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  ليبراليسم، سوسياليسم و دموکراسی کثرت گرا
  شانتال موفه: از

  کيوان. ب: برگردان
  

شانتال موفه فيلسوف ساکن لندن از جملـه فيلسـوفانی اسـت کـه کـارش را روی بررسـی                    : يادآوری
ا و بـا    . جنبش های جديد اجتماعی و رابطه های ميان دموکراسی و سوسياليسم متمرکز کـرده اسـت               

در راه يک سياست دموکراتيک     «و  » هژمونی و استراتژی سوسياليستی   « کتاب   کلوارنستو ال همکاری  
را بـه چـاپ   » تأمل های جديـد دربـارة انقـالب هـای زمـان مـا          «را نگاشته و به تازگی کتاب       » راديکال

  . رهبری سميناری را در کالج بين المللی فلسفه عهده دار بوده است۱۹۹۲او در سال . رسانده است
  

اگر عالقمنديم که ايده آل سوسياليستی پس از فروپاشی         . ميان ليبراليسم و سوسياليسم بيش از هر وقت در دستور روز قرار دارد                رابطة  
بـرای مبـارزه بـا يکسـان انگاشـتن          . کمونيسم باقی بماند، ضرروی است که رابطه های آن را با دموکراسی ليبرالی کثرت گرا روشن کنـيم                 

خاطرنشان کـرد، تصـريح نمـود کـه          نوربرتو بوببيو رالی و سيستم سرمايه داری الزم است همانطور که از ديرباز            دموکراسی پلوراليستی ليب  
  .هدف های سوسياليستی به صورت پذيرفتنی فقط می توانند در چارچوب دموکراسی ليبرالی به اجرا درآيند

بـه نحـوی اسـت کـه نـه فقـط بـا حيـات                » الب دموکراتيـک  انق«آنچه موضوع بحث است، فرمول بندی سوسياليسم به عنوان تعميق                
  .دموکراسی کثرت گرا سازگار باشد، بلکه اين کثرت گرايي را که ويژگی دموکراسی معاصر را تشکيل می دهد، غنی گرداند

 ارتبـاط بـا     تعريـف دوبـارة طـرح سوسياليسـتی را در         » هژمونی و  استراتژی سوسياليستی    «در چنين چشم اندازی است که در کتاب              
يعنی بررسی آن بلحاظ راديکاليزه کردن دموکراسی بنا بر توسعه آن با رابطه های بيش از پيش پرشمار اجتماعی                   » دموکراسی کثرت گرا  «

هدف عبارت از ايجاد قطب سياسی مفروض و تدارک افقی اسـت کـه مبتنـی بـر مبـارزه بـا همـة شـکل هـای قـدرت             . پيشنهاد کرده ايم  
از اين قرار مسئله همانا تأمين پيوستگی همه خواست های دموکراتيک           .  رابطة اجتماعی است که آن را مجسم می سازد         خودکامانه، در هر  

در زمينة روابط ميان جنس ها، نژادها، همبودهای متفاوت قومی و فرهنگی با خواست هايی است که به دموکراتيزه کردن اقتصـاد، حفـظ                        
  . کردن دستگاه دولتی مربوط می گرددمحيط زيست و مبارزه با ديوان ساالری

جانشـينی آن بـه وسـيلة شـکل         و  بر نفی نظام ليبرالی دموکراتيک      » دموکراسی کثرت گرا  «من مايلم روی اين واقعيت تأکيد کنم که              
. بود، داللـت نـدارد    » انقالب«، آنطور که مسئله در قبال انديشة سنتی         )به معنی سياسی  (سياسی ديگِر جامعه، نظام جديد به کلی متفاوت         

آنچه مورد نظر است راديکاليزه کردن سنت دموکراتيک جديد است و اين می تواند به اعتبار انتقاد دايمی که از منبـع هـای نمـادين ايـن                 
  .سنت مايه می گيرد، درون همان نظام ليبرالی دموکراتيک تحقق يابد

هـا برابـر و آزاد       کيل می دهد، درنگ بر اين نکتـه اسـت کـه همـة انسـان               در واقع همين که می پذيريم آنچه دموکراسی مدرن را تش               
پـس مشـکل نـه از ايـده آل هـای            . هستند، واضح می گردد که نمی توان اصول را راديکار ديگری برای سـازمان دادن جامعـه پيـدا کـرد                    

