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  استبداد نرمخطرات 
  حسن بوژمهرانیترجمۀ       چارلز تیلورنوشتۀ  

 

  .کنم بررسی ار آنها رفع احتمالی هايحلراه و دموکراتیک فرایند ناکامی معروف بسیار انواع بعضی توضیح، و مثال چند ذکر با مایلم
  

  قدرت تمرکز: نخست خطر

 شهروند یک .تمرکزگراست بوروکراتیک بزرگ جوامع در شهروندي) الیناسیون(بیگانگیازخود شایع و فراگیر احساس اول، مورد
 در اتوانین احساس یک. است پاسخگو غیرِ و تفاوتبی او، به نسبت غالباً که کندمی حس دوري بسیار فاصلۀ در را قدرت معمولی،
 خیصتش براي کمی چارة رسدمی نظربه که معمولی مردم منافع به توجه بدون را خود راه که دارد وجود گرحکومت ماشین با مواجهه
 چه رایند،ف این بر تأثیري بتوانند معمولی، شهروندان که باشد نداشته وجود راهی هیچ رسدمی نظربه. دهدمی ادامه دارند، خود نیازهاي

 بیشتر تأثیر ینا که چقدر هر. باشند داشته خود، خاص وضعیت با آن کاربرد ساختن سازگار و تنظیم چه و آن کلی مسیرِ و جهت تعیین
 تروروکراتیزهب نسبت همان به نیز حکومت هايشیوه و شوندمی متمرکز دورافتاده، مرکزيِ حکومت دستان در بیشتري موضوعات باشد،

  .گردندمی
 وجود يقدرتمند هايالبی. دارد خود مطلوب مسیر در را چیز همه حکومت، که نیست معنا این به متمرکز بوروکراتیک قدرت البته

 همان هب معموالً و دارند قرار عادي شهروند دسترس از دور نیز آنها اما. گذارندمی تأثیر آن بر و کنندمی مداخله مسیر این در که دارند
  .هستند ناشنوا و ناپذیررسوخ او، مطالبات به نسبت اندازه

 مبتنی ارها،راهک این. کرد پیشنهاد پیامدهایی چنین رفع براي کارهاییراه و داد هشدار آن مورد در توکویل که است وضعیتی همان این
 که دباشمی محلی عمدتاً سطح در شده،اعمال حکومتی معین کارکردهاي و وظایف داراي که باشدمی نامتمرکز قدرت یک وجود بر

 رود،نمی شمارهب سیاسی نظام براي خطر یک تنها شدید، تمرکزگراییِ. دارد کمتري ترس و هراس  تغییرات، ایجاد براي شهروندان بسیج
 مورد یسخت به است ممکن محلی هايدغدغه و هانگرانی و مسائل سیاست، همانند درست. گذاردمی اثر عمومی حوزة بر همچنین بلکه

 به نسبت نیز آنها هک شود خالصه گسترده هايرسانه از اندکی تعداد در تنها تواندمی ملی گويوگفت بنابراین،. گیرند قرار  مرکز توجه
 توسط مثال، رايب تلویزیونی، مهم هايشبکه در گووگفت که یابدمی وسعت زمانی معنا، این. هستند نفوذناپذیر محلی مطالبات یا مسائل
 آن، به فوذن که کنند عمل ايشده طلسم حلقه داخل در آن گردانندگان یا بازیگران و شود داده شکل محدودي نسبتاً سالیق و هاگروه
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  استبداد نرمخطرات 
  حسن بوژمهرانیترجمۀ       چارلز تیلورنوشتۀ  

 

 قرار همالحظ مورد توانندنمی کاري هايبرنامه سایر و هاپرسش و موضوعات طرح دیگر هايروش ها،دیدگاه سایر. باشد مشکل خیلی
  . کنند پیدا بیان فرصت یا گیرند

  شکوفا عمومیِ حوزة یک به نیاز

. کند بانیپشتی و حمایت را دیگري تواندمی هرکسی واقع، در. است ضروري نیز عمومی حوزة در توکویل روش از الهام با زدایی تمرکز
 بحث، بر خود، نوبۀبه که دهدمی افزایش را محلی رسانۀ اهمیت شوند، می گیريتصمیم محلی سطح در مهم موضوعات که واقعیت این
  .شودمی متمرکز تأثیرگذارند، که آنهایی توسط موضوعات، این مورد در
. نیست ،بگذارد تأثیر آنها بر بتواند محلی گويوگفت که محلی سطح در موضوعات بعضی طرح و موضوع ارائۀ صرفاً امر این اما

