
دموکراسی ،انتخابات ،دموکراسی غیرمستقیم یا مبتنی برانتخابات 

دکترمهدی پیروزنیا 

مقدمه :

این گفتنامه تلشی است برای درک بهتر معن!ایی و مفه!ومی آنچ!ه  دموکراس!!ی نامی!ده م!ی ش!ود: دموکراس!ی

در شکل امروزی آن یا دموکراسی مبتنی برحاکمیت ی!ا اداره ام!ور ب!ه دس!ت نخبگ!ان ی!ا نماین!دگان منتخ!ب :

مجم!وعه ای ک!ه ب!ا واگ!ذاری حق!وق مش!ارکتی اح!اد ج!امعه ی!ا آنچ!ه ح!ق مش!ارکت ف!رد اس!ت در اداره ام!ور

سیاس!!!ی اجتم!!اعی فرهنگ!!!ی خود(طب!!!!ق تعری!!!ف دموکراس!!!ی ) ب!!ه نماین!!!دگان ، و قب!!!ول سلس!!له انتخاب!!!ات و

انتصابات و روش!ها و سیاس!تگذاری ه!ا و رفتاره!ایی ک!ه ب!ه نماین!دگی و نی!ابت  از س!وی او و ب!ا ن!ام او ، از

سوی نمایندگان صورت می پذیرد. توضیح این مطلب لزم ب!ه نظ!ر م!ی رس!د ک!ه ای!ن مطل!ب ن!ه توص!یه ای

است برای رای دادن و ن!ه توص!یه ای ب!رای رای ن!دادن . زی!را اساس!ا رای دادن ی!ا رای ن!دادن در درج!ه ی

نخست و در درجه ی دوم اهمیت به چه کسی رای دادن مسئله ای کامل شخصی است و به تطابق ذهنی!!ت و

عمل که حاصل آن ایجاد رضایت شخصی است بستگی دارد برای اوکه رای دادن یک رس!!الت دین!!ی ، ی!ک

تعه!د اجتم!اعی ی!ا ی!ک ادای دی!ن ب!ه خ!ود ودیگ!ران براس!اس ی!ک ای!!دئولوژی پ!ذیرفته ش!ده اس!ت ،رای دادن

حسی از رضایت فردی را ایجاد می کند که سرچشمه گرفته از حس تعلق به یک گروه و ساختارهای ذهنی

آن ،م!!وجی از امنی!!ت و ل!!ذت درون!!ی را برم!!ی انکیزان!!د و درس!!ت درقرین!!ه ی آن، رای ن!!دادن ه!!م م!!ی توان!!د

چنین حسی را در کسی ایجاد کند که با آن احساس رضایت ناشی از همن!وایی ب!ا خ!رده فرهن!گ گروه!ی ک!ه

به آن تعلق خاطر دارد را تجربه می کند.این البته به معن!ای تایی!د رفتاره!ای از پی!ش تعیی!ن ش!ده ی!ا ع!ادتی و

ت!وجیه آن براس!اس زمین!ه ه!ای ای!دئولوژیک ک!ه تنه!ا منش!!اگرفته ازف!رار ناخوداگ!اه از ت!رس خ!روج از ی!ک

جماعت که به ف!!رد،همنوایی ب!ا آنه!ا ،حس!ی از امنی!ت و ل!ذت و ف!رار از درد  ایج!اد م!ی کن!د ،نیس!ت . اساس!ا

اش!!کال نه!!ادی ش!!ده ی س!!اختاری و ق!!درت ناش!!ی از آن در اح!!اد جمعی!!ت ه!!ر گ!!روه اجتم!!اعی وج!!امعه ای ،

موجی از رفتارهای همنوا ب!ا جم!ع را ایج!اد میکن!د ک!ه ب!ا کن!ش ناش!ی از تفک!ر و اس!تدلل وحرک!ت براس!اس

تفکر ، متفاوت است اما همواره درصد عظیمی از آنچه از جمعیتها در یک ج!امعه س!رمی زن!د رفت!ار اس!ت

و ن!!ه کن!!!ش.همچنانکه نگ!!اه و نگ!!ر ب!!ه دموکراس!!ی و مش!!ارکت در اموراجتم!!اعی، ب!!ه ج!!ای دیگ!!ری تص!!میم

گرفتن و شبان بودن یا برگزیدن و واگذاردن امور به دیگری متم!ایز از دیگ!ران  و اط!اعت و فرم!انبرداری

یا طغیان و اعتراض و بسیاری عملهای انسان در صحنه ی اجتماع می تواند رفتار یا کنش باشد.همنوایی یا



ناهمنوایی باشد. اطاعت از غریزه طبیعی دردگریزی و لذت طلبی در همراهی تابعیت جمعی ی!!ا گ!!ذر از آن

و قبول درد و گذشتن از لذت در ناهمنوایی با جمع و حرک!ت براس!اس ی!ک تفک!ر متف!اوت ن!وو کن!ش انس!انی

باش!!!د . رای دادن ی!!ا رای ن!!دادن را نمیت!!!وان تکلی!!!ف ی!!ا حت!!!ا توص!!!یه ک!!رد ، ای!!ن حق!!ی اس!!ت ک!!ه براس!!!اس

قرارداده!ای اجتم!اعی و تقلی!ل آزادیه!ای ذات!ی انس!ان ب!ه قرارداده!ای اجتم!اعی ، ب!ه او واگذارش!ده و هرف!رد

براساس میزان شناخت خود به رفتار یا کنشی دست می زند که م!ی تواندحس!!ی از رض!ایت ف!ردی و م!وجی

از رفتارهای بع!دی را در او ایج!اد کن!د .نگارن!ده معتقداس!ت ک!ه رای دادن ن!ه ی!ک تکلی!ف ای!دئولوژیک ، ن!ه

ی!!!ک تعه!!!د اجتم!!!اعی و ن!!!ه حت!!!ا ی!!!ک مس!!!ئولیت م!!!دنی ی!!!ا وظیف!!!ه روش!!!نفکرانه ( روش!!!نفکریا ب!!!دیل آن

روشنفکرمصلح ٰ) ، ادای مسئولیت در برابر آیندگان یا پرداخت دین به گذشتگان اس!ت ، چن!انکه رای ن!دادن

نیز چنین است .رای دادن یا ندادن یک مسئله کامل شخصی و مبتن!ی ب!ر ش!ناخت و ک!دهای معرف!تی ش!خص

است و نمی توان و نباید آن را از او گرفت.

