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 چکیده

شهرگرایی به عنوان صورتی دادن امکان و ضرورت نودولتهدف این جستار، نشان    

نوین از دموکراسی است؛ صورتی نوین از دموکراسی که در آن، شهر و شهروندی در 

گرایانه، صورتی ذهنی و فرهنگی به جای و تکثرگراییِ جماعت «قلمروزدایی»پرتو 

 شهرگرایی چنین معرفی شده است: عبوریابند. در این مقاله، نودولتمی تمدنی-کالبدی

مراتبی و عمودی به جهان افقی، از مفاهیم خودی و غیرخودی، عبور از جهان سلسله

ی مفرط با لیسم به سبب تفرّدگرایبودن، تعدیل لیبرافرهنگی-بودن یا ذهنیغیرسرزمینی

فرای  «ارزشمندی تفاوت»یا « اصالت»گرایانه، تأکید بر مفهوم استمداد از نگاه جماعت

، افول مفاهیم کالنی چون جامعه و تولد و تکثر جماعت به جای آن. «کرامت»مفهوم 

ه ب شدن، در عین اذعانگرایانه و با نگاه جهانیشهرگرایی، در بستر جماعتنودولت

های محلی و سنتی، نگاهی غیرفیزیکی و ها و فرهنگفرهنگمشروعیت خرده
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پرسش مقاله این است که چگونه  شدن افکنده است.غیرکالبدی به مقولة شهر و شهری

توان به تفاهمِ میان مفهوم شهروندیِ مسئوالنه و حقوق بشر کنونی رسید؟ فرضیه در می

وان تدی، میمروزدایی از شهر و مفهوم شهرونقبال این پرسش آن است که در پرتو قل

ه بودژیل دُلوز « نظریة بدن بدون اندام»چارچوب نظری این مقاله،  .به تفاهم مزبور رسید

قلمروزدایی در  ای است.های کتابخانهتوصیفی با استفاده از داده-روش آن، تحلیلی و

م مالزم شده است، اتها« تخاصم»و پذیرش « تفاوت»این مقاله، از آنجایی که با اصالت 

گرایی، وطنکارل اشمیت به لیبرالیسم را مبنی بر آن که لیبرالیسم با قلمروزدایی و جهان

 ند.داپذیرد و بر خود وارد نمیکند، نمیزدوده و بنابراین وسیع تر میتخاصم را مرز

 

 گراییگرایی، چندفرهنگشهر، حقوق شهروندی، جماعتنودولت: هاهکلیدواژ
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 مقدمه

 شدن، انقالب ارتباطات، عصر اطالعات، جامعههایی چون جهانیناظر به پدیده   

ها، مفاهیمی چون حقوق شهروندی و ای، فضای مجازی و تسریع مهاجرتشبکه

ها، چالشی است اند. از جمله این چالشهای جدی مواجه شدهحقوق بشر با چالش

ز یا تکثر نشناختن تمایرسمیتلیبرال را متهم به بهکه حقوق شهروندی در گفتمان 

کند. این قبیل انتقادات بر لیبرالیسم، طیفی از متفکرانی چون جورجو آگامبن، می

ژاک رانسیر به عنوان طرفداران دموکراسی رادیکال و همچنین متفکران 

 گیرد. تیلور متفکر محوریِ موردچون چارلز تیلور را در برمی 1گراییجماعت

ید تأک« کرامت»به جای آرمان « اصالت»بررسی و اتکاء در این مقاله، بر آرمان 

کند. آرمان اصالت یا خودبودن و تمایز، اشاره به رسمیت تفاوت و تنوع در می

 جامعه داشته که به نظر تیلور، این مهم توسط لیبرالیسم مغفول واقع شده است. 

بایستی به  اندیشة چارلز تیلور ، میبرای اینکه معنای اصالت را دریابیم      

بپردازیم تا روشن شود که اوالً این مفهوم از اصالت، به معنای کالسیک آن و 

ست. دیگر بودن و تمایز ابودگی نیست، بلکه به معنای متفاوتداشتن یا کهنریشه

 شود و اصالتطرح می« کرامت»و « شرافت»اینکه این مفهوم در تمایز با مفهوم 

نای متعارف و عامیانه، بیشتر به مفهوم شرافت نزدیک است. بطور خالصه، به مع

                                                                                                    

سیاسی  ةظرین ةبه منزل -لیبرالی ةشود که نقد مدرنیته و به طور خاص مدرنیتمیی اطالق گرایی، به گرایشجماعت. 1
بر  گرایانکه جماعتآنچه این است که  انگارانة برخی محققینتصور ساده قرار داده است.نظر طمح را م -مدرنیته

رهسپاریم با ارسطو  »، 1390، آذر 1۷شماره ارزش و اصالت جامعه در برابر فرد تأکید دارند )برای نمونه، ر.ک به 
رایان در برابر گجماعتدر حالیکه «(. اینتایرگرا؛ السدیر مکترین فیلسوف جماعتترین کتاب از مهممهم، تا فضیلت

 ت، بلکه آنها در پی اعادة ارزش جامعه و سپسسنیلیبرالیسم بر آن تأکید دارند، اصالت و ارزش جامعه در برابر فرد 
وند. چنانکه در شگرفتن جامعه متهم میفرد هستند و نه همچون استالینیسم به نفی فرد و نه چون لیبرالیسم به نادیده

 است.« فرد»و مفهوم خُرد « جامعه»چیزی مابین مفهوم کالن « جماعت»مقاله خواهیم دید، مفهوم ادامة 
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از  ها بدون ترساز نظر چارلز تیلور یعنی توانایی ابراز تفاوت« اصالت»مفهوم 

 شدن.محروم

ت شناختن تنوعارسمیتهایی که اشاره شد، بهدر ایران نیز در پرتو پدیده       

رسد. آنچه مؤلف را فکری، قومی و فرهنگی یک الزام نظری و عملی به نظر می

هایی از این قبیل بود که آیا ما شهرگرایی برد، دغدغهبه سمت طرح نودولت

از نظام خانی و شاهی و افول  ها احساس اصالت داریم؟ آیا پس از عبورایرانی

ایم به مفهوم کرامت انسانی برسیم که حال سخن از اصالت مفهوم شرافت، توانسته

وی ایم. گفت وگبکنیم؟ باید گفت ما ایرانیان حتی از شرافت هم گذر نکرده

اش گفت وگوی ها که رئیس دولت اصالحات مطرح کرد، مقدمهتمدن

های شوند و خودشان قومیتها تحقیر میمیتهاست. امروز در ایران، قوقومیت

ها را که در دین و زبان با ما کنند. امروز در ایران، ما افغاندیگر را تحقیر می

هایی که کشور آنها جزو  ایران بوده کنیم؛ افغانستانیاشتراک دارند، تحقیر می

جدا  م برای همیشه از ایران185۷مارس 4است)افغانستان در معاهدة پاریس  در 

م( )خارج نشده ایایم عبور نکرده و نظام عشایری فئودالیسمشبهشد(. ما هنوز از 

رسد مشکل نژادپرستی و خودبرترپنداریِ و صرفاً در حال عبوریم. به نظر می

هنوز عبور موفقی از شرافت  ها هنوز حل نشده است. اما با وجود آنکهقومیت

ارغ کم، فرد فردِ افراد، فیری کرد و دستتوان آرمان اصالت را پیگایم، مینداشته

ها را به بایستی تفاوت و هویت سایر اقوام و گروهاز سیستم رسمی و سیاسی، می

 رسمیت بشناسند. 

شدن و این جستار با عبور از معنای ظاهری شهر، تعریفی از شهری        

تمال ز اشدهد که این تعریف بر زندگی روستایی نیشهرگرایی ارائه مینودولت

تواند همچنون شهرها و حتی شهرهای بزرگ، رو، روستا نیز مییابد. از اینمی
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های خود را در شهری که اگرچه ریشهشهرگرایی باشد؛ دولتمأمن نودولت

 جوید، اما از آن فرارفته وشهر یونانی و حکومت دموکراتیک پریکلس میدولت

 انه و برابری جنسی، گونة مترقیگرایانه، چندفرهنگ گرایهای جماعتبا ویژگی

شهر تر از همه این که نودولتسازد. از سویی دیگر و مهمشهرگرایی را برمیدولت

شهر سرزمینی با مرزهای خاص، بلکه یک این مقاله، نه یک دولت مدعاییِ

ی را مورد رو، مرزهای تعریف شده و ملّشهر ذهنی و فرهنگی است. از ایندولت

ارت کند. به عبای مانند فدرالیسم را تجویز نمیی مقولههد و حتّدچالش قرار نمی

ای است، نه زمینی و با پرهیز از آرمانشهرگرایی، دیگر، بحث این جستار، زمینه

شهرگرایی آن آل مورد بحث آن و ذهنیت نودولتمعترف است که جامعة ایده

یراتی ات عینی و تغیهنوز موجودیت عینی نیافته است؛ اگرچه بنا بر شواهد و الزام

تی کشورها در اثر مهاجرت و انقالب ارتباطات صورت گرفته که در ترکیب جمعیّ

سازد. افزون بر این، گرایی را برمیگرایی و جماعتاست، لزوم چندفرهنگ

های زیست محیطی و حتی های مانند نگرانیمشکالت مشترک بشری و پدیده

 افزاید.تروریسم نیز بر این ضرورت می

 چارچوب نظری: بدن بدون اندام به منزلة قلمروزدایی

توان به درک نمی« قلمروزدایی»به منزلة « بدن بدون اندام»بدون درک نظریة 

 توان معنایشهر رسید. تنها با درک این نظریه است که میدرستی از نودولت

دی بشهر را برابر دولتشهر و شهر دریافت، چراکه دومقولة اخیرالذکر کالنودولت

شهر، ذهنی و غیرکالبدی است و از که نودولتو ساختاری هستند، درحالی

کند، امری که در تحلیل ریزوماتیک نمود بیشتری متعارف عبور می مندیِمکان

 یابد. می
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ن تأکید دارد و از ای« بودنبالفعل»به جای « گیبالقوه»بدن بدون اندام بر       

ند؛  فضایی که به جای حرکت از بالقوه به کحیث، مشابه فضای مجازی عمل می

 بالفعل با حرکت از بالفعل به بالقوه مواجه هستیم:

گونه حالت معینی ندارد، و همیشه آماده برای بدن بدون اندام بدنی است که هیچ» 

ای اش( است. هر بدن بالفعل، مجموعهگی)یا در بالقو« اشمخزن»عملی جدید در 

های محدود است که طرق ها، عادات، احساسات، تأثرات و جنبشاز خصیصه

 اما از دیدگاه دلوز .دهدلمان شکل میکند، و به امیامواجهه ما با جهان را تعیین می

ها: مخزن عظیمی از ای است از بالقوگیو گاتاری هر بدن همچنین مجموعه

ن های بالقوه. ایهای بالقوه، عادات، احساسات و تأثرات بالقوه و جنبشخصیصه

ی ها تخصصماندگاری که هنوز در آن اندامبُعد بالقوگی واقعیت، این سطح درون

)درفشی، «.اند، جایی است که بدن بدون اندام سکونت داردی نشدهو سازمانده

1394.) 