 است دلیم باشد، موثّر اینجا در رسدمی نظربه که مدلی. کند تغییر کارآمد محلیِ عمومی هايحوزه توسط تواندمی نیز ملّی مباحثات
 هايحوزه در که آنچه کهطوريبه. شوند داده جاي تر،بزرگ عمومی هايحوزه داخل در ترکوچک عمومی هايحوزه آن، طبق که

 در ،محلی جامعۀ یک عمومی حوزة. بگذارد تاثیر آن بر و کرده پیدا راه ملی حوزة کار دستور به تواندمی دهد،می روي ترکوچک
 خوبی ثالم ،]نمونه این[ -باشد داشته را تأثیر نوع این تواندمی باشد، مهم جامعه، کل براي جامعه این سیاسی حیات خود کهصورتی

  .شودمی عمومی حوزة توسعۀ تسهیل باعث همچنین سیاسی، زداییِ تمرکز چگونه که مسئله این از  است
 ضیبع توسط دارد، اهمیت غربی جوامع بعضی براي که نوعی از نمونه یک. دارند وجود نیز ترکوچک هايازحوزه دیگري انواع اما

 عمومی ةحوز به نسبت آنها، داخلی گفتمان و بحث که میزانی به توانندمی آنها. شودمی ارائه اجتماعی هايجنبش و سیاسی احزاب
 گفتمان یا احثهمب جنبش، یا حزب سیاسی اهمیت به بسته ابراین،بن. کنند عمل تودرتو عمومی هايحوزه صورتبه باشد، باز تربزرگ
 هانمونه گیرترینمچش اما. داشتند را کارکرد این احزاب بعضی. کند کمک ملی کار دستور تعیین به و یابد گسترش تواندمی آنها داخلی

 صورتبه آن از بتوان که میزانی به( فمینیستی جنبش مثال، براي شوند؛می پیدا جدید اجتماعی هايجنبش از بعضی در اخیر هايدهه در
 ملع معموالً هاالبی که نحوي همان به هاجنبش این. زیست محیط از دفاع هايکمپین و) کرد صحبت غیرعادي و همتابی اينمونه

 و نندکمی جمع شده توافق عمومی موضوع یک وراي در را خود هايتالش بلکه اند،نگذاشته تأثیر سیاسی پروسۀ بر کنند،می
 أثیرت طریق از و گیرندمی قرار عموم دید معرض در آنها داخلی مباحث مقابل، در. دارندمی نگه خودشان براي را داخلی گوهايوگفت
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  استبداد نرمخطرات 
  حسن بوژمهرانیترجمۀ       چارلز تیلورنوشتۀ  

 

 منزلۀبه اآنه به خواهممی که است دلیل همین به. کندمی کمک ملی کار دستور مجدد گیريشکل به که آنهاست فراگیر و عمومی
  .کنم اشاره تودرتو عمومی هايحوزه
 فضا اولیه، الگوي. است متفاوت 18 قرن اولیۀ پارادایم از کامالً جنبه، دو از حداقل شود،می مطرح بحث این در که عمومی حوزة مدل

 در. (کنممی اشاره همدیگر داخل در تودرتو عمومی هايحوزه تکثر به دارم اینجا در اما کرد،می فرض را ايیکپارچه و واحد سیستم یا
  مشابه زمتمرک حکومت یک با عمومی حوزة اما دارد، وجود ملی سیاست به راجع وگو،گفت و مباحثه براي مرکزي ايعرصه) الگو این

 عمومی حوزة و یاسیس نظام بین قاطع، و مشخص تفکیک اینکه، دوم. است فدراسیون یک در مرکزي دولت شبیه بیشتر بلکه نیست،
 ۀمنطق در که هستند حمایتی هايجنبش و سیاسی احزاب واقع در تودرتو عمومی هايحوزه کارآمدترین از بعضی. شود رها باید

 امکان، حد ات باید عمومی، حوزة و سیاسی نظام میان مرز دموکراتیک، مدرن سیاسی نظام یک در. کنندمی عمل دو این بین خاکستري
  .باشد نفوذپذیر و متخلخل

