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, ازينـرو . شـود  ديشه سياسی امروز جای شاخصی دارد؛ زيرا آزادی ملتهـا تنهـا بـا معيـار دموکراسـی سـنجيده مـی          نمسئله دموکراسی در ا      
ده کـه بـه   چنـان فعليتـی پيـدا کـر    ,  که سرشار از رويدادهای پر جنـب و جـوش و غنـی اسـت    ،سی سالهای  اخير   دموکراسی در انديشه سيا   

ی های مختلف فکری سرگرم پرسش و بررسی پيرامـون مسـئله دموکراسـ             ياسی حوزه ی س ها  هم اکنون تئوری  . هيچوجه کتمان پذير نيست   
شـکل جامعـه سياسـی      فوريت اين   ها که اهميت و      انتشار انبوهی از کتابها و مقاله      .ورزی خود قرار داده اند     هستند و آن را در کانون انديشه      

هايی است کـه در       عالقه و توجهی مربوط به دگرگونی      به يقين سرچشمه اصلی چنين    . با آهنگ تندی جريان دارد    , دهند مدرن را نشان می   
ضـاد  فروپاشـي نظـام شـوروی شـکل مت    , در واقع. ی داده است  قرن گذشته در ساختار سيستم جهان رو       ۹۰ و آغاز دهه     ۸۰فاصله پايان دهه    

 فکر ليبرالی با تکيه بر اين پديده مدعی است که بديل برتـری در برابـر مـدل                   .سياسی تئوريک بوجود آورده است     جديدی در عرصه فکر   
 اين تز تمـام تـوان خـود را از    .جود نداردو, اند قلمداد کرده» پايان تاريخ«آن را تعبيری  ليبرالی که در غرب تثبيت شده و بـهدموکراتيک 
 در برابر تز ياد شده فکر       .کند کسب می , اند  در پی انقالب اکتبر برقرار شده     » سوسياليستي«انداز اصالح    هايی که بعنوان چشم     فروپاشی نظام 

 انديشمندان نامداری .گذراند يقی را میانتقادی يا فکر الهام گرفته از مارکسيسم قرار دارد که هم اکنون مرحله تجديد نظر و بازتعريف عم 
 کارپايه اين فکر انتقادی تأمل نو درباره دموکراسی و          .اند ژاک بيده و آندره توزل از نمايندگان برجسته اين فکر انتقادی          , چون اتين باليبار  

  . در اين نقد هيچ چيز ايدئولوژيک يا نوستالژيک وجود ندارد.نقد دمکراسی واقعا موجود است
. چون ايتاليا عريـان اسـت     » حلقه ضعيفی «بخصوص اين بحران در     , کی نيست که دمکراسی واقعا موجود در غرب با بحران روبروست             ش

ای کـامال واقعـی اسـت کـه در نتيجـه تحـول شـگرف و                   در هر حال اين دمکراسی پديده      .تر دارد  اما اهميت و ارزش آن آشکارا جنبه عام       
  .توان آن را نديده گرفت و بعنوان مرجع قابل تأمل و اتکا، به آن کم بها داد ده و در هيچ حالت نمیري بوجود آمطوالنی در جامعه بش

 بـديهی اسـت کـه مسـئله         .ورزی نوسازی شده درباره دمکراسی است      ها دليل روشنی برای ضرورت انديشه       ها و ظرافت      مجموع اين نکته  
های اساسی ايـن     حفظ شالوده  .های اساسی آن نيست    موجود و نديده گرفتن هسته    عبارت از بازگشت و يا دور زدن دمکراسی آزمون شده           

 بـه مصـاف بـا دسـتاوردهای عظـيم      آنهـا کـه زيـر عنـوان پسامدرنيسـم     . تدمکراسی نخستين شرط هر نوع بازانديشی برای تکامـل آن اسـ   
 وانگهـی حتـی اگـر    .کننـد   و سرکوبگر را توجيه مید و در اساس موجوديت دولتهای تام گرا     رون بيراهه می , اند  دمکراسی  معاصر برخاسته   