در ساختار قدرتی که هم اکنون بر جوامع انسانی حاکم است و دموکراسی از نوع انتخاباتی و قدرت گرفت!!ن

بی!!ش از ان!!دازه ی نخبگ!!ان و منتخ!!بین براس!!اس آن و تحدی!!د روزاف!!زون آزادیه!!ای انس!!انی توس!!ط سیس!!تمهای

ق!!درت نه!!ادینه ش!!ده و نخبگ!!ان منتخ!!ب و س!!قوط مفه!!وم ریش!!ه ای و نخس!!تین دموکراس!!ی ب!ه عن!!وان حک!!ومت

م!!ردم ب!!ر م!!ردم ، دموکراس!!ی و انتخ!!اب ( ی!ا نقط!!ه مقاب!ل آن آزادی انس!!انی و مش!!ارکت اجتم!اعی- انس!!انی )

نیازمند بازنگری ،درک صحیح و مبتنی بر واقعیتهای جاری و تاریخی است .

درابتدا لزم است تا شعارهای رایج را به دست فراموشی س!پرد .اینک!ه رای دادن ی!ک تعه!د اجتم!اعی اس!ت

اینک!!ه رای دادن و انتخاب!!ات تنه!!ا راه ممک!!ن اس!!ت ، اینک!!ه دموکراس!!ی انتخاب!!اتی و اعتم!!اد ب!!ه منتخ!!بین و

نخبگان بی بدیل ترین نوع حکومت و تضمین کننده آزادی اس!ت ، حت!ا تع!اریف مت!داول از آزادی ک!ه آزادی

را به حقوق بشر و محدودیتهای ساختارهای نهادی جوامع قراردادی ( کشورها ) تقلیل می دهد و...

با اینکار شاید بتوان از زیر ی!ک چ!تر بازدارن!ده تفک!ر یعن!ی آنچ!ه مف!اهیم اولی!ه را ب!رای م!ا تعری!ف و تلقی!ن

میکن!د و ح!دود مج!از ب!رای تفک!ر و ذه!ن م!ی س!ازد ، خ!ارج ش!د. ای!ن نکت!ه نی!ز ح!ائز اهمی!ت اس!ت ک!ه ذه!ن

 میس!!ازد و٬م!!ا و آنه!!ایی ٬انس!!ان از آغ!!از معرف!!ت ان!!دوزی و در ص!!در ک!!دهای ش!!ناختی اولی!!ه ب!!رای خ!!ود 

همواره خود را در یک گروه در تقابل با گروهای دیگ!ر بازشناس!ی م!ی کن!د .ب!ه ای!ن منظ!ور انس!ان هم!واره

ناخوداگ!!اه ارزش!!های گروهه!!ای اجتم!!اعی دلخ!!واه خ!!ود را چ!!ون مف!!اهیم اولی!!ه م!!ی پ!!ذیرد و س!!عی در نم!!ایش

تابعیت از آنها می کند. به این ترتیب گاه برای حضور و نمایش عضویت در ی!ک گ!روه م!ورد پس!ند ، مانن!د



روش!نفکران ، آکادمیس!!ینها ، ت!ابعین ای!!دئولوژیهای خ!اص و...بس!!یاری از ش!عارها و گفتاره!ای آن!ان راچ!ون

مفاهیم اولیه می پذیرد. گاهی لزم است تا مفاهیم اولیه ذهن بازنگری و خانه تکانی شوند.

تعاریف بس!یاری ب!رای دموکراس!ی ش!ده اس!ت ک!ه نخس!تین نقط!ه اف!تراق بی!ن ای!ن تع!اریف ک!ه هری!ک راه ب!ه

سویی می برد ریشه شناسی واژه دموکراسی است :

از نظر واژه شناس!ی دموکراس!ی از ریش!ه یون!انی و از دوبخ!ش تش!کیل ش!ده بخ!ش اول دم!وس را م!ی ت!وان

جمعیت یا تمامی مردمی که در یک جامعه ( یا دولتشهر آنچنانکه در یونان باستان گفته م!ی ش!د ) معن!ا ک!رد

اما برای بخش دوم یا کراتوس اندکی تامل لزم است .در اساطیر یونان آمده است : 

( اس!!تیکس ب!!ا پ!!الس پیون!!د زناش!!ویی بس!!ت و چهارفرزن!!د هری!!ک ب!!ا معن!!ای وی!!ژه ای زاد زل!!وس ( س!!تیزه

 ۱جویی ) نیکه ( پیروزی ) بیا ( خشونت ) و کراتوس ( توان ) )

پیروزی یا ویکتوری دختر پالس و استیکس خواهر زلوس ( ستیزه جویی ) وکراتوس ( توان ) و... اس!!ت.

۲

۳دموکراسی از ریشه های یونانی در معنای مردم و قدرت گرفته شده است 

۴واژه دموکراسی ریشه یونانی دارد و مراد از آن حکومت مردم است 

دموکراسی واژه ای که در دولتشهرهای یونان کهن پدید آمد و به معنای حاکمیت دموس ی!ا پیک!ر ش!هروندان

۵بود

نگارن!!ده معتقداس!!ت ب!!ه لح!!اظ واژه شناس!!ی وب!!اتوجه ب!!ه اس!!اطیر یون!!ان ، کرات!!وس بی!!ش از آنک!!ه ب!!ه معن!!ای

 ق!!درت در٬فرم!!انروایی ی!!ا حک!!ومت باش!!د ب!!ه معن!!ای ق!!درت و ت!!وان اس!!ت وبن!!ابراین دموکراس!!ی ب!!ه معن!!ای 

 یا قدرت تقسیم شده بین تمامی مردم یا بهتر قدرت در شکل تقسیم شده و خرد دراختیار تم!!امی٬اختیار مردم

م!!ردم و جمعی!!ت حاض!!ر در ج!!امعه اس!!ت .ای!!ن تعری!!ف متف!!اوت از تعریف!!ی اس!!ت ک!!ه دموکراس!!ی را در بع!!د

مفاهیم نهادی سیاسی به عنوان یک حکومت معرفی می کند و با این تفسیر سبب قطبی کردن قدرت و برهم

زننده ی تعادل قدرت مستتر در اساس واژه ی دموکراس!!ی و مفه!وم آن ب!رای تم!ام م!ردم م!ی ش!ود .هنگ!امی

که ازحک!ومت س!خن م!ی گ!وییم ب!ه بخ!ش ک!وچکی از م!ردم در جایگ!اه حک!ومت ،ق!درت م!ی بخش!یم و بخ!ش

بزرگتری از جمعیت را از ق!درت مح!روم م!ی کنی!م ( ت!وجیه ای!ن مطل!ب هم!واره از ای!ن مس!یر ص!ورت م!ی

گیرد که دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم سپس استدلل می کند که با بزرگ ش!دن ان!دازه و جمعی!ت



جوام!!ع مگ!!ر م!!ی ت!!وان همگ!!ان را در جایگاهه!!ای ح!!اکم ق!!رارداد و س!!رانجام ب!!ه دموکراس!!ی غیرمس!!تقیم