 مانند به نآ مورد در اگر و کند ایفا عمومی وگوهايگفت بسط و کردن ترگسترده در را نقشش عمومی، حوزة که خواهیممی اگر یعنی
 یا لیم هايشبکه براي. رسدمی نظربه درست قدیمی مدل بنابراین، کنیم،فکرمی کند،می محدود را قدرت که مراقب عامل یک

 یک) جودو( کارکرد، این تحقق منظوربه. تراستآسان مشخصاً قدرت دارندگان هايشاخصه پذیرش ملی، شهرت با معتبر هايروزنامه
 یک براي دتوانمی همچنین اما. برسد نظربه آلایده تواندمی سیاسی، طرفیبی حفظ با قدرتمند، و بزرگ واحدهاي تسلط تحت حوزة
  .باشد آمیزفاجعه ملی، اصیلِ وگويگفت

  

  شدهتجزیه و متفرّق جامعۀ: دوم خطر

 ناکارا و اثربی سیاسی جامعۀ داخل نظرهاي اختالف و هاشکاف توسط حتی و شود روبرو مانع با تواندمی دموکراتیک گیريِتصمیم
 آن، طبق که تاس طبقاتی مبارزة یا جنگ مدالیتۀ آنها، از یکی. شود ایجاد مختلفی طرق به تواندمی نظرها اختالف و هاشکاف این. شود

 نوع آن ابطه،ر این در. شوندمی انکار یا شده گرفته نادیده سیستماتیک طوربه آنها منافع که کنندمی احساس شهروندان ترینمحروم
 براي چنینهم تواندمی شان،ذاتی توجیه از جدا رفاه، دولت گوناگون هايمقیاس در غربی هايدموکراسی بیشتر در نمایان همبستگی

  .باشد مهم بسیار کارکردي دموکراتیک، جامعۀ یک داشتنگه و حفظ
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  حسن بوژمهرانیترجمۀ       چارلز تیلورنوشتۀ  

 

 جامعۀ وسطت که کند احساس فرهنگی اجتماع یک یا گروه یک که شود ایجاد زمانی در است ممکن نظر اختالف و شکاف دیگر نوع
 با مشترك فهم مبناي رب رفتار براي چندانی تمایل دیگر بنابراین و شودمی گرفته نادیده حقوقش یا شودنمی شناخته رسمیت به تربزرگ

 ممکن غیرِ اطرخبه طلبانه،جدایی هايگرایش فقدان صورت در حتی اما. شود منجر جدایی براي تقاضا به تواندمی امر این. ندارد اکثریت
 طردشدگی و آسیب حس نوعی گیرند، قرار توجه مورد کافی اندازة به بایستمی هااقلیت و هاگروه تمام که الزام این تحقّق دانستن

 آنکه مگر شود،نمی لحاظ کافی اندازة به تقاضاهایش که کندمی فکر مذکور گروه فرضی، انزواي و طرد فضاي در. گیردمی شکل
 یاستس اصلی اهداف از یکی اما ندارد، وجود آن، رفع براي ايساده حلّ راه هیچ شکافی چنین ایجاد محض به. شوند پذیرفته  کامالً

 داراي هاگروه مامت که مسئله این از اطمینان چرا اینکه بر مبنی است دیگري دلیل این. باشد آنها ایجاد از پیشگیري باید دموکراتیک
  .نیست آسان ما علیف فرهنگیِ چندگانگی عصر در امر این تحقق که است برخوردار اهمیت بیشترین از باشند، تأثیرگذاري و گاهتکیه

  سیاسی چندپارگی

 توانندمی نامم،می سیاسی تجزیۀ یا چندپارگی راآن من که بشوند چیزي آن به منجر که صورتی در هابنديتقسیم و تمرکزگرایی اثرات
 باور این مبناي بر یسیاس شیوة یک اعمال با مردم دهند، تغییر راآن شکل و بگذارند تأثیر سیاسی پروسۀ بر آنها اگر یعنی شوند تشدید

 به نسبت ايواهانهبدخ عقاید اکثریت شاید حتی شود،می تشکیل  تفاوتبی متقابل طوربه شهروندانِ از خود حالت بهترین در جامعه که
 نگرش بالًق ذینفع مردم که میزانی به واکنش این. دهند نشان واکنش طردشدگی احساس به توانندمی باشند، داشته نظر مورد گروه

