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به بعـد انعكـاس وسـيعي     1960ي  اي او از دههنِ سياسي و فلسفي معاصر است كه آريكي از متفكرا بار باليين  اتي

مـا مـردم   وي در كتـابِ  . هاي علوم اجتماعي و انساني درخور تامل و مشهود اسـت  داشته و تاثير آثار وي در رشته
  ي هـاي پيشـين خـود دربـاره     پردازد كه در كتاب به بسط مضاميني مي تامالتي در باب شهروندي چند مليتي؟ اروپا
ـ صاشهروندي چند مليتي در اروپاي مع ي ـ خاصه مساله  ها آن ي  او در اين كتاب دربـاره . پردازي كرده است نظريه ر 

هاي چندفرهنگي و نژادپرستي اروپايي و دمكراسي و از بين بردن ميـانجي يـا    و بحث ي دولت خودمختار ملي نظريه
  .كند بحث مي  واسطه

در حـالي  . شد رو اين فرايند با موانعي سهمناك روبه وم شهروندي و همسايگي را كنار زد،اگرچه اتحاد اروپا مفه
هاي صـوري   هاي فرانظري، جنبه وجوي فهمي ژرف از اين ابطال انتقادي است، يا طرح موضوع به جست بار باليكه 

شهروندي و تبعيض نژادي اروپايي يا همتاسازي مرزهاي خـارجي در شـكل مرزهـاي داخلـي را تجزيـه و تحليـل       
  .كند مي

طور كلـي از طريـق    ها به مهاجران و اقليت گونه چه (democratization)ساالري  كند كه در مردم او استدالل مي
  .شوند قايل مي ها آنحق و حقوقي براي  گونه چهدولت دمكراتيك مدرن مطرح و 

يـا   شـهروندي دمكراتيـك  «است و فصل دهـم  » مرزهاي اروپا«م كده فصل عنوان فصل ي كتاب مشتمل است بر
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  .نام دارد »طلبانه در اروپا مشروطه ي مناقشه هاي حاكميت مردمي؟ تامالتي درباره
ي شهروندي چنـدمليتي و   كند اين است كه مساله نظر خواننده را جلب مي چه آندر نگاهي اجمالي به اين كتاب 

ي شـهروندي فراملـي و    كوشد ايده و در واقع در اين كتاب مولف مي. از بين بردن ميانجي محور اساسي كتاب است
كند كه اين ايده پس از اتحاد كشـورهاي اروپـايي مطـرح شـد و      انكار نمي بار باليالبته . پساملي را، دقيق، شرح دهد

بـه نظـر   . هاي كالسيك عمال مطرح بود، از هم تفكيك كرد هاي دولت مفاهيم شهروندي و همسايگي را كه در آموزه
پساملي را در ساختار اروپايي هاي جهان وطني  بيني وي در حقيقت ساختارهاي فرامليتي وجود دارند، و در واقع پيش

  .توان سراغ گرفت مي
ت بـا بسـياري از   كند كه اين فرآيند، اگرچه ضـروري اسـ   هاي ديگركتاب، نويسنده بر اين ايده تاكيد مي در بحث
تـه  شايد اين مساله براي خواننده اين نك. نامد ي انتقادي مي وي اين موانع را بحران و نقطه. شود مواجه مي موانع مهم

ـ   . نگرد رديد به اين فرآيندها ميكند كه نويسنده با عينك بدبيني و شك و تتداعي  را ه خوشـبين  در واقـع نويسـنده ن
بـا ايـن   . كوشد بفهمد كه چه عناصر ديالكتيكي تاريخي در اين ابطال تاريخي مطرح بوده است اما مي. است نه بدبين

، )فروپاشي اتحاد جماهير شـوروي (اسي پس از كمونيسم دارد، حتا دمكر دريداو  دلوزحال، نگاهي كه وي به آراي 
آپارتايد، بورژوازي، شهروندي، دمكراسي در اروپاي شرقي همه حـاكي از ايـن اسـت كـه وي      ،دمكراسي در آمريكا

  .خواهد نوعي قرائت جديد از نظريات ماركس ارايه دهد مي
پردازد كه متاسفانه اين نگرش چندان  اسالم مي بار به بررسي دمكراسي از ديدگاه از سوي ديگر در اين كتاب بالي

را مـدنظر دارد كـه قرائـت    ... هـايي چـون القاعـده و طالبـان و     عميق نيست، چرا كـه وي در نظريـات خـود گـروه    
مي ناظر بـر نظريـات بنيادگرايـان اسـال     تر بيشبار در اين باب  به عبارتي نظريات بالي. آميزي از اسالم دارند خشونت