بـاز در   ) انـد  های بسيار بغرنج ديگری در کار بوده       زيرا عامل (ا پيروزی دمکراسی است     بپذيريم که پايان سوسياليسم واقعا موجود مترادف ب       
 کمونيسم در ساختمان سوسياليسم     های مهم ناکامی کوشش     به يقين يکی از دليل     .گردد از ديدگاه دمکراسی مطرح می    وهله نخست مسئله    

 تجربه سنگين و پرهزينه بشريت نشان داده است که دمکراسی مسـاوات طلبانـه             .ناتوانی آن در برآوردن نيازهای مبرم دمکراسی بوده است        
داری کـه   مايهمستقر در کشورهای پيشرفته سر    گرای   در برابر شکل دمکراسی کثرت    , واحدای و غير پلوراليستی متکی بر سلطه حزب          توده

 با اينهمه دشواری تأمـل جديـد دربـاره دمکراسـی            .اعتبار خود را از دست داده است      , دهند داری جهانی را تشکيل می     مرکز سيستم سرمايه  
.  اينجا نوعی تنـاقض وجـود دارد       . مفهوم دمکراسی چند معنايی است     : دليل اصلی آن از اين قرار است       .کمتر از ضرورت آن اهميت ندارد     

. اما از سوی ديگر دمکراسی بعقيده ارسطو همسنگ با هستی است. توانيم خود را دمکرات بناميم نمی سو ما شهروندان دنيای معاصر از يک
کـامال  ,  البتـه .های متعدد و محتمال متضاد تعريف شود اصطالحی است که می تواند به شيوه يعنی Pollachas Legamenonاين يک 



 ٢

ای را مشـروط و مشـخص    داوری, مکوشيم آن را درک و تعريـف کنـي   روشی که می, يشيدن به دمکراسیاندبديهی است که روش ما در   
, دکننـ   خود را بعنوان دمکراسی تعريف مـی  ای که  های سياسی   بر سيستم ,  موجود يا بعبارت ديگر    های دمکراتيک واقعا   سازد که بر نظام     می

 وسـيعی بـه   ديق کرد که تأمـل اساسـی دربـاره دمکراسـی معاصـر هنـوز در مقيـاس       توان تص ها به يقين می پس برپايه اين دليل  . متکی است 
  .ريزی نياز دارد طرح

هـا   های محکم کـه در بحـث        افراطی ولو مجهز به دليل    , تکميلیپيرامون نارسا بودن دو بينش مخالف و        توان در تأمل     می,    در حال حاضر  
يان ايـن دو چشـم       تقابل م  .نقطه عزيمت مناسبی پيدا کرد    , گيرند وی هم قرار می   های آن رويار    ه دمکراسی واقعی و حدود و دشواری      دربار

هـای   آنچه که کانـت آن را بعنـوان تنـاقض   بعنوان تناقض دمکراسی توصيف کنيم که شايد شباهت دوری با           دهد که آن را      انداز مجال می  
هـای آن فراتـر      اما برای انديشيدن بـه دمکراسـی و بحـران          .های خاص خود را دارند      هر دو بخش دليل    .خرد ناب تعريف کرده داشته باشد     

تشکيل شـده کـه الزم اسـت    توانيم تناقض دمکراسی بناميم از دو تز متضاد  آنچه ما می,  ازينرو.های متضاد ضرورت دارد  اين دليلرفتن از 
 .ديدگاه نظری پيشرفت کنيم بايد از آن فراتر رويـم دهند که اگر قصد داريم از  بستی را نشان می زيرا آنها بنظر من بن.  نشان داد آن را فورا  

ای بناميم که کمتر  مناسب با دنيـای واقعـی درک شـده               دمکراسی,  در خيال و از سوی ديگر      دمکراسی, توانيم اين دو تز را از يکسو       ما می 
  .است

