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 )٢( یمدن یچپ و جامعھ
 

 یك كلمھ یتاریخچھ
 

 : نو، نوشتیم كھ يھفتم طرح  و بیست يهاول این گفتار، در شمار  در بخش
 يدوم قرن بیستم، بھ یك يدر غرب، از نیمھ Societe civile یا يمدن يجامعھ -١

. ل شده استما تبدی يزمانھ يو اقتصاد ي، اجتماعيسیاس ممھ يھا از پدیده
صورت  ياز یك قرن سكوت و غیبت، ھنگام  ، پسيمدن يجامعھبرآمدن مجدد 

توتالیتر در شرق و بحران  يسوسیالیست يھا نظام يگیرد كھ فروپاش يم
پایان عصر  يعظیم و اصل يو لیبرالیسم در غرب دو واقعھ يسسوسیال دمکرا

از  يال، بھ یك، در عین حيمدن يجامعھ ثبح. دھند يرا تشكیل م يكنون
از اندیشمندان،  يبسیار لتبدیل شده و تأم يامروز يو فلسف ينظر يھا چالش

. را بھ خود جلب كرده است يو انجمن ياجتماع يھا جنبش نروشنفكران و فعاال
 ي، كشورھايمدن يجامعھكرد ایده و عمل يجھان يكھ با توسعھ يبھ طور

ایران  يو دمكراس ينھ آزادتش يجامعھو از جملھ " جھان سوم"موسوم بھ 
 .اند نمانده ينیز خارج از امواج خروشان آن باق

 ياز سو بھ ویژهكھ امروزه در ایران،  يگون تعابیر و تفاسیر گونھ -٢
، در مناسبت با يو چھ مذھب الییکنظران داخل كشور، چھ  روشنفكران و صاحب

 يجامعھخصات یك شوند، در مجموع، بیان مش يم ارایھ يمدن يجامعھ يمقولھ
كننده  بنیادین، تعریف يھا انگیز مند و دمكراتیك است تا تبیین پرسش قانون

 .آن زسا و مفھوم
و   خاص ي، یك مسئلھيمدن يجامعھ يدر طول تاریخ حیات و تكوین مقولھ -٣

 يباشد كھ ما آن را مناسبات تعارض يو ماست گوھرین ھمواره مطرح بوده 
از   ایم و اكنون، در این بخش دولت نامیده - يمدن يجامعھمیان زوجین 

 .دھیم يمورد توجھ قرار م يآن را از لحاظ تاریخ يگفتارمان، بررس
 يشفاف، خال يگاه یك معنا ایم، ھیچ ، ھمچنان كھ اشاره كردهيمدن يجامعھ

ممتد،  يتعریف آن ھرگز سیر تحول دراینف. از ابھام و یگانھ نداشتھ است
با این ھمھ، . نكرده است يست را طگستعاریف پیشین و بدون بازگشت بھ  يب

توان در سھ دوران متمایز از ھم،  يرا م يمدن يجامعھتعریف  ينگار تاریخ
 .انجام داد

 
  مفاھیم تا اختراع مفھوم در قرن ھفده  از پیش:  يدوران یگانگ -١
 
 "يحق طبیع "در برابر" يحق مدن " -
 

 دولت يسیاس يھم معنا. دوگانھ و مبھم است يمدن يجامعھدر ابتدا، اصطالح 
(Etat) ھا،  ينزد روم. افراد را يخصوص يھا را در بردارد و ھم زمینھ فعالیت

 ي از افراد ساكن شھر و ھم جامعھ يھم اجتماع خاص Societas civilis سیسرون،
 يبھ عبارت دیگر، ھم شامل امر خصوص. دھد يرا معنا م يسازمان یافتھ شھر

ق ، حcivilis Jus. >گیرد يقرار م naturalis ر برابرد. civilis يشود و ھم امر عموم يم
 يمدن يجامعھدر آن زمان، . شود يمتمایز م Jus naturalis یا ي، از حق طبیعيمدن

تنھا وجھ تمایز، . مترادف است يسیاس يجامعھدولت را در خود دارد و با 
و  (Etat de nature)" يوضع طبیع حالت یا"از یكسو و  يمدن يجامعھمیان 

و  ي، قوميفرد يھا يدر كنار وابستگ. دیگر است ياز سو" خانواده"
 .آید يبھ شھر نیز بھ وجود م ي، وابستگيخانوادگ

 
 )آگوستن  قدیس(" يزمین يمدینھ "در برابر" يیمدینھ خدا " -

" ایيخد يمدینھ"و " يزمین يمدینھ"میان  ي، تقابل اصلينزد متفكران عیسو
خود را بر تمایز میان  يبحث سیاس س، اسا) ٤٣٠ - ٣٥٤(آگوستن   قدیس. است



است كھ، تحت ھدایت  ایيخد ي، مدینھيیك. دھد ياین دو نوع مدینھ قرار م
با ھدف و  يناممكن در این زمین خاك يبھروز يجووكلیسا و مسیح، در جست

، ياست و دیگر يمانآس يجامعھو ممكن در  يبھ خاطر نیل بھ سعادت حقیق
 يدر این دنیا يرستگار يجووخود را در جست  است كھ اصل و اساس يا مدینھ
. و انحطاط قرار دارد ينابود  گذارد و بنابراین ھمواره در معرض يم يفان