 سیاسی امت واقعیت و گیردمی نظر در خود به مخصوص زندگی هايمدل با افرادي تجمع صورتبه را هجامع -)گرایانهذره( اتمیستی
 طرد مورد در فلسفی دیدگاه یک از تواندمی واکنش این. شود مشاهده جا همه در آسانی به تواندمی باشند، راپذیرفته -کندمی انکار را

 دچار طبقاتی نگج توسط بازگشتی قابل غیر طوربه که بورژوازي جامعۀ به راجع ستیمارکسی دیدگاه مثال، براي- شود ناشی اجتماعی
 ناپذیريطورجبرانهب ساالر پدر مناسبات] سلطۀ[ خاطربه که لیبرال جامعۀ مورد در فمینیستی انتقادي هايدیدگاه بعضی یا شده، افتراق

  .رسدمی نظر به هذیان و فریب صورتبه سیاسی تام فراخوانیِ و طلب هرگونه که طوريبه شده، ناکارا و تضعیف
 شده راحیط فلسفی، حیث از چه و باشد واقعیت بر مبتنی چه دارد، ظهور به گرایش طردشدگی، احساس این از که سیاستی نوع آن

 ها،گزاريیاستس از ايگسترده طیف هايسازيائتالف از ايهوشیارانه طوربه که است سیاستی ،)است دو هر از ترکیبی غالباً که( باشد
 یک ولح گروه، تقاضاهاي پشت در عمومی بسیج ایجاد آن فعالیت عمدتاً و کندمی احتراز عمومی، خیرِ از برداشت و مفهوم یک حول
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 خیر ایدة به وسلت نوع هر به سیاست از نوع این در. باشدمی جامعه بر آن فراگیر تأثیر و کلی تصویر از نظر صرف محدود، کاري برنامۀ
  .شودمی نگاه سوءظن با داري،خویشتن براي بستري عنوانبه مشترك صالح و

 اکثریت، هايائتالف ایجاد مستعد انتخاباتی هايحوزه و مردم تجزیۀ یعنی بنامم، سیاسی چندپارگیِ خواهممی که است چیزي همان این
 باشدمی محدود اهداف حول هاییکمپین از ايمجموعه به جامعه، اصلی مشکالت رفع منظوربه شده طراحی وجهی چند هايبرنامه پشت

  .کندمی یبانیپشت و بسیج را مربوط هايهزینه تمام با خود انحصاري قلمرو از دفاع براي شده تعیین انتخاباتی حوزة یک کدام، هر که
 وي. دارد آن با زنی معناداري تفاوت اما است، توکویل توسط شده ارایه تصویر شبیه حدودي تا کنم،می ارائه اینجا در دارم که تصویري

 مسئول غیر تحکوم قدرت رشد تسهیل باعث شهروندان،  امیديِ نا و تفاوتیبی احساس که کردمی تجسم را تسلسل یا باطل دور نوعی
 این انتهاي در اما. ردیدگمی تفاوتیبی  بیشتر تثبیت باعث خود، نوبۀبه که دادمی افزایش را ناتوانی و عجز احساس نتیجه، در که شدمی

  .شدندمی اداره »بزرگ بسیار مآبقیم قدرت« یک توسط مردم آن، طبق و نامیدمی نرم استبداد راآن او که گرفتمی قرار چیزي مارپیچ،
 در هنوز برد،یم کاربه سنتی خودکامگی و استبداد از آن تمایز معناي به ،]او[ که طورهمان نرم، استبداد از توکویل تصویر نیز اکنون
 این زیرا ارند،د فاصله تصویر این از خیلی مدرن دموکراتیک جوامع که رسدمی نظربه. رسدمی نظربه مستبدانه خیلی سنتی، مفهوم

 در اقعو در هادولت هستند، مقتدر نظام به نسبت شکنانهحرمت و گستاخانه هايچالش و آزاد ابتکارات اعتراضات، از مملو جوامع،
 اباتیانتخ و هانظرسنجی در هاواکنش این زیرا شوند،می نگران و لرزندمی خود به شوندگان، حکومت احترامیبی و خشم با مواجهه
  .کنندنمی متوقف هرگز را آنها انجام حاکمان که شوندمی آشکار