ي دمكراسي در اسالم، آكادميك نيست، و بهتر بود وي در اين كتاب يا اصال به اين  رو تحليل وي از ايده از اين. است
كتاب اين  در مورد موضوع ديگر .داد كم يك فصل كتاب را به اين مساله اختصاص مي پرداخت، يا دست موضوع نمي

كوشد آراي وي را با توسل به نظريـات فيلسـوفان    مي تر بيشو  است كه نويسنده ديد انتقادي به آراي ماركس ندارد،
  .به حساب آوردماركس و ناقد استالينيسم ي  توان وي را شارح فلسفه پسامدرن توضيح دهد، در واقع مي

هاي اجتماعي، چه مسايلي را در  مختلف در نهادها و بنيان هاي ي روش رسيم به اين امر كه بحث درباره و اما مي
يـي بـه    طور ريشه ي مفهوم حاكميت هم به جاست كه بحث درباره ي مهم اين نكته. شود دمكراتيك سبب ميحكومت 
هاي ملي را روشن  دمكراتيك بودنِ نهادهاي سنتي و دولت تر بيشتواند وضعيت  افتد و اين مساله صرفا مي جريان مي

ست، و بـا  فريبنده به فراسوي مفهوم حاكميت ا گامي ندي اروپايي اين مهمي شهرو نامه از اين لحاظ در اساس. سازد
به عبارتي، . جا به انواع مختلفي بسط يافته است ي حاكميت در همه بينيم كه مساله مي ها نگاهي به تاريخ دولت ـ ملت

هـاي   توان يافت كه در آن پيمان هاي پنهاني مي در مفهوم حاكميت مردمي و مفهوم مسووليت موثر رهبري سياسي نخ
تاثير بسياري در مفهوم سياسي دارد كه نه  دووجهي بار اين برهان به نظر بالي. شود مداران ديده مي ميان سياست پنهان

چنـين بـه تغييـر مفـاهيم بسـياري در       كشد، بلكه حتا به اصول اساسي، هـم  ي مقاالت خاص نمي تنها به بحث درباره
  .انجامد ي علوم قضايي ـ سياسي مي حوزه
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ه نوعي رهيافت است به ديالكتيك ساختاري اروپا كه در آن نوعِ جديـد هويـت سياسـي بـه     مسايل نظري هموار
ي  هـاي عينـي كـه تـاثير مسـتقيمي در آينـده       ي موضوع نمايد كه درباره در اين معنا، بسيار ضروري مي. آيد چشم مي

ن نظـر هـيچ امتيـازي    در اروپا از اي. هاي اساسيِ جدي صورت گيرد دارد، بحثدمكراسي در كشورهاي جهان سوم 
رو، تـرجيح   يابـد و از ايـن   ي سياست اجتماعي در مي ريگ دمكراسي را در زمينه ترديد مولف مرده بي. شود ديده نمي

اين امر بـه  . ستيزانه صحبت كند ها از الگوي اجتماعي ـ دمكراتيك، از دمكراسي هم  دهد كه به جاي ابداع اروپايي مي
  .كند ي سياست ديني كمك مي در زمينه ق جمعيي حامل حقو به منزله شناخت فرد

كوشـد اروپـا را آزمايشـگاه دمكراتيـك،      اش مـي  هاي پيشين بار در اين كتاب به خالف كتاب گفتني است كه بالي
هاي مختلف دمكراسي در آن مـورد   و منظور او از اين اصطالح اين است كه اروپا جايي است كه جنبه. توصيف كند

تواند پرمفهوم باشد، البته نه از نظرگـاه محلـي و بـومي، بلكـه از ديـدگاه       ي دمكراسي مي توسعهترديد  بي. نياز است
  .همگاني و جهاني

ي  دربـاره  زنـد و حدسـياتي   گـويي مـي   دست به پيش م كه نويسنده در موارد بسياريدانم بگوي در پايان، الزم مي
ي كتـاب وارد   نيز ايرادي هم بر نمايـه يشه درست نيست، گويي در عالم اند اين نوع پيش. كند  ي اروپا مطرح مي آينده

  .ي صفحات دقيق نيست موضوعي تهيه شده است اما شماره است، اگرچه اين نمايه
  
  نوشت پي

  
  .است چاپ شده 86و فروردين  85، اسفند 17ي  ، سال سوم، شمارهنقدنوي  نامه ر ماهتر د اين مقاله پيش