 يدر جھت آشت ينوین  ي، كوشش)١٢٧٤ - ١٢٢٤(آكوئین   توماس  اما نزد قدیس
 يسیدن بھ یك نوع فضیلت شھروندبا اصول مسیحیت و ر يدادن دولت زمین

(politics virtutibus) يسیاس يعال يجامعھپذیرد كھ غایت آن  يصورت م (civitas) است. 
 ي، این استنباط دوگانھ از یك واژه، یعني، در قرون وسطيكل بھ طور
از افراد  يشھروندان و ھم تجمع ياجتماع سیاس يھم بھ معنا يمدن يجامعھ

- پیشتا قرن ھفدھم، . شود يان، تجار و اصناف، حفظ مجامعھ چون بازرگان
 .گیرد يم را در بر يو ھم حق عموم يھم حق خصوص يمدن يجامعھ مفھوم 

اولین بار در سال  يبرا (societe civile) يمدن يجامعھ يدر زبان فرانسھ، واژه
:  كند يرا چنین توصیف م يمدن يجامعھاو . شود يبیان م Bossuet توسط ١٦٧٧

 يھا كھ تحت حاكمیت یك حكومت و یك رشتھ از قوانین زندگ از انسان يجمع"
 ".كنند يم
 
 .يمدن يجامعھنخستین مخترع  Hobbes ھابز -
 

 ينخستین بار واژه ي، براHobbes ، ھابز١٦٤٩، در سال  Bossuetاز  اما پیش
د كھ نویس يم )شھروند( De civeب او در كتا. كند يرا مطرح م يمدن يجامعھ
آمیز در برابر  پایدار و صلح يبھ خاطر ایجاد یك نظم سیاس يمدن يجامعھ

ست، بھ ابتكار ا فرما حكم" جنگ ھمھ بر علیھ ھمھ"كھ در آن  يحالت طبیع
از دولت و حاكمیت  يمدن يجامعھنزد او، . آید يم بھ وجودشھروندان  دخو

و  يفظ امنیت فردح(آن  ي، خصلت حقوق از پیش  جدا نیست، اما، بیش يسیاس
 .شود يبرجستھ م )صلح

كھ  در حالي. شود يتفكیك م يمذھب يجامعھاز  يمدن يجامعھدر قرن ھفده، 
تحت فرمان و  يشود، دوميم يشھروندان ناش  از عمل و ابتكار مشخص ياول
  .كلیسا و آسمان قرار دارد يهاراد

 
 و انفصال ایيیا آغاز دوران جد Locke الك -
 

بھ  civil government تحت عنوان يھابز، كتاب يدر راستا يالك انگلیس، ١٦٩٠در 
 يجامعھ «و  »يمدن يجامعھ«او، دو اصطالح   پیش. آورد يرشتھ تحریر درم

اما الك در یك جا از ھابز . روند يكار م ھم بھ يبھ تناوب و بھ جا »يسیاس
 يجامعھ يروزشود و از این طریق، مقدمات طرح یك تعریف جدید و ام يجدا م

صرفا  ي، دركيمدن يجامعھكھ ھابز از  در حالي. كند يم يریز يرا پ يمدن
دھد،  يامنیت را در مركز آن قرار م يدھد و مسئلھ يم ارایھ يحقوق - يسیاس

. دھد يم يمدن يجامعھبھ  ياولین بار، یك معنا و مضمون اقتصاد يالك برا
و از خانواده متمایز  يبیعط يجامعھتنھا خود را از  يمدن يجامعھ

نیست، بلكھ عالوه بر  يتأمین امنیت و صلح اجتماع  اش سازد، تنھا وظیفھ ينم
و قوانین ناظر بر آن و  ياست كھ ھم مالكیت خصوص يھا، یك نظم اقتصاد این

- با الك، در حقیقت، ما وارد مرحلھ. كند يھم حقوق افراد جامعھ را تضمین م
تر از این  عمیق ياختراع مفھوم ياز دولت یعن يمدن يجامعھجدا شدن  ي

است كھ پدیدار  يجدید ياز شرایط اجتماع يو این خود ناش. شویم يمقولھ م
كھ ھم  يدوران يیعن. يبورژواز  و پیدایش يدار آغاز سرمایھ:  اند شده

رشد   از پیش  بیش ينشین و ھم مدنیت بھ مفھوم شھر يو مالكیت خصوص اقتصاد
مافوق  يقدرت يبھ مثابھآن  يدولت و سلطھ  بند و ھم نقشیا يو توسعھ م

 .شود يجامعھ نھادینھ و مستحكم م
 



 ١٩و  ١٨قرن :  و استقالل ایيدوران جد -٢
 يسیاس تاز قیمومیت دولت و حاكمی يمدن يجامعھ يدر این دوره، مقولھ

د و در واقع، تعریف و تفھیم آن از زیر نفوذ دولت آزا يیعن. شود يخارج م
 يمدن ي، جامعھيقدرت سیاس يهدر برگیرند يمدن يجامعھ يبھ جا. شود يرھا م

