
  شیدان وثیق
 

 )٣(ی مدن یچپ و جامعھ
 

 یتا شیفتگ یاز فراموش
 یز از دیدگاه چپ دیگر و غیرسنتچند ت

  
 يدر برلن در ماه فوریھ يیك سخنران ياول و دوم این گفتار كھ ط در بخش

 :نو درج گردید، گفتیم كھ يطرح ٢٨و  ٢٧ يھا گذشتھ ایراد شد و در شماره
از  يدوم قرن بیستم، بھ یك يدر غرب، از نیمھ Societe civile یا يجامعھ مدن -١

. ما تبدیل شده است يزمانھ يو اقتصاد ي، اجتماعيسیاس ممھ يھا پدیده
و غیبت،  يیك قرن فراموش ي، در پيمدن يجامعھ يبرآمدن مجدد نظریھ

 توتالیتر در شرق و بحران سوسیال يھا نظام يدھد كھ فروپاش يرخ م يھنگام
را  يپایان قرن بیستم میالد ياصل يرالیسم در غرب دو واقعھو لیب يدمكرس

 .دھند يتشكیل م
 يو فلسف ينظر يھا از چالش ي، در عین حال، بھ یكيمدن يموضوع جامعھ

 يھا جنبش ناز اندیشمندان و فعاال يبسیار لتبدیل شده و تأم يامروز
 يفتگكھ موج شی بھ طوري. را بھ خود جلب كرده است يو انجمن ياجتماع

 يو جامعھ" جھان سوم"موسوم بھ  ي، بھ سراغ كشورھايمدن ينسبت بھ جامعھ
 .ما نیز آمده است يو دمكراس يتشنھ آزاد

روشنفكران و صاحب  يكھ امروز در ایران، از سو يتعابیر و تفاسیر -٢
 يجامعھ ي، در مناسبت با مقولھينظران داخل كشور، چھ الئیك و چھ مذھب

مند و  قانون يشود، در مجموع، ترسیم مشخصات یك جامعھ يم ارایھ يمدن
 .آن زسا بنیادین و مفھوم يھا انگیز دمكراتیك است تا تبیین پرسش

، از روم باستان تا  ، در طول تاریخ حیات و تطورشيمدن يجامعھ يمقولھ -٣
و گوھرین را مطرح كرده است كھ ما آن را   خاص يامروز، ھمواره یك مسئلھ

دولت نامیدیم و    -يمدن يجامعھمیان زوجین  يو تقابل يت تعارضمناسبا
با . این مناسبات را مورد توجھ قرار دادیم لتغییر و تحو يتاریخ يبررس

 يا از ابھام و یگانھ يشفاف، خال ي، ھیچگاه یك معنايمدن يجامعھاین كھ 
را  يستگسممتد، بدون رجعت و  يتعریف آن ھرگز سیر دراینفنداشتھ است و 

 يجامعھ يساز متفاوت را در مفھوم ينكرده است، ما سھ دوران تاریخ يط
 : تمیز دادیم يمدن
در  يمدن يجامعھ يمفاھیم حقوق  با دولت، كھ از طرح پیش يدوران یگانگ -١

شود و تا اختراع مفھوم مدرن آن در قرن ھفده، ادامھ  يروم باستان آغاز م
 يهو ھم حوز يو شھروند يخصوص يھم فضا يمدن يجامعھدر این مرحلھ، . دارد

 .گیرد يحاكمیت و دولت را توأما در برم
ھفده و  يھا آن در سده  از دولت و استقالل يمدن يجامعھ ایيدوران جد -٢

از قیمومیت دولت و  يمدن يجامعھ يدر این دوره است كھ مقولھ. ھجده
قدرت  يهبرگیرند در يمدن يجامعھ يبھ جا. شود يرھا م يحاكمیت سیاس

نشیند كھ مضامین و  يمتمایز و منفك از آن م يمدن يجامعھ، يسیاس
متفاوت و  يدر این دوران، ما سھ جریان فكر. ستا خود را دارا يھا يویژگ

 يھگل ایيگر ، دولتياسكاتلند -يلیبرالیسم انگلیس: متضاد را تمیز دادیم
ممكن آن كھ  يھا قرائتاز  يیك ماركس، در ایيگر و سوسیالیسم یا جامعھ

 .ستا مورد تأمل ما
را در  يمدن يجامعھ يمقولھ ياكنون، در آخرین بخش از گفتارمان، تاریخچھ