عرفانیِ وحدت وجود  توان شباهتی را میان بدن بدون اندام و دیدگاهمی       

بعنوان  -نه نظریة انتقادی مدرن-مدرنانتقادی پست ةیافت. شاهد بازگشت نظری

 نین، عرفان وحدت وجودچای ماتریالیستی به وحدت وجود هستیم و اینفلسفه

یابد. ایدة بدن بدون اندام نزد دلوز به منزلة سخنی میمدرنیسم همبا پست

یا  (pantheism)قلمروزدایی، بازگشتی به اخالق اسپینوزا و نوعی پانتئیسم

خدایی منهای دریا همه (panentheism)کم نوعی پاننتئیسم خدایی و دستهمه

« موقعیت بدن بدون اندام»م در پیشگفتار کتاب خدا است. در این رابطه، مترج

 نویسد: یز می اثر اریک الی

اگر به گفته دلوز و گتاری کتاب اخالق اسپینوزا بدن بدون اندام است و یکی از »

 ةفیلسوفان دلوزی الحاد عرفانی منطبق با اسپینوزا را شرط حقیقی فلسف
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ت: عملی آنها اساساً این اس ةداند، پرسش فلسفپراگماتیستی دلوز و گتاری می 

رجم مت«  این پرسشی ذاتاً عرفانی.« چگونه خود را یک بدن بدون اندام کنید؟»

اره گرای دلوز اشبر  فلسفة عمل« وحدت وجود»به درستی به اثرات  ،این کتاب

 (. 8: 1394یز، )الیکرده است 

زدایی در جهان دادن چارچوببدن بدون اندام، چارچوبی مناسب برای نشان        

به  شدن روابطمجازی و افقی ، فضایایشدن، جامعه شبکهکنونی ناظر به جهانی

بدن بدون »کند که بودن آنهاست. فرید درفشی نیز تصریح میمراتبیجای سلسله

. او به درستی به این نکته (1394ی، )درفش« .اسپینوزا است« اخالق»کتاب  ،اندام

 مان(.زدوده است )هارگانیستی و مفصلکندکه بدن بدون اندام، زبان غیراشاره می

 بودن. زماناندامزمین یک بدن بدون اندام است و ریزوم مصداقی از این بی       

شود. فضای مجازی، هم در جهانی ریزوماتیک، همچون مکان، بدون اندام می

اندامی است؛ هرجا در عین حال همین جا است و روابط مبرز این بی مصداق

لت شهر هم جایی نیست، نوعی از دوگرایند. نودولتشدن میمراتبی به افقیسلسله

 شدن است )و نه رسیدن(.ای برای نزدیکنیست، بلکه ایده

دن بوباید توجه داشت بدن بدون اندام، آرمانگرایانه به معنای غیرواقعی        

 «چگونه بدنی بدون اندام بسازید؟»نیست. برای همین دلوز و گتاری در مقالة 

 نویسند: می

بدن بدون اندام همان چیزی است که وقتی همه چیز را دور بریزید باقی »

ها شدنماند.آنچه باید دور بریزد صراحتاً فانتزی ست و سوژگانیمی

(Subjectification)  به عنوان یک کل. روانکاوی عکس این عمل را انجام

کند. همه چیز را به فانتزی ها معنی میدهد: همه چیز را بر اساس فانتزیمی
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کند. کند. بطور آمرانه، امر واقع را تخریب میگرداند. فانتزی را حفظ میبرمی

 (.4)دُلوز و گتاری، « کند.چون بدن بدون اندام را تخریب می

 رویکرد

 این مقاله از رویکرد انتقادی مدرن که در پی بیداری و رهایی   

(Emansipation) مدرن را اخذ کرده است فرارفته و رویکرد انتقادی پست

است. در رویکرد انتقادی مدرن و مشخصاً آنچه به عنوان دیدگاه یورگن هابرماس 

کی گاه متددر خصوص وفاق یا اجماع عمومی نقد شده است، به سبب آنکه این دی

، ناباوران به این عقالنیت را خارج از (1390)عباسپور، بر عقالنیت مدرن است

گذارد. عالوه بر این، آرمان رهاییِ حوزة عمومی و اتاق گفت وگو و وفاق می

مورد نظر هابرماس، به علت آرمانشهرگرابودن، همچون عقالنیت مورد نظر او، به 

شود. از ف این مقوالت منجر میکم تضعیحذف تکثر و تفاوت و یا دست

مدرن را با رویکرد روست که مقالة حاضر رویکرد انتقادی پستاین

د ت شناخته باشها را به رسمیّگرایی به هم آمیخته است تا هم انواع تنوعجماعت

 ای معنوی بدهد.و هم بتواند به این تنوع صبغه

 

 شهردولت

ها و بناهای عمومی شهرها معموالً دارای یک مرکز شهری همراه با خانهدولت   

های کشاورزی و مراتع احاطه شده بود. شهروندان روستاها بودند که توسط زمین

شهرها کردند. ثروتمندترین دولتها نیز زندگی میو یا مزارع واقع در حومه

محل تجارت و تعامل  های خوبی را تحت کنترل خویش داشتند که ازاسکله

شهرها در مرکز خود فرهنگی با دیگران برایشان عوایدی داشت. هر یک از دولت

دارای معابدی همراه با جایگاهی مقدس واقع در بلندترین نقطه 
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 کنند ستایشبودند)آکروپلیس(، تا خدایان مخصوصی را که از آن حمایت می

رید روزانه و گفتمان را به نمایند. مرکز شهر یک محل تجمعِ باز به منظور خ

گذارد)آگورا(، و یک دیوار دفاعی از جنس سنگ و خاک نیز از شهر نمایش می

ها در داخل کردند، ساکنان حومهکرد. وقتی دشمنان حمله میمحافظت می

 (.1395)مارتین، گرفتند دیوارهای شهر پناه می

ایه اشتراکی بود که بر پشهر عموماً شکلی از سازمان سیاسی و اجتماعی دولت      

های مشترکی را برای مفهوم شهروندی قرار داشت، و هویت، حقوق و مسئولیت

کرد. اصل شهروندی به طور قاطع زنان و زنان و مردان دولت شهر تضمین می

کرد. شهروندی از مردان آزاد، فارغ از ها و بیگانگان متمایز میمردان را از برده

ساخت که تحت ها، شرکایی سیاسی میو ثروت آنتوجه به مرتبة اجتماعی 

 شهرها،حاکمیت قانون دارای امتیازات و وظایف برابر بودند. در برخی دولت

تمامی شهروندان بزرگسال مذکر و آزاد، که شامل فقرا نیز بودند، در یک مجمع 

لت شد، توسط رأی در دوگیری میهای جامعه تصمیمسیاسی که قوانین و سیاست

هایی از سوی قانون بودند، کردند. زنان نیز دارای امتیازات و حمایتت میمشارک

د توانستنها نمیای که آنشد، به گونهها نمیاما برابری )مساوات( شامل حال آن

رأی دهند و رفتار جنسی و کنترل اموالشان، نسبت به مردان، تحت نظارت 

 تر بود )همان(.مقرراتی سختگیرانه

 تشدن سیاسشهری

شهرگرایی، معنایی نوین و متفاوت از شدن سیاست هم در دامان نودولتشهری   

ن شدن، کالبدی نیست و هچنییابد. این شهریبودن به معنای کالسیک میشهری

بر اساس مفاهمیم کالنی چون تمدن و جامعه استوار نشده است، بلکه بر مبنای 

وان البته چنانکه ذیل عندرک جماعتی، به سمت نوعی تکثرگرایی رفته است. 
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 خواهیم دید این تکثرگرایی« شهرگراییتعدیل تفرّد لیبرالیسم در نودولت»

 متفاوت از تکثرگرایی مورد نظر لیبرالیسم است.