توهمی از دمکراسی قلمـداد  , هریک چيز ظاپردازانی هستند که دمکراسی را در شرايط تسلط متنفذان ي          تئوری ،های بديل     يکی از قطب  
» گـرای  واقـع «پـردازان   پـردازان جنـبش انقالبـی کـارگری و هـم تئـوری             در گذشته هم تئـوری    , در اين انتقاد بنيادی از دمکراسی      .کنند می

نقادانی هسـتند کـه بـه تئـوری          ,انداز را قبول دارند    ترين نقادانی که اين چشم      امروز قاطع  .شوند  ديده می  باره تو  و   موسکاکار چون    محافظه
يافتنی يا نـاممکن     انداز يا کم دست     های بغرنج در اين چشم      مديريت دمکراتيک واقعی جامعه    .شوند می متوسل   نيکوالس لومان های   سيستم
ی کـه هنگـام     هـاي   دهد که اين شـهروندان نيسـتند کـه بنـابر عقيـده             نشان می , پشت پديدارها پنهان است   واقعيتی که در پس     ,  در واقع  .است
هـا   ايـن قـدرت  , بلکـه بـرعکس  , هـا نظـارت دارنـد    فنی و رسانه, نظامی, ی مهم سياسیها های دستگاه بر گزينش, اند  گيری ابراز داشته   رأی

بنـدی افکـار    کنتـرل روزافـزون شـکل   ) های مسخ کننده خود بنفـع مصـرف گرايـی       بويژه با ابزارهای جديد الکترونيک و تبليغ      (هستند که   
  .های فردی را در دست دارند نتخابعمومی و ا

هـای   هـا و محـدوديت     آنها به نقـص   . دارند  در ايتاليا اعالم می    نوربرتو بوبيو پردازان دمکراسی ليبرال مثل      ئوری   تز مخالف تزی است که ت     
راسـی بـه آنهـا وفـا نکـرده          های زيادی داده شده که دمک       وعده :گويند دمکراسی واقعا موجود اعتراف دارند و به بيان خود در اين باب می            

ن تـري  يافتـه   ترين کشورها و توسعه    هايش آنطور که در پيشرفته     دمکراسی سياسی عليرغم دشواری   کنند که    آنها تصريح می  , با اينهمه . است
ای سياسـی   هـ  توانيم مخصوصا پس از ناکامی نظام      اندازی عمومی است که ما شهروندان دنيای معاصر می         اقتصادها گسترش يافته تنها چشم    

انقالب «توان تز کسانی را که فروپاشی کشورهای سوسياليسم واقعا موجود را              می .متکی بر حزب واحد در اروپای شرقی بر آن تکيه کنيم          
  .اما در اين ترديدی نيست که مردم شرق نياز به دمکراسی را توأم با چيزهای ديگر ابراز کرده بودند. رد کرد, اند تلقی کرده» دمکراتيک

از يکسـو خواسـت دمکراتيـک اکثريـت بـا      :  تأمل درباره دمکراسی در کشورهای پيشرفته غرب با يک تناقض روبروسـت            ،  با وجود اين   
 پرداز بيش از پيش بصـورت خواسـت         ءزتفاوتی سياسی يا محکوم به اعتراض بيهوده و ج         دسترسی نادر به مشارکت و گرايش شديد به بي        

هـا روبـرو     است که کشورهای شرق نيـز بـا همـان پديـده           شگفت اينج ,  از سوی ديگر   .گردد نمودار می , ودش ناچيز که از باال دستکاری می     
  .اکنون دچار بحران است, هستند؛ زيرا دمکراسی که بزحمت در اين کشورها مطرح گرديد

لبته بايد ديگر جنبه         ابر اين دمکراسی فرسوده که              ر بر  از اين قرار که هيچ بديل ممکنی د                .   های دشوار مسئله را نيز در نظر گرفت                      ا
وجود   ,   شود  های فساد سياسی و مافيايی تخريب می             ه از پديده     های مثبت ناچيزی دارد و در موردهای معينی چون ايتاليا پيوست                             خاصيت 