 جمع يدھیم و در اختتام، بھ بھانھ يقرن بیستم، ادامھ م يدوران سوم، یعن
 .گذاریم ي، بھ بحث ميدیگر و غیر سنت پرا، از دیدگاه چ ایيبستن، تزھ

 
 .از فراموشي تا شیفتگي: مقرن بیست -١
 

 يدوم قرن نوزدھم تا دھھ ي، شاید بتوان گفت كھ از نیمھيبھ جز گرامش
مند و  تقریبا بیش از صد سال، كمتر اندیش يھفتاد قرن بیستم، یعن

شود كھ تأمل و  ي، یافت ميدر جنبش سوسیالیست بھ ویژه، يپرداز نظریھ



 يمدن يجامعھ ين دوران، مقولھدر ای. كرده باشد يمدن يجامعھبر  يتعمق
 بھ طورتقریبا  ينیروھا، فعاالن و احزاب سیاس يو عمل ياز دستور كار نظر

 يانقالب كبیر فرانسھ رخ داد، یعن يهآن چھ كھ در دور. شود يكامل خارج م
این كشور،  يو انقالب ياز ادبیات سیاس يمدن يجامعھ يناپدید شدن مقولھ

در قرن  بھ ویژهنامیدیم، این بار،  يمدن يجامعھ يكھ ما غیبت صغرا يچیز
 .آورد يبیستم، قریب ھفتاد سال دوام م

 
 .مدني يجامعھغیبت كبراي  

 
 يمدن يجامعھ" ملت واحد" ياگر كھ در زمان انقالب كبیر فرانسھ، ایدئولوژ

كھ عمدتا از انقالب اكتبر روسیھ آغاز  يكند، در دوران يم"  حذف "و  يرا نف
 يجامعھاست كھ " يدولت تمام خلق"و یا " يدولت كارگر" يشود، ایدئولوژ يم

 .كند ياز جامعھ م يتوتالیتر و تام و تمام  بینش يرا قربان يمدن
در طول این  يمدن يجامعھ، علت ناپدید شدن پرسش يدر یك استنتاج كل

، يكایدئولوژی  -يدو نظام سیاس يو عمل ينظر يستدرافتوان در  يھا را م سال
دمكراتیك  دیگر بینش سوسیال يو از سو ياز یك سو مكتب سویتیك و كمینترن

 حتاشناسان و اندیشمندان، در این دوره، اغلب روشنفكران، جامعھ. دانست
 يعمل -يچپ و لیبرال ھستند، یا مرعوب این دو نظام نظركھ غیر ایيھآن
این دو . رندگی يشوند و یا حداقل سخت تحت تأثیر و نفوذ آن قرار م يم

متمایز خود را داشتھ و  يھا كرد بینش، با این كھ ھر كدام خصوصیات و عمل
اند، اما، در اساس و در جوھر  جھات با ھم متفاوت و متضاد ياز بسیار

یا  يماركسیسم ھگل: كردند يتغذیھ م يخود، ھر دو از یك آبشخور فلسف
ممتاز و  يیت، اھميبیش از دیگر يھر دو، البتھ یك. يھگلیسم ماركس

ھر دو، . بودند ایلق يدولت، قدرت سیاس ينقش قیمانھ يبرا كننده تعیین
 يرسوالنھ ترھبری يو نیل سریع بھ آن را بھ شكرانھ ياجتماع يرستگار

دانستند كھ ھم صاحب  يمیسر م يقراول نیرو، حزب راھبر جامعھ و یا پیش
تا بھ آخر  يبقھط"از  ينمایندگ يبود، ھم مدع" يعلم و دانش اجتماع"

حركت محتوم و سد "از  يو ھم، مھمتر از ھمھ، خود را تجسم" يانقالب
 )و لنین يكائوتسك(. شناساند يپنداشت و م يم" ناپذیر تاریخ

 
 "منم جامعھ : " مدني يجامعھمرگ اول 

 
-نقش حلقھ يمدن يجامعھبرخاستھ از انقالب اكتبر روسیھ،  ينظر يدر منظومھ

بر حسب اتفاق نیست كھ لنین، در مجموع آثار . كند يا مگمشده را ایف ي
د و آن ھم بھ مناسبت رب يم يمدن يجامعھاز  يخود، تنھا در یك جا نام