. ستا خود را دارا يھا ينشیند كھ قوانین و ویژگ يمتمایز و منفك از آن م
 ي، سھ جریان فكريمدن يجامعھاز  يو ارزش ينگرش ل، در این تحوولیکن

، ياسكاتلند -يانگلیسلیبرالیسم :  داد  توان تشخیص يمتفاوت و متضاد را م
 يھا از قرائت يیك ، در ماركس ایيگر و سوسیالیسم یا جامعھ يھگل ایيگر دولت

 .ستا او كھ مورد تأمل ما
 
 
 )روسو(..." دور زمین كشید ينخستین بار حصار يكھ برا  آن كس  " -
 
 يرو يھا بھ فراگرفتن زبان انگلیس يگویند كھ در آن زمان فرانسو يم
اما . آثار الك يمطالعھ يخواندن شكسپیر بلكھ برا يبرا آوردند، نھ يم

فرانسھ، چون ولتر، تحت  ایيروسو، كھ مانند سایر متفكران عصر روشن
خود،  يمدن يجامعھ ثالك قرار داشت، با این ھمھ، در بح يھا تأثیر ایده

او بر . دارد يمدن يجامعھدوگانھ با  ياو برخورد. آورد يم بھ وجود يستگس
و عمل  يباز يهاز دولت، حوز ایي، در جديمدن يجامعھاور است كھ این ب

دور زمین كشید و بانگ  ينخستین بار حصار يكھ برا  آن كس . "مالكیت است
." است يمدن يجامعھ يحقیق  من است، او مؤسس لبرآورد كھ این زمین ما

نزد  و رقابت میان افراد است، يكھ محل تملك خصوص يمدن يجامعھاما، این 
 ياجتماع ياست كھ در آن نابرابر يبربریت تبازگش يمنزلھ روسو، بھ

اصول قرارداد ر ب است كھ  يمدن يجامعھروسو طرفدار آن . ستا فرما حكم
كھ در آن  يبر اراده و منافع عموم يمبتن يا جامعھ. استوار باشد ياجتماع

 يهبا مشاھدروسو . حاكم نباشند ياجتماع ي، مالكیت و نابرابرينفع خصوص
دار  ھا، طالیھو در مخالفت با آن يمدن يجامعھدرون  يتناقضات اجتماع

انكشاف   شود كھ یك قرن بعد، توسط ماركس يم "يسوسیالیست" ھايھنظری
 .یابد يم

را از دولت و قدرت  يمدن يجامعھ يكھ مشخصا مقولھ ياما مھمترین مكتب
كھ  يبھ طوردھد،  يبھ دست م از آن يسازد و دریافت مدرن يجدا م يسیاس
تأمل و  يست، مبادا آن، كھ ھمواره تا بھ امروز پابرجا نگوھری يهعصار
. است ياسكانلند -يگیرد، مكتب انگلیس يقرار م يمتفكران و فالسفھ بعد دنق

چون برنارد ماندویل، آدام فرگوسون و  يدانان و اقتصاد يمتفكران اجتماع
 .باشند ياین مكتب م برجستھ يھا آدام اسمیت، چھره

 
 )ماندویل(" خواھند شد ينفع عموم ايمنش يفرد يھا يبدطینت" -
 

بھ  ي، برنارد ماندویل، در اثر١٧١٤جنجال برانگیز را در سال  ياین ادعا
نھ تنھا  يو فرد يدفاع از منافع خصوص. كند ينام حكایت زنبوران مطرح م

را  يعموم يبخت بات نیكموج  رساند بلكھ بر عكس يجامعھ را بھ ھالكت نم
 يجامعھ. است يخصوص ي، میدان منافع و نیازھايمدن يجامعھ  .سازد يفراھم م

مبادلھ، مصرف و تعاون میان شھروندان  تمناسبا يمجموعھ يه، حوزيمدن
 يطلب نفع. شوديو دخالت دولت رھا م يانداز از چنگ يمدن يجامعھ. است
 يجامعھرا در  محركھ و سازنده  قشو مبادلھ ن ي، رقابت، بازرگانيفرد
-يم يرا بھ تباھ يمدن يجامعھآن چھ كھ نزد روسو، . كنند يایفا م يمدن

تولید "، "مصرف كردن"، "يروح كارپرداز"كشاند، در این جا، بھ نام 
و  يضرور يمدن يجامعھ" آزاد ستنف"و " يسالمت" يبرا" خرج كردن"و " كردن
منافع  يارت و صنعت با این كھ بھ خاطر ارضاتج يرشد و ترق. شود يم يحیات
پذیرد، اما در نھایت منافع اكثریت را نیز تأمین  يقلیل انجام م ايهعد

،  توانند، بر عكس يفضیلت و اخالق م ایيكھ فرمانرو يخواھد كرد، در حال
 .و فالكت سوق دھند يورشكستگ يجامعھ را بھ سو



 
 )رگوسونف(... ، محصول شور و شوقيمدن يجامعھ -
 

را نھ یك امر  يمدن يجامعھ، ينیم قرن بعد، آدام فرگوسون اسكاتلند
پنداشتند، يكھ ھابز و روسو م ھمان طورشده،  يگرایانھ و سازماندھ اراده

