترمم «جایگاهه فاعلی» رراا براایی .۴

همه، نظر به ددوورریی جستن مفهومی اازز مفهومم لیبراالی «سوژژهه» دداارردد که ددرر آآنن فردد به عنواانن یک کل وو تمامیت که
قاددرر به کنشگر وو فاعلیت ااست، ددرر مرکز تئورریی قراارر دداارردد. رریشهیی مفهومم «جایگاهه فاعلی» ددرر ااندیشهیی ژژااکک

ددرریداا وو ددرر ساختززدداایی ااوو اازز «سیستم» به عنواانن مجموعهاایی تاممگراا اازز تمایزهاست که ددرر آآنن «تمایز
) خودد بیروونن اازز سیستمی اازز تمایزها ممکن نیست. با یک مثاللtranscendental differenceتراافرااشوندهه» (

جایگاهه فاعلی رراا میتواانن بهتر توضیح دداادد: من به عنواانن یک «فردد» بسته به ززمینه وو کانتکست ااجتماعی خودد
یک مردد (متمایز اازز ززنن)، شوهر، پدرر، برااددرر، فرززند، فاررسیززبانن، ااقلیت قومی آآذذرریی، طبقهیی متوسط، کاررگر
فکریی، وو مانند ااینها هستم وو ددرر هر یک اازز ااین هویتها که متمایز اازز هویتهایی ددیگر هستند (ددرر باال تنها
تمایز ااوولل رراا نشانن ددااددمم) به کنش خاصی میپرددااززمم وو ااین کنش کامالً برخاسته اازز بستر وو ززمینهیی کنش وو نیز

سیستم تمایزها وو تحمیل تمایز برتر یا تراافرااشوندهه ااست. ددرر برخی اازز ااین هویتها هم ااصًال به کنش
نمیپرددااززمم چونن ااین هویت هنوزز سیاسی نشدهه ااست. پس بنابر ززمینههایی حضورر وو کنش ااجتماعیم، هموااررهه اازز
یک هویت به هویتی ددیگر سُر میخوررمم وو ددرر هر یک اازز ااین هویتها به یک موقعیت یا جایگاهه فاعلی میررسم
که ددرر آآنها کنشگریی وو فاعلیت سیاسی من، وو شیوههیی مباررززهه، وو پس تعریف تمایزمم با ددیگر تمایزها اازز پیش ــ
یعنی پیش اازز وورروودد به گفتمانن سیاسی چیرهه ددرر ززمینهیی ستیز وو ددررگیریی ــ مشخص نیست. کنش من، اازز ااین رروو،
معین وو ااززپیشدااددهه نیست بلکه به ووسیلهیی یکی اازز تمایزها که خودد رراا بر گفتمانن ااجتماعی موجودد تحمیل کرددهه،

 شدهه ااست.       overdeterminedفزووننسبب یا 
 به کارر برددههاامم. ااینoverdetermination ووااژژههیی اابدااعی «فزووننسببی» رراا به پیشنهادد دداارریوشش آآشورریی براایی .۵

ترمم به سختی ترجمهپذیر ااست وو ددرر فاررسی معاددللهایی گوناگونی براایی آآنن پیشنهادد شدههااند (مانند «تعین
چندجانبه» که تنها بخشی اازز مفهومم رراا میررساند). ررووشن ااست که ووااژژههیی کلیدیی ددرر ااینجا «تعین» یا «سبب

)، هنگامی که عنصریی اازز میانن عناصر علیتی چندیی برآآیند وو نتیجهیی یک ررووند ررااdeterminationشدنن» (
تعیین میکند وو آآنن رراا سبب میشودد. فزووننسببی به رراابطهاایی ااشاررهه دداارردد که ددرر آآنن عاملی که سبب نتیجهیی معینی

میشودد، ددرر میانن چند عامل وو عنصر ددیگر، که معموالً عواامل علیتی یک برآآیند هستند، هست. آآنچه ددرر
 ددرر رروواانکاووییoverdeterminationفزووننسبب شدنن یک علت نقش دداارردد ززمینه یا کانتکست ااست. مفهومم 

) چندیی بهcause) بداانن ااشاررهه دداارردد که ددرر رروویا علتهایی (١۱٨۸٩۹٩۹ (تفسیر رروویاهافروویدیی وو ددرر مباحث وویی ددرر 
) خاصی میررسند، ااما تنها یکی اازز ااین علتها هم میتوااند سبب معلولل شودد. به ددیگر بیانن،effectمعلولل (

چند عامل ممکن ااست سبب پیامم نهفته ددرر رروویا باشند، ااما یکی اازز آآنها نیز کافی ااست. ددرر فلسفهیی سیاسی،
)، لویی آآلتوسر، ماررکسیست١۱٩۹۶٢۲مفهومم فزووننسببی رراا ددرر مقالهیی معرووفف «تناقض وو فزووننسببی» (

 ددررcontradictionساختاررگراایی فراانسویی، میتواانن جستجو کردد. با ترکیب ماررکسیسم (مفهومم تناقض یا 
مائوتسه تونگ) وو رروواانکاوویی فروویدیی، آآلتوسر به یکی اازز نامههایی فرددرریش اانگلس ددرر پایانن عمرشش ااشاررهه میکند
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وو پس اازز بحثی طوالنی مفهومم تناقض رراا چندگانه ددرر نظر میگیردد (یعنی یک تناقض به تنهایی سبب فرووپاشی
سرمایهدداارریی نخوااهد شد) وو سپس میگوید که یک تناقض میتوااند ددرر شراایط خاصی فزووننسبب شودد وو به

نتایج خاصی بینجامد. ررووشن ااست که مقاله ددرر ووااقع پاسخی ااست تئورریک به مسئلهیی اانقالببهایی آآززااددیبخش
، آآنگاهه که به نظر میررسید اانقالبب سوسیالیستی نه اازز کشوررهایی١۱٩۹۶٠۰ وو ١۱٩۹۵٠۰ددرر جهانن سومم ددرر ددهههایی 