، پدیدار ياستالین -يدر بینش لنین. ماركس است سمقد ياز خانواده يتفسیر
 ياش، یعن گرایانھ ياقتصاد ، در مفھوم تقلیل یافتھ و ناقصيمدن يجامعھ
سوسیالیسم و گذار  ایي، با استقرار ساختمان ادعيبورژواز يمدن يجامعھ
نیز شد و  اگردید و ملغ يم ا، تنھا باید ملغيبھ كمونیسم در شورو ایيادع

و دمكراتیك  ي، شھرونديفرد يھا يحقوق و آزاد يالبتھ ھمراه با آن تمام
، يبرخاستھ از چنین بینش يھا سان، در نظام بھ این. نیز حذف گردیدند

و  ي، قانونایي، قضایيشوند، قدرت اجر يدولت و جامعھ در ھم ادغام م
این خصلت . شوند يدر یك حزب واحد و حاكم متمركز و متحقق م يایدئولوژیك

در واپسین سطور كتاب  داھیانھ يبھ طرز ينظام توتالیتر را ترتسك ياصل
د، چنین مان يناتمام م" پدر خلق"مھلك تبر  ياستالین خود، كھ با ضربھ

 :كند يتشریح م
رژیم  يھا م، در مقایسھ با واقعیتا ١٤ ویيل ي، این جملھ»منم "دولت"«

م ا ١٤ ویيل. را دارد يتوتالیتر استالین تقریبا حكم یك فرمول لیبرال
روم خود را ھم با دولت و  يھا پاپ. كرد يم يھمان تنھا خود را با دولت این

. يزمین يھا البتھ صرفا در دوران حكومت كردند، يم يھمان ھم با كلیسا این
رود، زیرا  يھا، بھ مراتب جلوتر م دولت توتالیتر اما، از سزارھا و پاپ

  -  شاه"در مباینت با . كشد يخود م  اقتصاد كشور را نیز در آغوش يتمام



جامعھ،  "  : تواند بھ گوید ي، استالین  الحق م)ما ١٤ ویيلقب ل(" خورشید
 ).ر استالیند يترتسك(" ممن
 

  دمكراتیك ائتالف سوسیال: مدني يجامعھمرگ دوم 
 

تا  ...و برنشتاین ياز كائوتسك(دمكراتیك نیز  سوسیال دیگر، گرایش ياز سو
 اش ، بھ رغم مباینت)دوم ياز جنگ جھان استحالھ یافتھ پس يدمكراس سوسیال

را  يابھكم و بیش مشعي و اجتما ي، در اساس، طرح سیاسيبا سوسیالیسم روس
آن،  يدر كانون منظومھ. دھد يكار خود قرار م يو راھنما کندمي دنبال

 يسندیكا  بھ ائتالف حزب سوسیالیست و ا، با اتك"يدولت رفاه یا اجتماع"
 يهدر دور( يو مقتدر اقتصاد يو بھ مدد حضور یك بخش عموم يكارگر

انباشت  و يدار رایند تولید سرمایھف تپس از جنگ و خصوصیا يبازساز
رود تا  ي، م)...كار در آن زمان ياجتماع يچنین پروسھ سرمایھ و ھم

و تحقق  يقیمومیت جامعھ را با ایجاد اشتغال كامل، تأمین رفاه عموم
 .، برعھده گیرديرشد، توسعھ و عدالت اجتماع

 يمدن يجامعھ، يكردو عمل يترتیب، در ھر یك از این دو نظام فكر بھ این
 ي، اقتصاديسیاس يشود كھ توسعھ يم يا يپندار و ایدئولوژ ينكم و بیش قربا

را تنھا و یا عمدتا در ھدایت امور از باال و در پناه دولت  يو اجتماع
دوم قرن بیستم، این دو جریان عظیم  ي، در اواسط نیمھيلو. داند يمیسر م

و   شناپذیر و ایدئولوژیك مقاومت يفلسف يھا تاریخ معاصر ما، ھم در بنیاد
كن  ژرف و بنیان يناكامش، با بحران يو اجتماع ياقتصاد يھا كردھم در عمل
در   -جریان سوسیالیسم واقعا موجود  - يكھ یك بھ طوري. شوند يمواجھ م

در  -دمكراتیك جریان سوسیال - يپاشد و دیگر  يم ن فروببلوك شرق از 
مستحیل  يبغر ياروپا يدر كشورھا يلیبرالیسم متعارف كنون -سوسیال