شهرگرایی به منزلة کالبدزدایی از شهر و قلمروزدایی از دولت؛ در نودولت      

 است بدین معنا دولت راشدن سیشدن است. شهریای و جهانیپرتو جامعة شبکه

شدن جدید به معنای کالبدزدایانه، دیگر دهد. در شهریدر درون خود قرار می

زدایی و تواند باشد، بلکه حکومتدموکراسی حکومت مردم بر مردم هم نمی

شدن قلمروهای آن است. مردم بر مردم حکومت محدودیت حکومت یا کوچک

مت کنند و حکوخودشان حکومت می بر -تک تک افراد-کنند، بلکه افرادنمی

ن بخشد. در ایت میرسمی هم پاسدار این اصل است و به فردیت و تفاوت رسمیّ

 گوید:رابطه، مراد فرهادپور دربارة معنای اول دموکراسی می

دم نیز به بر مر اگر هر حکومتی را شکلی از سلطه بدانیم، بنابراین حکومت مردم»

برمردم است مگر آنکه دموکراسی را برپایه دیالکتیک معنی سلطه مردم

خودگردانی و کنارگذاشتن حکومت تعریف کنیم: دموکراسی همان وضع یا جایی 

توان دموکراسی را نمیدهند. پس است که مردم در آن معنای حکومت را تغییر می

های حکومتی در نظر گرفت. عنوان یک نظام حکومتی در کنار سایر نظام به

یجاد گیری از حکومت و ابخش مستلزم فاصلهعنوان سیاست رهایی دموکراسی به

ه در آن ای کبرای ساختن جامعه -فضایی برای ایستادگی در برابر حکومت است

زی به حکومت بر مردم نباشد. این مفهوم کلی نیازی به سلطه و درنتیجه نیا

زات ای برای مبارکم به لحاظ نظری پشتوانهدموکراسی نوعی آرمان است و دست
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اما به غیر از این معنای کلی، دموکراسی دو معنای پیچیده دیگر  .کندفراهم می

 (.1395)فرهادپور،  1«.هم دارد که بر سر آنها مجادله بیشتری شده است

 شهر در نسبت با دولتشهرنودولتچیستیِ 

گرای حقوق بشری امروزین، حقوق شهروندی در یونان در برابر گفتمان مطالبه   

محور است، منتها این حقوق، شهروندی را عالوه بر اینکه باستان، حقوقی مسئولیت

داند، شهروندی را منحصر به گروهی خاص محصول تالش فردی در پولیس می

هاجران و بردگان را خارج از مصادیق مفهوم شهروندی قرار کند و زنان، ممی

دهد. برای شهروند یونانی، عمل سیاسی و مشارکت در ادارة امور سرزمین می

، واالترین غایت «شهروندبودن»خویش، چنان از اهمیت برخوردار بوده که صِرف 

 . (35: 13۷8)کریک،  بوده است؛ تا جایی که جاودانگی را به همراه داشته است

                                                                                                    
ی های دموکراسها و خاستگاهگونه یا معنای دوم به ریشه»گوید: فرهادپور در باره گونة دوم و سوم دموکراسی می .1

ده گیری پدیلیسم در اروپای غربی و شکلمیالدی و دوران بحران نظام اجتماعی فئودا 16و  15بورژوایی در قرون 
بعد، با رشد روابط پولی و بحران فئودالیسم، تمرکز به 15و  14، از قرون absolutist state)  (دولت مطلق

عنوان ساختار  رسیم به سومین گونه یعنی دموکراسی لیبرال بهحال می. قدرت مبنای اصلی بازتولید جامعه فئودالی شد
گیری داری پیشرفته که تا به امروز نیز، عمدتا در غرب، باقی است. پس از صلح وستفالی و شکلسیاسی سرمایه

 داری و ظهور انقالب صنعتیخصوص هفت قدرت اصلی، تسهیل حرکت به سوی سرمایههای مطلق اروپایی بهدولت
ه شدن دولت مطلق کترکراتیکصورت که در متن دموایندر قرن نوزدهم همراه شد با ظهور دموکراسی بورژوایی. به

سم گره های بازمانده از فئودالیعنوان نماینده کل طبقه فئودال هنوز خصلتی فئودالی و اشرافی داشت برخی سویه به
شود. عنوان طبقه بورژوا شناخته می ای که بعدها بههای تجاری و گسترش سوداگری از جانب طبقهخورد به فعالیتمی

ر دهقانان های جدید استثماید روابط فئودالی را براساس اقتصاد پولی جدید از نو سامان دهد و شکلکوشدولتی که می
ای برای ظهور ها زمینهرا ممکن سازد درگیر سوداگری، روابط پولی و وحدت با بورژوازی نوپا شد. همکاری آن

یی است. در کل، دموکراسی بورژوایی کند که ساختار سیاسی آن دموکراسی بورژوادولت مدرن بورژوایی فراهم می
چیزی نیست جز ابزار حفظ سلطه سرمایه در کنار کارکردهایی که دولت همیشه داشته است، یعنی تصرف ارضی و 

 .استقرار نظم به یاری قدرت نظامی

ند: کدیگر اینکه دموکراسی بورژوایی خود را در قالب انتخابات و تحت لوای دموکراسی لیبرال عرضه می ةنکت
کنون داری که ادیگر اقتصاد آزاد سرمایهشود و ازسویسو اصل برابری صوری همگان در برابر قانون مطرح مییکاز

 (.1395فرهادپور، «) ت.هم به شکل ساختاری و هم کارکردی از حیطه سیاست جدا شده اس
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 «شهروندی»مانند  نیزبودن انسان در عین حال، در یونان باستان، ناطق        

 (Demos)منحصر به گروهی خاص بوده است. الزم به توضیح است که دموس

است. دموس به معنای گروهی خاص و اخلوس به   (Okhios)در برابر اخلوس

شکل یا درهم بوده است. بنابراین، دموکراسی اکثریتی از نگاه معنای تودة بی

کراسی. بر همین مبنا و تفکیک است که کراسی است تا دموسآتنی، اخلوس

ها و فهمد، زیرا زنموجودی نیست که زبان را می« حیوان ناطق»گوید رانسیر می

آمدند. حیوان ناطق فهمند، شهروند به شمار نمیها در آتن با وجود آنکه میبرده

بخشد و قادر است در نظم صرفاً آن موجودی است که زبان را تولید و و نظم می

ضای شهر در وضعیت پولیس، ف ،و فعال باشد. بنابراین نهثیر فاعالأشهر ت 1نمادین

رای مقابله با پولیس، رانسیر مفهوم ها است. بها و اخلوسنابرابر دموس هةمواج

« شناخت»و « آگاهی»کشد. پولتیک آن دمی است که میان را پیش می« پولتیک»

 افتد. آگاهی محصول بازنماییگی و فاصله میبه عنوان دو مفهوم متفاوت، دوشقه

                                                                                                    
 یا طحس ساحت، سه فرانسوی، نوفرویدی روانکاو لکان چیست. ژاک نمادین ساحت از منظور گفت باید نخست. 1

 .شمارد می بر را نظم

  انسان شود می سبب که خیالی امر  -1:   هستند دخیل عاملیت از سطح سه انسان بودگی سوژه در لکان نظر از

.  کند اییشناس  منسجم وجود بعنوان را خود مادر، توجه و آینه  مقابل در  گرفتنقرار مانند بازتابی  شرایط بواسطة

 گیریشکل در عامل  مؤثرترین که نمادین امر - 2.  گیردمی شکل کودکی  دوران در انسان  قابلیت از سطح این

 یداپ  نمادین و اینشانه تعبیر و درآمده زبان به که چیزی هر از  است عبارت است، انسان بودگی سوژه و فاعلیت

 ینع در واقعی امر. کرد  تعریف ندارد، زبانی تعبیر که ایمقوله هر به را آن توانمی که واقعی امر - 3.  است کرده

 روانی آسیب کودکی  دوران در که کسی مثال بطور.  گنجدنمیها نشانه و نمادین حوزة  در اما دارد، وجود اینکه

 یرتعب قابل ولی دارد، وجود که شودمی تجربه ایحادثه مانند است، دوانده ریشه او خاطر در اتفاق آن و دیده جدی

به  کند، حال نگاه لکان عمدتاًقناعت می نمادین در نگاهش به انسان به دو ساحت خیالی و اگر فروید عمدتاً»نیست. 

کند که کنار ساحت نمادین و خیالی حال ساحت رئال یا امر واقع را وارد می است و او در گانهحالت ساختاری سه

 «.وار و کامجویانه استهولی است که همزمان کابوسهمان مرز و کویر واقعیت نمادین ماست، چیز مج

(Ricoeur, 2007: 12.) 
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که شناخت انعکاس نظم بازنمایانه و نمادین است. آگاهی وقتی نیست، در حالی

 د که نظم نمادین و معمول به چالش گرفته شود.شومتولد می

پولتیک ناشی از نوعی سوءتفاهم و کژفهمی است. برای آگاهی الزم است       

فرد دچار سوءتفاهم بشود، جایگاه فعلی خود را نپذیرد و خود را طور دیگری 

ه خواهد چیزی باشد کای از پولتیک است. او  میتصور کند. دُن کیشوت نمونه

 (.1394بندی شده مرسوم، ربط وثیقی ندارد )هولمشتروم، اهی صورتبا آگ

جوجور آگامبن « ما پناهندگانِ»چنانکه صالح نجفی در خصوص مقالة       

 نویسد:می

شهرهای یونان باستان بر آن بودند که اگر فرد از جامعه، پدران فلسفه در دولت» 

اش را از کف بودن، انسانزادگاه یا شهر خویش ببرد و به هر نحوی جدا افتد

سان، فلسفة سیاسی از همان آغاز، انسانیت و شهروندی را همپیوند دهد. بدینمی

انگاشته، شهروندی زاییدة پیمانی نانوشته میان جملگی شهروندان و همبسته می

یک جامعه است. این تصور که انسان بالطبع حیوانی سیاسی است بدین معنا است 

راستین خود را تحقق بخشد مگر در چارچوب شهر )پولیس(،  تواند سرشتکه نمی

شهرهای عصر بخش حقوق انسانی در دولتتصوری که به اعتباری محور قوام

شود می ترجدید نیز است. لیکن در روزگار ما سیمایی هست که دم به دم گسترده

قتی و گیرد.آورد و آن را به پرسش میای پدید می«حفره»که در این تصور دیرپا 

باخته وطن یا میهنشود و به اصطالح بیفردی از شهر و دیار خویش آواره می

د، داری آدمی پرده برمی«حیات برهنه»یابد که از شود، در حقیقت شأنی میمی

حیاتی که سیاست غربی، به عقیدة فیلسوف معاصر ایتالیایی جورجو آگامبن، از 

سیمای انسانی را « پناهنده»یرد. گآن شکل می« ادغام»و توأمان، « حذف»راه 

های های شهروندی در دولتها و پیرایهآورد که از جملگی جامهپیش چشم می
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« انما پناهندگ»راستی پرمغز شده است. آگامبن در مقاله به« برهنه»ملی عاری و 