  خاص ذینفع سیاست

 بلکه نیست، اقعیو مستبدانۀ کنترل خطر،. رسدمی نظر به واقعی کافی اندازة به کنیم، درك ترمتفاوت کمی را توکویل نگرانی اگر اما
. ستنده آن اجراي و مشترك هدف یک به دهیشکل به قادر کمتر و کمتر مردم یعنی نامم،می چندپارگی راآن من که است چیزي آن
 ات همچنین و قبل در شده داده شرح هايشکاف انواع از یکی طریق از همدردي، پیوندهاي تضعیف از حدودي تا چندپارگی این

 چه هر نکهای دلیل به. شودمی ناشی دموکراتیک، قدمیِپیش خود ناکامیِ اسطۀوبه  اي،خودتغذیه یا خودخورانی شیوة یک در حدودي
 ترویج و تبلیغ براي را خود سیاسی هايانرژي نیز نسبت همان به باشند، بیشتري چندپارگی دچار لحاظ این از دموکراتیک دهندگانِرأي

 هابرنامه حول ،دموکراتیک هاياکثریت بسیجِ و کنندمی منتقل بیشتر داد، خواهم شرح زیر در که ايشیوهبه خود، جزئی هايبنديگروه
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 دولت رابرب در کلی طوربه دهندگانرأي که کندمی رشد احساس این و. است محتمل کمتر نیز شدهدرك مشترك طوربه هايسیاست و
 و کرده ندکیا مقاومت است ممکن واقع در پارچهیک و یافتهسازمان خوبیبه بنديِگروه یک: هستند دفاعبی) دولتی هیوالي( لویاتان

 را مسئولیت بار و داده تشکیل را چارچوبی مشترك پروژة یک طریق از توانندمی مردم اکثریت که ایده این اما بزند، کوچکی ضربۀ یا
 شده تسلیم تدریجبه ،]دولت رفتارهاي مقابل در[ مردم نتیجه، در رسد،می نظر به لوحانهساده و گرایانهآرمان حدودي تا بکشند، دوش به
 نوع هر یزن امیدي نا احساس وجود و شودمی ترضعیف مشترك، عمل تجربۀ فقدان خاطر به دیگران، با خورده شکست قبالً همدردي و

  .است موثر نیز باطل دور گیريشکل در یأس و نومیدي این البته اما کند،می القاء وقت اتالف معنی به را فعالیت
 سرشار و هبود -خواهبرابري یعنی،- دموکراتیک زیادي حد تا لحاظ یک از تواندمی هنوز کند،می طی را مسیر این که ايجامعه اکنون

 قبالً که طورهمان. است مشهود کامالً امر این  کنیم، نگاه معاصر آمریکاي به اگر باشد؛ نیز دولتی اقتدار برابر در چالش و فعالیت از
 خود بودن تركمش خصلت بتواند زیادي حد تا که مشترك هدف یک. است گرفته خود به متفاوتی قالب و شکل سیاست، دادم، شرح

 حاکمیت. شود سازماندهی حقوق از دفاع در جامعه کندکهمی کمک کند، حفظ مشترك هايارزش سایر زوال و ضعف رغمعلی را
 رفتهگ نظر در قوي، مشترك همبستگیِ یک اهداف عنوانبه آمریکایی، روش به نزدیک امور منزلۀبه حقوق از پاسداري و  قانون

  .تمدعاس این بر شاهدي رسید، پایان به جمهور رئیس یک برکناري با که واترگیت رسوایی به العادهفوق واکنش. شوندمی
 به فزاینده توجه ابتدا. شوندمی برخوردار بیشتري چه هر نمود و برجستگی از سیاسی، زندگی جنبۀ دو امر، این با همراهی و حفظ در

 مقررات صویبت از پس که بودند موکّد و رسمی حقوق منشور یا اعالمیه دارايِ که بودند کسانی نخستین هاآمریکایی. قضایی مبارزات
 گذاريقانون هب نسبت قضایی اعتراضات و هاچالش طریق از آمریکا جامعۀ در مهمی تغییرات تاکنون و شد تقویت نژادي تبعیض علیه