ونمایندگی، حاکمیت نخبگان و منتخبین می رسد)دموکراس!ی ،تقس!یم ق!درت ناش!ی از ش!کل ارتب!اط اجتم!اعی

جامعه به میزان مساوی بین آحاد جمعیت ج!امعه اس!ت . ق!درت سینرژیس!تیک ( ک!ه ق!درت جم!ع ی!ا گ!روه را

فرات!!ر و ب!!التر از جم!!ع ج!!بری ق!!درت آح!!اد افرادمیدان!!د) ناش!!ی از جم!!ع ش!!دن انس!!انها ح!!ول مح!!ور نیازه!!ای

مشترک و با ش!کل گی!ری اه!داف مش!ترک و ب!ا تجرب!ه ه!ای مش!ترک در غ!الب راهه!ای مش!ترک و ن!وبه ن!و

ش!دن و پوی!ایی در ه!ر س!ه مق!وله ی ذک!ر ش!ده در مناس!بات و ارتب!اط اجتم!اعی در فض!ای ج!امعه، مانن!د ه!ر

ث!!روت م!!ادی متعل!!ق ب!!ه تم!!امی انس!!انهای آن ج!!امعه اس!!ت و نبای!!د در اختی!!ار بخش!!ی از جمعی!!ت ق!!رار گی!!رد.

اگراین تعریف از جامعه را بپذیریم طبعا هر روش!ی ک!ه س!بب بره!م زدن ای!ن ش!کل از تقس!یم ق!درت ش!ود و

سبب قطبی شدن قدرت در جامعه گردد متناقص و برهم زننده اساس دموکراسی خواهد بود.

دموکراسی اما از سوی سیستم تمرکز ق!درت و در ط!ول تاری!خ از ب!دو جرق!ه خ!وردن در اذه!ان عم!ومی ب!ه

عن!!وان ی!!ک راه ب!!رای تجرب!!ه ش!!دن و تض!!مین آزادی و اش!!تراک عم!!ومی در س!!اختار ق!!درت ، راه ب!!ه س!!وی

دیگ!!ری ب!!رده اس!!ت : دموکراس!!ی غیرمس!!تقیم ی!!ا نماین!!دگی  یعن!!ی روش!!ی ک!!ه م!!ردم در آن نخبگ!!انی از جن!!س

همنوا با ساختارهای نهادی شده جامعه ( جامعه ای که در مرزبندیهای قراردادی و در ش!کل سیاس!ی کش!ور

نام میگیرد)  انتخاب وبرای اداره امور به سازمان حکومت می فرستند و قدرت خ!ود را دراختی!ار آن!ان م!ی

گذارند . قدرت متمرکز در جایگاه پدید آم!ده چن!ان فاص!له ای می!ان منتخ!بین و جمعی!ت ایج!اد میکن!د ک!ه هی!چ

زمین!ه ای از اع!تراض ب!!رای تص!!میم گیریه!!ای خ!!رد و کلن ب!!اقی نم!!ی گ!!ذارد ( ب!ه م!!وازنه ق!!درت و فاص!!له

ایجاد شده نگاه کنید در کشور کره چنوبی حتا پس از رسوایی رییس جمهور ساعتها از وقت و سرمایه های

جمعیت زیادی از جامعه صرف برکناری رییس جمهور از قدرت گردید رییس جمهوری که از نظر ق!!درت

در جایگاه پدیدآمده طبعا با قدرت میلیونها نفر برابری می کرد . در بسیاری از جوامع حتا اک!!ثریت عظیم!!ی

از جمعیت نی!ز نم!ی توانن!د درخل!ع نماین!ده منتخ!ب خ!ود موف!ق ش!وند در اص!طلح رس!انه ای چنی!ن گفت!ه م!ی

شود که میزان محبوبیت فرد منتخب به درص!د پ!ایینی تن!زل ی!افته ، ج!ای تعج!ب نیس!ت ک!ه چگ!ونه کس!ی ک!ه

محبوبیتش به ده تا پانزده درصد تنزل یافته از قدرت خلع نمی شود و در نظامه!!ایی ک!ه دموکراتی!!ک خوان!!ده

می شوند بازهم داعیه ی حکومت از جانب مردم دارد!!؟)

در نخستین انحراف از مفهوم دموکراسی ، به جای آنکه دموکراسی  ایجاد تعادل در ق!درت و تقس!یم متع!ادل

قدرت میان جمعیت جامعه ،تعبیرشود، دموکراسی م!ترادف ب!ا نه!ادحکومت درنظرگرفت!!ه م!ی ش!ود ، رو ب!ه

س!وی حک!ومت م!ی کن!د و  حک!ومت  م!ردم برم!ردم ن!ام میگی!رد ک!ه ب!ا الزام!ی دانس!تن و ت!وجیه ل!زوم وج!ود



حک!!ومت ،هرگ!!ونه ح!!اکمیتی را بت!!وان نماین!!ده م!!ردم ومنتخ!!ب آن!!ان و م!!ترادف ب!!ا دموکراس!!ی در نگ!!ر آورد.

چنین است که در قرن حاضر حت!ا نظامه!ای دیکت!اتوری و ای!دئولوژیک و حکومته!ای منش!ا گرفت!ه از آنه!ا ،

خود را دموکراتیک و برآمده از خواست و انتخ!اب م!ردم معرف!ی م!ی کنند.ام!!ا حت!ا در آن مفه!وم ه!م دومی!ن

انحراف صورت می پذیرد و به تناقضی اشکار و نف!ی دموکراس!ی م!ی رس!د: ب!اردیگر ب!ه عب!ارت حک!ومت

مردم بر مردم برمی گردیم که معن!ای مت!داول دموکراس!ی اس!ت : نخس!ت آنک!ه در ای!ن عب!ارت تف!اوتی می!ان

معنای مردم در دوسوی بر وجود ندارد.دموکراسی به لحاظ معناشناسی حک!ومت م!ردم برهم!ان م!ردم اس!ت

آنچه در دموکراسی با پسوند غیرمستقیم یا انتخاباتی ،ب!ه حک!ومت اک!ثریت م!ردم ب!ر تم!امی م!ردم تغیی!ر م!ی

کند.