. او کندکاو میوــکند« شهروند»ملت و آینده مفهوم ـدر پیوند میان افول دولت

 کشد:سش به واقع بنیادی را پیش میدو پر

رد، ی او تصور ک«حیات برهنه»چگونه باید بشریت و انسان بودن را در منظر  .1

ر تواند بدر حالی که از ساختارهای شهروندی عاری گشته و دیگر نمی

 ها تکیه کند؟آن

هایی را پیش نهاد که بتوانند توان به مدد تخیل انواع جدید جماعتچگونه می .2

چنین موجودات بشری را در دل خویش جای دهند و پذیرا 

 (.1384)آگامبن، «گردند؟

شهر، در عین نقدی که بر محدودیت و روی این ملحوظات، نودولت      

بودنِ مفهوم شهروندی در یونان باستان دارد، وجه مسئوالنة این مفهوم انحصاری

ح قوق شهروندی کنونی ترجیپذیرد. در عین حال، حقوق بشر کنونی را به  حرا می

تواند همچون حقوق بشر، کلیت دهد، چرا که حقوق شهروندی کنونی، نمیمی

 رچهاگهایی مانند مهاجران را به رسمیت بشناسد. انسانی و از این رو حقوق گروه

حقوق بشر نیز عاری از ضعف نیست و این حقوق که بر کرامت تأکید دارد، 

با خوانش چارلز تیلور که در ادامه -« اصالت» تواند چندان بر تفاوت یانمی

وقعی بنهد. همچنین حقوق بشر با توجه به مشکالت  -توضیح داده خواهد شد

پناهندگان، همواره نشان داده که بیشتر ناظر به شهروندبودن است تا انسان یا 

بودن و این یکی از تناقضات حقوق بشر است. در همین رابطه آگامبن بشر

 نویسد: می

ملت، حقوق بشر که از قرار معلوم حقوقی مقدس و مسلم  ـدر نظام دولت»

ندان مثابه حقوق شهروشوند به محضی که دیگر نتوان از آن حقوق بهانگاشته می
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دهند. اگر در عنوان یک دولت سخن گفت کارایی خود را به کلی از دست می

نا بینید که متضمن همین معمیمل کنید، ایهامی را أفرانسه اندکی ت 1۷89اعالمیه 

پرسش این است: آیا نویسندگان « اعالمیه حقوق بشر و حقوق شهروند»است: 

اعالمیه این دو اصطالح ]بشر و شهروند[ را برای نامگذاری روی دو واقعیت مجزا 

ی را با دو ااند تا واقعیت یا مفهوم واحد پیچیدهاند یا که نه، بر آن بودهبه کار برده

)که البته به هم مربوط اند( بیان کنند، هر چند روشن است که اصطالح کلمه 

است و « شهروند»اعم از « بشر»نخست دومی را در دل خود دارد ]چرا که مفهوم 

 [.ایم. مرا هم در ضمن آن گفته« حقوق شهروند»، «حقوق بشر»گوییم وقتی می

ث انسان از آن حی ملت هیچ فضای مستقلی برای خودـدر دل نظام سیاسی دولت

که انسان است و فارغ نظر از هر صفت و خصوصیتی ]چون شهروند[ در کار 

های کمترین گواه این مدعا این واقعیت است که حتی در بهترین دولت نیست.

ملی، فرد پناهنده همواره منزلت و وضعیتی موقت دارد چندان که دو راه بیشتر 

ادبوم عیت دولتی تازه درآید یا باید به وطن زبیند: یا باید به تابپیش روی خود نمی

ملت چیزی به نام شأن و منزلت ـدر چارچوب قوانین دولت خویش بازگردد.

 «انسان بماهو انسان ]قطع نظر از شهروند بودن یا نبودن[ اصالً قابل تصور نیست.

 (.zizek, 2003: 119) )همان(

وطنی را در خود دارد که جهان شهرگرایی، نوعیها، نودولتعالوه بر این       

کردن دیگران به خود است. سازی و شبیههای جهانیبرخالف سیاست

ی و سرزمینی، در عین حال ملل و شهرگرایی با عبور از مفاهیم ملّنودولت

 گذارد.بودن را هم ارج میها را به رسمیت شناخته و تفاوت و بومیسرزمین

دید و ذهنی از شهریت، نگاهی فرهنگی یا ذهنی این جستار با ارائة مفهوم ج      

را به جای نگاه تمدنی و کالبدی نشانده است؛ چراکه چندفرهنگ گرایی جز با 
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گرایی میسور و مقدور نخواهد بود؛ تمدن و گرایی و حتی چندتمدنعبور از تمدن

ت مفهومی اس -گرایی، شهربندی خواهد بودکه بدون چندفرهنگ-حتی شهروندی 

ساز و با نگاهی یکسان سازد و نیز غالباًها را برمیری متصلب از فرهنگکه تصو

اصل  کند وهای متکثری را به اشتباه یکپارچه و همانند میاز دریچة تمدن، انسان

را  االغلب شهرهای عینیشناسد. نگاه شهروندی نیز علیتفاوت را به رسمیت نمی

ها ای بر تحرک فرهنگی ملتن ویژهمطمح نظر دارد؛ اما در رویکرد فرهنگی، اذعا

در -و اقوام وجود دارد و برخالف نگاه تمدنیِ کسانی مانند ساموئل هانتینگتون

 زا هستند،و نگاه نژادیِ فاشیسم و نازیسم که خشونت -هانظریة جنگ تمدن

 ای از آنها ندارد.تصوری ثابت یا استریوتایپی و کلیشه

این سؤال ممکن است مطرح شود که مگر شهروندی در مفهوم جامع خود،       

گرایی نیست که با ظهور گرایی و برابری جنسی و چندفرهنگپذیرای جماعت

خواهیم بدان برسیم؟ نخست این که این بحث در تکامل گرایی میشهرنودولت

شدن ا ذهنیب شهرگراییمفهوم شهروندی از صورت یونانی  است که اینک دولت

تر شود و از کالبد شهری و تواند جامعشدن، عالوه بر تکامل میو غیرسرزمینی

ی فراتر رود. الزم به تأکید است که شهروندی، بنا به تعریف پذیرفته شده، حتی ملّ

شهرگرایی، وجه منتسب به شهر نیست. این عدم انتساب به شهر در نودولت

یابد تا برابری شهروندی گامی به جلو برود. تری میتر و دموکراتیکرادیکال

نان گرایی متصور است؛ آنچگرایی و چندفرهنگتحقق این گام با مکانیزم جماعت

ده و در پی های غیر نشکه لیبرالیسم و گفتمان دموکراسی منجر به تحقیر گفتمان

 ها نباشد.سرکوب اقلیت

و « گرایانجماعت»در میان های مطرح چارلز تیلور به عنوان یکی از چهره       

 نقدهایی را بر لیبرالیسم وارد« چندفرهنگ گرایی»جنبان ایدة به منزلة سلسله
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یسم گوید که لیبرالسازد. او در پی اصالح و بازنگری لیبرالیسم است و میمی

را ارج بگذارد. در ادامه این نقد بر  -«اصالت»به بیان او  -نتوانسته آرمان تفاوت

 شود.خواهد  ز زبان چارلز تیلور بیان لیبرالیسم ا

 

 شهرگراییتعدیل تفرّد لیبرالیسم در نودولت

 مدرنیتة دوم یا»کنند وارد شناسان ادعا میدارد که جامعهشانتال موفه اظهار می   

 توانند وقتایم که در آن افراد رهاشده از پیوندهای جمعی، اینک میشده« ثانوی

و  های منسوخهای زندگی متنوعی بکنند که از دلبستگیخود را صرف سبک

های ه شده است و با تضعیف هویتبر کمونیسم چیر« جهان گذار»اند؛ قدیمی رسته

ممکن شده است. منازعات متعصبانه به تاریخ « بدون دشمن»جمعی، اکنون جهان 

ا توان به اجماع دست یافت. مپیوسته و اکنون از طریق دیالوگ و گفت وگو می

م منتظر توانیشدن دموکراسی لیبرال میجهانشمولی یاشدن و عام به برکت جهانی

نی باشیم که صلح و بهروزی به ارمغان خواهد آورد و تمدن بشر میهآیندة جهان

« دربارة امر سیاسی»(. موفه در 9را در سراسر جهان متحقق خواهد کرد )موفه: 

مزبور را به چالش بکشد.  (post political)قصد دارد که برداشت پساسیاسی

هدف اصلی نقد وی آن دسته از افراد در اردوگاه مترقی هستند که این نگرش 

 مدافعان دموکراسیاند و به وکیلشدن را به آغوش کشیدهبینانه از جهانیخوش

حزبی، اند. معتقد است مفاهیمی مانند دموکراسی غیرمبتنی بر اجماع تبدیل شده

، حکمرانی خوب، جامعة مدنی جهانی و حتی دموکراسی میهنیدموکراسی جهان

صمانة خواهند به بعد خاند که نمیسیاسی پناه بردهگفتگویی همه به برداشت ضد

 ها را ایجاد جهانیسیاست به عنوان جزءبرسازندة امر سیاسی اذعان کنند. هدف آن

فراسوی »و « فراسوی حاکمیت»،«فراسوی هژمونی»، «فراسوی چپ و راست»
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های دارد. این مسئله را حاکی از فقدان درک از پویاییمعرفی می« آنتاگونیسم

داند و آن را عامل تخاصم و آنتاگونیسم معرفی های سیاسی میساخت هویت

 گوید:)از طریق حذف تفاوت(. او می کندمی

توان سیاست را بر حسب مفاهیمی مانند اجماع به باور من این تصور که می»      

تی تعریف کرد، نه تنها به لحاظ نظری اشتباه است، بلکه از حیث سیاسی و آش

بتنی پیروز شده باشد، م« هاما/آن»باشد. اشتیاق به جهانی که به تمایز خطرناک می

بر مقدمات و مفروضات معیوبی است؛ و کسانی که چنین بینشی دارند، به ناگزیر 

 (.10)همان:  «گیرند.واقعیت سیاست دموکراتیک را نادیده می

شمول، دهد به جای سودای واهی اجماع عقالنی عام و جهانموفه پیشنهاد می       

های متعارض بدین معنا که نهادهایی را طراحی کنیم که میان همه منافع و ارزش

را  (agonistic)های عمومی پیکارگرایانه و آگونیسمیآشتی ایجاد کنند، حوزه

های سیاسیِ هرمنوتیک مختلف بتوانند با هم پروژهایجاد کنند تا در آن انواع 

. این سخن بدان معناست که شاید حتی وجود نهادهای (11)همان: پیکار کنند 

حل منازعه الزم باشد، اما مهمتر از این، فضای عمومی و جامعة مدنی است که 

 تر در تبدیل آنتاگونیسم به محیط آگونیسم بازی خواهد کرد.نقشی حیاتی

گوید و این جستار نیز آن را عدول از لیبرالیسم به نحوی که تیلور می      

پذیرد، به معنای نفی و ضدیت با لیبرالیسم نیست، بلکه به معنای تعدیل می

واصالح آن است. الزم به توضیح بیشتر است که عالوه بر فردگرایی مفرط، 

جمعی است، توجه های به بعد عاطفی انسان که برانگیزانندة هویت 1لیبرالیسم

شود که انگاری مبتال به این تصور خطا میکند. لیبرالیسم به خاطر این نادیدهنمی

                                                                                                    
 یست.نها وارد گونه نیست و متفکرین لیبرالی هستند که  این انتقاد چندان بر آنالبته لیبرالیسم به طرز مطلق این. 1
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با ظهور فردگرایی و پیشرفت عقالنیت نهایتاً عواطف تأثیر خود را از دست 