 هیأت لیهع براون، مشهور دعوي. اندگرفته صورت موکد، مقررات و قوانین این نقض اتهام به خصوصی ترتیبات یا مصوب قوانین و
 طارتبا این در مهم موارد از شد، آمریکا مدارس در نژادي تبعیض شدنِقانونی غیرِ حکم صدور به منجر که پرورش و آموزش اُمناي
 که وعاتیموض. شودمی معطوف قضایی بررسی فرایند سمت به آمریکا سیاسی پروسۀ در بیشتري هرچه انرژيِ اخیر، هايدهه در. است

 موضوعات انعنوبه و شوندمی تعیین قانون وضع با] نهایت در[ مختلف، نظرات بین سازش اوقات گاهی و مباحثه از پس جوامع، سایر در
 کهاین دلیل به .است جنین سقط دیگر، مربوط مورد. شوندمی گرفته نظر در اساسی قانون به توجه با قضایی تصمیمات براي مناسب

 ارانکمحافظه هايتالش. شد کشور در آن شدن قانونی و جنین سقط قانون گستردة آزادي به منجر1973 در  وِید علیه رز پروندة  حکم
 انگیزيیرتح فکري تالش ها،دادگاه رشد به رو اهمیت نتیجۀ. اندشده معطوف حکم این لغو به دهد،می نتیجه تدریجبه دارد اکنون که
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 تفکر پویاي اکزمر به حقوق هايدانشکده تا شده باعث و است یافته راه سیاست به قضایی نظر تجدید فرایند صورتبه که است بوده
 آنچه مورد در گسترده مبارزات از ايزنجیره] گیريشکل سبب[ نیز و شوند؛ تبدیل آمریکا دانشگاهی هايمحیط در سیاسی و اجتماعی

 بوده سنا جلسم توسط متحده ایاالت عالی دیوان در جمهوري ریاست انتصاب تأیید -حزبی غیرِ حداقل یا- عادي نسبتاً موضوع قبالً که
  ].گردید[ است،
 مردم. تاس شده جاري نیز حمایتی و ذینفع هايسیاست در آن، در شده تنیده درهم و قضایی نظر تجدید موازات به آمریکایی انرژي

 طرف دو هر. کنندمی کار خود مطلوب هدف براي شدت به و دارند ايفعاالنه مشارکت معین، موضوع یک حول هاییکمپین در
 مبارزه، از خشیب زیرا دارد، همپوشانی قبلی جنبۀ با جنبه این. هستند زمینه این در خوبی هايمثال جنین، سقط مسئلۀ سر بر مناقشات

 منفرد نامزدهاي لیهع یا برله انتخاباتی هايکمپین در گزینشی مداخلۀ و عمومی افکار بسیج گري،البی شامل نیز بخشی و است قضایی
  .شودمی

  سازش یا اجماع ایجاد در ناتوانی

 اما د،باش استبدادي تواندمی سختی به دهد،می روي آن در روند این که ايجامعه. شوندمی منجر زیادي هايفعالیت به موارد این تمام
 که اردد وجود نیز سومی بخش در ضعفی و است علت دیگر، بخشی و معلول بخشی است، مرتبط همدیگر به جنبه دو این رشد

 در. وندش اجرا شدنکامل براي توانندمی سپس که باشدمی منديهدف و معنادار هايبرنامه حول دموکراتیک، هاياکثریت دهندةشکل
 ترنامربوط و رتگسیخته هم از حتی اصلی، نامزدهاي بین مناظرات. است هولناك حتی و بد بسیار آمریکایی سیاسی حسِ ارتباط، این
 بیشتر انشکالمی و بیانی ارتباط هستند، خود منافع براي یا خود خدمت در ايزننده و آشکار طوربه همیشه آنها نظرهاي اظهار شود،می

 منفی طوربه و) کنید گوش هایمحرف به( باورنکردنی مضحکی طوربه آنها هايوعده. اندفعلی مشهور هايگزیده یا کوتاه سخنان شامل
 از آنها خود و دکننمی سقوط زشتی و ننگین مراتبِ به همیشه نیز خود رقباي به آنها حمالت کهحالی در هستند، نشدنیانجام ايبافانه

 یابد،می کاهش ملی انتخابات در دهندگانرأي مشارکت مکمل، حرکتی در زمان، همان در. هستند برخوردار ظاهري مصونیت
 جوامع سایر با مقایسه در که است رسیده نیز دادن رأي شرایط واجد جمعیت از صد در 50 میزان به حتی اخیراً کاهش، این کهطوريبه