صنعتی، وو نه حتی اازز «ضعیفترین حلقه» (چنانن که ماررکس ددرر مورردد ووقوعع اانقالبب ددرر ررووسیه گمانهززنی کردد)،
که اازز کشوررهایی توسعهنیافته آآغازز میشودد. تالشش آآلتوسر آآشتیِ تحلیل سیستمیِ ماررکسیستی بر ااساسس تناقض (

determinationمیانن نیرووهایی مولد وو مناسباتت تولیدیی اازز سویی، وو ووااقعیت اانقالببهایی ررهائیبخش ملی (
(که بیشتر آآنها پرچم سوسیالیسم براافرااشته بوددند) اازز سویی ددیگر، بودد. شاید براایی خواانندههیی عالقمند جالب
باشد که بیژنن جزنی (موسس گرووهی که بخشی اازز آآنن بعدها چریکهایی فداائی خلق رراا پایهگذااررددند) نیز ددرر
تحلیل نیرووهایی اانقالبی ددرر اایراانن، با توجه به ددررکک وو سطح مطالعاتت خویش، به مفهومی نزددیک به مفهومم

آآلتوسریی فزووننسببی تناقضها ررسیدهه بودد که من ددرر خواانشی نزددیک اازز آآثارر جزنی ددرر فصل سومم کتابب
ددرر مورردد آآنن بحث کرددههاامم.ااووددیسهیی چریکی 

به کارر برددههاامم. توجه contingent من ووااژژههیی «پيشايند» (پیشنهادد دداارریوشش آآشورریی) يا ممکن رراا براابر با ووااژژههیی .۶
) میباشند.necessityکنيد که ووااژژهههایی پيشايند، ممکن يا ااحتمالی نقطهیی مقابل «بايسته،» قطعی وو ضروورریی (

ررووشن ااست که ااین هر ددوو ترمم رراابطهیی میانن مفاهیم وو عنصرها رراا توضیح میددهند. بایستگی ااشاررهه به رراابطهیی
ضروورریی وو علیتی میانن مفاهیم وو عناصر دداارردد (وو پس رراابطهاایی ددرروونی وو ساختارریی ااست)، حالل آآنن که ددرر رراابطهیی

پیشایندیی رراابطهیی میانن عناصر بستگی به حضورر عنصر خاررجی دداارردد (وو پس رراابطهاایی بیروونی وو ناساختارریی
ااست، ااشاررهه به ززمینهاایی دداارردد که ددرر آآنن contingentااست). هنگامی که موفف میگوید هویت پیشایند یا 

هویتها بر ااساسس مقابلهیی خودد با عنصر بیروونی (ددشمن مشترکک)، تا ززمانی که ااین عنصر آآنها رراا تهدید
میکند، ااین هویتها شکل مییابند وو قواامم میگیرند وو میانن آآنها رراابطهیی جبههاایی برقراارر میگردددد. براایی مثالل، ددرر

مقابل ظهورر نئوناززیسم ددرر ااررووپا، اائتالفف گسترددههاایی اازز گرووهههایی چپ، جنبش ززنانن، جنبشهایی جنسیتی،
ااتحاددیههایی کاررگریی، مهاجراانن وو ااقلیتها، وو کلیساهایی مترقی شکل میگیردد. هیچ ددلیل ذذااتی وو ضروورریی وو
ددرروونی براایی اائتالفف ااین هویتها وو ددرر ااین ترکیب خاصص ووجودد نداارردد. پیشایندیی ااین جبهه وواابسته به حضورر
تهدیدیی بیروونی ااست. ددرر هنگامم شرکت ددرر ااین جبهه هر یک اازز ااین هویتها معنی وو جایگاهه فاعلی سیاسی
خاصی دداارردد که لزووماًً ددرر جبههاایی ددیگر⁃‑‐مثالً ددرر اائتالفف علیه سیاستهایی محیط ززیستی ددوولت ووقت⁃‑‐ووجودد
نداارردد. برخی اازز جنبشهایی هویتی باال حتی ددرر اائتالفف باال شرکت نخوااهند کردد. هویت، اازز ااین رروو، سیالل وو

ددگرگوننشوندهه ااست.     
گاهه اازز پس ززبانن پساساختاررگراایانهیی موفف میبیند که چگونه وویی شکلگیریی هژمونیک.٧۷  خواانندههیی آآ

هویتهایی چندگانه وو سیالل رراا فشرددهه شرحح میددهد: هویتهایی که سیالل هستند پیراامونن یک هویت (وو پس
جنبش ااجتماعی) مشخص که فزووننسبب، وو پس موقتاًً ثابت، شدهه ااست گردد میآآیند وو جبههاایی رراا به ووجودد

میآآووررند که بازز ااست (یعنی میتوااند هویتها وو جنبشهایی ددیگر رراا ددرر خودد جذبب کند) ااما تمامیت نیز دداارردد،
یعنی مرزز معینی با نیرووهایی مخالف جبهه نیز به ووجودد میآآوورردد. ااین تقریباًً همانن جبههیی هژمونیک نیرووهایی
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فرووددست ااست که آآنتونیو گراامشی، به ززبانن تئورریک وویژههیی خودد، ددرر یاددددااشتهایی پرااکندههیی ددوورراانن ززنداانن،
تئورریزهه کردد.