 يھا معرف ، نیازھا و شور و شوق انسانيآزاد منافع خصوص يبلكھ محصول باز
و   آن دست بھ پژوھش و تاریخ يمدن يجامعھ يهاو مشخصا در بار. كند يم

-يتجار يمدن يجامعھگرا،  دولت يمدن يجامعھ ياو بھ جا. زند يمطالعھ م
در  يبر مبادلھ و نفع خصوص ينشاندكھ در آن مناسبات مبتن يرا م یيكاال

ھور ظ يرگوسون، راه برافبا . گیرد يمصرف قرار م -تولید يهبستر دایر
جدا از دولت را تا  يمدن يمعھجاكھ تحلیل از  يرادیكال  -جریان لیبرال

تام و تمام نھاد دولت، ھموار  يتا نف يراند، یعن آن پیش يمنطق تنھای
 .شود يم
 
 )اسمیت(...  انتظام بخش" يدست نامرع" -
 

در این دوره، آدام   از ھر كس  را، بیش يمدن يجامعھاز  يلیبرال  اما نگرش
 يهھا در بار پژوھش " ، در اثر معروف خود بھ نام١٧٧٦اسمیت، در سال 
در آن زمان تفكر غالب در نزد . كند يم ي، نمایندگ"ھا ماھیت ثروت ملت

و  يمدن يجامعھدر فرانسھ این بود كھ  Diderot و D`alembert چون يمندان اندیش
كند  يدر مقابل، آدام اسمیت طرح م. دھند يدولت خود را بھ یكدیگر ارجاع م

بخشند و  يخود را دارد كھ بھ جامعھ نظم م  قوانین خاص يمدن يجامعھكھ 
رایند فدر  يخصوص يرنفع ب. این جامعھ دخالت كند ددولت نباید در كاركر
عامالن آن بھ غایت  دخو آن کھبدون  حتاانجامد،  يم يمبادلھ، بھ نفع عموم

 مثال نمونھ را بھ عنوان ایينانو اسمیت. مثبت اعمالشان واقف باشند
و تنھا با این   و كسب سود ھر چھ بیشتر ير منافع خصوصزند كھ بھ خاط يم

دیگر، موجبات رضایت خریدار را از طریق باال بردن  يانگیزه و نھ چیز
كند  ياقتصاد آزاد عمل م در" يدست نامرع"یك . آورد يكیفیت نان فراھم م

كھ از  يا جامعھ. است يصالح عموم يجامعھ و تأمین كننده  بخش كھ انتظام
" نظم "شدن و یا بھ " يمدن"بھ  يكند نیاز يخود حركت م يدرون يھا الزام

كھ باید ایفا  يلذا دولت، تنھا نقش. درآمدن توسط قوانین دولت ندارد
 يانجام برخ "و  يكند عبارت است از تضمین امنیت مرزھا، و امنیت داخل

از  باید سایر امور. آید يبرنم يخصوص  بخش يهكھ از عھد" يامور عمران
. سپرده شود يمدن يجامعھ يخارج شود و بھ دست خودكفا دخالت دولت يحیطھ

و بیشتر و عمدتا اصطالح ملت را  يمدن يجامعھ يهكمتر واژ حتاآدام اسمیت 
-مدنیت يھا ، رگھيمدن يجامعھكھ در ذھن او، در مفھوم  برد، چون يبھ كار م

 .باشد يمتوسط نھاد دولت كھ مورد انكار اوست، مستتر  يپذیر
 

  در انقالب كبیر فرانسھ »يمدن يجامعھ« يـ غیبت صغرا
 

این  يو انقالب ياز ادبیات سیاس يمدن يجامعھدر انقالب فرانسھ، اصطالح 
پرداز این انقالب،  نظریھ. نشیند يم »ملت «آن  يشود و بھ جا يكشور حذف م

Seyesقالب فرانسھ از رھبران ان. كند ينم يمدن يجامعھبھ  يا ، ھیچ جا اشاره
انقالب، جامعھ و حكومت جدید . گویند يكھ ھمھ چیز است، سخن م يملت واحد

دلیل نیست كھ در  يب. آمیزد ي، در ھم م"ينجات مل" يرا، تحت ایدئولوژ
وضع  Le chapelier ، قانون١٧٩١در اوج انقالب فرانسھ در سال  يھمان دوره، یعن

- چھ وجود آن. شوند يممنوع اعالم م يفصن يھا آن، اتحادیھ  شود و بر اساس يم
شد كھ با  يم يتلق يو گوناگون يمنافع خصوص  پذیرش يھا، بھ معنا

 .حاكم بر انقالب، منافات داشت" ياتحاد مل" يایدئولوژ
 



 توسط كانت يمدن يجامعھ ايـ احی
كند  يصحبت م يمدن يجامعھاما در ھمان دوره در آلمان، كانت از دینامیسم 

توسط  ياسكاتلند-ياز آن را كھ در مكتب انگلیس يحقوق و برداشت
 يجامعھنزد كانت، . كند يم اباره احی گرایان مكتوم مانده بود، دو اقتصاد