(وجه مشخصه ی دموکراسی ( در شکل امروزی آن ) اعلن رسمی اصل تبعی!ت اقلی!ت از اک!ثریت اس!ت )

ا۶

دموکراسی غیرمستقیم ، نمایندگی یا انتخاباتی ، هرچه بنامیمش امروز دیگر حکومت مردم بر م!!ردم تفس!!یر

نمی ش!ود ،بلک!ه ص!راحتا از حک!ومت اک!ثریت براقلی!ت و تص!میم گی!ری نماین!دگان منتخ!ب اک!ثریت ب!ه ج!ای

تمامی آحاد جمعیت سخن می گوید .خواهیم دی!د ک!ه پ!س از انتخاب!ات ، دموکراس!ی غیرمس!تقیم حت!ا حک!ومت

اکثریت نیز نیست .تنه!ا فرص!ت ظ!اهرا براب!ر در ای!ن ش!یوه از حک!ومت در ی!ک برگ!ه ی رای خلص!ه م!ی

شود که آن را نیز نخبگان قدرت از طریق القای تفکرات گروههای اجتماعی و الگوهای شخصیتی رای!ج ی!!ا

سنخهای الگویی و نفوذ در ذهن افراد جامعه ، تحت کنترل می گیرند .دخ!الت روزاف!زون نخبگ!ان سیاس!ی ،

اقتصادی ، نظامی در چن!د ده!ه ی گذش!ته و نخبگ!ان فرهنگ!ی ع!امه و ه!دایتگران رس!انه ای ومقل!دان هن!ری

کلیشه ای و گیشه ای درفضای عمومی جامعه حتا ب!ه نح!وه ی رای دادن ، چگ!ونه رای دادن ، ب!ه چ!ه کس!ی

رای دادن وحتا گاه رای ندادن واعتراض شکل می ده!د و توزی!ع نامتع!ادل ق!درت هم!ان اختی!ار رای را نی!ز

از افراد می گیرد و شخص با بیگانگی مطلق نسبت به رای دادن و انتخاب و محصول انتخابات مبادرت ب!ه

س!یاه ک!ردن برگ!ه ی رای ی!ا گ!اه سفیدگذاش!تن آن م!ی کن!د .دموکراس!ی پی!ش از هرچی!ز دیگ!ر مس!تلزم تع!ادل

قدرت در جامعه است و دریک ج!امعه قط!بی و نامتع!ادل در برخ!!ورداری از ق!درت ، دموکراس!!ی تنه!ا ی!ک

ادعای پر سروصدا اماتوخالی است .

به تعریف حک!ومت م!ردم ب!ر م!ردم ب!ازمی گردی!م .پیون!د دهن!ده ی دو واژه ی م!ردم در ای!ن عب!ارت واژه ی

 دللت دارد برآنکه فارغ از هرگونه ایدئولوژی تعیین کنن!ده و ت!وجیه کنن!ده اع!م از دی!ن ی!ا٬بر٬ است و ٬بر٬

دیگر جهان بینی ها و فارغ از هرگونه مصلحت اندیشی روشنفکرانه یا پدرس!الرانه ، دموکراس!!ی س!خن از



مش!!ارکت در هرگ!!ونه تص!!میم گی!!ری در اموراجتم!!اعی ج!!امعه و م!!ردم م!!ی زن!!!د.مشارکت تم!!امی م!!ردم در

تمامی زوایای اداره ی جامعه ی خود .میسر شدن چنین هدفی نیازمند ایجاد راه است . درروشهایی همچ!ون

دموکراسی غیرمستقیم ونمایندگی هرگز چنین هدفی دست نمیدهد زیرا هم!واره نخبگ!!ان و نماین!!دگان تص!!میم

میگیرن!!د و عم!!ل میکنن!!د و اف!!راد ج!!امعه تنه!!ا مج!!از ب!!ه تش!!!ویق ، س!!کوت ی!!ا اعتراض!!!ند ب!!ی آنک!!ه در آن

تصمیمگیریهاو عمل کردنها تغییرمحسوسی ایجاد کنند.به زعم آنارشیستها مشارکت تمامی افراد ج!امعه ج!ز

ب!!ا نگ!!رش جدی!!د ب!ه س!!ازمان ج!امعه و تغیی!!رات س!!اختاری و نه!!ادی و فروپاش!!ی ق!!درت و جایگاهه!!ای موج!!د

قدرتهای وزین ودر راس آنها جایگاهه!ای حکوم!تی در اش!کال امروزی!ن آن پدی!د نم!ی آی!د .مش!ارکت تم!امی

مردم در تمامی امور خ!ود و آزادی ایج!اد تغیی!ر و تص!میم گی!ری در ب!اره سرنوش!ت خودوپوی!ایی ج!امعه ب!ه

عن!!وان ش!!کل برت!!ر ارتب!!اط اجتم!!اعی ک!!ه از ذات آزاد و نیازمن!!د تغیی!!ر انس!!ان منش!!ا میگی!!رد ن!!افی هرگ!!ونه

حاکمیت پرقدرت آمرانه است . این البته به معن!ای نف!ی هرگ!ونه س!ازمان نیس!ت بلک!ه ب!ه معن!ای س!ازمانی ب!ا

ف!درت متع!!ادل و براب!!ر ب!رای تم!!امی آحادج!امعه ی!ا م!ردم اس!ت .س!!اختاری ک!ه در پرت!!و آن و تنه!ا در نف!ی و

فروپاشی هرگونه جایگاه موجد قدرت ، می تواند دموکراسی را میسر کند.

از تع!!اریف معناش!!ناختی ک!ه دموکراس!!ی را از ریش!ه دم!!وس ب!ه معن!ای م!!ردم و کراس!ی ب!ه معن!!ای ق!درت ی!ا

حکومت در نظر می گیرند تا تعاریف دیگری که ذکرشده چنانکه گف!تیم  همگ!ان ب!ه ی!ک نقط!ه مش!ترک م!ی

 در عب!ارت ظ!اهرا کام!ل ش!ده حک!ومت٬ب!رای ٬رسند یعن!ی هم!ان  اداره ام!ور م!ردم برم!ردم . حت!ا واژه ی 

 اولویت داشته باشد. دموکراسی حکومت ب!!رای م!!ردم٬ بر٬مردم برمردم و برای مردم نمی تواند بر واژه ی

نیست حتا اگر دیکتاتور یا حزب حاکمی بپندارد یا پنداشته شود که برای مردم و مص!الح م!ردم ک!ار م!ی کن!د

مانند رژیمهای سلطانی ، دیکتاتوری فردی یا حزبی یمانن!د دیکت!اتوری پرولتاری!ا در نظری!ه ی مارکسیس!تی

ویا هر نماینده ی منتخبی که خارج از مشارکت مردم و درنهادی آمرانه بر مردم حکم براند ب!ه تم!!امی ن!افی

دموکراسی است .