 برگزیدههاامم.   totalizing effect «تأثیر تاممگراایانه» رراا براابر با .٨۸
point de caption ااست که الکالوو وو موفف اازز مفهومم nodal point «گرههگاهه» فاررسیِ ووااژژههیی اانگلیسی .٩۹

ژژااکک الکانن وواامم گرفتهااند. گرههگاهه ددرر تئورریی گفتمانی ااین ددوو به عنصریی خاصص گفته میشودد که کاررکردد عامم یا
جهانشمولل ددرر ساحت گفتمانی میگیردد به گونهاایی که ساماندهی عناصر (هویتها) ددرر ااین ساحت تنها برآآیند

هژمونی وو ااسترااتژییهمین کاررکردد ااست بیآآنکه کاررکردد عامم عنصر خاصص اازز پیش تعيین شدهه باشد (
). گرههگاهه ااست که گفتمانن رراا ساماندهی میکند وو هویتها (وو پس جنبشهایی ااجتماعی)xi، صصسوسیالیستی

رراا پیراامونن خودد ــ که ااکنونن وو تا ااطالعع ثانویی مرکزیت یافته ااست ــ موقتاًً ددرر جایی مشخصی ثابت نگاهه میدداارردد.
براایی مثالل، ددرر مباررززهه بر علیه خط لولهیی نفت ددرر ااستانن بریتیش کلمیبا ددرر غربب کانادداا، موضوعع حقوقق بومیانن
کانادداا بر سرززمین آآبایی خودد ــ که عنصر خاصص ااست ــ به گرههگاهی عامم وو جهانشمولل براایی تمامم جنبشهایی
مخالف سیاست خط لولهیی نفت بدلل میگردددد، ااین جنبشها رراا ددرر اائتالفی گسترددهه سامانن میددهد،وو هویت
سیاسی آآنها رراا تا پایانن اائتالفف ثابت نگه میدداارردد. مثًال دداللتگر «جنبش محیط ززیستی» تا ززمانی که ددرر ااین

اائتالفف باشد به دداللتیابب «حق بومیانن بر سرززمین خودد» پیوند خوااهد خورردد. ررووشن ااست که ااین ددوو مفهومم
ااررتباطط ذذااتی با یکدیگر نداارردد، ااما ددوومی ددرر ززمینهیی ااین مباررززههیی خاصص (با شرکتهایی نفتی وو ددوولت محافظهکارر
فدرراالل کانادداا وو ددوولت محافظهکارر ااستانن بریتیش کلمبیا، که عامل بیروونی، ددشمن، وو پس شکلددهندههیی اائتالفف
هستند) عامم وو جهانشمولل شدهه، حالل آآنکه ااوولی معنی خودد رراا ددرر حالل حاضر اازز رراابطهااشش با ددوومی میگیردد.     

 هستند. ررووشن ااستsignified وو «دداللتیابب» براابر ااوو براایی signifierدداللتگر» پیشنهادد آآشورریی براایی . «١۱٠۰
که ااین ددوو مفهومم به صوررتت «دداالل» وو «مدلولل» ددرر فاررسی آآشناتر هستند، هر چند اازز نظر من، پیشنهاددهایی

آآشورریی ررووشنتر وو با فاررسی پساساختاررگراایی (ااگر قراارر باشد چنین ززبانن تئورریکی بساززیم) همخوااننتر هستند.
ددرر ززبانشناسی ساختاررگراایی فرددیناند ددووساسورر تولید معنی اازز ددرروونن رراابطهیی میانن دداللتگر وو دداللتیابب، که
هموااررهه به هم پیوستهااند، به ددست میآآید. دداللتگر همانا ووااژژهه ـ تصویر وو بخش حسّی (که اازز ررااهه ددیدنن وو

شنیدنن حس میشودد) وو دداللتیابب همانا مفهومم وو بخش ااددررااکی ااست. پس یک دداللتیابب (ووااژژهه) میتوااند ددرر
ززمینههایی گوناگونن معانی متفاووتی ددااشته باشد. اازز یادد نبریم که دداللتیابب هیچ ااررتباطط منطقی با شیئی عینی که

 یا «ااشاررتتیابب» (آآشورریی)referentبداانن ااشاررهه میکند نداارردد. شیئی جهانن بیروونن اازز سیستم ززبانی رراا ساسورر 
مینامد. 

 هموااررهه جنبهییcommunity برگزیدههاامم. ررووشن ااست که ااجتماعع یا communityااجتماعع رراا براابر با . ١۱١۱
 معموالً وو تلویحاًً تک ااست. societyتعدددیی وو پلورراالیستی دداارردد، حالل آآنن که جامعه یا 

 به کارر برددههاامم. به گمانم اانديشهیی ملتباوورریی يا ملتcommunitarian ووااژژههیی «جماعتگراايانه» رراا معاددلل .١۱٢۲
ددرر تفکر سياسی اايراانی کمابيش همين مفهومم رراا دداارردد.  

 به کارر ررفته ااست. common good ااین ووااژژهه براابر با .١۱٣۳
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 خواانندهه توجه دداارردد که شانتل موفف ددرر ااينجا ددوو گونه هويت رراا ددرر براابر هم قراارر میددهد: شهرووندیی همانن.١۱۴
) به ووجودد آآمد. هويتهایی دديگر ما (شغل،nation-statesهويت سياسی ااست که با ظهورر ملت ـ حکومتها (

جنسيت، وواابستگی به ااقليتهایی ززبانی، ملی، قومی، جنسیتی، وو مانند ااينها) لزووماًً هويتهایی سياسی نيستند،
ااما میتواانند به هويتهایی سياسی فراا رروويند. نکتهیی موفف آآنن ااست که ما بايد ررااهی پيداا کنيم که هيچ يک اازز ااين

ددوو گونه هويت بر دديگریی چيرهه نگردددد.  
ددرر فراانسه وو اانگلیسی. به ددلیل آآشنا بوددنن ااین ووااژژهه ددرر علومم اانسانی وو ااجتماعی اازز تعریف anomie یا همانن .١۱۵

آآنن میگذررمم.  
) به ااستcommunity (که نزددیکترین براابر آآنن ددرر اانگليسیgemeinschaft ووااژژههیی «گماينشافت» .١۱۶

gesellschaftمعنایی ااجتماعع يکددست وو همگونن (تلويحاًً پيشامدررنن) ددرر براابر وو مخالف ووااژژههیی «گزلشافت» 
) به معنایی جامعهیی پيچيدهه (تلويحاًً مدررنن) به کارر میرروودد. تقابل مفهومیsociety(براابر با ووااژژههیی اانگليسی