  .است کمتر دموکراتیک
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 نگران آن مدت لندب پایداري مورد در توانمی. شود گفته متوازن نا سیستم این علیه زیادتري خیلی چیزهاي شاید و نفع به تواندمی چیزي
 بیشتر انرژي طتوس تواندمی آن کارکردي کمتر و کمتر نمایندگی نظام دلیل به شهروندان ازخودبیگانگی آیا اینکه از نگرانی شد،

 را سائلم حل سیاست، شیوة این که است مسئله این شودمی مطرح که دیگري موضوع. خیر یا شود جبران آن خاص ذینفع سیاست
 تصمیمات. یدبازمی یا بریدمی یا شما. شوندمی گرفته  برَد،می را چیز همه برنده صورتبه معموالً قضایی تصمیمات. کندمی ترسخت
 نظربه حقوق از مفهوم همین خود. شوند درك  هیچ یا همه موضوعات عنوانبه تا دارند تمایل حقوق، مورد در خصوصبه قضایی

 سقط موضوعِ .نیست چیزهیچ پس باشد، نداشته اگر و باشد داشته وجود حقی اصالً اگر باشد، کامل منديرضایت مستلزم که رسدمی
 نقاط ،گیریممی نظر در مادر حق برابر در جنین حق منزلۀبه راآن که زمانی شود، مطرح مثال عنوانبه دوباره اینجا در تواندمی جنین

 همراه هب امور، قضایی فصل و حل به شدید تمایل. دارد وجود دیگري نامحدود آزادي و یکی نامحدود مصونیت بین اندکی توقف،
  .است داده کاهش را سازش احتمال مؤثري طوربه خاص، ذینفع رقیب هايکمپین توسط آن، بیشتر شدنقطبی

 همراهی و اجماع مستلزم که موضوعاتی است، کرده ترمشکل را مسائل بعضی حلّ امر، این که کرد استدالل طوراین همچنین توانمی
 از بخشی وند،ر این شاید. باشندمی مشکالتی و هاشدن قربانی مستلزم نیز آنها خود که هستند اقداماتی حول ايگسترده دموکراتیک

 صنعتی هايگذاريسیاست بعضی طریق از آن بهبود به تالش و آن نزولی اقتصادي موقعیت به اذعان در آمریکا همیشگی مشکل
 جامع المتس طرح یک فقدان خصوص،به امریکا، متحده ایاالت در رفاه دولت نیافتۀتوسعه ماهیت با رام این شاید و باشد هوشمندانه

 زیرا ت،اس ترمشکل باشد، حاکم سیاست، شیوة این که جایی در عمومی، یا مشترك هايطرح نوع این اجراي. باشد مرتبط همگانی
 شوند، رااج متمرکز، و محدود چندان نه جبهۀ یک حول شده معین و مشخص انتخاباتی حوزة یک مردم بسیج طریق از توانندنمی آنها
 طول در را مرتبط همهب هايگذاريسیاست از تريگسترده طیف بتواند که هستند تريگسترده همبستگی و سازيائتالف مستلزم بلکه
 غرب هايدموکراسی از تعدادي در اجتماعی دموکراتیک احزاب توسط شدهاعمال هايسیاست نوع آن- کند حفظ و داده ادامه زمان

  ).تاچر انقالب علیه: به بنگرید نمونه عنوانبه آنها، رقباي توسط موضوع، آن براي یا(

  شرافتمندانه دور به فاسد دور تبدیل

 یا یچندپارگ که ایمبوده شاهد ما اما. ندارد وجود کلی نسخۀ هیچ و نیست آسان کار، این کنید؟می مقابله چندپارگی با چگونه
 احساس اینکه یا اشند،نب مرتبط آن با نوعی به یا نشوند شناسایی خود سیاسی جامعۀ با دیگر مردم، که کندمی رشد میزانی به دستگیچند



  
 

10 

 

 

  استبداد نرمخطرات 
  حسن بوژمهرانیترجمۀ       چارلز تیلورنوشتۀ  

 

. گردد تروخیم نیز اسیسی ناتوانی تجربۀ توسط همچنین و شود تضعیف کلی، طوربه یا شود منتقل دیگري جاي در آنان وابستگی و تعلق
 ناتوانی احساس و سازدمی ترمشکل را موثر بسیج زوال روبه سیاسی هویت یعنی کنند،می تقویت متقابالً را همدیگر وضعیت، دو این و