دموکراس!ی غیرمس!تقیم ک!ه از روش انتخاب!ات و ح!اکمیت نماین!دگان منتخ!ب اس!تفاده میکن!د ، حت!ا نم!ی توان!د

خودرا تضمین کنن!ده ی ح!اکمیت اک!ثریت ب!ر اک!ثریت ب!ه علوه ی اقلی!ت بنام!د. ب!ه دلی!ل جایگ!اه نماین!دگان و

قدرت بی حسابی که آنان در اختیار میگیرند و ع!دم تع!ادل در ح!د غیرقاب!ل تص!ور ق!درت می!ان آن!ان و آح!اد

جامعه نه تنها اقلیت که حتا اکثریت به کرسی نشاننده منتخبان نیزاز مشارکت در اداره ام!ور ب!از داش!ته م!ی

ش!!وند . درامریک!!ای پ!!س از ترام!!پ علیرغ!!م مخ!!الفت رای دهن!!دگان اقلی!!ت ( ک!!ه اتفاق!!ا از نظ!!ر تع!!داد چن!!دان

اختلفی با اکثریت ندارند)سیستم حاکمه ایالت متحده و ریی!س جمه!ور ترام!پ و گ!روه تح!ت اوام!رش ، ب!ی



توجه به نظرات اقلیت و انتقادهای اساسی آنان ، تمامی تصمیمات و برنامه های خود را به پیش می برن!!د و

تا سالیان آینده و ش!اید انتخاب!اتی دیگ!ر ،مش!ارکت اقلی!ت در اداره ام!ور ج!امعه ب!ه هی!چ گرفت!ه م!ی ش!ود . در

انتخابات گذشته فرانسه و انتخاب فرانسوا اولن نیز دی!دیم ک!ه چگ!ونه ب!ی ت!وجهی ریی!س جمه!ور منتخ!ب ب!ه

اکثریت رای دهندگانی ک!ه اورا ب!ه دلی!ل برن!امه ه!ای سوسیالیس!!تی اش و اص!ول ح!زب سوسیالیس!ت فرانس!ه

برگزی!!ده بودن!!د ، در براب!!ر انحرافه!!ای بیش!!مار او از هم!!ان برن!!امه ه!!ا ب!!ه خیابانه!!ا کش!!اند و چگ!!ونه هم!!ان

نخبگان منتخب با سرکوب اک!ثریت و ب!ی ت!وجه ب!ه ح!ق مش!ارکت آن!ان برن!امه ه!ای خ!ود را ب!ا تی!تر مص!الح

جامعه به سوی تقویت هرچه بیشتر نظام سرمایه داری ودر تضاد با اصول سوسیالیس!م ک!ه ب!ا اتک!ا ب!ه هم!ان

به قدرت رسیده بودند ، پی!ش بردن!!د.رییس جمه!وری ک!ه ب!ه پ!ایین تری!ن س!طح محب!وبیت از نظ!ر فرانس!ویان

رسید ( بسیارپایین تر از پنجاه درصد ) اما هرگز عزل نشد تا زمان انتخابات کور دیگری فرارسید.

پرسش اینجاس!ت ک!ه هنگ!امی ک!ه می!ان جایگاهه!ا و نقش!های اجتم!اعی چنی!ن اختلف س!طحی از نظ!ر ق!درت

وجود دارد و میان قدرت جایگاه یک منتخ!ب آرا  ت!ا جایگ!اه ی!ک ش!هروند ع!ادی ب!ه عن!وان ی!ک رای دهن!ده

چنی!!ن اختلف س!!طحی وج!!ود دارد چگ!!ونه م!!ی ت!!وان دموکراس!!ی غیرمس!!تقیم و انتخاب!!اتی را ش!!یوه ای ب!!رای

مشارکت مردم در امور خودشان نامید  از سوی دیگ!ر هنگ!امی ک!ه از ق!درت فرهنگ!ی و رس!انه ای و ت!اثیر

س!نخ ه!ای الگ!!ویی و بته!!ای فرهن!گ ع!امه در ش!کل دادن ب!ه آرا از ی!ک س!و و ت!اثیر پ!!ذیری اف!!راد براس!اس

هژمونی و خودباختگی فرهنگی که خود ناشی از اختلف سطح قدرت نهادی شده در ج!!امعه اس!!ت ،چگ!!ونه

می توان از حق رای برابر سخن گفت . جالب توجه آن است که همواره گناه تخطی و عدم عملک!رد مناس!ب

نخبگان منتخب ، بر دوش آحاد جامعه ی منع شده از مشارکت در ام!ور حک!ومت اس!ت. ای!ن هم!واره اش!تباه

تاریخی جمعیت رای دهنده است که اشتباه برگزیده اند و جامعه را به سوی سقوط یا بحران رانده اند . زیرا

ساختار قدرت و جایگاه موجد قدرت ، حاض!ران در آن جایگ!اه را من!زه میکن!د ( نگ!اهی بکنی!م در مب!ارزات

انتخاباتی که در اکثر آنها بسیاری از فسادها در افراد دارای جایگاههای با قدرت نهادی افشا می گ!!ردد ول!ی

هرگز پیگیری یا ختم به مج!ازات م!وثری نم!ی ش!ود .هی!چ جرم!ی ب!ر یق!ه ی یق!ه س!فیدهاباقی نم!ی مان!د زی!را

قدرت همان متاعی است که منزه می کند . برلوس!کونی در ایتالی!ا نم!ونه ی ک!املی از فسادبخشش!ی ناش!ی از

ق!درت اس!!ت.).پس جمعی!ت هم!واره مته!م ان!د : رای دادن آنه!ا و حت!ا رای ن!دادن آنه!ا س!ت ک!ه اش!تباه ب!وده ی!ا

سبب اش!تباه ش!ده و ای!ن ب!رای جمعی!ت ع!اری از ق!درت در جایگ!اه ف!رد رای دهن!ده گن!اهی اس!ت نابخش!ودنی

.مش!!ارکت وتش!!کیل گروهه!!ای ب!!ا ق!!درت براب!!ر و اع!!تراض و مب!!ارزه ب!!ا س!!اختارهاو نهاده!!ای  ایج!!اد کنن!!ده



ق!درت و برآش!فتن و تلش ب!رای برداش!تن ع!دم تع!ادل در توزی!ع ق!درت ،ظ!اهرا تنه!ا راه گری!ز از ای!ن اته!ام

همیشگی و میسرساختن حق مشارکت در اداره امور خوداست.

با تمام تناقصهایی که در دموکراسی انتخاباتی وجود دارد و علیرغم تمامی گ!واه ه!ا و مس!تندات ت!اریخی ک!ه

نشانگر این تناقصات و سوء رفتار نخبگان قدرتمند حاض!ر در جایگاهه!ای حکوم!تی اس!ت ، هن!وز بس!یاری

٬دل در گرو آن دارند و دلیل بیشماری ازض!!رورت وج!ودی آن م!ی آورن!د . جمل!ه ی مع!روف و تک!راری 

تمام این انتقادات درست ولی مگر ما جز یک حق رای ح!ق دیگ!ری ه!م داری!م ی!ا ج!ز ای!ن راه چ!ه م!ی ت!وان

(به خاطر بیاوریم تعریف سارتر از روشنفکر و بدیل آن : روشنفکر همواره حق!!ایق و واقعیته!!ا را٬کرد و...