Ferdinandگماینشافت (ااجتماعع) وو گزلشافت (جامعه) ددرر ااثر کالسیک وو معرووفف «فرددیناند تونیز» (
Tönnies با عنواانن (Gemeinschaft und Gesellschaft ،متن آآلمانی) پایهیی تئورریی جامعهشناسی١۱٨۸٨۸٧۷ (

گذاارر اازز جامعهیی سنتی یا پیشامدررنن به جامعهیی مدررنن شد. ااین هر ددوو مفاهیمی به غایت «آآلمانی» هستند:
گماینشافت به معنایی جامعهیی ااررگانیک ررووستایی وو رروواابط نسبی وو سببی اافراادد ددرر ااجتماعع کشاووررززیی دداارردد، حالل

آآنن که گزلشافت ااشاررهه دداارردد رراابطهیی (آآنومیک) تجاررتی (وو شهریی) میانن اافراادد با اانگیزهههایی مالی وو بیزینسی
ااست. ااین هر ددوو مفهومم ددرر ززبانن آآلمانی تارریخمند هستند وو به پیش اازز سدههیی نوززددهم وو تونیز باززمیگرددند. براایی

هایدگر وو اايدئولوژژیی جنگ: ااجتماعع، مرگگ، وو غرببمثالل، «ددوومنیکو لوسوررددوو» ددرر کتابب ااررززشمند خودد، 
) ددرر تارریخنگارریی مفاهیم آآلمانی مربوطط به ددغدغهیی ااگزیستنسیالیستی٢۲٠۰٠۰١۱؛ اانگلیسی: ١۱٩۹٩۹١۱(اایتالیایی: 

آآلمانن ااوواایل سدههیی بیستم وو ددوورراانن جمهورریی وواایمارر میگوید که مفهومم گماینشافت اازز سدههیی هفدهم به بعد اازز
فلسفهیی آآلمانی به فلسفهیی اانگلیسی ررفته وو با معناهایی تلویحی آآنن (مانند ززندگی ررووستایی) به ووااژژههیی

communityترجمه شدهه وو بر فلسفهیی محافظهکارراانن اانگلیسی وو به وویژهه «جرمی بنتهامم» تأثیر چنداانی گذااشته 
ااست. ددرر ااین پسززمینهیی تارریخی ـ مفهومی ااست (که به بحث موفف هم مربوطط میشودد) که ماررتین هایدگر اازز

kultur گماینشافت آآلمانی ددرر براابر هجومم zivilization غربی که تجسم متافیزیک ااست ــ وو پس ااززیبراالیسمل 
مفهومم جماعتگراایی ناززیسم ــ ددفاعع کردد.  

 ااشاررهه به کتابب ززیر ااست: .١۱٧۷
John Stuart Mill, On Liberty (1859).

 براابر گرفتهاامم.utilitarian  بهرههباوورریی رراا با.١۱٨۸
 برگزیدههاامم. وو نیز نگاههreferent وو ووااژژههیی «ااشاررتگر» رراا براابر با discursiveرراا ددرر براابر  «ساحت گفتمانی» .١۱٩۹

 ددرر باال. ١۱٠۰کنید به پایانننویس 
 ااست. social imaginary «پندااشت ااجتماعی» براابر پیشنهاددیی دداارریوشش آآشورریی با .٢۲٠۰
 ااست. representation «نمایندگی» فاررسیِ .٢۲١۱
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 ددرر فلسفهیی لوددوویگ وویتگنشتاین رراا ترجمه میکند کهgrammar of conduct «ددستورر ززبانن ررفتارر» مفهومم .٢۲٢۲
ااشاررهه به گراامر عملی ررفتارر وو کردداارر ااجتماعی، نه لزووماًً بر پایهیی قوااعد، که پیش اازز همه بر پایهیی هنجارر

ااجتماعی وو قراارردداادد جمعی دداارردد. 
 ااست که ژژااکک ددرریداا ددرر ااثر خودد باconstitutive outside «بیرووننِِ بنیاننگذاارر» برگردداانن نه چنداانن ررااحت .٢۲٣۳

 پیشنهادد کردد، مفهومی که ددِِین تئورریک موفف به ددرریداا رراا نشانن میددهد. پیشترLimited Inc) 1988عنواانن (
گفتیم که رروویکردد پساماررکسیستی ذذااتتباوورریی هویتی وو کنشگراانه رراا رردد میکند. پس چونن هیچ عنصر ذذااتی وو
ددرروونی (ملیت، باوورر، یا نژاادد مشترکک) ووجودد نداارردد که بر پایهیی آآنن ااجتماعع سیاسی شکل بگیردد، هر ااجتماعع

سیاسی تنها اازز ررااهه همگراایی نیرووها وو عناصر ناهمگونن ااجتماعی شکل میگیردد که همگراایی آآنها ناشی اازز تأثیر
حضورر وو تهدید یک عنصر (یا ددشمن) بیروونی ااست. یعنی ااجتماعع سیاسی ما برآآمدهه اازز عنصریی ااست که

میخوااهیم ددرر ااجتماعع سیاسی ما حضورر ندااشته باشد (مثالً نئوناززییها یا ررااستگراایانن اافرااطی ددرر ااررووپا). پس
چونن هیچ ددلیل ذذااتی وو پیشااندرر براایی همگراایی ما ووجودد نداارردد، تهدید عنصر (به ظاهر) بیروونی میشودد «بیروونن
بنیاننگذاارر» ااجتماعع سیاسی ما. ددرر ااین خواانش ددرریداایی اازز سیاست، تأثیر نظریهیی هژمونی گراامشی نیز ررووشن

ااست. ددرر ووااقع، بنیاننگذاارر ااجتماعع ما همانی ااست که میخوااهیم ددرر ااین ااجتماعع سیاسی نباشد. 
برررسیهایی مفهومی ااست اازز لوددوویگ وویتگنشتاین ددرر کتابب language games «باززییهایی ززبانی» یا .٢۲۴

. باززییهایی ززبانی ااشاررهه به قرااررددااددیی بوددنن ززبانن وو مشاررکت ددرر باززیی وو اازز ااین رروو بازز)١۱٩۹۵٣۳(آآلمانی: فلسفی 
بوددنن قوااعد باززیی وو اازز آآنن رروو ززبانن دداارردد.  