 يكھ این دو نظام بھ جا ایيھ در نتیجھ، از بطن ویرانھ. شود يم
 ينظر تعاطيو  يمدن يجامعھ يهبار اند، شرایط برآمدن و رونق دو گذاشتھ
فعالیت  يبھ معنا يمدن يجامعھاز این پس، . شود يآن فراھم م يهدر بار

اتیك و مستقل از بوروكر يھا ، خودمختار، جدا از دستگاهياجتماع يھا نھاد
شھروندان در امور خود، در  يگر و در مفھوم دخالت يحكومت و احزاب سیاس

 .شود ي، مطرح ميو سیاس ي، فرھنگي، اقتصادياجتماع يھا عرصھ يتمام
 

 توتالیتر شرق... از مدني يعروج جامعھ:  تاریخ يطعنھ
 

بار در  ، نخستینيمدن يجامعھضرورت و اھمیت  ي، اندیشھ١٨٧٠ يدر دھھ
شود كھ حول  يطرح م ينان و معترضامخالف يبلوك شرق و در لھستان، از سو

، مقاومت در برابر حزب حاكم توتالیتر این كشور را Solidarnosh يجنبش ھمبستگ
. دھند يو مستقل از حكومت، سازمان م يسیاس  -ایيدر شكل اعتراضات سندیك

ھگل و ماركس بھ  يمدن يجامعھ يست كھ مقولھا تاریخ در این جا يطعنھ
خود را  يو ھست ياصل يشتابد كھ ظاھرا مبان يم يپیكار بر علیھ نظام يیار

سرانجام، ! خیزد يبرم" ماركس بر علیھ ماركس: " ھا اخذ كرده استاز آن
واقعا  يسوسیالیست يھا بر علیھ نظام يمدن يجامعھ يو عمل يجنبش فكر

تا كنون،  ١٩٨٠ يآن از دھھ ي كھ دامنھانگیزاند  يبرم يموجود در شرق، موج
جھان سوم را نیز دربر  يھا، كشورھاآن يو فراسو يسراسر جوامع غرب

 .گیرد يم
 

  در شرق »دولت استبداد«در غرب و  »دولت رفاه «بحران 
 

و عروج آن در دیگر  يغرب يدار سرمایھ يھا در كشور يمدن يجامعھ يبازخیز
توان توضیح  يرا چگونھ م ياسالم يجمھور نمناطق جھان از جملھ در ایرا

خود باید عمیقا مورد تأمل قرار گیرد و  ياست كھ در جا يداد؟ این پرسش
 .كنیم يم يدر این مختصر ما تنھا اكتفا بھ طرح كلیات

، ھم در نظریھ و ھم در عمل يمدن يجامعھمجدد   ، خیزشيدر جوامع غرب
است كھ خود  (Etat providence) بخشاینده يدولت يهاسطور ي، محصول فروپاشياجتماع



و سرانجام  »ينمایندگ«، بحران »سیاست «، بحران ينیز محصول بحران اقتصاد
ھا  ھا و تكنوكرات ریزان، بوروكرات صاحبان قدرت، برنامھ يكفایت يبحران ب

امروز، نزد متفكران و . است يدر حل و فصل مشكالت مردم و معضالت اجتماع
بھ  يمدن يجامعھ، پدیدار يغرب يھا يدر دمكراس ياجتماع ياھ فعاالن جنبش

و  يا اتحادیھ يھا و فعالیت يغیردولت يھا انجمن يهرشد فزایند يمعنا
ھا در پیكر  ، تقسیم و توزیع مسئولیتيو ادار يسیاس ایي، تمركززديانجمن

و  ، پذیرفتھيو مشاركت ي، تعاونياقتصاد خصوص يو توسعھ ياجتماع
 در يامروز يھا از نظریھ يا در یك كالم و بنا بر پاره. شود يمشناسانده 

روح كھ تحت   يب ايجامعھ ي، چون مباحث ھابرماس، بھ جايمدن يجامعھ يهبار
و  ي، بر حول روابط افقيمدن يا ست قرار دارد، جامعھدراف يتقیمومیت دول

چون  ایيھ "فضیلت "و  ایيگر باید احداث شود كھ در آن كثرت يمراودات
 .، مراوده و مشاركت حاكم باشدي، خودگردانيجوش ، خوديخالقیت، آزاد

 ياز كشورھا يا التین، در پاره يجھان سوم، در آمریكا ياما در كشورھا
 يو عمل يفكر يھا جنبش نو در آسیا، از جملھ در ایران، برخاست ایيآفریق