 ٣

ته که به اندازه       دستکم در زمينه تئوريک برای فرارفت از اين تناقض فلج کننده کامال ضروری است که به انديشيدن درباره اين نک                                             .   ندارد    
ای که بنظر من بايد بوضوح           نخستين نکته  .   توجه نشده بپردازيم          کافی به انتقادها از دمکراسی و مدافعان ليبرالی دمکراسی واقعا موجود                                 

. اد  های حداقل يا يک شکل سياسی و دولتی تقليل د              توان دمکراسی را بطور قاطع به مجموعی از قاعده                      نمی : تصريح شود از اين قرار است        
 از دمکراسی برای جمع و از روند      ،پس بايد بيش از دمکراسی برای فرد. دمکراسی قبل از هر چيز بايد بمثابه روندی تاريخی نگريسته شود

 مثال امروز هيچکس       . گردد بوسيله دمکراسی دگرگون شود               در هر مورد درک می           آنچه   آن  دمکراتيزه کردن صحبت کرد که در جريان                
پيشرفته را    های موجود حتی        ها چهره دمکراسی       هطی ده   ,    مبتنی بر رأی را که به فرد اختصاص داده شده و با اينهمه                        تواند يک سيستم     نمی 

  .ديک چيز دمکراتيک تلقی کن, کند  میترسيم
در جـای نخسـت چيـزی اسـت کـه      ,  بحث قـرار گيـرد  د   پس آنچه قبل از هر چيز الزم است برای گشودن فضای جديد فهم و تأمل مور           

و مجمـوعی   (از رونـدها    [...] در معنی اساسا ثابت و مرجعی خود        , خود مفهوم مدل يعنی دمکراسی    «:  يادآور شده است   ماريو رئال ازگی  بت
ها و باورهای دمکراتيـک جـای دارنـد؛ امـا آنهـا نبايـد راکـد                  فرهنگ, تشکيل شده که در آن دستاوردهای معينی چون نهادها        ) از روندها 

  .»های جديد را مسدود سازند بمانند و به هويت ثابت تقليل داده شوند و راه تحول
 رونـد دمکراتيـزه کـردن اسـتدالل         بلکه برعکس بنابر تعدد   , کنند ای تئوريک استدالل نمی       هر چند ديگر درباره دمکراسی بمنزله فرضيه      

   .بست تئوريک ياد شده گشوده شود دهد بن شود که امکان می اکنون به راه حلی انديشيده می, کنند می
دمکراسـی بعنـوان سيسـتم      » مسـئله « انتقاد و همچنين سـتايش در مقياسـی کـه            :نخستين نتيجه روش جديد بررسی مسئله از اين قرار است            

 در عـوض  .کشـاند  بسـت مـی   مـا را بـه بـن    , گردد  اطع معين شده بررسی می     آن بطور ق   مفروض و يا بعبارت ديگر بعنوان مدلی که مشخصه        
سـازمان حقـوقی و تناسـب نيـرو ميـان           , ها حقوق و قدرت  , ها ها و مضمون   درک دمکراسی بعنوان روندی کشمکش آميز که در آن شکل         

 اين بدان معناسـت  .ار سودمند خواهد بودبسي, های تنگاتنگ هستند و جال کردن آنها از يکديگر ممکن نيست       در رابطه های اجتماعی    طبقه
و همچنين حقـوق دمکراتيـک بـه مفهـوم          ) حق اجتماع و تبليغ سياسی    , حق رأی (های حقوقی دمکراسی به مفهوم دقيق اصطالح         که شکل 
ها در درون يـک      رابطه با تناسب نيرو و تقسيم قوه      بايد در   ) متمايز از حقوق ليبرالی محدود شخص و حقوق اجتماعی بسيار وسيع          (محدود  

ثال حقـوق دمکراتيـک هـر جـا کـه            مـ  .درک گـردد  , جامعه که ارزش و کارآيی آنها به حقوق دمکراتيـک بـه معنـی دقيـق بسـتگی دارد                  
شود و جنبه    عمال تضعيف می  , دست باال دارند  ) مانند سازمانهای مافيايی در ايتاليا    (ساالر و حتی جنايی      ديوان, نظامی, قتصادیهای ا  قدرت