) فیلسوفف اانگلیسی. کتابی که موفف بداانن ااشاررهه میکند کتابب ززیر ااست:١۱٩۹٩۹٠۰-١۱٩۹٠۰١۱ مایکل ااووکشاتت (.٢۲۵
Michael Oakeshott, On Human Conduct (Oxford University Press: 1975).   

 ددرر تئورریی الکالوو وو موفف.relations of subordination «مناسباتت فرووددستانه» براابر من ااست براایی ترمم .٢۲۶
) الکالوو وو موفف سه مفهومم١۱۵۴-١۱۵٣۳(صص هژمونی وو ااسترااتژیی سوسیالیستی ددرر فصل چهاررمم کتابب 

تقریباًً مترااددفف رراا بازز میکنند. نخست، مناسباتت فرووددستانه به شراایطی گفته میشودد که ددرر آآنن یک عامل یا
کنشگر ااجتماعی ددرر تحت تصمیمهایی عامل ددیگریی ااست، مانند رراابطهیی کاررگر/کاررمند با کاررفرما یا ددرر ززمینهیی
جنسی مانند رراابطهیی فرووددستانهیی ززنن ددرر براابر مردد. ااین رروواابط عینی هستند. ددوومم، همانا «مناسباتت ستمگراانه» (

relations of oppression (هستند که بر خالفف مناسباتت ستمگراانه به سبب مقاوومت وو مباررززههیی فرووددست
) بدلل گشتهااند، مانند هنگامی که کاررگرااننantagonismااین مناسباتت وو چنین رروواابطی به ساحت مقابله وو ستیز (

ددرر براابر کاررفرمایانن خودد ددست به ااعتصابب میززنند وو ززنانن ددرر براابر فرهنگ سرکوبگراانهیی مرددساالرریی مقاوومت
) هستند وو ااینها مناسباتتrelations of dominationوو ااعترااضض میکنند.سومم، «مناسباتت چیرگی» (

فرووددستانهاایی هستند که اازز ددید وو قضاووتت یک عامل یا کنشگر سومم نامشرووعع دداانسته میشوند. ااین مناسباتت
هنگامی ررخخ میددهند که مثالً فعالین کاررگریی/کاررمندیی یا فعالین حقوقق ززنانن به قواانین یا رروواابط مشخصی

اانگشت بگذااررند وو آآنها رراا ستمگراانه بداانند وو تالشش کنند تا کاررگراانن یا ززنانن بر علیه چنین رروواابطی بسیج کنند.
الکالوو وو موفف، برخالفف ااکثریت ماررکسیستها، باوورر ندااررند که مناسباتت فرووددستانه لزووماًً به مناسباتت

ستمگراانه وو ستیز خوااهد اانجامید. ااین اامر که مناسباتت چیرگی با مناسباتت ستمگراانه ــ یعنی ستیز فرووددستانن با
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) منطبق شوند، وواابسته بهadvocacy groupsکوششهایی نهاددهایی مداافع حقوقق گرووهههایی ااجتماعی (
شکلگیریی مشخص رروواابط ااجتماعی ااست. ااما ااین رروواابط چکارر به ددمکرااسی ررااددیکالل ددااررند؟ ددرر ددمکرااسی

ررااددیکالل گفتمانن حقوقق شهرووندیی چنانن ررااددیکالل وو بازز میشودد که کوششگراانن ااجتماعی میتواانند با توسل به
قواانین ددمکرااتیک موجودد، مناسباتت چیرگی رراا با مناسباتت ستمگراانه رراا همسو کنند وو با ستیزیدنن مناسباتت
فرووددستانه حقوقق شهرووندیی رراا ررااددیکالیزهه کنند، مثالً به گونهاایی که بسیارریی اازز خوااستههایی مربوطط به عداالت

ااجتماعی وو نابراابریی طبقاتی ــ برعکس ددمکرااسی لیبراالل که نسبت به ااین حقوقق بیتفاووتت ااست ــ جزوو حقوقق
شهرووندیی محسوبب گرددند. اازز نظر تارریخی ـ مفهومی آآنچه چرخش به سویی ددمکرااسی ررااددیکالل رراا ممکن

میکند، «اانقالبب ددمکرااتیک» (که موفف آآنن رراا اازز آآلکسی ددووتوکویل وواامم گرفته) یا اانقالبب حقوقق ااست. 
 ااست که ددرر علومم تجربی وو فلسفه (وو ددیگرincommensurability قیاسسناپذیریی (یا ناهمسنگی) براابر با .٢۲٧۷

کارربرددها) به فقداانن ااستانداارردد، کاررپایه، یا شیوههیی ااندااززههگیریی وو سنجش مشترکک میانن ددوو رروویکردد یا پارراادداایم یا
مکتب گفته میشودد. ضربباالمثل معرووفف اانگلیسی، «نمیشودد سیب رراا با پرتقالل مقایسه کردد،» به همین

ناهمسنگی ااشاررهه دداارردد. 
 عباررتت ساحت «سیاسی» (ددرر گیومه) کوشش من ااست براایی تمایز میانن ددوو مفهومم بسیارر نزددیک ددرر.٢۲٨۸

 وو ووااژژههیی فراانسوییpoliticsفلسفهیی سیاسی فراانسه (اازز جمله کلودد لهفورر): «سیاست» ددرر براابر ووااژژههیی اانگلیسی 
la politiqueبه کارر ررفته ااست وو به همانن معنایی آآشنا به کارر میرروودد. ووااژژههیی «سیاسی» (ساحت سیاسی) براابر 