  .دموکراسی مدرن، بلکه ناشی از اين واقعيت است که اصول مورد بحث به عمل درنيامده اند
 به دليل بی اعتنايی به اجرای اصول دموکراسی مدرن اين بوده است که با وانمود کردن اين اصول به عنوان امـری                       -رفتار مسلط چپ         

  .های آزادی و برابری واقعاً تحقق يابند آل ُخدعه آميز، ضرورت ايجاد جامعه ای کامالٌ متفاوت را اعالم دارد که در آن ايده
بی اعتباری اش را ثابت کرده و از اين رو بايد به کلـی              » سوسياليسم واقعاً موجود  «وع بديل راديکال بنا بر تجربة فاجعه بار         دقيقاً، اين ن       

البته، اين امر به هيچ وجه به اين معنا نيست که ما مجبور به سر فرودآوردن در برابـر وضـع کنـونی دموکراسـی                         . به فراموشی سپرده شود   
  .بدانيم» پايان تاريخ«را »  ليبرال دموکراتيک واقعاً موجودسرمايه داری«هستيم و 

بـه مثابـه    » دموکراسـی صـوری بـورژوايی     «بايد به جـای اعـالم       . آنچه بايد انجام داد، بررسی آيندة دموکراسی به شيوه ای ديگر است                
را بـه   » جامعه های ليبرالی دموکراتيک   «آن بتوان   خصلتی صرفاً ايدئولوژيک و خيالی، اصول آن را کامل و جدی در نظر گرفت تا به اعتبار                  

  .اجرای ايده آل های آن واداشت



 ٢

تواندن نقـش مهمـی      به عقيدة من انديشهة شهروندی می     . پيشنهاد می کند، کدام است    » دموکراسی کثرت گرا  «حال ببينيم راهی که          
حادی را تدارک ببيند که پيرامون آن هويـت جديـد الزم سياسـی    در واقع، اين انديشه می تواند اصل ات    . در شيوة درک طرح چپ ايفاء کند      

برای سازمان دادن نيروهای مختلف که برای راديکاليزه کردن دموکراسی مبارزه می کنند، بوجود آيد؛ زيرا دعوی سنتی سوسياليسـتی بـر                      
  . ديگر نمی تواند، چنين نقشی ايفاء کند» طبقات«پاية 

  
۱  

ريح کرد که اگر هدف ما راديکاليزه کردن دموکراسی است، اين امر ايجاب می کند کـه انديشـة شـهروندی بـه                       البته، بی درنگ بايد تص         
شيوه های متعددی در زمينة درک آنچه موسوم به شهروند و نقش آن است، وجود دارد کـه در نـوع کـنش                       . طول کامل فرمول بندی شود    

از اين رو، در چشم انداز دموکراسی کثرت گرا تصريح دوبارة مفهوم شهروندی             . اردسياسی و هدف هايی که دنبال می کنند، تأثير بسزايی د          
بديهی است که در کشورهايی که ايـن حقـوق هنـوز بـه              . تأکيد شود، ناکافی است   » حقوق  اجتماعی  «، حتی اگر روی     »حقوق«در رابطه با    

گر، دفاع از اين حقوق در جايي که وجود دارد، اما خطـر دسـت               از سوی دي  : رسميت شناخته نشده، مبارزه برای برقراری آن ها اهميت دارد         
بنابراين، اگر در صدد نيستيم فقط از طرح نمونة سوسيال دموکرات دفاع کنـيم،              . ، امری ناگزير است   اندازی ليبرال نو آن را  تهديد می کند        

ئله های جديدی بپردازيم که با عـدالت، برابـری و بـا             ولی قصد داريم در زمينة راديکاليزه کردن دموکراسی پيش تر رويم، بايد به طرح مس              
چنين درکی از شهروندی که برقراری دموکراسی کثـرت گـرا را هـدف قـرار مـی دهـد، بايـد بتوانـد بـه                     . همی اجتماعی پيوند داشته باشد    

در يـک کلمـه،   : سخ دهـد گرفتن آن ها به بحران خود کمک کرد، پاندرخواست های جديد سياسی که سوسيال دموکراسی به علت در نظر  
را به منظور مفصل بندی مبارزه های مختلف در برابر تقابل هايی که در جنبش هـای گونـاگون             » های جديد اجتماعی   جنبش«بايد مصاف   