هـای دمکراتيـک را مقيـد سـازند و حتـی حاکميـت دمکراتيـک را در هـر مـورد کـه بنفـع             توانند انتخاب  کند؛ زيرا آنها می     يدا می خيالی پ 
های دارای حاکميت محـدود      های بسيار زياد دمکراسی    تاريخ قرن گذشته سرشار از نمونه     . نقض کنند , کنند های فرمانروا عمل نمی    قدرت

حتی دمکراسی (اند  های فرمانروا سرنگون شده های بزرگ اقتصادی و يا تهديد هژمونی قدرت ی قدرتاست که به محض خطرآفرينی برا
سياسـت ايـاالت متحـد آمريکـا از         های مهم در قبـال       چون با تصميم  . ايتاليا در مقياس معينی يک دمکراسی با حاکميت محدود بوده است          

بـرای اينکـه حقـوق دمکراتيـک     , بنـابراين ). های مخفی مقابلـه شـده اسـت    ويسا توسل به تروريسم دولتی و سرهای مختلف از جمله ب   راه
هـای واقعـی در      آنها بايد با توزيع معـين قـدرت       . ها کافی نيست   وجود سازمان معين حقوقی يا حمايت قانونی از برخی آزادی         , واقعی باشد 

به نيست که بتوان گفت که ما با اتکاء         ياسی کامل   گرای مدرن يک توهم و يا يک شکل س         پس دمکراسی کثرت  . عه همراه باشند  بطن جام 
او . گشـايد  ل در راسـتاهای مختلـف مـی    اين دمکراسی که بيشتر تعـادل پويـای نيروهاسـت راه را بـروی تحـو     .ايم آن به پايان تاريخ رسيده    

تحـول پيـدا    تـر    واقعی و وسيع   راستای يک دمکراسی     تواند هم به دمکراسی ظاهری بدون خاصيت و بدون شهروند تقليل يابد و هم در               می
, های پيشرفته غربی خطر تحميل نخستين راه حل در مقياسی که دوران حاد فشار دمکراتيک جنـبش کـارگری پايـان يافتـه                   در جامعه . کند

گذشـته   جنبش متشکل زحمتکشان بوجود آمده بود و حامی روند دمکراتيزه کردن در طول قرن                نيرويی که از  , »پايان کار «با  . ردوجود دا 
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ای  يعنی دمکراسـی رسـانه    ) teledemocratie( دمکراسی تلهدرباره آنچه که آن را       پس آيا بايد  . يابد زوال می , و حامی پيشرفت آن بود    
)Mediatique ( بلکـه فقـط مصـرف کننـدگان منفعــل و     ,  در ايـن دمکراسـی ديگـر شـهروندان وجـود ندارنـد      ؟يمتصـميم بگيـر  , ناميـد

 یظـاهر ای    پديـده دمکراسـی بـا خطـر تبـديل شـدن بـه             . انداز امروز هـيچ چيـز دور از حقيقـت نـدارد            ين چشم ا. خورده وجود دارند   بازی
تـوان آن را واقعـا درک کـرد کـه ايـن دو           در صورتی می  . هايش گرايش دارد   و در عين حال به توسعه و فرارفت از حد و مرز            .روبروست

بـرای اجتنـاب از     « : نويسـد  یمـ  او   .اين نکته را خوب درک کرده اسـت       , »های دمکراسی مرز« , در اثر خود   اتين باليبار . جنبه را از ياد نبريم    
هـايش توسـعه حقـوق     تـرين نتيجـه   رسد که مرحله توسعه نمونه کينز کـه مهـم        بنظر می . »زوال دمکراسی بايد به کشف دوباره آن پرداخت       