ھ شاید گوناگون دارد ك يریشھ در عوامل يمدن يجامعھاز  يدر طرفدار
ھا  يبحران ایدئولوژ لھا را بتوان در عامآن نتری  كننده ترین و تعیین عمده

كھ  يدر شرایط. ھا مشاھده كرد استبدادگرایانھ در این سامان يھا و سیاست
 ي، بھ عیان خصلت ساختاري، چھ راست و چھ چپ سنتيسنت يكارھا بحران راه

 يمتك يھا ھا و برنامھ كھ سیاست يخود را بھ نمایش گذارده است، در شرایط
 يیھا حاكم، با شكست يبر اقتدار دولت و یك حزب یا یك قدرت سیاس

چون  يسنت يھا يكھ ایدئولوژ يرو شده است، در شرایطبھرو مفتضحانھ
واقعا موجود، ھر بار كھ " مكمونیس"ناسیونالیسم، اسالمیسم، لیبرالیسم و 

 يآفرین ار بلكھ متوالیا، فاجعھاند، نھ یك ب قدرت نشستھ يبر اریكھ
بھ  يھا، رو وسیع از مردم این سرزمین از پیش بیش ياقشار... اند كرده
بستن بھ امكان  ، دل از امیداندمستقل و خودمختار آورده ينقش يایفا

فردا،  نطلبا و یا قدرت يامروز ندارا  تغییرات از باال، از جانب قدرت
 .كنند يبرم

 ياز عوامل ي، یكيپھلویست ياه سال استبداد شاھنشاھپنج يدر ایران، در پ
در مفھوم  يمدن يجامعھاز مردم از توسعھ  يكھ موجب استقبال اقشار وسیع

آزاد و دمكراتیك شده است، حاكمیت بیست سال استبداد  يیك جامعھ معا
مردم  يو بشر يترین حقوق مدن ایياست كھ ھمواره با تجاوز بھ ابتد ياسالم

رسد كھ یك فاكتور يھا، بھ نظر معالوه بر این. م بوده استایران توأ
  از پیش  كند كھ بیش يما عمل م يكنون ينوین در جامعھ يطبقات -ياجتماع

و آن رشد و گسترش . خود مورد توجھ قرار دھیم يھا باید آن را در تحلیل
فزاینده  يبھ صورتاست كھ  يشھر دكرده و كارآم و تحصیل ياقشار میان

در جامعھ  يسیاس حتاو  ي، اقتصادينقش مستقل اجتماع يھان ایفاخوا
و  ياست كھ در برابر این اقشار، ساختار سیاس يو این در حال. باشند يم

و دیگر موانع و  يساالر اسالم  و عتیق چون نظام قیم  مانده عقب ياقتصاد
ال ھا را كامآن ایيو شكوف قرار دارد كھ راه رشد يساختار" يھا بلوكاژ"

كوچك و  يبورژواز يشركت وسیع این اقشار نوپا. كند يمسدود م
ایران و  ياسالم يبھ ریاست جمھور يدر انتخاب دمحم خاتم يشھر يبورژواز  خرده

پیش، از انتخابات شوراھا بھ عمل  يخصوص اینان، چندھ كھ، ب ياستقبال
 و يو مدن يطبقات يھا آوردند، در عین حال، بیان و ترجمان خواستھ

این  يضرور يبررس. باشد ياین اقشار م )ھگل(" يو اجتماع يفرد يبازشناس"
 ي امروز، نیاز بھ پژوھش نایرا ياسالم يدر جمھور ياجتماع نپدیدار نوی

 .باشد يدیگر يبحث تواند در خور يشناسانھ دارد كھ مجامعھ
 
 مدني يجامعھھاي  انگیزز در چالش با پرسشتچھار  -٢
 

و  يبند دادیم، چند نكتھ را بھ عنوان جمع ارایھكھ  يبحث اكنون، در پرتو
كدامین  يمدن يجامعھ. كنیم يمطرح م يپیشنھاد يھا زتبھ صورت 

دھد تا در  يقرار م يرا در برابر چپ غیر سنت يو عمل ينظر يانگیزھا پرسش



خود را تحقق بخشد؟ در این راستا ما  يھا امر بازسازرایند چالش با آنف
 :گذاریم يرا بھ بحث م يعمل -ينظر يھچھار مقول
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در  يمدن يجامعھساز  تعریف كنند و مفھوم ياز مبان يما نشان دادیم كھ یك