در سال  يدر این دوره، یعن. ياست و ھم خصوص ياجتماع حقوق يھم فضا يمدن
 »مشاركت» طبق آن، . شود ي، تنظیم مcode civil، ياست كھ قانون مدن ١٨٥٤
را میان خود در  ياست میان دو یا چند نفر كھ بر حسب آن چیز يدادقرار

 ھا در مقابل دولت، جامعھ محصول اراده و خرد انسان. گذارند ياشتراك م
است كھ قبل از ھر چیز خود را بھ  يا بیان جامعھ « يقانون مدن «. ستا

خود، از   صكھ از حقوق خا يا جامعھ يشمارد، یعن يم يمدن يجامعھعنوان یك 
، يبھ حق خصوص يدر این مقطع است كھ حق مدن. ، برخوردار استيحق مدن

 يمقولھ تسگسو این بھ مفھوم . شود يبدل م يبھ حقوق روابط اجتماع يیعن
 .است politique از civil ایي، جديسیاس يجامعھاز دولت و  يمدن يجامعھ

 
  اكثریت يم رأبھ حك حتا... يحقوق فرد يناپذیرانستانت و الغـ ك
 

 يھا از شاخص ياز دولت بھ یك يمدن يجامعھ ایيبا بنژامن كنستانت، جد
است كھ بھ خود  يا ، جامعھيمدن يجامعھ. شود يلیبرالیسم تبدیل م ياصل

 يمدن يھا يكنستانت بھ دفاع از حقوق و آزاد. ستا كفا اعتماد دارد و خود
از  يمند بھره "او  يبرا يدنم يآزاد. پردازد يم يسیاس يھا يدر كنار آزاد
 يجامعھخود یك   در گوھر و اساس يمدن يجامعھ. است" ياستقالل فرد

را در  يمدن ياو آزاد. از روابط میان افراد يا شبكھ. است يمراودات
با دو  يمدن يجامعھاما معتقد است كھ . دھد يقرار نم يسیاس يمقابل آزاد

خود  يھا در منافع خصوص ق شدن انساناز یك سو با خطر غر. ستا روھخطر روب
، از نظر يمدن يجامعھ. در دولت يمدن يجامعھ ندیگر در جذب شد يو از سو

از آن  يو ناش يمدن يجامعھدولت محصول . او، قبل از دولت شكل گرفتھ است
 يبخش. خود را دارند  ھر كدام از این طرفین، اصول خاص.  است و نھ بر عكس

بماند و  يضرورتا باید در انحصار خود او و مستقل باقاز موجودیت انسان 
انسان است و  ي، حقوق طبیعيو مدن يحقوق فرد. در منافع جمع مستحیل نشود

اكثریت جامعھ بھ  ايو كسب آر يبا رجوع بھ دمكراس حتاتواند  يجامعھ نم
حقوق بشر جھانشمول و  يھا ترتیب، پایھ بھ این. ھا بپردازدلغو آن

اكثریت قرار  يتوانند تابع رأ يكھ بھ ھیچ رو نباید و نم ناپذیراالغ
 .شوند يم يریز ي، توسط بنژامن كنستانت پ١٩گیرند، در اوایل قرن 

 
 )يھگل(مطلق دولت  يهاید يپذیر رایند تحققف يبھ مثابھ يمدن يجامعھـ 
 

  در مناسباتش ياز جامھ مدن يدر ھمین دوره است كھ تعریف و تفسیر دیگر
، فردریك ھگل، بھ دست داده يفیلسوف نامدار آلمان يلت از سوبا دو

- جامعھباشد كھ مقولھ  ياز كانت، شاید نخستین و آخرین كس  ، پسيو. شود يم
 .دھد يقرار م يمورد نأمل و بررس ياز دیگاه فلسف  مشخص بھ طوررا  يمدن ي

، "زھانظام نیا "را  يمدن يجامعھھگل، متأثر از آدام اسمیت و استوارت، 
او بھ خاطر تأكید بر بعد . كند يم يمدار تولید و تقسیم كار معرف يیعن

 Bürgerliche Gesellschaft یا" يبورژواز يجامعھ  "است كھ آنرا  يمدن يجامعھ ياقتصاد
 بژها(در حق، موضوع : " كند يصورت طرح م بھ ایناو مسئلھ را . نامد يم

object(يجامعھدر . موضوع، عضو خانواده است در خانواده،... ، خود فرد است 
اما نزد ھگل، ." باشد ياست كھ موضوع آن م Bürger این بورژوا یا يمدن

بھ وجود آمده  يمعین ينیست كھ در مرحلھ تاریخ يا ، جامعھيمدن يجامعھ
  ھمانطور كھ پس  -بھ طبقھ مسلط درآمده است  يكھ بورژواز يباشد، در شرایط

و « خانواده»است میان  يتمایز ي ـ بلكھ لحظھ-  گفتخواھد   از او ماركس
شود  يتبدیل م ایيخانواده بھ فرد بورژو دآزاد شده از بن نانسا. «دولت»

خود را برآورده  يكھ قادر است با كار و ابتكار و فعالیت خود، نیازھا



كند، با  ياستفاده م يخارج يھا ھگل، با این كھ بھ ندرت از واژه. سازد
 در يفرانسو يمھتوسل بھ كل