 ااست. ااین ووااژژههیی ددوومی بهle politique که ترجمهیی ووااژژههیی فراانسویی  the politicalااست با ووااژژههیی اانگلیسی 
هستیشناسی وویژههاایی اازز سیاست ااشاررهه دداارردد که (برعکس لیبراالیسم) ستیز وو مباررززهه رراا ززیربنایی ررفتارر سیاسی

میددااند. 
 به کارر برددهه شدهه ااست وو کارربردد آآنن توسط شانتل موفف نشانگر وواامداارریی ااوو نسبتenemy «ددشمن» براابر با.٢۲٩۹

به فلسفهیی سیاسی کاررلل ااشمیت، فیلسوفف سیاسی آآلمانی، ااست. ااشمیت سیاست رراا ساحت تمایز میانن
ددووست وو ددشمن وو بیروونن ااندااختن ددشمن اازز ساحت سیاسی وو حتی نابوددیی ااوو میدداانست. اازز همین رروو بودد که
ااشمیت فیلسوفف سیاسی ناززیسم شد. ددرر آآثارر بعدیی، موفف طرحح هستیشناسی ستیزاانهیی ااشمیت رراا همچنانن
نگاهه ددااشت، ااما اازز ااین جنبههایی خشونتبارر نگرشش ااشمیت فاصله گرفت وو ووااژژههیی «ددشمن» رراا کنارر گذااشت وو

 ااستفاددهه کردد. ددرر ساحت سیاسی ررقیب سیاسی خودد رراا ااززadversaryبه جایی آآنن اازز «مخالف» یا «ررقیب» یا 
تصمیمگیریی بیروونن میگذاارریم وو بر ااوو پیرووزز میشویم، ااما ااوو رراا همچنانن ددرر ساحت سیاسی مورردد تکریم قراارر

ددااددهه وو به حقوقق وویی ااحتراامم میگذاارریم. 
 توجه کنید که موفف چگونه گفتمانن سیاسی رراا اازز بارر هرگونه «ددشمن» یا «مخالف» پیشساخته وو ااززپیشددااددهه.٣۳٠۰

ررهایی میبخشد. براایی ااوو ررقیب وو مخالف همانی ااست که ددرر اائتالفف هژمونیک ددووستانن جایی نداارردد وو ددرر ااصل
به سبب مخالفت با ااوو که گرووهههایی فرووددست به اائتالفف با یکدیگر وو برپایی جبهه میپرددااززند. به سخن ددیگر،
تمایزهایی میانن نیرووهایی جبههیی «ددووست» تمایزهایی هستند که نیروویی «مخالف» تحمل نمیکند وو ددرر صددد اازز

میانن برددنن آآنهاست. 
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 آآووررددههاامم، که پیشنهادد آآشورریی ااست ااما معاددللarticulation «بیانگریی» رراا عجالتاًً براابر ووااژژههیی اانگلیسی .٣۳١۱
 معنایی مفاصل بدنن رراا دداارردد. پسles articulationsررسانایی براایی مفهومم مورردد نظر نیست. ددرر ززبانن فراانسه 

articulation ااشاررهه دداارردد به شیوههاایی اازز بیانن که توسط آآنن عناصر موجودد ددرر یک گفتمانن به یکدیگر پیوند
میخوررند. ااین یکی اازز مفاهیم محورریی ااددبیاتت پساساختاررگراا، تحلیل گفتمانی، وو نیز پساماررکسیسم ااست.

 مینویسند: «رروویکردد ما بر ااساسس برتر دداانستن لحظهییهژمونی وو ااسترااتژیی سوسیالیستیالکالوو وو موفف ددرر 
).xبیانگریی/پیوستن سیاسی ااست وو مقولهیی مرکزیی تحلیل سیاسی، ددرر ددیدگاهه ما، هژمونی ااست» (صص

پیشتر مفهومم فزووننسببی رراا توضیح ددااددمم. مفهومم بیانگریی/پیوستن اازز «کاررااکتر فزووننسبب شدههیی مناسباتت
 ددرر یکی اازز مهمترین بخشهایی کتابب به ااینarticulation). تعریف ااین ددوو اازز ٩۹٨۸ااجتماعی آآغازز میشودد» (صص

گونه بیانن میشودد: «ما بیانگریی/پیوستن رراا به هر پرااتیک [کنشی] میگوییم که رراابطهاایی میانن عناصر [گفتمانی]
] ددرر نتیجهیی پرااتیک بیانگراانه/پیوستارر تغییر کند.elementsبرقراارر میکند به گونهاایی که هویت ااین عناصر [

] مینامیم. موااضع متمایز ااززdiscourseتمامیت ساختارریی برخاسته اازز پرااتیک بیانگراانه/پیوستارر رراا گفتمانن [
] مینامیم. اازز سویی ددیگر، ما هرmomentیکدیگریی که ددرر گفتمانن بیانن میشوند/به هم میپیوندند رراا ما لحظه [

] مینامیم. براایی آآنکه تفاووتت میانن ااین مفاهیم به ددررستیelementتمایزیی که ددرر گفتمانن بیانن نشدهه رراا عنصر [
فهمیدهه شوند نیازز به سه نوعع تدقیق دداارریم: اازز لحاظظ گونهیی خاصص اانسجامم شکلگیریی گفتمانی؛ اازز لحاظظ اابعادد وو

). ددرر١۱٠۰۵گسترهههایی گفتمانن؛ وو اازز لحاظظ گشوددگی یا فرووبستگی که شکلگیریی گفتمانی عرضه میدداارردد» (صص
 ددرر ززمینهیی فلسفهیی پساهایدگریی وو پدیدااررشناسی ررااددیکاللarticulationِِکتابب خوددمم نیز با ااستفاددهه اازز مفهومم 

«ررااینر شوررمانن» وو با ااستفاددهه اازز نظریهیی الکالوو وو موفف، نظریهاایی براایی تحلیل جنبشهایی ااجتماعی اارراائه ددااددههاامم.
نک: 

Peyman Vahabzadeh, Articulated Experiences: Toward A Radical Phenomenology of
Contemporary Social Movements (State University of New York Press, 2003).   