 رخ نموده که بـه ابزارهـای        یتضادهای جديد , البته. سيده است امروز به پايان ر   , های معين اقتصاد بود    اجتماعی و نظارت عمومی بر بخش     
  .ای پيدا کرد های شايسته تر پاسخ جديد فهم و درک نياز دارد و بايد برای روندهای دمکراتيزه کردن پيشرفته

هـا و    گيـری  صـميم يان شهروندان دارای صـالحيت ت     توان جدايی فزاينده م       يکی از تضادهای اساسی نظم و شکل کنونی دمکراسی را می          
دمـوس گفتـه   ) Dahl(گيـری کـه در اصـطالح شناسـی دال      نهادهـای تصـميم  . ها قرار دارند  شهروندانی دانست که در معرض اين تصميم      

قلمـرو  يـک   ها مستقيما نه فقط به کسانی که در          گيری های تصميم  اما نتيجه , بر حسب مرزهای دولت ملی از يکديگر مجزا هستند        , شود می
اقامـت دارنـد؛   , شـود   که از اين پس کوچـک مـی      ،گردد که در اين سياره     بلکه همچنين به همه کسانی مربوط می      , اند  مقيم وندشهر بعنوان

هـا بمراتـب    تصميم,  بعالوه.های ملی از آنها دارد ولی بقای اين منابع بستگی به نحوه استفاده دولت       , دنالبته منابع اين سياره بايد تقسيم گرد      
يعنـی  , پـس مسـئله امـروز عبـارت از مطـرح بـودن جهـانی شـدن دمکراسـی                  . گـردد  های آينده مربوط مـی      زندگی نسل  بيش از گذشته به   

های کشورهای ثروتمند و کشورهای  های بهم پيوسته ای چون رابطه های زيادی مسئله  دمکراتيزه کردن در مقياس سياره است که در سطح        
يعنـی مسـتقل از     ,  مقيـاس جهـانی    د حقـوق عمـومی در     ييـ تا .کنـد  شان را مطرح می    هایدولت ملی و محدوديت امتياز    تعريف دوباره   , فقير

هـا در داخـل هـر     هـا و فرهنـگ   های همزيستی ميان قوم تعريف دوباره شکل , های ملی برتری دارند    شهروندی ملی که حتی در برابر دولت      
  .اند انداز دمکراتيک فراملی از آن زمره  يک چشمريزی نهادها در  طرح از اين پس چند فرهنگی خواهد بود وها که يک از دولت

ای که فقط بـه شـهروندان يـک دولـت ملـی مربـوط                ای که بايد به آن آگاهی يافت عبارت از اين است که دمکراسی                پس نخستين نکته  
 از امـر و     اسـی ضـعيف باشـد؛ چـون       اين بدان معناست که اين دمکراسی ممکـن اسـت يـک دمکر            . دمکراسی بسيار محدودی است   , است
اين خطر وجود دارد که او يک شبه دمکراسی امتيازها باشد کـه در              , يا برعکس . کند های مرکزهای تنظيم اقتصادی فراملی تبعيت می       نهی

فقيـر بـه نسـبت زيـادی از آن طـرد            گردد و نيروی کـار برآمـده از کشـورهای            ه سرفصل دسترسی به رفاه تبديل می      آن حقوق شهروندی ب   
 .بـاوری دمکراتيـک اسـت      هـای کليـت    بنظـر مـن آگـاه شـدن از محـدوديت          , ه قطعی دوم که به مسئله نخست ارتبـاط دارد         مسئل. شوند می

سـاالر   هـای هنـوز پـدر       مطابق با يگانگی اخالقی است و محصول جامعه        دمکراسی که در رابطه با يک ملت انديشيده شده و در نفس خود            
مثال آيـا  . تغيير يابد , مثل دمکراسی مالکان که با ورود کارگران به صحنه دگرگون گرديد          بايد  ,  بود است که در آن رأی منحصر به مردان       

, ها مربوط است   های ميان فرهنگ   ها و کشمکش    هايی که به رابطه    اند و مسئله   گيری درباره اکثريت افراد که همه برابر نگريسته شده         تصميم
طرفانـه    های مربوط بـه يکـی از دو جـنس بـی            ميم گرفت که بطور اساسی به مسئله      توان درباره اکثريت شهروندانی تص      آيا می  امکان دارد؟ 