ب!!ی پ!!رده و ب!!دون درنظ!!ر گرفت!!ن مخ!!اطرات آن برزب!!ان م!!ی آورد و ب!!دیل آن هم!!واره در انته!!ا ی!!ک ول!!ی ...

اما ... می آورد و از مصلحت اندیشی و رضایت به شرایط موجود سخن می گوید.)

آنها که رای دادن را درون چنین ساختار ناعادلنه ای قابل توجیه م!ی دانن!د در جایگ!اه ای!دئولوژیک ، س!خن

از وظیفه ی شرعی یا عرفی وپاس!خ ب!ه اعتق!ادات مس!لکی م!ی گوین!د و روش!نفکر مص!لحت ان!دیش س!خن از

تعهد اجتم!اعی و مس!ئولیت م!دنی و ش!هروندی ( مس!لما دغ!دغه ج!امعه ، تم!امی آنه!ا  ک!ه در آن زن!دگی  م!ی

کنن!د را درگی!!ر م!ی کن!د ام!ا گ!اهی لزم اس!ت ت!ا ب!ه مس!ائل ریش!ه ای ت!ر، نق!ادانه ت!ر و خ!ارج از گفتگوه!!ای

متداول نهادینه شده و کلیشه ای رایج و رفتارهای عادتی نگریس!ت ) . گ!اه ب!ه ج!ای اندیش!یدن ب!ه اس!اس ی!ک

روش و ب!!رای گری!!ز از اندیش!!یدن نق!!ادانه و ت!!ن ن!!دادن ب!!ه تفک!!ر ن!!اهمنوا ب!!ا اک!!ثریت ج!!امعه و ت!!وده ک!!ه ل!!ذت

همن!!وایی ب!!ا هیجان!!ات و ل!!ذتهای رفتاره!!ای اجتم!!اعی عرف!!ی ش!!ده را ایج!!اد م!!ی کن!!د ؛ درون حص!!ارهایی ک!!ه

اندیشیدن  به مفاهیم اولیه القا شده ،را مجاز نمی داند ، آنجا که طرح ای!دئولوژیک انتخ!اب اص!لح را مناس!ب

تفکر روشنفکرانه و مدرن خویش نمی یابیم سخن از انتخاب به ناچار بد به جای بدتر می گوییم و به تبع!!ات

آن خوش بینانه نظر می کنیم که اگر دیگری بیاید چنین می شود و چنان و توجیه می کنیم که اگر در گذش!ته

چنان نمی کردیم چنین می ش!د و چن!!ان...غافل ازاینک!ه انتخ!اب اص!لح در تفک!ر ای!دئولوژیک هی!چ تف!اوتی ب!ا

انتخاب بد برای آنکه بدتر در حک!ومت ننش!یند ، ن!دارد و ای!ن دو تنه!ا ص!ورتهای مختل!ف ی!ک روش تفکرن!د

که ماهیت یکسان و ظاهر متفاوت دارند.

پاسخ به وظیفی ایدئولوژیک یا تعهد اجتماعی دانستن رای دادن ، روشن اس!ت نخس!ت آنک!ه مس!ئولیت م!دنی

و برخ!!ورداری از حق!!وق ش!!هروندی مس!!تلزم پ!!ذیرش و حض!!ور در حک!!ومت نیس!!ت . مش!!ارکت در ام!!ور

اجتماعی می تواند حتا در شرایطی که نهادهای اجتماعی و ساختارهای قدرت نهادی شده مورد انتق!!اد ج!!دی

ش!!خص واق!!ع ش!!ده ان!!د در ن!!اهمنوایی مبتکران!!ه و مش!!ارکت هم!!دلنه درون ج!!امعه ، م!!وثرتر و پای!!دارتر از



حض!!وردر رای گی!!ری  و ت!!وجیه جایگاهه!!ای ق!!درت در ج!!امعه ظ!!اهر گردن!!د. و مس!!لما تعه!!د اجتم!!اعی ادای

مسئولیت در سیاه کردن یک برگه رای خلصه نمی شود. آزادی یک مقوله ی ذاتی بشر اس!ت و نم!ی توان!د

در حصار حقوق ناشی از قراردادهای اجتماعی قرار گی!رد . ب!التر از ی!ک ح!ق رای ، داش!تن آزادی گری!ز

از تبلیغ!!ات رس!!انه ای و هژم!!ونی ه!!ا و خودب!!اختگی ه!!ای نه!!ادی و فرهنگ!!ی و نی!!ز آزادی تفک!!ر در ی!!افتن

راهه!ای ن!و و گ!اه ب!رخلف ی!ا ن!اهمنوا ب!ا عرفه!ا و س!نتهای نه!ادینه ش!ده در ج!امعه اس!ت . آزادی ذات!ی بش!ر

است .

مگ!!ر راه دیگ!!ری ه!!م هس!!ت ؟ مگ!!ر ج!!ز دموکراس!!ی٬لزم اس!!ت ت!!ا بخ!!ش آخ!!ر را ب!!ه ای!!ن جمل!!ه مت!!داول ک!!ه 

، اختص!!اص دهی!!م .٬غیرمس!!تقیم برگزی!!دن نماین!!دگان ی!!ا انتخاب!!ات و رای دادن راه دیگ!!ری ه!!م وج!!ود دارد 

اینک!!ه عن!!وان م!!ی گ!!ردد رای دادن در چ!!ارچوب مق!!ررات نه!!ادی ق!!درت، تنه!!ا راه ممک!!ن اس!!ت ، در تم!!امی

جوامع رایج است و بزرگترین دلیلی که چارچوبهای سیاسی و ایدئولوژ یک کشورها از س!!وی ش!!هروندانش

زیر سوال نمی رود و ی!ا م!ورد نقدج!دی و عملگرای!انه قرارنمیگی!!رد.آنچه توس!ط س!اختارهای نه!ادی ج!امعه

مجازش!!مرده م!!ی ش!!ود و چن!!دان ت!!اثیری در کلی!!ت ب!!افت و س!!اختار ج!!امعه نمیده!!د ب!!ه عن!!وان گزین!!ه ه!!ای

 حق!وق ش!هروندی در مش!ارکت در ام!ور ج!امعه و٬شهروندان مطرح و توسط آنها برگزیده می ش!ود و ای!ن 

 نامی!ده م!ی ش!ود. ش!هروندان راض!ی ش!ده ب!ه س!هم خ!ود از ق!درت ب!رای منتخ!ب پی!روز هلهل!ه م!ی٬حکومت 