. به همین دلیل است که نظریة لیبرال قادر به درک (13)همان: خواهند داد 

 )همان(.مانند ناسیونالیسم نیست ای ای و پدیدههای تودهجنبش

شدن زدن به تفرد و تأکید بیش از حد بر فرد به غیرسیاسیلیبرالیسم با دامن       

فرد و گسست دیگرخواهی و خودخواهی یا حوزة اجتماعی و حوزة خصوصی 

منجر شد. پس از  این جدایی، فضای عمومی توانست فضای خصوصی را مسخر 

ی اصل وقت ،خویش سازد. اشتباه دیگر لیبرالیسم از جان استوارت میل آغاز شد

را درافکند. این اصل به تضعیف خیریه و دیگرخواهی  (helpselting)خودیاری 

 یا همان ابعاد عاطفی لیبرالیسم انجامید. 

گرایی سعی شده است تا با ایستادن میان جامعه و فرد، یک فضای در جماعت      

 خصوصی به نام جماعت تعریف شود. فضایی که نه همچوننیمه-عمومینیمه

فضای عمومی )جامعه در پی تسخیر فضای خصوصی( است و نه همچون فضای 

خصوصی از فضای عمومی واهمه و پرهیز دارد. گزارة اخیرالذکر توسط نویسنده 

گرایان؛ این گزاره، تفسیری است که در این مطرح شده است نه توسط جماعت

 صورت گرفته است.« جماعت»مقاله نسبت به مفهوم 

کی از یگرایی و نیز بیان گیری این مقاله از جماعتح چراییِ بهرهدر توضی      

توان به دعوای فضای خصوصی و مقاصد آن باید گفت در مفهوم جماعت می

های بشر ها، احساسات، عواطف و گرایشفضای عمومی پایان داد. در جماعت

ا ر وجود دارد که دیگرخواهی -های غیردینی یا ضددینیحتی در گروه –مذهبی 

کند. جماعت بندی و ممکن میدر یک فضای مشخص و متشخص صورت

تواند به عنوان حلقة رابط میان فضای خصوصی و فضای عمومی صورت بندی می

 تر از نسبت سیاست و شهر را پدید آورد.جدید و دموکراتیک
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ن ذکر ایشهرگرایی است. آشتی میان شهر و روستا از دیگر اهداف نودولت      

ضروری است که شهر در این مقاله از این حیث که روستا را نیز شامل نکته 

در عین حال،  در یونان باستان است. (polis)شود، مشابه مفهوم پولیسمی

تر از دموکراسی آتنی خواهد بود؛ تر و دموکراتیکشهرگرایی مترقینودولت

عالوه بر شهرگرایی جدید، زنان و مردان یکسانند و نیز در نودولتچراکه 

شدن هایی مانند رفع تبعیض نژادی، برابری حقوقی و... با حاکمآرمان

شدن گرایی، نوعی دموکراسی با تعدیل لیبرالیسم و افزودهچندفرهنگ

 رسد.گرایی به پیدایی میجماعت

وطنی در ذکر این نکته نیز ضروری است که مقصود ما از جهان          

گرایی منافات و تقابل دارد، چراکه مولششهرگرایی، با جهاننودولت

رکوب س بردن وگرفتن تفاوتها حتی به محاقگرایی به معنای نادیدهشمولجهان

سبب نیست که لیوتار از های محروم است. بیها و فرهنگاقلیت

 د.کنگرایی در نظریة هابرماس به دلیل ندیدن تفاوتها انتقاد میشمولجهان

شدن، شاهد واگرایی در زمان حاضر، در عین میل به جهانی نکتة دیگر آن که      

دانستن ها هستیم و این مشروعنسبت به آن یا میل به اندرون و بازگشت به سنت

ت ها چیزی اسنهادن و تحسین سنتشناختن و حتی واالتر از آن ارجو به رسمیت

داشته باشد. شدن بدان توجه و اهتمام های جهانیشدن و اندیشهکه باید جهانی

 گوید: همچنان که داریوش شایگان می

های جهان گرفتار این دوگانگی هستند: هم گرایش شدید به ... همه فرهنگ»      

اره کردن دوبرفتن در الک خود و در نتیجه احیاءشدن داریم، هم میل به فروجهانی

ا فراهم رای پیشین که نوعی امنیت عاطفی و فرهنگی های قومی و قبیلهزندگی

سازی کند. به بیان دیگر تضادهای ناشی از این دو حیطه را هم در مجازیمی
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رفته. همه های گاه مذبوحانه به سوی معنویتی از دستبینیم و هم در جهشمی

هایی که امروز با آن مواجه هستیم معرف این دو پهلویی و ابهام است. هم نشانه

قرار امر مطلق را یم و هم جستجوی بیخال و سرگردانی انسان امروزی را شاهد

های جدید مذهبی نمونه بارز آن است، هم ناظر تحمیق که رشد سرسام آور فرقه

های گروهی هستیم و هم شاهد تغییرات خلقی و رفتاریِ مثتبی که رسانه

های پیشتاز زمینه ساز آن است. خالصه کالم هم سازی تکنولوژیمجازی

زدگی جدید را که دنیا را از بینیم و هم افسونخود میزدایی را در مقابل افسون

 (.13۷3)شایگان، « .نو جادویی کرده است

 

 گرایی تیلورمیانجی جماعت

گرایی تقابل وجود دارد. فردگرایان، شناسی، میان فردگرایی و جمعدر جامعه   

رد که فگوید دانند. این نگاه میشناسی را حل معادلة میان افراد میمسألة جامعه

گویند که گروه گرایان برعکس میواقعیت دارد و جامعه اعتباری است. جمع

اجتماعی گوهر و جوهر دارد و فرد اعتباری است. مباحث ذهنیت اجتماعی یا 

ضمیر ناخودآگاه اجتماعی یونگ از این قسم است. این نوع نگاه، فرد را 

 داند.االغلب یک اعتبار میعلی

های ها نیست. به صراحت نقطة عزیمت او فرمکدام از اینهیچگرایی جماعت      

های معیّن است؛ گروه معیّنی که به زندگی و میدان پرکتیس اجتماعی میان گروه

اعتبار یک سازمان عملی درون یک بازی جمعی درگیرند. بنابراین نه فرد اعتباری 

 است، نه جمع و جامعه.

« انوادهخ»اعتبار پرکتیس مشترکی به نام خانواده یک مجموعه است که به       

چ بینیم؟ هیکنیم آیا یک کلیّت میاند. وقتی به خانواده نگاه میگردهم آمده
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هایی دارند. شباهت ای کامالً شبیه هم نیستند، اما در عین حال شباهتخانوادهدو

رد ، فهایی که از نظر تیلورها وجود دارد. شباهتکم میان خانوادهخانوادگی، دست

 کند تا از سطحنشدن فرد در جماعت به او کمک میکند. این منحلرا منحل نمی

های خودآگاه و ناخودآگاه جماعتی خود فراتر برود و با کسی عالیق و وابستگی

وارد یک -به معنای اعم آن-یا گروهی در یک جماعت دیگر یا خانوادة دیگر

 . (26/9/1392)کاشی، وفاق و تفاهم شود 

. راحتی سخن گفتتوان از طبقات، کردها و... بهبا نگاه جماعتی دیگر نمی      

های کوچک برای وفاق را بیشتر این قسم مالحظات، امکان آزادی فرد و گروه

. ها، از یک وفاق کالن نیز سخن گفتوفاقکند. شاید بتوان بر مبنای این ریزمی

)در گویدچه هابرماس میه آناما وفاق کالن به معنایی که مقصود تیلور است، ن

 دهیم(.ادامه این نوع وفاق را شرح می

ه گوید کشناسی، مؤید آزادی فرد است. تیلور میتعریف تیلور از انسان      

انسان موجودی خودتفسیر است، اما انسان برای تفسیر خود تابع یک سازة معنا 

یک( و عمودی های افقی)آکرونو ساختارهای معنایی است که شامل سازمان

زمینة عمودی است که پیش ،های قدرتمندشود. هنجارمندی)دیاکرونیک( می

زمینة عمودی یعنی ساختار بالفعل و موجود هر چیز. برای مثال، وجود دارد. پیش

یک وضعیت و سازمان عمودی  1330دانشگاه امروز ایران با دانشگاه دهة 

 ند.کعمودی دیگری تبعیت می دیگری دارد و از یک قواعد دستوری، نزولی یا

زمینة افقی است )همان روایت هر جماعت(. منظور بُعد زمینه، پیشیک پیش      

تاریخی است که هویت جماعت بر آن مبتنی است: آن بوده، این شده و آن خواهد 

خاطر، اگر زمینه، دترمینیستی نیست. به همینماهیت این دو پیش شد. بنابراین،

ک که تحت تأثیر یمیدان باشند، یک تفسیر ندارند، با وجود آن دو فرد در یک
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گیرند. عضو هر طبقه و گروهی که باشیم، اما در جایی با افراد زمینه قرار میپیش