 برای  از اين رو، مسئله کثرت گرايی جنبة مرکزی دارد و بايد مراقب بود که انديشة شهروندی قديم که هيچ جايي                   . بروز می کند، اعتالء داد    
  .کثرت گرايی و آزادی فردی قايل نيست، دوباره برقرار نگردد

  
  

۲  
 که فردگرايی آن به -جمهوريت مدنی در برابر ليبراليسم . هستيم» جمهوريت مدنی«چند سالی است که شاهد احترام نهادن به سنت       

بديهی است کـه در     . وان يک بديل مناسب به شمار می رود       متهم است، به عن   » باهمی اجتماعی «ويرانگری رابطة اجتماعی و نابودی مفهوم       
اين سنت دريافتی بسيار غنی از سياست و شهروندی وجود دارد که برخی جنبه های آن برای مبارزه با فردگرايي ليبرالـی و کـاهش تـاثير                           

روند فعال، يعنی کسی کـه بـه عنـوان يـک            ما به بازيابی انديشه ای از شهروندی نياز داريم که بر بينش شه            . سياسی آن بسيار اهميت دارد    
شهروندی آنطور که در ليبراليسم معمول است، نمی تواند خود را به مقررات قانونی و حالـت انفعـالی يـا                     . شهروند عمل می کند، تکيه دارد     

معی مشارکت دارد   های ج  شهروند کسی است که در جامعة سياسی عضويت و در مؤسسه          . مفهوم تدافعی حقوق در برابر دولت محدود کند       
با توجه به اين نکته ها، مفهوم شـهروندی موجـود در جمهوريـت مـدنی،     . و بر پاية دورنمای مشترک و نه به عنوان فرد مجزا عمل می کند          

و ارزش های متقابل تکيه دارد کـه بـدون آنهـا    » نفع مشترک«در واقع، اين مفهوم به وجود . بدون شک عنصرهای فهمی را در بر می گيرد     
  .ياست صرفاً جنبة ابزاری پيدا می کندس

شـهرت  ) Communautaire (»همبـودگرا «مسئله اين است که اغلب نويسندگانی که امروز از چنين دريافتی دفاع مـی کننـد و بـه                         
) Eudaimonia(دارند، اين نفع مشترک را به شيوة پيش مدرن درک می کنند؛ يعنی اعتقاد به يگانگی بينش در به زيسـتن و بـه روزی                          

از . با اينهمه، اين امر با کثرت گرايی تشکيل دهندة دموکراسی مدرن ناسازگار است  . که بايد به وسيلة همة اعضای يک همبود پذيرفته شود         
اگـر چـه    .  نتايجی آشکارا محافظه کارانه دارند     آالسدر ماکلن تير   يا ميشل ساندل اين رو، بايد گفت که موضع گيری های نويسندگانی چون           

آنها حق دارند از فردگرايی ليبرالی انتقاد کرده و نتايج شوم آن را نشان دهند، اما حق ندارند به پندارند که نفی فردگرايی ضرورتاً بـه تـرک             
بينديشيم که با » جوانمردی مدنی «و  » نفع مشترک  «،»همبود سياسی «پس چگونه بايد دربارة مفهوم هايی چون        . کثرت گرايی می انجامد   

  .ايی دموکراسی مدرن يعنی يکی از مسئله های مهم برای بازانديشی شهروندی امروز سازگار باشدکثرت گر
  

۳  



 ٣

اساس ايـن   . اين تأمل دربارة کثرت گرايی ضرورتاً ما را به مشخص کردن طبيعت دموکراسی مدرن به عنوان نظام جديد فرا می خواهد                         
منطق دموکراتيک حاکميت مردمی و منطق ليبراليسم سياسی به مثابه شناخت . ند مياننظام پيوند ميان دموکراسی و ليبراليسم، يعنی پيو

کثـرت  «به تأکيد بايد بگويم که مـن از         .  می کند  یبنابراين، کثرت گرايی نقش اساسی در دموکراسی مدرن باز        . آزادی فردی است  و  حقوق  
از آن بـه    » دربـارة آزادی  «  در بررسی خـود       ان استوارت ميل  جبه طور مشخص شناخت آزادی فردی و آزادی را درک می کنم که              » گرايی