 آآووررددهه شدههااند. relativism «نسبیباوورریی» یا «نسبینگریی» براابر با .٣۳٢۲
 آآووررددههاامم.normative وو «هنجاررمند» رراا معاددلل procedural ووااژژههیی «ررووندمند» رراا براابر با .٣۳٣۳
 موفف میگوید براایی ووجودد وو ژژررفایی ددمکرااسی پلورراالیسم نمیتوااند ددرر ااررکانن بنیاددین حکومت ووجودد ددااشته.٣۳۴

باشد. ااین اامر به پیشرفت ددمکرااسی نخوااهد اانجامید وو باززددهه برعکس خوااهد ددااشت. به ددمکرااسیهایی
اامریکاساختهیی ددوو سویی اایراانن که بنگریم (عرااقق وو اافغانستانن) میبینیم که آآنچه ااین حکومتها رراا متزلزلل کرددهه وو

جانن شهروونداانن ااین کشوررها رراا میگیردد، همانا عدمم تواافق گرووهههایی قومی یا ددینی بر سر بنیاددهایی حکومت
ااست که به جنگ ددااخلی وو بیثباتی ززندگی وو قبیلهگراایی میاانجامد. پس چنین میفهمیم که بنیادد حکومتی، هر
چه باشد، به شکلگیریی ررژژیم سیاسی میاانجامد که منطبق با آآنن بنیاددهاست. ااما نمیتواانن براایی ررااددیکالیزهه کرددنن

ددمکرااسی بحث رراا به ساحت بنیاددها کشاند. پیشززمینهیی ااین موضع موفف همانا مفهومم «اانقالبب ددمکرااتیک»
ددووتوکویل ااست که ددرر آآنن حقوقق ددمکرااتیک پایهیی ررژژیمی ددمکرااتیک میشودد وو ااین حقوقق مسلم نمیتواانند

مورردد بحث قراارر گیردد. ااما ددرر سطح مباررززههیی سیاسی ددرر ددرروونن ااین ررژژیم، تفسیر ااصولل وو ترددید ددرر آآنها، میتوااند
کاررپایهیی سیاست ددمکرااتیک، براایی ژژررففتر شدنن ددمکرااسی، باشد.   
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 بنگرید که چگونه رروویکردد پساساختاررگراایانه ددرر فلسفهیی سیاسی موفف سبب میشودد تا وویی اازز مقولههایی.٣۳۵
فرااسیاسی بپرهیزدد وو تالشش نکند تا با توسل به چنین مقولههایی تئورریی خودد رراا اامتیاززمند کند. به ددیگر سخن،
بینش وویی هیچ برتریی متافیزیکی یا اابژکتیو بر بینشهایی ددیگر نداارردد. ااگر ددمکرااسی ررااددیکالل به منزلهیی ددررکی نو
اازز شهرووندیی (برخالفف لیبراالیسم) به ووجودد آآید، ااین مدیونن جنبشهایی ااجتماعی نو وو ووااقعیتیافتن هویتهایی

ااجتماعی ااست.  
 ااست. ااشاررهه به گراامشی ددرر ااینجا ررووشن ااستcommon sense «فهم همگانی» (یا عُرفف) براابر من براایی .٣۳۶

 عرصهاایی ااست که ددرر آآنن ااصولل هژمونیک ددرر سطح ررووززمرهه بهcommon senseچراا که براایی گراامشی عرفف یا 
ووااقعیت ززندگی مرددمم بدلل میشوند. براایی گراامشی مطالعهیی عرفف براایی شناسایی کاررکردد هژمونی بسیارر مهم وو

تغییر عُرفف کاررپایهیی تغییر هژمونیک به سودد فرووددستانن ااست. 
 ااست که شانتل موفف خودد ددرر گیومه ددرر نوشتهیی"mastery of the foundation" «سرَووَرر بنیادد» ترجمهیی .٣۳٧۷

خودد آآووررددهه ااست. ااوو میگوید که هیچ گرووهه ااجتماعی نمیتوااند رراابطهیی خودد با بنیاددهایی قراارردداادد ااجتماعی رراا
ذذااتیتر وو باالتر اازز ددیگراانن فرضض کند. بنیاددها نیز خودد موضوعع تفسیر جنبشهایی هویتی خوااهند بودد.

 منطق ددمکرااسی همانا منطق براابر وو همترااززیی میانن هویتها وو گرووهههاست وو آآماجج ددمکرااسی اایجادد براابرها.٣۳٨۸
وو همترااززییها میانن تنوعع وو چندگانگی شهروونداانن ااست. اازز ااین رروو ااندیشهیی ددمکرااسی هموااررهه با گونههایی

متفاووتت پندااشت عداالت ااجتماعی پیوند خوررددهه ااست. منطق لیبراالیسم بر پایهیی تعالی تفاووتتها وو پلورراالیسم
ااست. اازز ااین رروو لیبراالیسم هموااررهه ااندیشهاایی خطرناکک ددرر براابر ررژژیمهایی ااستبدااددیی وو توتالیتر بوددهه که بر پایهیی
حذفف تفاووتتها وو همسانن کرددنن مرددمم ــ بر ااساسس منطق یکیاانگارراانه ــ به ووجودد میآآیند. ددمکرااسی پلورراالل اازز ددلل
ااین هر ددوو منطق ــ وو ستیز وو ناهمسانی میانن ااین ددوو ــ ززااددهه خوااهد شد، به گونهاایی که یک منطق بر ددیگریی چیرهه