کشند یا برای او خط و نشان و هم!ه ب!ا خی!ال آس!وده از ادای مس!ئولیت م!دنی ب!ه خ!انه ب!ازمی گردن!دو منتظ!ر

م!!ی مانن!!د ت!!ا انتخ!!ابی دیک!!ر. نخبگ!!ان منتخ!!ب نی!!ز ب!!رای پای!!داری س!!اختارها بارع!!ایت  دس!!ت نخ!!ورده مان!!دن

نهاده!!ای قدرتم!!دار، ب!ه ش!کل مص!لحین اجتم!اعی در به!ترین ش!کل ب!ه آنچ!ه ب!!رای ج!امعه نیک!!و م!ی پندارن!!د

اهتمام می ورزند و در بدترین شکل برای من!افع ف!ردی ی!ا گروه!ی حزب!ی ی!ا جن!احی اق!دام م!ی کنن!د .ارتب!اط

س!طوح ب!الیی ق!درت ب!ا س!اختارهای پ!ایین دس!تی درهم!ه ح!ال ب!ا مح!دودیت روبروس!ت و در به!ترین ش!کل

درصدی از منتخبین برای مردم و برمردم حکم می رانند واین چرخه ی مقدس دموکراسی انتخاب!!اتی اس!!ت.

اما آیا براستی این سازوکار قابل نقد و قابل تغییر نیست؟و آیا راه دیگری جز برگزیدن و رای دادن به آنچ!!ه

برای شهروندان مجازشمرده شده وجود ندارد؟ 

اساسا یک را ه نو در ج!امعه چگ!ونه پدی!د م!ی آی!د؟ چگ!ونه آزم!ون م!ی ش!ود و ک!ارکرد آن چگ!ونه منج!ر ب!ه

ی!ا ب!دون تجرب!ه ی راهه!ای ن!وو عب!ور از خ!ط قرمزه!ای س!اختار آدوام آن یا تغییر راههای قبل!ی م!ی گ!ردد؟

قدرت یا حتا ناهمنوایی با عرف ، سنت و قراردادهای اجتماعی می ت!وان ب!ه راهه!ای ن!و رس!ید و ج!امعه را

از ایستایی به پویایی رساند؟



).یک گروه ک!ه ابت!دایی تری!ن ش!کل ارتب!اطNEED است (٬ نیاز٬نقطه آغاز ارتباط اجتماعی در هرشکلی ،

 )تشکیل می ش!!ود .COLLECTIVE NEEDSاجتماعی است از به هم پیوستن افرادی با نیاز مشترک (

 ) را ش!کلCOLLECTIVE GOALSنیازهای مش!ترک در ی!ک گ!روه اه!داف و آرمانه!ا ی مش!ترک ( 

م!!!ی ده!!!د و جس!!!تجو ب!!!رای ی!!!افتن راهه!!!ای دس!!!ت ی!!!ابی ب!!!ه اه داف منج!!!ر ب!!!ه ایج!!!اد راهه!!!ای مش!!!ترک (

COLLECTIVE MEANSمی شود که براساس کارکردهای آنها در نیل به اهداف و گذر از نیازهای( 

ابتدایی ماندگاری راهها تضمین می شود.

چهار مقوله ی نی!از ،راه ،ه!دف و اش!تراک ب!ه عن!وان کلی!دی تری!ن مفه!وم ش!کل دهن!ده ای!ن س!ه ، بای!د م!ورد

توجه قرارگیرد. حتا در مورد راهها ، هنگامی راهها در قالب کارکردی خود بر ساختارها تاثیر می گذارند

که از سوی جمعیت قابل توجهی از گروه ، درک و به ک!ار گرفت!ه ش!ود . در گروهه!ایی ک!ه جمعی!ت زی!اد و

رفتار عادتی توده ای و تن دادن دائمی به راههای موجود واز همه مهمتر دردگریزی و لذت جویی درق!!الب

ت!!رس از ن!!اهمنوایی و طردش!!دن از ج!!امعه و گروهه!!ای درون!!ی آن ( درد ) و همن!!وایی ب!!ا س!!نتها و ع!!رف

ج!امعه و زن!!دگی درقالبه!!ای نه!!ادی ج!امعه ک!ه حس!!ی از پ!!ذیرش و اح!!ترام درون گ!!روه ایج!!اد میکن!د( ل!ذت )

ط!رح راهه!ای ن!و ،تجرب!ه ی آنه!ا وجایگزین ادراک انسانی و حس نی!از ب!ه آزادی ب!رای تغیی!ر م!ی گ!ردد ، 

رسیدن به اشتراک در راهها بسیار کند و گ!اه ن!اممکن م!ی گ!رد و  ج!امعه از پوی!ایی در مس!یر تک!املی خ!ود

( در انطباق با ذات تکاملی طبیعت ) می افتد. 

تاکید بر اشتراک در نیاز برای نیل به راههای جدید ومتفاوت را باید کلیدی به حساب آورد. هنگ!!امی ک!!ه در

یک جامعه اکثریت قریب به اتفاق جمعیت راضی به راههای موج!ود ،هرچن!د ناکارام!د ام!ا قاب!ل ت!وجیه م!ی

شوند( چه با همان غریزه دردگریزی و لذت طلبی و چه تحت تاثیر روشهای گوناگون تاثیر گذاری قدرت )

هیچ نیاز مشترکی در سطح قابل تاملی از جمعیت احساس نمی شود که در راه رس!یدن ب!ه آرمانه!ا و اه!داف

اجتم!اعی ب!ه راهه!ای جدی!د اندیش!ه ش!ود ، ب!ه ک!ارگرفته ش!ود و براس!اس کارکرده!ای مقایس!ه ای ب!ا راهه!ای

قبلی به راه مشترک جدیدی بیانجامد. هنگامی که دموکراسی انتخاب!!اتی و ح!اکمیت اک!ثریت براقلی!ت و از آن

ف!!اجعه آمیزت!!ر ق!!درت بخش!!یدن ب!!ه منتخ!!بین ت!!ا آنج!!ا ک!!ه فاص!!له ی س!!طح ق!!درت جایگ!!اه آن!!ان ب!!ا اح!!اد م!!ردم

روزبروز بیشتر می گردد و دیگر نظرات همان اکثریت رای دهنده از سوی منتخبین که تصمیمات خ!!ود را

خردمن!!دانه تری!ن و درس!!تترین راه ب!!رای ج!امعه م!!ی دانن!!د ، ب!ه هی!چ ش!مرده م!!ی ش!!ود ، ازس!!وی احادج!!امعه

پ!!ذیرفته و تنه!!ا راه ممک!!ن در نظ!!ر گرفت!!ه م!!ی ش!!ود ، ک!!دام نی!!از مش!!ترک ش!!کل م!!ی گی!!رد ک!!ه براس!!اس آن



راههای جدید طرح گردیده، به اشتراک گذاشته و آزمون شود و کارکردهای آن مقایسه شود. برای دس!!تیابی

به راههای مشترک جدید ، وجود نیازهای مشترک در سطح قابل قبولی از جمعیت ،الزامی است.