عنوان تنها چيزی که شايستة اين نام است، دفاع کرده و آن را امکان و فرصتی برای هر فردی می داند که در راه خوشبختی اش آنطور که                            
نکته ای که ايـن جـا الزم بـه    .  اجرا درآوردمی خواهد بکوشد و خود به تعيين هدف های خاص خود بپردازد و آنها را با روش خاص خود به   

کثـرت  . تصريح است، اينست که کثرت گرايي ذاتی منطق دموکراتيک به عنوان حاکميت مردمی و همسانی فرمانروايان و فرمانبران، نيست                  
ه عمـومی و وجـه      گيرد و اساس آن را دفاع از حقـوق انسـان و متمـايز کـردن وجـ                  گرايي از فضای فکری ليبراليسم سياسی سرچشمه می       

از اين رو، بايد اعتراف کرد که منطق دموکراتيک به تنهـايی نمـی توانـد رعايـت ايـن                    . خصوصی آن و رعايت آزادی فردی تشکيل می دهد        
کنونی که ديگر نمی توان از مردم به عنوان وجود يگانه و همگون با ارادة واحـد عمـومی                   » مدرن«به ويژه در شرايط     . حقوق را تضمين کند   

 گفت، تنها به اتکای پيوند منطق دموکراتيک با نهادهای ليبراليسم سياسی است که منطـق حاکميـت مردمـی از تبـديل شـدن بـه                           سخن
نمی توان از دموکراسی به طور کلی سخن گفت که خود بخود خصلت های دموکراسی مدرن، ليبرالی و . حکومت استبدادی مصون می ماند

هيچ دليلی برای اين تفکر وجود ندارد کـه ايـن نظـام             . موکراسی مدرن نظام ويژه ای را تشکيل می دهد        د. کثرت گرا در آن بکار رفته باشد      
دارد و بـه ايـن دليـل دفـاع از آن و تعميـق آن                اين مدلی است که با سنت غربی ما مطابقت          . مدل واحد، قطعی و عمومی دموکراسی باشد      

  . های متافيزيک و همگانی آنطور که برخی ها می پندارند، برای آن بودالبته، نمی توان مدعی فراهم آوردن پايه. اهميت دارد
  

۴  
چون بر پاية اين اصطالح به مجمـوعی از گفتمـان هـا             . فی نسبت به ليبراليسم وجود دارد     نمگمان دارم که ميان افراد چپ رفتار بسيار              

ه اغلب ميان ليبراليسم سياسی، ليبراليسم اقتصادی و يـک رشـته            از اين رو است ک    . رجوع می کنند که ارتباط حتمی ميان آنها وجود دارد         
ديدگاههای معرفت شناسانه چون فردگرايي، عقل گرايي،ُ کلّيت باوری، سود آيينی و ديگر گفتمان ها که بـه عنـوان رکـن سـازندة فلسـفة                          

که بسياری از اين گفتمان ها بـه شـيوه هـای بـس              بنابراين، هر چند بديهی است      . ليبراليسم معرفی شده اند، رابطة درونی برقرار می کنند        
يعنـی کـامالً مـی تـوان ليبراليسـم سياسـی را از           : متنوع با زمان های معين تاريخی پيوند داشته اند، اما بين آنها رابطة ماهوی وجود ندارد               

ايـن همـان    . شـود، رهانيـد    ول بنـدی مـی    ارتباط با ليبراليسم اقتصادی و مسئله برانگيزی فردگرايانه و سودآيينی که بطور کلی در آن فرم               
بـه  . به عمل آورده است زيرا او از نوع معينی ليبراليسم که سودآيين نيسـت، دفـاع مـی کنـد                 جان رالس کوششی است که تا درجة معينی       

  .عقيدة او دفاع از مالکيت خصوصی بر وسايلی توليد عنصر سازندة دکترين ليبرالی را تشکيل نمی دهد
ريم که در دموکراسی مدرن کثرت گرا به مثابه نظام جديد و شکل سياسی جامعـه تلقـی مـی شـود و از پيوسـتگی منطـق                            هرگاه بپذي      

دموکراتيک با منطق ليبرالی کثرت گرا بوجود می آيد، بايد بسيار دقت کرد که اين جنبة پلوراليستی به نام دفاع از دموکراسـی واقعـی کـه             
و غيره، آنطور که بسياری از طرح های چپ جديد در           » مشارکت«و  » پايه«ع از دموکراسی نوع مستقيم،      پساليبراليستی است و نيز بنام دفا     