زمینة افقی و عمودی ولو به دیگر از هر طبقه و گروهی که باشند، در یک پیش

 گیریم. شکل موقت قرار می

دادن اءطور ارتقبرای انتقاد از لیبرالیسم و همین گرایی تیلوربحث جماعت      

، بودند که دولت آن است. از نظر وی، در لیبرالیسم یک فرض را اساس قرار داده

طرف است و هیچ دستگاه هنجاری نباید داشته باشد. سکوالریسم نیز همین بی

اسی سطرفی دولت بدین معناست که چون قرار است از حقوق ادهد. بیمعنا را می

نظر شهروندان دفاع کند، باید از تعلقات جمعی، جنسی،  مذهبی و طبقاتی صرف

م به داند. این لیبرالیسم، موسوکند. تیلور، مبنای لیبرالیسم نوع اول را همین می

است. اما لیبرالیسم نوع دومی نیز وجود دارد  (procedural)ای لیبرالیسم رویّه

 رو،قوقی و...یک نوع ارزش است و از اینگوید اصالت فرد، برابری حکه می

این  معنایی،معناست. برای اثبات این بیطرف بیگفتن از دولت لیبرالِ بیسخن

های افکند که آیا دولت لیبرال حق دارد به کسانی که ارزشپرسش را تیلور درمی

یسم لکنند و مثالً آزادی را نقض کنند میدان بدهد؟ این لیبرالیبرال را پایمال می

گوید دولت باید تضمین کند داند، اما میطرف نمیدر عین حالی که دولت را بی

های دیگر اجتماعی که با دولت هماهنگ نیستند، از حقوق  که همة گروه

 (.Tylor, 2002: 22)شهروندی برخوردار باشند

ان رگوید اتفاقاتی رخ داده که این لیبرالیسم نوع دوم را نیز با بحتیلور می      

اند. این که جوامع به شدت چندفرهنگی شدهمواجه کرده است و آن این

شدن، آن ساخت پیشینی جامعه را از دست ما ربوده است. او بیان چندساختی

توان از کند که یک اتفاق غیراخالقی رخ داده که به لحاظ اخالق لیبرالی نمیمی

هایی از این بندیصورت ،که در جوامع چندفرهنگیآن دفاع کرد و آن این
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شوند. در غرب با مهاجران با وجود حتی ها درجة دوم هستند و تحقیر میفرهنگ

طریق گیرد. تیلور بدیننسلی آنان اغلب برخورد خوبی صورت نمیتابعیت چند

گونه که نوع اول آن شود؛ همانشدن لیبرالیسم نوع دوم میاعتبارمتوجة بی

 (.53: 1386، )زارعیاعتبار شده استبی

راه حل او این است که لیبرالیسم باید در مبانی خود تجدیدنظر کند. لیبرالیسم       

همیشه مصبوغ و مسبوق به این بود که در جامعه از حقوق اساسی همه دفاع کند 

تری به نام جامعه بود. با فرض کلیو این حیث اخالقی خود متکی به پیش

امعه، لیبرالیسم باید در مبانی خود تجدیدنظر شدن و افول مفهوم جچندفرهنگی

ها یک ها که هر کدام از آنکند: این که بپذیرد جامعه میدانی است از جماعت

شود گذار دارد که ارجاع میارزش (strong evaluation)بندی نیرومندصورت

به خود آن میدان و افرادی که در درون همان میدان هستند. بنابراین دیگر نباید 

شان فقط حفظ حقوق اساسی است، بلکه همچنین تصور کنیم که افراد مسئله

فرد احساس کند  خواهند احساس اصالت کنند و حس کنند که آزاد هستند،می

اخری، پس از فروپاشی مفهوم شرافت عبارت خودش است و نقش بازی نکند. به 

های هنظری ژگیبه عنوان وی« کرامت»های کهن، مفهوم مراتبو فروریزش سلسله

ها به ای برابری انسانگزین مفهوم شرافت شد. کرامت به گونهساالر، جایمردم

که فرد بتواند منِ خاص خود و بودن اشاره دارد، اما اصالت یعنی آنصرفِ انسان

. (3۷-38: 1392)تیلور،هابرماس و دیگران،تمایزاتش را بروز دهد و صادق باشد

-بندی هنجارساز جامعهه فرد بتواند با صورتجاست کاحساس اصالت در آن

صادق باشد یا به تعبیر اخری بتواند خودش باشد؛ مثالً فرد در آمریکا  -دولت

ید ای از تحقیر، تهدبودن خود را آشکار کند، بدون این که واهمهراحتی مسلمانبه

 و تحدید داشته باشد.
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نظر تیلور هیچگاه به  نکتة مهمی که باید گفته شود اینکه اصالت مورد     

شود، بلکه الزمة هویت فرد، تعلقات فردگرایی رادیکال و نفی جامعه ختم نمی

گرایی، انتقادات وارد بر لیبرالیسم مبنی سان، با ایده جماعتجمعیِ اوست.  بدین

گرایی نه همچون استالینیسم فرد را نادیده شود. جماعتبر ندیدن اقلیت رفع می

ه ذکر شود. الزم بانگاشتن جامعه منتج میلیبرالیسم به نادیده گیرد و نه چونمی

الً بدان کردند که ذیداری شبیه هم عمل میاست که از حیثی استالینیسم و سرمایه

اع کردن همه چیز به نفی مسئولیت اجتمپردازیم. لیبرالیسم جدید با خصوصیمی

 آزادی را عمدتاً به صورتدر برابر فرد پرداخته است و برای حفظ تعادل و توازن 

آزادی از مسئولیت اجتماعی تعریف کرده است. بر خالف ظاهر، لیبرالیسم جدید 

و مارکسیسم استالینیسم، هر کدام به شیوة خاص خود، رابطة فرد و اجتماع را 

کنند. یعنی اگر سوسیالیسم متبلور در شوروی، فرد و فردیت را در مخدوش می

ی ءرفتن جامعه، امکان زندگدر لیبرالیسم جدید، به قهقرا برد،جامعه به قهقراء می

 (.1395د )تیلور، گیرانسانی را از فرد می

ل معنوی  و نیز ح –گرایی با خوانش تیلور، تحقق زندگی انسانی در جماعت     

تیلور، در نهایت خدا را به  گیرد.مشکلة وفاق و افتراق، با مدد خدا صورت می

کند که مشکلة جمع میان وفاق و افتراق فایق آید. او بیان میگیرد تا بر مدد می

امرئی شود و نها در جامعه تابع نظم باالتری هستند که دیده نمیها و تفارقتفرق

 -ننظم بری-ها اگرچه از نظر ما وجود دارند، اما مولد نظمی هستنداست. این تفرق

ه است ر فرهنگی که دیر پاییدپذیر نیست. ما باید این را باور کنیم که هکه رؤیت

ممتاز  ایپنجره و دیر انجامیده و نیز دوام یافته است، سخنی ویژه و متمایز دارد و

ذاری گتوان آن را فروگذار کرد. یک ارزشانکار به جهان است که نمیغیرقابلو

های هنجاری قرار بندیپذیر نیست و ماورای صورتبرین وجود دارد که تعیّن
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گذاری درونی هر جماعت یک ارزش در خود است که باید آن را دارد. ارزش

 (. Tylor, 1391: 63)یافت

تر است؛ ها بیشتر است، غنا بیشتیلور معتقد است که هر چه تفارق و پرکتیس      

های و یک ارزش -که با چشم خدا قابل مشاهده است-تولید آن نظم برین و عالی 

بیشتر  -های این جماعت و آن جماعت استنه قوی که ماورای ارزش -قلیل

ر و تر شود، آن نظم برین، غنیها بیشتقدر تفارق. هر1میسور و مقدور خواهد بود

 .2(Ipid) تر خواهد بودقوی

و  یافتگی مستمر استشدن از منظر تیلور یک سویش افتراقچندفرهنگی      

 ها در ایران بیشتر شوند، ما شیعیانیک سویش وفاق کالن. برای مثال اگر سنی

مولود  ذاریم.گتأکید می -اسالم-رویم و بر اشتراکاتنیز بیشتر به سراغ وفاق می

این سخن این نیست که کسی فکر کند قرار است یا باید با مخالفش یکی شود و 

: 1391، نیست )تیلورشدن جامعه تفاوت را کناری بنهد. بنابراین منظور، یکپارچه

گرایی مفاهیمی آنتاگونیستی مانند در عین حال، در بستر چندفرهنگ(. 63

 شوند.بازند و تعدیل میرنگ می «غیرخودی»و « خودی»متخاصمانه مانند 

 

 عبور هویت از مفاهیم خودی و غیرخودی

 گوید:داریوش شایگان در این باره به درستی، می

این اصل، چنانکه در مقدمه این کتاب به تفصیل بیان شده است، در کلیه سطوح »

فرهنگی، فلسفی، اجتماعی و تکنولوژیک منعکس است و بی شک جهانی 

                                                                                                    
آرام از تخاصم رود، آراممیشدن مدنی اول تخاصم است و بعد که به سمت دولت گوید که جامعةهگل هم می. 1

 شود.کاسته و به وفاق نزدیک می
 رؤیت است.شود، اما تنها توسط خدا قابلاید توجه کرد که نظم برین توسط انسان ساخته می. 2
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وار و به غایت متلون پدیده آورده، به طوری که اولین نتیجه رنگارنگ، شهر فرنگ

یعنی ما، خواه نا سازی همگانی است. محتوم آن، ظهور حوزة اختالط و دورگه

هستیم که دیگر به یک هویت خاص « چهل تکه» خواه، در شرف تکوین انسان 

و ویژه تعلق ندارد و ماالً چند هویتی است. به عبارت دیگر معادالت دو قطبی 

کرد، مانند ما و دیگران، پیشین که مرزهای فرهنگی را مشخص و از هم جدا می

و جنوب، عمیقا رنگ باخته است زیرا خودی و غیر خودی، شرق و غرب، شمال 

م هایی که هر دهای متغیر ، در منظومهها همه درترکیبات گوناگون، در نسبتاین

ندند، بروند و دوباره لعاب میگیرند، از میان میپاشند و دوباره شکل میفرو می

 ای هستیم کهشوند. کوتاه سخن آنکه ما شاهد ظهور نوعی آگاهی سیارهظاهر می

 یرد. گام سطوح هشیاری بشر را از عصر نوسنگی تا عصر اطالعات در بر میتم

زند و از سوی دیگر انقالب الکترونیکی دو دهة گذشته به این پدیده دامن می      

با باز نمودن جهانی که در آن واحد، یعنی در زمان واقعی به هم متصل است و 

 سازی را دررقرار ساخت، مجازیتوان با هر نقطه آن ارتباط آنی بواسطه میبی

سطح جهان تعمیم داده است، به طوری که هیچکس را از آن گریزی نیست و همه 

در هر گوشه دنیا که باشند، در این شبکه گسترده فراگیر گرفتارند. ولی همزمان 

گویی  سابقه دیگر نیز هستیم کهاین تغییرات بنیادی، ما ناظر یک رخداد بی ةبا هم

ها و شدن است و آن سر برآوردن دوباره ادیان، فرقهجهانی ةآن روی سک

 «های متعدد مذهبی است که در کلیه کشورهای جهان رو به افزایش است.سلوک
 (.21: 13۷3)شایگان، 