مناسبات آن با دولت، قدرت حاكمھ،  کانگیز یا پربلماتی طول تاریخ، مسئلھ
در ضمن نیز . بوده است (Alienation politique) يون سیاسناسییو آل (domination) سلطھ

ھا وجود داشتھ  تصریح كردیم كھ ھمواره بر سر تعیین این مناسبات، اختالف
دیدگاه  - توسط دولت يمدن يجامعھجذب . درگرفتھ است يو عمل يو جدال نظر

 يو اقتصاد يبھ امر خصوص يمدن يجامعھو یا تقلیل  -گرا و توتالیتر دولت
چپ  يبند تواند موضوع شرط يكھ م آن چھو یا سرانجام،    -يدیدگاه لیبرال -

 ي  جامعھ"در مانیفست حزب كمونیست، عروج  آن رانو قرار گیرد و ماركس 
 يھر فرد شرط تكامل آزادانھ يتكامل آزادانھ"نامد كھ در آن  يم" يمشاركت

 ".ھمگان است
سخن  »يرھایش اجتماع -و خود يمختار -خود دفراین«بھ نوبھ خود، ما از 

و  ایيخواھیم تنھا یك افق اتوپی يبا طرح این مقولھ، ما نم. رانیم يم
بر مبارزات و  و بالواسطھ مشخص يرا طرح كرده باشیم كھ تأثیر يآرمان

بلكھ در این . مردم ما ندارد يكنون يتاریخ يمرحلھ يهروزمر يھا خواستھ
رح كنیم كھ از ھم اكنون و نھ صرفا در خواھیم ط يرا م يز، نظریھ و عملت

 يبرا يچپ سوسیالیست يسیاس -ياجتماع يپیشنھاد يهنامعلوم، پروژ يا آینده
آن كھ  يھا، ب كھ در آن انسان يا جامعھ. باشد يایران م يكنون يجامعھ
حاكم و مسلط بر خود  آن راخود قرار دھند،  يراسوفاز خود را  ویينیر

آن درآورند، رأسا، مستقال،  يسیاس نناسیویتحت آل كنند و خویشتن خود را
خودمختارا و مشاركتا با ھدف تصرف امور و تصاحب سرنوشت خود، اقدام 

، يو در ھر سطح از مبارزه و در ھر مقطع تاریخ يدر ھر گام عمل. كنند يم
باید این باشد كھ از خود پرسش كند  يچپ سوسیالیست ایيعمو م يمشغلھ اصل
را باید اتخاذ كند تا شھروندان،  يو سبك كار »سیاست«شیوه و  كھ چگونھ

ھرگونھ تغییر و تحول  ياصل يهدھنده و سوژ كننده، تشكیل خود، تأسیس
نسبت بھ  يھا و تدابیر سنت روش ياز این دیدگاه، تمام. شوند ياجتماع
 ھا، تبدیلبر تسلط بر آن يمبتن ياجتماع يھا و جنبش يمدن يجامعھ يھا نھاد
خود و سرانجام تضعیف و تحدید استقالل  ياحزاب سیاس يھا بھ زیر مجموعھآن

 .باشد يھا، مردود و مطرود مآن يو خودمختاتار
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، يمدن يجامعھ زسا مھم و تعریف يدیگر از مبان يما نشان دادیم كھ یك
 ينیستند كھ بان يایلھا خص آیا این. آن است يدرون يو تمایزھا يچندگانگ

 حتا، يشوند؟ در این صورت، نگاه سنت يدینامیسم، خالقیت و تحول جامعھ م
 يو تالش برا ي، اتحاد و انسجام اجتماعياز موضع چپ، نسبت بھ یگانگ

بیش  يا مبرا از تضاد، تقابل و تعارض، كھ افسانھ يآرمان يایجاد جامعھ
بھ نوبھ خود در این جا ما، با وام گرفتن . رود يزیر سؤال منیست، سخت 

 Espace)» يمتعارض اجتماع يفضا«پیِر بوردیو، مقولھ  يفرانسو  شناس از جامعھ
social conflictuel) بریم يرا بھ كار م. 