 طرف بـودن ظـاهری و طرفگيـری واقعـی اسـت بـه حقـوق جديـد و امتيازهـای            وی منطق نمايندگی که مبتني بر بي      نگرند؟ يا بايد فراس    می
در برابـر ايـن   , ؟ بعقيـده مـن  انديشـيد ) کنـد   مـی ء را احياJus Resistentiaeکه بدين ترتيب شايد مدل پيش مدرن ( جديد اختالف
يـابيم کـه    باوری محدود نمايندگی سياسی مدرن در راستای کليت باوری واقعی می ا در مقابل ضرورت بازانديشی کليتها ما خود ر    سؤال
  .دنعدالت برقرار ک, اند  پايمال شدهها که بوسيله منطق مجردسازی ـ خنثی سازی نقض و تواند در همه اختالف می
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تر  های سنتی   ما را به مسئله برانگيزی    , های پيشرفته  های دمکراسی  همچنين امکان , مسئله سوم که بنظر من شايسته برای درک بحران است            
از . يعنی رابطه بين دمکراسـی و برابـری انديشـيد         , های جديد يعنی رابطه ميان شهروندی و قدرت        کند که با اينهمه بايد به رابطه       هدايت می 

نابرابری در شناخت فرد بعنوان فرد آزاد و مالک خويشتن خويش    , برابری در کانون مدل دمکراسی گنجانده شده و از سوی ديگر          , سويک
مايه , يابد آزادی بازار و آزادی مؤسسه که بر پايه آنها نابرابری رونق می    , های اقتصادی  اين شناخت بطور مشخص در آزادی     . جا داده شده  

سيستم مسلط جديد و بنـابراين نـابرابری را   , گرايانه برابری جمع: بينيم مفر روبرو می اری منطقی بینيز ما خود را با يک دشو   اينجا  . گيرد می
و استعدادهای خـاص خـود نگريسـته    کامال روشن است که اصل آزادی فرد مدرن که مالک خويشتن خويش         , از سوی ديگر  . آفريند می
از ديـد   ,  بنـابراين  .دارد, استعدادهای فردی و ابتکار آزاد است     هايی را که مبتني بر       عه دستکم نابرابری   حق توس  آندره توزل بگفته  , شود می

 امروز ضرورت انديشيدن دوبـاره بـه ديالکتيـک برابـری و نـابرابری               :از اين قرار است   , شود من مسئله مخصوصا حادی که اينجا مطرح می       
, از يکسو نياز افـراد کـه در جريـان توسـعه تـاريخی بـه اثبـات رسـيده                 . کند ضاد را ايجاب می   برای ارايه پاسخ به دو نياز متفاوت و حتی مت         

از سـوی   . آزاد باشـند  , شان را هدايت کند    مالکان خاص خود باشند و در انتخاب روشی که زندگی         تر   طلبد که در مقياس همواره وسيع      می
داری است   يم دادن اين آزادی يعنی تابع نکردن آن به سلطه بازار و سرمايه            ضرورت گواه بر تعم   , انديشيم اگر واقعا به دمکراسی می    , ديگر

انـداز چـپ يعنـی     آيـا در چشـم    . کنـد   ناپذير بين افراد نابرابر تقسيم مـی       اما آن را بطور تحمل    , کند که آزادی معين اين انتخاب را تأمين می       
پذير  امکان, گرايی مالک نيست ضرورتا فرديت,  سوژه مدرن که البتهگرايی تشکيل دهنده خواه برآوردن نيازهای فرديت انداز برابری چشم
دار کـردن    توسـعه و ريشـه    , ت که امروز برای کسانی کـه در پراتيـک دگرگـونی           های بسيار ظريف اس      بعقيده من اين يکی از مسئله      است؟

  .مطرح است, اند دمکراسی گام نهاده
     