شدن نتوانسته  به ها نشان از آن دارد که جهانیاین سربرآوردن ادیان و فرقه      

ی و شده، افقد، بلکه با روابطی مجازیشدن تفاوتها منجر شوهمانندی و کمرنگ

و به  ای برابر، یکدیگر را به رسمیت شناختهمراتبی هستیم که در رابطهغیرسلسله
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ارة و استع« بدن بدون اندام»توان به یاری نظریة انجامند. اینجا میانکار هم نمی

ون بدن بد»به درکی بهتر از روند مزبور رسید. آنچه دلوز تحت عنوان « ریزوم»

 شود.تر میکند، در استعارة ریزوم ملموسبیان می« اندام

 

 زمیننسبی جهان از ساخت درختی به ساحت ریزوم یا ساقه گذار

داری و شیزوفرنی( را )جلد دوم از سرمایه کتاب هزار فالتوقتی ژیل دلوز    

کرد روزی میالدی نوشت، تصور نمی 1980همراه با فلیکس گتاری را در سال  

ریزوم وی آن قدر مصداق پیدا کند؛ مصداقی تمام و کمال به نام فضای  ةنظری

 مجازی. 

توسط ژیل دلوز فیلسوف  (Rhizome)توضیح آن که اصطالح ریزوم        

 مدرنیسم فرانسوی وارد فلسفههای پستایمدرن و متعلق به شاخة نونیچهپست

، د و تکیه بر استعاره ریزومبا تأکی« هزارفالت»شود. وی در کتاب و اندیشه می

مدرنیسم را توضیح دهد و از آن در نقد نظام قصد دارد وضعیت فرهنگی پست

زند. در سان به دنیای مدرن نهیب بمدرنیته بهره ببرد و این مراتبی یا درختیِسلسله

 شمارد:چنین برمیزمین را اینهای ریزوم یا ساقهای از ویژگیهزار فالت پاره

 گیرد.اش در خاک قرار میصورت افقی رشد کرده و ساقهدار بهومگیاه ریز-

ا در جرود، همانخشکد و نه از بین میبا قطع بخشی از ساقه ریزوم، گیاه نه می-

 کند.های تازه ایجاد مییابد و جوانهزیر خاک گسترش می

گسسته شود باز هم ریزوم، برخالف درخت حتی اگر تماماً شکسته یا از هم-

 تواند حیات خود را از سر بگیرد و در جهات دیگری رشد کند.می
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برخالف ریشه اصلی درخت که اساساً رو به زمین در دل خاک در یک جهت -

کشد و روی خاک در جهات کند، )ریزوم( به هر سو سرک میخاص سیر می

 رود.گوناگون پیش می

اما گیاهان جوان پوسند، های قدیمی خشک شده و میدر بعضی گیاهان ریزوم-

خود جدا و مستقل شوند، خود به ها در روی ریزوم تشکیل میکه از رشد جوانه

 دهند.به حیات خود ادامه می

شوند ها تکثیر میها یا قلمه گرفتن از آندار از طریق قطع ریزومگیاهان ریزوم-
 (.1394)سلگی، 

 

 شورش دلوز علیه نظام سانترالیستی

 زدنی، شوریدنریزوم و نیز در تمجید این ساحت، با شور مثالدلوز در استعاره 

، بودندهد؛ ساختی که با انتصابیعلیه ساخت درختی را مطمح نظر قرار می

بودن )این بودن و عمودیبودن یا پلکانیمراتبیبودن، سلسلهمرکزگرا

به  های صعودی و نزولی یا از پایین به باال و از باالبودن شامل سیستمعمودی

 رود و درشود. در سیستم صعودی، مشروعیت از پایین به باال میپایین می

یابد( آید و تسری میهای نزولی، مشروعیت از باال یا آسمان به پایین میسیستم

 شود.شناخته می

مدرن را نسبت به جهان عمودیِ شدن جهان فرامدرن یا پستفقیا دلوز، کوس      

م مدرنیس، اما باید توجه داشت نخستین بار پدر پستآوردمیمدرن به صدا در

ان ای فرانسوی بود که از جهیعنی ژان فرانسوار لیوتار، دیگر فیلسوف نونیچه

مراتب عمودی گفت. این ابتکار شده و فروریختن ارزشها و سلسلهمسطح یا پخ

 (.  13۷9)راش،  است خوانده شده« مجمع الجزایر لیوتاری»لیوتار، 
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الملل دولتها بودند و سپس شرکتهای گر روزی تنها بازیگران عرصه بینا      

های غیررسمی بدان اضافه شدند، در شرایط امروز، افراد و فرد چندملیتی و تشکل

دن و شرویم، اثر مجازینیز به این بازیگران افزوده شده است. هر چه پیشتر می

 .1بینیمجا بیشتر میشدن را در همهنیز ریزوم

 

 اولویت شهر بر دولت 

توان ادعا کرد که در دانش سیاست، هیچ مفهومی به اندازه دولت به جرأت می  

((The State امر »شود؛ اهمیت ندارد. تا آنجا که در روایت مدرن گفته می

سیاسی هر آن چیزی است که به دولت مربوط است و یا آنکه مشکل بتوان 

. براستی این (20: 13۷6)وینسنت، «سیاست را جدای از دولت در نظر گرفت

عبارات گویای فهمی کالن و بنیادین از هستی دولت است که در سپهر دانش 

امعه نگرانه و تلقی کالسیک از جسیاست، مشروعیت خود را از گفتارِ فلسفی ذات

مدعی انحصار استفاده »بندی وبری اخذ کرده است. بر این اساس، در صورت

شده است.   (Weber,1946: 70)« ر قلمرو معینمشروع از زور فیزیکی د

ای به پهنای اجتماع و سیاست که بر زندگی انسانی سایه افکنده و در قدرت عالیه

                                                                                                    
های تروریستی نوسلفی و مرتجع مانند القاعده و شدن حتی در شیوه مبارزه گروهشدن یا افقیمراتبیغیرسلسله. 1

تبی و مراهای چریکی مانند سازمان مجاهدین خلق )منافقین( سلسلهکند. اگر شیوة مبارزه گروهخودنمایی میداعش 
ثنایی از سابقه و استای است و نیز به نحو بیهایی مانند داعش، افقی و شبکهمتمرکز بوده است، شیوة مبارزه گروه

نامیده « نتروریسم آنالی»ای که برند؛ پدیدهاری بهره میهای اجتماعی برای یارگیری و تأثیرگذفضای مجازی و شبکه
های سلفی که به زعم خود، در صدد بازگشت به اسالم صدر هستند، با وجود محتوای ارتجاعی شود. از این رو، گروهمی

های هبرند. اگر مبارزه با داعش سخت از مبارزه با گروهای پست مدرن برای مبارزه بهره میو کهنه، اما از روش
ماهیت  که اگرای گروهی مانند داعش است. حال آنتروریستی کالسیک است، این به سبب ماهیت ریزومی و شبکه

های همچنان که درباره ویژگی درختی و کانون خاص و متمرکزی داشت، به راحتی می توانستند آن را قطع کنند.
 رشد و تکثیر یابد.تواند شدن باز میریزوم گفته شد، گیاه ریزوم با وجود قطع
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مندانه و شخصی به چنین برداشت مشروع و فرآیندی تدریجی از مفهومی فره

 توان در پرتو قلمروزدایی و انقالبنهادین در اندیشة مدرن تکوین یافته است. می

مجازی، قلمروزدایی از دولت را مالحظه کرد. در -ایارتباطات و جامعة شبکه

 هم شهر و هم دولت، -شهرگرایییا نودلت -سیاست شدنِشهری این صورت نوینِ

وان تکه میشوند. اما نکته آنجاست که در حالیکالبدزادایی و قلمروزدایی می

مادی طرح کرد، اما صورت ذهنی و فرهنگی شهر را به جای شهر کالبدی و 

توان متصور شد و صرفاٌ به قلمروزدایی و صورتی ذهنی از دولت را نمی

محدودکردن آن باید بسنده کرد.  در عین حال، یکی از خطوط تمایز 

« ولتد»بر  «شهر»گرا، اولویت شهرگرایی با دولت مدرن و نظریات دولتنودولت

از شهر است. همچنین « یعین»به جای درک « ذهنی»و« فرهنگی»و سپس درکی 

سلطه  کردنزدایی و کمشهرگرایی بر حکومتتر ذکر شد، نودولتچنانکه پیش

 تأکید دارد.