Der Bürger als bourgeois خواھد تأكید كند كھ میان بورژوا و شھروند تفاوت  ي، م
بھ خود دارند  يگیرند كھ رو يرا در برم يبورژواھا تمام كسان. است ایلق

كھ در مقابل، شھروندان  يدر حال. كنند يخود مبارزه م يمنافع فرد يو برا
ترتیب، بورژواھا تنھا شامل كسبھ و  این بھ. باشند يم يتابع منافع عموم
گیرند كھ دل بھ امنیت  يرا در بر م يكسان ي بلكھ ھمھ اندصنعتگران نبوده
 .اند خود بستھ يو مالكیت خصوص
 ایيیك زمان تمایز و جد يمدن يجامعھ يهخانواده بھ گستر يهگذار از حوز

 يخانوادگ يھا يبستگ، از وايمدن يجامعھو در  يمدن يجامعھانسان با . است
سوژه و یا  صورت بھ يیعن. شود يبھ خود م يمتك يآزاد و تبدیل بھ فرد

 .باشد يخود او م  ، شخص عملش تآید كھ ھدف و غای يم در يعامل
 يابتدا، یك وجھ اقتصاد: دارد يعد متوالسھ ب يبورژواز يمدن يجامعھ

و سرانجام یك بعد  )قوانین( يیا حقوق ایيیك بعد قض  ، سپس)نظام نیازھا(
ھگل بر خالف . )ھا ، اصناف و اتحادیھيادار يھا دستگاه(نھادینھ 

آن خالصھ  يرا تنھا در بعد اقتصاد يمدن يجامعھ، ١٨اقتصاددانان قرن 
گیرد، اما  يقرار م يمدن يجامعھ يراسوفدیگر، اگر دولت  ياز سو. كند ينم

 بھ این يند و دولت ھگلشو يحفظ م يو مدن يحقوق فرد. كند يحذف نم آن را
سازد، یك دولت توتالیتر  ارا ملغ يمدن يجامعھو  يمعنا كھ حقوق شھروند

اما نزد . كند يرا محكوم نم يمدن يجامعھدولت،  يھگل بھ نام برتر. نیست
است كھ جامعھ از تمایز و اختالف بھ وحدت  يزمان ایياو، دولت ترجمان نھ

منافع . و تمایز است  مچنان بستر تعارضھ يمدن يجامعھزیرا . رسد يبرین م
، در عین يمدن يجامعھ. در آن حاكم است يو گروھ يو فرد يمتفاوت خصوص

 بھ این، يمدني جامعھ. كند يرا رسیدن دولت ھموار مف يحال، راه را برا
ھا و  اصطكاك يباشد، بدون انسجام، با تمام يبالقوه م" يدولت"معنا، 

در آن ھنوز متحقق  (universalisme) يشمول كھ جھان" يلتدو"،  اش ياختالفات درون
كھ  يدولت يیعن. بالفعل است ت، دوليمدن يجامعھغایت   پس. نشده است

 ينگر در حقیقت، در یك واپس. سازد ياراده را متحقق م تو وحد يشمول جھان
 يرایند محتوم و تكاملفاز یك  ایيھ ، لحظھيمدن يجامعھ، خانواده و يفلسف
،  كھ در اشكال پیشین و ناكاملش يا ایده. دھند يدولت را تشكیل م يهاید

و سرانجام در واقعیت  يمدن يجامعھدر قالب   ابتدا بھ صورت خانواده، سپس
 ولیکنشود،  يترتیب، حذف نم بھ این، يمدن يجامعھ. یابد يم يدولت تجل

ر تضادھا و آن ب ينیاز بھ دولت دارد تا در راستا  اش شدن" متحقق" يبرا
شود،  ياز دولت م يتابع يمدن يجامعھ  پس. خود چیره شود يتعارضات درون

گیرد و از این طریق بر افق تنگ و محدود  يتحت رھبریت و آمریت آن قرار م
 .رود يم يشمول جھان يسو كند و بھ يخود غلبھ م

 
 ) ماركس( »دولت«و  »سیاست«بھ نام  ایيھ ـ ازخودبیگانگي

 
جا كھ ھگل با  در آن. پیوندد ي، دقیقا در این جا بھ وقوع م سانقالب مارك
بھ  يخواھد سنتز ياز دولت، م يمدن يجامعھ ایيجد" دیالكتیك"حركت از 

، راھبر و ياصل  برسد كھ دولت در آن نقش اعال يبھ وحدت يوجود آورد، یعن
 يابھ، بر خالف ھگل، دولت را، بھ مث اما ماركس. كننده را ایفا كند تعیین
از  يو ناش يمدن يجامعھ دمسلط بر جامعھ و جدا از آن، محصول خو يقدرت
او، باز ھم بر خالف ھگل، دولت را، . داند يآن م يھا و تصادمات درون تضاد

. شمارد يپذیر ماو الغ ي، محو شدني، موقتيتاریخ يپدیدار يبھ مثابھ
را  يھگل يباور -لتدھد كھ دو يم ي، بھ نظر من، در آن جا رو انقالب ماركس