ط!!رح راهه!!ای جدی!!د در ی!ک ج!امعه از راه دیگ!!ری نی!!ز ممک!ن اس!!ت . براس!!اس نظری!!ه ی مرت!!ن ، یک!!ی از

انواع ناهمنوایی اجتماعی هنگامی رخ می دهد که فرد ، اهداف جامعه را می پ!ذیرد ام!ا راهه!ای رس!یدن ب!ه

آن ک!!ه از س!!وی ج!!امعه و فرهن!!گ غ!!الب ب!!رآن ط!!رح و مج!!از ش!!مرده م!!ی ش!!ود را نپ!!ذیرفته و ب!!ه س!!اخت و

تجرب!ه راهه!ای ن!و م!ی پ!!ردازد .در دو قط!ب قرین!ه ی ن!!اهمنوایی از ای!ن دس!ت در ی!ک س!و تبهک!اران و در

 که از فرد آغاز م!!یNew meansسوی دیگر مبتکران ایستاده اند . این نوع از شکل گیری راههای جدید 

گ!!ردد ، مس!!تلزم وج!!ود آدمه!!ای متف!!اوت ان!!دیش ، دوام زم!!انی ف!!رد و اندیش!!ه ه!!ایش ، ت!!وجه و درک هرچن!!د

ابتدایی از اندیشه های متفاوت و مهمتر از همه امکان عینیت بخشی به ذهنیتها در جامعه است . 

در جامعه ای که ایدئولوژیک و با تفهم ثانویه ( در برابر تفهم اولیه که مفاهیم اولیه را برنمی تاب!!د و نخس!!ت

آنها را زیرسوال می برد تفهم ثانویه با قب!ول مف!اهیم اولی!ه و پیش!ینی براس!اس آنه!ا ، ب!ه جه!ان و واقعیته!ایش

می نگرد )می اندیشد ، اعم ازجوامع با تفکرات  نئولیبرالی مارکسیس!تی وی!ا دین!ی ، ک!ثرت جمعی!ت و اف!راد

عرف!!ی ان!!دیش و مهم!!تر از آن نهاده!!ای کریس!!تالی و منجم!!د ک!!ه س!!بب از پوی!!ایی افت!!ادن ج!!امعه م!!ی گردن!!د ،

هرگونه متفاوت اندیشی از ابتدا از سوی نهادهای اجتم!اعی و س!ازمان ه!ای آش!کار و پنه!ان درون نه!ادی و

اف!راد ش!دیدا نف!ی و س!رکوب م!ی گ!ردد. متف!اوت ان!دیش در جوام!ع نه!ادی ان!دیش ، اساس!ا ن!وعی گناهک!ار و

غیرطبیعی یا آنرمال فرض گرفته می شود که بیش از هرچیز نیازمند درمان است ( درصورت عدم درمان

ح!!ذف او ازج!!امعه ب!!ه مص!!لحت ج!!امعه اس!!ت ) در ای!!ن جوام!!ع ن!!اهمنوایی ه!!دف پ!!ذیرانی ک!!ه ع!!دم پ!!ذیرش

راهه!ای عرف!ی و موج!ود دارن!د ، ب!ه تم!امی تبهکاریابیمارض!!داجتماعی محس!وب م!ی ش!وند و کم!تر شانس!ی

برای عرضه راههای نو در سطحی ک!ه از س!وی همگ!ان پ!ذیرفته و در س!طح ج!امعه آزم!ون ش!ود ، دارن!د .

هرچه جمعیت جامعه بیشتر، حاکمیت عرف و اندیش!ه ه!ای ع!ادتی غ!البتر و ق!درت س!اختاری نهاده!ا بیش!تر

باشد  ،سرکوب آدمهای متفاوت و حذف آنان بیشتر می گردد و اساسا پدید آمدن چنی!ن اف!رادی کم!تر و کم!تر

می شود.( ای!ن البت!ه متف!اوت از ایج!اد ابتک!ار زی!ر چارچوبه!ای نه!ادی مانن!د ابتک!ارات تکنیک!ال و ف!ن آوری

است و منظور ابتکارو نوآوری در راههای کلن جامعه در نیل به اهداف کارکردی است . هرگ!!ونه ابتک!!ار

ذیل ساختارهای نهادی و با پذیرش قدرت نهادی ، قابل احترام به شمار می آید .)

آنچ!!ه دس!!تیابی ب!!ه راهه!!ای جدی!!د همچ!!ون ی!!افتن ب!!دیلی ب!!رای دموکراس!!ی نماین!!دگی را س!!د م!!ی کن!!د ، عرف!!ی

اندیشی و تن دادن به راههای مجاز موجود است . 



دریک نگاه کلی می توان گفت جوامع انسانی نیازمند تعادل در قدرتند و تا زمانی که این تعادل انجام نپذیرد

نمی توان به دموکراسی ، آزادی و برابری انسانها دست یافت . تغییر در نگاه به ق!درت و تقس!یم ع!ادلنه آن

میان تمامی افراد جامعه و کاستن از قط!بی ب!ودن ق!درت درج!امعه ب!ه ج!ای ایج!اد تمرک!ز ق!درت ب!ه ص!ورت

روزافزون در جایگاههای نهادی و نهادهای اجتماعی و عبور از ترسهای انسانی در ناهمنوایی مبتکرانه ب!ا

گروهه!!!ای اجتم!!!اعی ، م!!!ی توان!!!د ب!!!ه ج!!!ای ت!!!ن دادن ب!!!ه حق!!!وق ک!!!وچکی همچ!!!ون رای دادن در ح!!!دود

مجازبرگزی!!!دن  اف!!!رادی ک!!!ه تف!!!اوت م!!!اهوی ب!!!اهم ندارن!!!د و بزرگ!!!ترین خص!!!لت مشترکش!!!ان قب!!!ول کام!!!ل

ساختارهای نهادی قدرت است ، و از همه مهمتر تفک!ر درادراک!ات اولی!ه و زیرس!وال ب!ردن مف!اهیم اولی!ه و

پیشینی به جای قبول بی چون و چرای آنها می تواند راهگشا در رسیدن به جهانی با آسمانی آزادتر باشد.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

-اس!!میت ژوئ!!ل .فرهن!!گ اس!!اطیر یون!!ان و رم .ترجم!!ه ش!!هل ب!!رادران خسروش!!اهی انتش!!ارات فرهن!!گ۱
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