نشودد.    
a-venir  یا avenirتعبیر موفف اازز مفهومم ددرریداایی ) democracy to come ( «ددمکرااسی ددرر حالل تحقق».٣۳٩۹

 تعبیرa-venir معنی «آآیندهه» رراا میددهد وو ددرریداا، با باززیی ساختززدداایانه، آآنن رراا به avenirااست. ددرر ززبانن فراانسه 
 به بعد) ااین١۱٩۹٨۸٠۰میکند که به معنایی «ددرر حالل آآمدنن» ااست. ددرر فلسفهیی ددووررههیی ددوومم تفکر ددرریداا (اازز ااوواایل 

مفهومم، که رریشه ددرر مسیحاباوورریی تلموذذیی دداارردد، به یکی اازز مفاهیم ااصلی ااندیشهیی وویی فراامیررووید. ددرریداا ددرر
سخنراانی معرووفف خودد ددرر کنفراانس «ساختززدداایی وو اامکانن عداالت» (که ددرر دداانشکدههیی حقوقق بنجامین

 برگزاارر شد) عداالت رراا «ددرر حالل آآمدنن» تفسیر کردد. آآیندگی عداالت اازز آآنن اافقی١۱٩۹٨۸٩۹ ااکتبر ٢۲-١۱کاررددووززوو ددرر 
براایی کنش وو براایی ددیالوگگ میانن ااندیشهها وو نیرووهایی عداالتخوااهانه میساززدد. 

) فیلسوفف آآلمانی یوررگن هابرماسس١۱٩۹٨۸۴؛ اانگلیسی: ١۱٩۹٨۸١۱(آآلمانی: نظریهیی کنش ااررتباطی  ددرر کتابب .۴٠۰
ددمکرااسی ددرر جواامع چندگانه رراا ددرر گروو اایجادد جامعهاایی اازز شناسندهههایی ااجتماعی ددرر که ااررتباطط (گفتگویی)

مدااوومم با یکدیگر به سر میبرند، ممکن میددااند. منطق هابرماسس آآنن ااست که ااگر ااررتباطط مدااوومم میانن هویتهایی
چندگانه وو ووااگراا ووجودد ددااشته باشد، موااضعی که براایی همه ززیانمند هستند کمکم اازز ررووند گفتگو میانن شهروونداانن
بیروونن میشوند، وو ااحتراامم، آآززااددیی، هماهنگ وو ااصولل ددمکرااتیک به جایی آآنن موااضع مینشینند. بدین ترتیب ما به

موقعیت گفتارریی  اایدههآآلی وواارردد میشویم که ددرر آآنن همهیی شهروونداانن ــ فاررغغ اازز تعلقهایی هویتی خویش ــ
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میتواانند سخن گویند وو شنیدهه شوند. مهمترین اانتقادد به هابرماسس آآنن ااست که جامعهیی ااررتباطی وویی مفهومی
اایدههآآلیستی ااست، وو ددشواارر ااست بپذیریم که مفهومم پیشنهاددیی وویی، «موقعیت گفتارریی اایدههآآلل،» خوددبهخودد اازز ددلل
تفاووتتها سر برآآوورردد. ررووشن ااست که هدفف هابرماسس اایجادد پایههایی فلسفی براایی هنجاررهایی گفتارر ااجتماعی

ااست. موفف نظر هابرماسس رراا اازز آآنن رروو رردد میکند که هابرماسس تالشش میکند تا ددرر منطق ااررتباطی خودد
تفاووتتهایی ااجتماعی رراا بدوونن ستیز وو کشاکش متصورر شودد.  

 آآووررددهه شدهه ااست. axiological ااررززشششناسانه براابر با .۴١۱
) اانتقادد میکند. ددرر کتابب معرووفشJohn Rawls موفف ددرر ااینجا به فیلسوفف لیبراالل آآمریکایی «جانن رراالز» (.۴٢۲

) رراا پیشنهادد میکند که ااشاررهه بهveil of ignorance)، رراالز مفهومم «حجابب نادداانی» (١۱٩۹٧۷١۱(نظریهیی عداالت 
موقعیتی دداارردد که ددرر آآنن ددوو طرفف ددیالوگگ با یکدیگر وواارردد گفتگو شوند بی آآنن که کامالً اازز برآآیند قراارریی که با

گاهه باشند.  یکدیگر میگذررااند آآ
 آآووررددههاامم. ددرر تئورریی الکالوو وو موفف، به سببchain of equivalence. «ررشتهیی همترااززیی» رراا براابر با مفهومم ۴٣۳

پلورراالیسم وو چندگانگی هویتها وو جنبشها، ددوو گونه مناسباتت میانن هویتها میتواانند ووجودد ددااشته باشند.
) ااست که معنایی آآنن مناسباتی ااست که جنبشها ووrelations of differenceنخست «مناسباتت تمایزگراایانه» (

هویتهایی ااجتماعی رراا اازز یکدیگر متمایز میکنند. هنگامی که ااین گرووهههایی متفاووتت با یکدیگر وو بر ضد یک
ررقیب مشترکک وواارردد اائتالفف میشوند، تمایز میانن آآنها، تا ززمانی که ددرر جبهه باشند، تا حدیی معلق میشودد وو

) میانن آآنها برقراارر میگردددد وو اازز ددید ررقیب مشترکک «یکی»relations of equivalence«مناسباتت همترااززاانه» (
اانگاشته میشوند. «ررشتهیی همترااززاانه» برقراارر کرددنن میانن جنبشهایی ااجتماعی میتوااند به ااصل ددمکرااسی

ررااددیکالل وو نیروویی پشتیبانن آآنن فراابرووید بیآآنکه تمایز میانن آآنها رراا اازز میانن ببردد. ددرر ووااقع، گرووهههایی ددرروونن یک
جبهه به ااین اامر ووااقف شدههااند که ددرر ضمن ااستقاللل اازز یکدیگر باید اازز خوااست یکدیگر نیز حمایت کنند.      

۲۳
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