 :میكند كھ يا سترهگارجاع بھ  ياین مفھوم اجتماع
 .كند يراتیك خاص عمل نمدر آن تنھا یك قشر یا طبقھ و یا یك نوع پ -١
رایند فمتفاوت در یك  يھا مختلف با پراتیك يھا افراد، اقشار و گروه -٢

با ھمدیگر و در برابر  پیچیده و چندگانھ يو در مناسبات ياجتماع
 .گیرند يم مسلط قرار يھا نھاد

دھد و مقولھ فضا را معین و  يرایند را تشكیل مفاین  يكھ ویژگ آن چھ -٣
سازد، مناسبات بر اساس امتزاج و تفرق، تجانس و تفاوت، تفاھم و  يمشخص م

كنند و از این طریق دینامیسم  يباشد كھ توأما با ھم عمل م يتنازع م
 .آورند يوجود مھ فضا را ب يو آفرینندگ يدرون



است  يعدبگرا و چند  ، كثرتيو سرانجام، این فضا از لحاظ شكل و محتو -۴
شود و ھم  يم ياقتصاد و  يمطالبات يهمل مبارزمعنا كھ ھم شا بھ این
و این . و دگردیسانھ يو ھم انقالب يو سیاس ي، ھم فرھنگيو مدن ياجتماع
 آن و افراد يخود فضا و مناسبات درون يشتنیز، توأما ھم دگرگ يدگردیس

و  ياجتماع يمناسبات میان فضا يشتكننده در آن است و ھم دگرگ شركت
 .مسلط يھا نھاد
 يتالق لرا مح ياجتماع يتوان فضا يتر م مشخص بھ طورو  يكل يبند یك جمعدر 

روابط  يدگردیسانھ -يانتقاد -ياپوزیسیون يزیرفضا. سھ زیرفضا دانست
تبادل و  يو زیرفضا يو خودگردان يخودمختار نآزمو ي، زیرفضاياجتماع

 ياین سھ، توأما و در اشتراك با ھم، معنا و مفھوم فضا. يتقابل نظر
 .سازند يرا م ياجتماع
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ن، مناسبات آن با رمد يجامعھ يما نشان دادیم كھ یك دیگر از مبان
. باشد يشده و واقعا موجود آن م رایج، مدرن، شناختھ يبھ معنا »سیاست«

و  اندیشھ يآن، بھ معنا یيوفسطاس -يغیر یونان يبھ معنا »سیاست« يیعن
 يكھ از افالطون، پدر متافیزیك، تا كنون، بھ استثنا "يسیاس" يپراتیك

 كرده یي، ھمواره فرمانروا"ست ماركسگس"كوتاه چون  تاریخ يپارانتزھا
از تقسیم كار  يخاص و ناش يبھ مفھوم امر »سیاست« يیعن. كنديو م است

ویژه كھ نھ تنھا شامل  ي، ھیئتيسسیا تمیان شھروندان و كاس ياجتماع
پیشگان را و سیاست يشود بلكھ احزاب سیاسيدستگاه بوروكراتیك حاكمھ م

كھ  يكردذھنیت و عمل يبھ معنا »سیاست«و در عین حال . گیردينیز در بر م
قدرت  را در تصرف يدر تغییر و تحوالت اجتماع يتعیین كننده و اصل نقش
 ينف«خود از  يدر این جا نیز، ما بھ نوبھ .دانديعمال آن ما و يسیاس
 يبازساز"، از »مردم تصرف مجدد سیاست توسط«، از »واقعا موجود تسیاس

و  ھاشكلبھ  يكارسیاس«و باالخره از " آن ياصیل و واال يسیاست بھ معنا
 ترادیكال از سن تسسگ يو این بھ معنا. رانیميسخن م »دیگر يھاشیوه

 »سیاست«جان سخت است كھ از دیرباز تا بھ امروز،  يایدئولوژیك و فرھنگ
 یيرا تنھا در اختیار و توانا »سیاست«شمارد، كھ يرا تنھا یك حرفھ م

را تنھا در قلمرو  »سیاست«پندارد، كھ يشگان میپبازان و سیاستسیاست
در عین حال، بھ . ماردگيم يسیاس يھا ھا و گروهاحزاب، شخصیت يانحصار
را در  يمدن يجامعھخواھد ياست كھ م يكردبا تفكر و عمل مقابلھ يمعنا

عمال «. محصور و محدود كند يصنف يھاو خواستھ يمدار مطالبات اقتصاد
 يدمكراس ھب يبنديپا ي، یعنيچپ غیر سنت ياز سو »دیگر يابھ گونھ سیاست 