، يموقت يچیز يسیاست یا پولیتیك بھ مثابھ. كند يم" پا كلھ"و " سرنگون"
بھ . گردد يم يو نف است ر جامعھ، بھ نقد كشانیده شدهجدا از جامعھ و ب

 .نشیند يم  و پراكسیس يآن امر اجتماع يجا
 يمدن يجامعھخود را از  يهویژ  ھگل، نگرش يسیاس يفلسفھ دبا نق  ماركس

 يجامعھ. است يمناسبات اجتماع يهدربرگیرند يمدن يجامعھ. كند يعرضھ م



 يهاید درش دراینفاز  يا "لحظھ"، يھگل ي، بر خالف تصور ایدالیستيمدن
زیست و فعالیت  يبلكھ ھمانا محصول شرایط ماد است مطلق دولت نبوده

است در  يا دولت، خود، لحظھ. ناظر بر آن است يافراد و روابط اجتماع
خود  يمدن يجامعھ،  پس. آن  و نھ عكس يمدن يجامعھتاریخ تكوین و تكامل 

آن، ھمانا خصلت  ي، خصلت اساسيدار در عصر سرمایھ. است يیك پدیدار تاریخ
 يمدن يجامعھعصر حاضر،  يمدن يجامعھ. است كھ در جامعھ حاكم است يروابط

شود و ھم  يحفظ م Bürgerliche Gesellschaft يھگل يه، واژ نزد ماركس. است يبورژواز
 يھا دولت از طریق نھاد. يمدن يجامعھدولت از  ایيجد يچنین نظریھ

ھا، متمایز  حیات انسان يبوروكراتیك خود واقعا از جامعھ و از شرایط ماد
 يسیاس يخود را در شكل یك نیرو ياجتماع يھا نیرو انسان . "شود يو منفصل م

تا   ماركس. )مقدس يخانواده  -ماركس(" كنند يخود حاكم ماز خود جدا و بر 
رود كھ در دھان او این جملھ  يم  پیش يھگل ایيجد يد نظریھاییآن جا در ت

بر " حتاست بلكھ ا نھ تنھا از دولت جدا يمدن يجامعھگذارد كھ  يرا م
وضعیت معاصر  يبا دولت، ویژگ يمدن يجامعھتقابل . باشد يم" علیھ دولت

 يجامعھ ایيدج. (alienation) يبیگانگ -نیست جز از خود يآن چیز يت و مبنااس
 يكھ میان زندگ يانسان. پاره شدن انسان است دو ياز دولت بھ معنا يمدن

، بھ  اش ایيبورژو يو وجھ فرد ي، میان وجھ شھروندياجتماع يو زندگ يخصوص
 .شود يدو تكھ تقسیم و تجزیھ م

از  يمدن يجامعھ ایيجد يهلیسم، ایدلیسم و ھگلیبرا ي، در راستا ماركس
شمارد و  يمحتوم نم آن راھا،  اما او، برخالف لیبرال. پذیرد يدولت را م

و لغو دولت  يدولت بلكھ در نف يپذیربرخالف ھگل، غایت آن را نھ در تحقق
رھا شده از  ندر مشاركت آزاد تولیدكنندگا ي، یعنيدار و روابط سرمایھ

 .داند يم يو اقتصاد يسیاس ياھ آلیناسیون
 يجامعھ ي، نھ تئور كارزار ماركس يدانیم، موضوع اصل يكھ م ھمان طوراما، 

  زیرا بخش. بود يدار سرمایھ يجامعھ يدولت، بلكھ آناتوم يو نھ تئور يمدن
با این . شده است يبورژواز ينقد اقتصاد سیاس فاو صر يفعالیت فكر ياساس

بھ   توان از نظرات ماركس يكھ م يمختلف و متضاد ياھ ھمھ، و بھ رغم قرائت
شناسانھ كھ مورد  اقتصادگرایانھ و فرجام يیھا عمل آورد، از جملھ قرائت

توان در  يرا م يمدن يجامعھدر بحث   ماركس يانقالب يد ما نیست، سھمیھاییت
 :خالصھ كرد يھمواره امروز سھ پربلماتیك

است و  يو دولت یك پدیدار تاریخ يمدن يجامعھمیان  ایيیكم، جد   -
این است كھ   ماركس" يبند شرط. "شود ينم يو جاودانھ تلق يبنابراین دائم

و نھ بھ جذب  يمدن يجامعھنھ بھ ادغام دولت در  يستگسچنین  دراینف
و زوال دستگاه دولت خواھد  اتوسط دولت، بلكھ بھ امح يمدن يجامعھ

 .انجامید
و میدان تضادھا  يمناسبات اجتماع يصر مدرن، فضادر ع يمدن يجامعھدوم، 

رو، تقابل و تنازع تنھا در  از این. است يو طبقات يو تناقضات اجتماع
بلكھ  است جریان نداشتھ يو حكومت و قدرت سیاس يمدن يجامعھروابط میان 
 .كند ينیز عمل م يمدن يجامعھ ددر درون خو

شود و آن  يم يفوق ناش يو مسئلھاست كھ طبعا از د يو سرانجام سوم، پرسش
 ينھ بھ روابطآلی ي، از روابطياین است كھ در روند تغییر و تحول اجتماع