 دور به تواندیم اینجا در بالقوه فاسد، دور چگونه اساساً که باشیم شاهد توانیممی اکنون.  شودمی ازخودبیگانگی ترویج باعث نیز
 جامعۀ با مسانه هویت و شناسایی تقویت همچنین و سازيتوانمند حس ایجاد به تواندمی موفق، جمعی کنش. گردد تبدیل مندانهشرافت
 اهداف ها،روش مورد در ايریشه نظرهاي اختالف رغمعلی موضوعات، انواع مورد در هاجدل و بحث واقع، در. شود منجر سیاسی

 بنابراین، و شودمی نیز پویاتر سیاسی اجتماع یک به عمیق تعلق و هویت احساس تقویت باعث همچنین و کندمی ایجاد را معینی مشترك
. کند خنثی نیز را بیگانه کامالً هايارزش فدائیان صورتبه شان،مخالفین دادن نشان براي عمیق سیاسی هايبنديجبهه تمایل حدودي تا

 که برسند باور ینا به آسانی به توانندمی طرف دو هر کهطوريبه است، گیرچشم بسیار جنین سقط مناقشۀ مورد در مثال براي تقابل، این
  .هستند تمدن و اخالقیات دشمنان آنها، مخالفین یا رقیبان
 چیزي. یمهست متمرکز بوروکراتیک بزرگ هايدولت حکومت تحت ما که است مسئله این ناتوانی احساس ایجاد مهم دالیل از یکی

 انتقال کلی، ورطبه بنابراین و. باشدمی داده، شرح توکویل که طورهمان قدرت، تمرکز عدم کند، کمک احساس این رفع به تواندمی که
 سازيتوانمند رايب تواندمی  ترپایین سطح به مسئولیت تفویض اصل مبناي بر خصوص به و فدرال نظام یک مشابه قدرت واگذاري یا

 خود ضاياع زندگی براي اجتماعاتی عنوانبه قبالً شود،می واگذار آنها به قدرت که واحدهایی اگر همچنین. باشد موثر دموکراتیک
  .باشد داشته بیشتري تأثیرگذاري تواندمی امر این باشند، شده گرفته نظر در

 از حزبی الکترال تمسیس بین تعادل یعنی. باشد آن دنبال به باید لیبرال سیاسی نظام هر که است تعادل نوعی شود،می اشاره اینجا در آنچه
 با بیشتر باشند، مرتبط هم اگر اصالً و نیستند هم با مرتبط مستقیماً که دیگر طرف از حمایتی و مدافع هايجنبش تکثیر و طرف یک

 ایجاد آن طریق از توانندمی متصل موضوعات مورد در گسترده هايائتالف که است کانالی اول، مورد. دارند ارتباط حزبی منازعات
 ارتباط در ديشهرون موثر کنش کند، عمل بدي صورتبه یا و شود تضعیف امر این کهدرصورتی. بگذارند تأثیر شاناهداف بر و شوند

 وسیع طیف و ،داشت وجود حزبی الکترال سیستم تنها فرضاً اگر اما. شودمی سخت بسیار نشود، ممکن غیرِ اگر مسائل، از بسیاري با
 شد،می لوکهب دیگري، نحو به و ناگوار صورتبه جامعه نهایت در نداشتند، وجود فراپارلمانی هايسیاست در فعال و درگیر هايجنبش

 ارآمديک براي راهی و دارد نگه باز راآن کار دستور توانستمی تنهایی به که شدمی تودرتو عمومی هايحوزه شبکۀ آن فاقد یعنی
 جهت، یک از .کنند ایجاد شده تاسیس احزاب طریق از را تأثیر همان توانستندنمی هرگز که کند فراهم افرادي از زیادي تعداد سیاسی
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  استبداد نرمخطرات 
  حسن بوژمهرانیترجمۀ       چارلز تیلورنوشتۀ  

 

 که باشند اشتهد وجود باید دو این بین بازي مرزهاي حداقل یا همزیستی نوعی بلکه باشد، داشته وجود دو این بین باید توازنی تنها نه
 لیبرال معجوا که است سیاستی نوع همان این. برگردند دوباره و کرده گذر احزاب به اجتماعی، هايجنبش از بتوانند هاایده و اشخاص

  .دارند نیاز
  