 نتیجه گیری

شهرگرایی، اوالَ، بازگشت به عصر نودولت شدن سیاست در قالبشهری    

های دموکراتیک، ثانیاَ، احیای خود است، یعنی احیای اصالت1پریکلسی و عهد 

های سنتی و مذهبی است، ثالثاَ خروج لیبرالیسم از بن بست در سطح جهانی ارزش

، تر در آن. رابعاَتر و عاطفیگرایانهکردن ابعاد کثرتاست به وسیلة اضافه

کردن لیبرالیسم و دموکراسی در هر کشوری از جمله ایران و خروج آن از بومی

یری ات سیاسی است. سادساَ، پیشگشدن فرد در حیتربن بست  است. خامساَ، فعال

                                                                                                    
زیباتر از تعابیر مشابهی مانند دوره یا عصر است. این واژه می تواند به تعهد دموکراسی « عهد»به کاربردن تعبیر . 1

اشاره کند؛ تعهدی که نه لزوماً محصور در دموکراسی متعهد، که فراتر از آن، می تواند در اشاره به تعهد دموکراسی 
 ها در پرتو قانونی واحد و قانونگرایی متعهدانه باشد.یدگاهبه آزادی و رسمیت کثرت د
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انگاری مذهبی در حیات سیاسی است. سابعاً، تعدیل به از بنیادگرایی و مطلق

شدن دین است یعنی دین را به فضای خصوصی یا سکوالریسم و خصوصی

 کشاند.عمومی از طریق مشروعیت جماعات مذهبی میشبه

مستلزم به  تسری عواطف حیطة خصوصی یا خانواده به جامعه،      

هاست؛ حتی اگر جدال آمیز جماعتشناختن و همزیستیِ تساهلرسمیت

آمیز باشد، این مخاصمه اگر بدون خشونت باشد، ها با یکدیگر مخاصمهجماعت

 بایستی توسط دولت به رسمیت شناخته شده و داوری شود.می

ز ها امهاجرت کند،شهرگرایی را به عنوان الزامی تازه مطرح میآنچه نودولت      

سویی و انقالب ارتباطات و عصر اطالعات از سویی دیگر است. 

گیرد، اما با وارد آوردن شدن قرار میشهرگرایی در پارادیم جهانینودولت

گرایانه بر آن؛ انتقادات و تعدیالتی که بر ای انتقادات جماعتتعدیالت و پاره

در عین حال احترام متقابل های اقوام و ملل و کم مشروعیت سنتحفظ یا دست

تأکید دارد و از سویی دیگر، هویت را به عنوان امری ماحصل تمایز خودی و 

شکند و هویت را امری غیریکدست و متلّون معرفی میغیرخودی یا ما و آنها درهم

 کند.می

های سنتی را نه تنها حفظ، بلکه حتی احیاء کنیم و ای ارزشتوانیم پارهمی       

گرا و دموکراتیک برخالف جهان سنتی ای کثرتن حال به سمت جامعهدر عی

می گرای بوسان، احیای همدلی و همفکری پریکلسی از نوع کثرتبرویم. این

سان، مشکل رقم خواهد خورد. این -با توجه به مقتضیات هر فرهنگی -آن

شود و نیز تواند محقق های سنتی نیز مرتفع و مدل بومی آن میلیبرالیسم و ارزش

 اند.ملیبرالیسم از آفت تفرّدگرایی و حس تنهایی افراد تا حد زیادی دور می
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هایی که در مقاله گفته شد، متفاوت شهرگرایی، با شاخصهدولت در نودولت      

رو، گرا نیست. از اینشهرگرایی، دولتاز مفهوم دولت وبری خواهد بود و نودولت

محوری، در بستر گرایی و دولتدولتشهرگرایی با پرهیز از نودولت

ها فرهنگشدن در عین اذعان به مشروعیت خردهگرایانه و با نگاه جهانیجماعت

های محلی و سنتی، نگاهی متفاوت به نقش دولت خواهد داشت؛ البته و فرهنگ

 -اندتهسنتیز هرگز نتوانسمدرن و دولتهای پستاین نگاه با توجه به آن که نظریه

بدیلی برای دولت ارائه دهند،  ناظر به نقد دولت وبری است  -اندنخواستهنیز  و

 نه نفی آن. 

ها در کنار هم باید احساس اصالت نمایند، نه آن نکتة دیگر این که جماعت      

ها که هر یک بکوشند صرفا خیر مدّ نظر خویش را حاکم سازند و مابقی جماعت

به  ها وقتی است که جماعتیرا تحقیر کنند. تنها استثنای عدم مشروعیت جماعت

د که در این مواقع، باید با یازخشونت و تزاحم برای امنیت دیگران دست می

پرهیز از تحقیر حتی یک گروه تروریستی، محاکمه عادالنه و برابر قانون دربارة 

 ها صورت گیرد.آن

شهرگرایی، ناظر به افول مفهوم دولت وبری و مفاهیمی کالنی مانند نودولت      

 جماعت و تضعیف ساختارهای درختی با ساختارهای ریزومی، ممکن و ناظر به

 گرایی، ضروری است.گرایی و چندفرهنگرهاوردهای جماعت

از آنچه گذشت، فرضیة مقاله مبتنی بر امکان تفاهم میان مفهوم شهروندی در       

اثبات  با گفتمان حقوق بشر -با تأکید بر یونان باستان -فلسفة سیاسی غرب

ای شود. در پرتو کالبدزدایی از شهر و شهروندی، و با طرح شهر به مثابة مقولهمی

 -حقوق بشر بنا به نوع آن تمدنی، هم –فرهنگی به جای مادی  –ذهنی 

 شود. اینهای آنها به رسمیت شناخته میشود و هم تفاوتاعاده می -بودنانسان
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ها در پرتو افول مفاهیم کالنی چون تمدن و جامعه شدن تفاوتبه رسمیت شناخته

 و نشاندن مفهوم جدید جماعت به جای آنها ممکن است.
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 الف( فارسی
 خواه، تهران، انتشارات نگاه معاصر، ترجمة لیال چمنسیاسیمفهوم امر(، 1392اشمیت، کارل)

قابل  سایت باشگاه اندیشه،ترجمة صالح نجفی، ، ما پناهندگان ،(1384)آگامبن،جورجو

          http://prospect.blogfa.com/post-59.aspx دسترسی در :

 ،شناسایی(گرایی)بررسی سیاستچندفرهنگ، (، هابرماس، یورگن و دیگران1392تیلور، چارلز)
 .داد نوترجمة طاهر خدیو و سعید ریزوندی، تهران، انتشارات رخ

وگو با چارلز تیلور دربارة فردگرایی گفت ،فردگرایی مدرن و ایدآل اصالت (، 1395تیلور، چارلز)

، ترجمة سید احمد موسوی خوئینی، ترجمان علوم انسانی، «ایدئال اصالت»شدن مدرن و فاسد

 .1395فروردین 

، ویراستة ایوب زارعی، ترجمه و تألیف جمعی از مترجمان، قم، (1386)لیبرالیسمگرایان و نقد جامعه

 .انتشارات پژوهشکدة علوم و اندیشه سیاسی

 26/9/1392گفتار دکتر محمدجواد غالمرضاکاشی،درس

، شماره روزنامه شرق «توان بدنی بدون اندام ساخت؟چگونه می»(، 1394درفشی، فرید)

 .1394مهر  12، یکشنبه 2413

، زادهترجمة بابک سلیمی چگونه بدنی بدون اندام بسازید؟(، 1386دلوز، ژیل وگتاری، فیلیکس)

    ، قابل دسترسی در :1386مهر 1
http://www.mindmotor.biz/Mind/wpcontent/uploads/201011/b

wo.pdf 

)یا چگونه باید با پارادوکس زندگی کرد و در جستجوی مجمع الجزایر لیوتار، (13۷9راش، ویلیام)

 .13۷9، زمستان1۷راه دوست داشتن آن را فراگرفت(، ترجمة مراد فرهادپور، ارغنون، شماره

گذار رسانه از ساخت  فضای مجازی، مدیریت رسانه ممکن است؟ آیا در»، (1394سلگی، محسن)

 1394، اسفندماه 14، شماره ماهنامة مدیریت رسانه ،«زمیندرختی به ساخت ریزوم یا ساقه

یی جدید، هویت چهل تکه و تفکر )افسون زدابر  داریوش شایگان(، مقدمة 13۷3شایگان، داریوش)

 فاطمه ولیانی ترجمة –)فایل صوتی( افسون  دزدگی جدیدسیّار( 

http://prospect.blogfa.com/post-59.aspx
http://tarjomaan.com/vdci.uayct1a3zbc2t.html
http://www.mindmotor.biz/Mind/wpcontent/uploads/201011/bwo.pdf
http://www.mindmotor.biz/Mind/wpcontent/uploads/201011/bwo.pdf
http://audiolib.ir/nevisande/%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86
http://audiolib.ir/nevisande/%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86
http://audiolib.ir/325-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86
http://audiolib.ir/325-%d8%a7%d9%81%d8%b3%d9%88%d9%86-%d8%b2%d8%af%da%af%db%8c-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%86
http://audiolib.ir/translator/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c
http://audiolib.ir/translator/%d9%81%d8%a7%d8%b7%d9%85%d9%87-%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c
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هابرماس با رویکرد « باطیکنش ارت»شناسی نظریة بررسی روش»(، 1390عباسپور، ابراهیم)

 64 – 35، صفحه 1390، سال دوم، شماره دوم، بهار معرفت فرهنگی اجتماعی، «انتقادی

 6یکشنبه  1395 - 261۷شمارة ، روزنامة شرق، «سه معنای دموکراسی»(، 1395فرهاد پور، مراد)

 تیر 

 ترجمة پویا ایمانی، تهران، نشر مرکز، دموکراسی، (13۷8)کریک، برنارد

 ترجمة حسن چاوشیان، تهران، نشر مرکز ،مدرنیسمشناسی پستجامعه(، 1383لش، اسکات)

 ، ترجمة حسین همدانی، تهران، نشر مرکزمردم شناسی و هنر ،(13۷2لوی استروس،کلود)

 ترجمة زهره، «یونان باستان، سایت انسان شناسی و فرهنگ»(، 4/9/1395مارتین، توماس)

 :و فرهنگ، قابل دسترسی در دودانگه، سایت انسان شناسی

                                              http://anthropology.ir/node/12497  
سخنرانی مصطفی ملکیان ، زدگیدر دفاع از اصالت فرهنگ و نقد سیاست (،1394ملکیان، مصطفی)

، اثر تامس نیگل، ترجمة جواد حیدری، «برابری و جانبداری»در مراسم رونمایی از ترجمة کتاب 

 94خرداد 6مشهد : 

 .، ترجمة عارف اقوامی مقدم، تهران، انتشارات رخ داد نوبازگشت امر سیاسی، (1393)موفه، شانتال

دجواد با حضور دکتر محم« جانبداری و برابری»نشست نقد و بررسی کتاب تامس نیگل با عنوان 
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