آزاد و  يجامعھسرمایھ بھ  يتحت سلطھ يآزاد، در روند گذار از جامعھ
 يو دولت از چھ اھمیت و مقام ي، عامل قدرت سیاسيرھانیده از چنین روابط
و حاكمیت،  يتغییرات در قدرت سیاس  گر، نقشدی يبرخوردار است؟ بھ معنا

 يھا و در روابط متنوع میان انسان يدر مناسبات اجتماع ينسبت بھ دگرگون
 ایيباشد؟ در تحلیل نھ يكننده مو تعیین ي، تا چھ اندازه اساسياجتماع
؟ و اگر پاسخ ھر يیا انقالب اجتماع يانقالب سیاس:  این است ياساس  پرسش

دانیم كھ ھگل،  يكننده ھستند؟ م ھا تعیین كدام یك از آن ست،ا ھاآن يدو
در مورد !  گزیند و آن ھم بھ نفع دولت پروس يرا برم يمیان آن دو، دوم

توان  يممكن او، م يھا از قرائت ي، بھ نظر من، حداقل در پرتو یك ماركس
 .شود يم خم يترازو بھ سمت انقالب اجتماع يگفت كھ كفھ

 



 )گرامشي(ایدئولوژیكي  طلبي سیاسي و  ، بستر ھژمونيمدني يجامعھ  ـ 
 
 يهنام كھ در بارھ مند ب ، تنھا اندیشيكمونیست  ، در جنبش از ماركس  پس

. باشد يم ي، گرامشاست طرح كرده يمدون ي كرده و نظریھ يتأمل يمدن يجامعھ
و ، مدرسھ، سندیكاھا، كلیسا يخصوص يھا نھاد يرا مجموعھ يمدن يجامعھ يو

 آن كند، بلكھ ينم يسركوب را باز  نزد او، دولت تنھا نقش. نامد يغیره م
 يترویج ایدئولوژ  گیرد كھ نقش يم بر را نیز در يخصوص يحقوق يھا نھاد

از دولت بھ وجود   نیست كھ پیش ایيفض يمدن يجامعھ. كنند يحاكم را ایفا م
. دھد يلت را تشكیل مدو" اتیك نمضمو "و "  پایھ و اساس "آمده باشد، بلكھ 

 يو ایدئولوژیك يو سیاس يفرھنگ يھژمون  عمال نقشا ن، میدايمدن يجامعھ
و  يسیاس ي، یك فضاياز نظر گرامش يمدن يجامعھمعنا،  بھ این. است دولت

 دساختارمن ي، فضايمدن يجامعھ. ياست و نھ صرفا اقتصاد يایدئولوژیك
است كھ در جامعھ  ایيھ يیدئولوژھا و بستر رواج انھادھا، محل تشكیل آن

تنھا زیربنا را  يمدن يجامعھ پس. دھند يكنند و بھ جامعھ شكل م يعمل م
 يروبنا يكننده، بلكھ در عین حال و عمدتا عامل تعییناست تشكیل نداده

و  ياقتصادگرایانھ ماركسیست يھا ، بر خالف نظریھيگرامش. باشد يجامعھ م
و  يتقابل ایدئولوژیك يهحوز يمدن يجامعھكھ  ، بر این باور استيلیبرال
ھا بعد، آلتوسر و دیگران در رابطھ  كھ سال ایيھ نظریھ. دولت است يسیاس

خواھند داد ملھم از این  ارایھدولت  يایدئولوژیك يھا دستگاه يبا تئور
 .است يمدن يجامعھاز  يبرداشت گرامش

 ثدر بح يیا نھ، گرامشنظر از این كھ با این برداشت موافق باشیم  صرف
 يكند كھ در ادامھ يجدید و بدیع را طرح م يخود یك مسئلھ يمدن يجامعھ

. برخوردار است ابھ سز يزمان ما، از اھمیت ي، برا ماركس يھا پربلماتیك
را با  يبورژواز يمدن يجامعھ يماركس -ي، نظریھ ھگلایي، بھ معنيگرامش

نزد او، . كند يھ آن تصحیح و تكمیل منیرومند اقتصادگرایان يھا زدودن رگھ
 يجامعھمیان   - يتنھا در یك مناسبات عمود يایدئولوژیك-يسیاس يهمبارز
و  يمیان بورژواز - يو یا طبقان -بوروكراتیك محاك يھا و نھاد يمدن

پذیرد، بلكھ در  يانجام نم -ياجتماع  دو بلوك مشخص يپرولتاریا بھ مثابھ
، يمدن يجامعھمختلف  يھا نھاد يھا و در تمام عرصھ يو در مجموعھ يسطح افق

، يھا، سندیكاھا، مجامع فرھنگ گرفتھ تا اتحادیھ  از محیط كار و آموزش
عمال  يتصرف قدرت سیاس يرو مسئلھ از این. شود يعمال ما... و غیره يصنف

در تك تك  يو ایدئولوژیك يفرھنگ -يسیاس يبھ پربلماتیك احراز ھژمون
 .شود يتحویل داده م يمدن يفعالیت جامعھ يھا حوزه

  