اين کوشش برای آشـتی دادن کامـل جامعـه بـا خـودش و بـدين ترتيـب محـو                     .  به آن پرداخته اند، زير عالمت سئوال قرار نگيرد         ۶۰دهة  
در انتقاد از ليبراليسم تفکيک ميان گفتمان هايی از آن که برای برقـراری             . تآنتاگونيسم آن عميقاً ضد مردمی و حامل شبح خودکامگی اس         

دموکراسی کثرت گرا همچون مانع به شمار می رود و گفتمان های سازندة دموکراسیُ مدرن، دموکراسی ای که اختالف را موجه می داند و       
  .ميت داردبنابراين، به نهادهايی برای شکل دادن به اين اختالف نيازمند است، اه

  
۵  

 در ارتباط با مسئله شهروندی، پيشنهاد می کنم که اين شهروندی به عنوان شکلی از هويت سياسی که مبتنـی بـر حمايـت از اصـول                                
بديهی است، که اين اصـول مـی تواننـد بـه گونـه هـای              . سازندة دموکراسی مدرن يعنی اثبات آزادی و برابری برای همه است، تعريف شود            

نمونة شهروندی که بايد کوشيد بر پاية طرح چـپ بـه وجـود آيـد،         . سير شوند و از اين رو، بحث ما در اين زمينه بايد دقيق باشد             مختلف تف 
، تفسيری که هدف آن گسترش اين اصول در شمار بسيار زيادی  »دموکراسی کثرت گرا  «بايد به امر انطباق با تفسير اين اصول در ارتباط با            

از اين رو، ما نبايد خود را به کوشش در کار برد آن ها در قلمرو سياسی، آن طور که عموماً تفسيرهای      . ت، ياری رساند  از روابط اجتماعی اس   
های ميان جـنس هـا، نژادهـا، رابطـه هـا بـا        سنتی ليبرالی عمل می کنند، محدود کنيم؛ بلکه بايد کاربرد آن ها را در عرصة اقتصاد، رابطه      



 ٤

مـی تـوان بـه      » سوسياليسم«بدين ترتيب، در پيوند با ايده آل های         . وه های قومی و غيره نيز گسترش دهيم       محيط زيست، منطقه ها و گر     
  .ق کثرت گرايی ياری رسانديتوسعه و تعم

بديهی است که اين امر مستلزم روندی مداوم و پايان ناپذير است و از سوی ديگر، همواره ميان نيازهای برابری و آزادی چـالش، وجـود                    
زيرا اين کار ما را با خطر از دسـت دادن   . و البته، بايد از کوشش در لغو اين چالش از طريق برتری يکی بر ديگری بر حذر بود                  خواهد داشت 

در واقع من معتقدم که با وجـود ايـن چـالش ميـان منطـق      . رود، روبرو خواهد ساخت آنچه رکن بسيار گران بهای نظام جديد به شمار می       
ليبرالی آزادی و اختالف می توان خصلت دموکراسی کثرت گرا را مشخص کـرد و از آن بـه ويـژه                     و منطق    همانی و برابری     دموکراتيک اين 

اين همان چيزی   . بنابراين، بجای دوری جستن، از اين چالش بايد از آن سود جست           . نظامی سازگار با خصلت بديهی سياست مدرن ساخت       
در حقيقت، چالش ميان برابری و آزادی چالش ميان هويت های ما را به عنوان فـرد  . ف آن بپرهيزيماست که بايد از آن دفاع کنيم و از حذ      

. و شهروند آشکار می کند و بهترين تضمينی است که طرح دموکراسی مدرن زنده و فعال بماند و پلوراليسـم در آن جـاگير و بالنـده شـود                            
در اين مرحله، مهم پی بردن به اين واقعيت ضروری است کـه             . ی می انجامد  کوشش برای لغو آن فقط به حذف سياست و تخريب دموکراس          

وانگهی، بايد پذيرفت که ليبراليسم سياسی با دفاع از آزادی فردی سهم مهمی در دريافـت دموکراسـی                  . تضادهای سوسياليسم چه بوده اند    
  .مدرن داشته است

  
  
  
  
 