 ھمداخلھ و مشاركت مستقیم عموم، ب يبھ معنا يدمكراس ھمشاركت، ب
 ھمراودات، ب يسدمكراھ گو، تبادل و تقابل نظر، بوبحث و گفت مپلورالیس

مبارزه و فعالیت  يھاھا و عرصھدر تمام زمینھ عمال شفافیت و علنیتا
 يجامعھ يھا حضور و شركت مستقیم در نھادھا و جنبش ھ، بيو اجتماع يسیاس
ھا و آن يفروتنانھ در رشد و توسعھ يیار در سطوح مختلف و ھم يمدن
 يھايشمردن آن تغییرات و دگرگون يكننده و گوھر تعیین ھرانجام بس

در مناسبات ... شوديھا برقرار م كھ در مناسبات میان انسان ياجتماع
آموزش، فرھنگ و  يهمحیط كار و تولید، در حوز شان، درياجتماع يهروزمر

 ...و در مبارزه يزندگ يهسترگبھداشت، در 
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 يندیگر از مبا يپیشین طرح كردیم، یك يھا طور كھ در بخش سرانجام، ھمان
. باشدي، مناسبات نزدیك آن با اقتصاد جامعھ ميمدن يجامعھساز تعریف
جنبش سوسیالیست از بدو تأسیس آن در " چشم اسفندیار"كھ ھمواره  ياحوزه

-در گونھھا،  معنا كھ سوسیالیست بھ این. قرن نوزده تا كنون بوده است
، در آن جا كھ يدار با سرمایھ ياقتصاد شان، ھمواره درمیدان چالشينگو

مطرح است، ھمیشھ  يدار دیل در مقابل اقتصاد سرمایھب يارایھ کپربلماتی



دانیم كھ در اصل، يم. اند ناكام و مردود از این آزمون بیرون آمده
بخش  ي، بازار و آزاديدر حراست از مالكیت خصوص ، از جملھيمدن يجامعھ

 يبوروكراتیك دولت يانداز ، در برابر دخالت و دستيو خصوص اقتصاد فردي
 دنامحدو ياما این امر، در عین حال، بھ منزلھ آزاد. تعریف شده است

افسارگسیختھ، حاكمیت بالمنازع قانون ارزش و  يھاوالن سرمایھ، رقابتج
استثمار و ستم  يبھ معنا حد و حصر سود و در نتیجھيب يجووبازار، جست

است كھ امروزه در  يفاحش اجتماع يھايعدالتيو طبقات و رشد ب ياقتصاد
 يدیگر تجربھ ياز سو. باشیميشاھد آن م يدارجھان سرمایھ يكشورھا يھمھ

 يریزنیز نشان داده است كھ اقتصاد و مالكیت و برنامھ يسوسیالیسم دولت
 باشدنمي يدار سرمایھ تبسنبنھ تنھا راه خروج از  يیك دولتتكرابورو

دیگر، و چھ بسا  يو ابعاد ھاشكلرا در ھا يعدالتيھا و بيبلكھ نابسامان
 یيرمانرواف ينف"جا ما در این . بخشديتر، استمرار و شدت مبسیار وخیم

ست كھ ا معنا بھ این، يبند و این شرط. كنیميرا طرح م" بازار و سود
مختلف  يھاپروژه مبارزه و چالش يتواند، در عین حال، فضايم يمدن يجامعھ

ھا، شرایط  تردید با حركت از واقعیتيالبتھ و ب. باشد يو متضاد اقتصاد
و  يموجود، با توجھ بھ ممكنات واقع يو تاریخ ي، فرھنگي، ماديعین

ولیكن واقعا  ينذھ" تناممكنا"ناپذیر و در عین حال، با توجھ بھ انصراف
كنترل و  يآزمون تجارب نوین در زمینھ يتواند فضايم يمدن يجامعھ. مكنم

مشاركت تولیدكنندگان در  يتولید و اقتصاد، فضا يھااھرم يمتصاحب مرد
ھا و و تشخیص اولویت يو مال ياقتصاد يھاھا و سیاستتعیین برنامھ

و این ھمھ نھ . باشد... اھصحیح از منابع و امكانات و ظرفیت يهاستفاد
گرایانھ و سودآورانھ بلكھ با محور قرار دادن يصرفا اقتصاد يبا معیارھا

-دادن خواستھ ، كار و محیط زیست او و با قراريانسان، بھبود شرایط زندگ
 .ھايگیرتصمیم ياو در كانون ھمھ يواقع يھا و نیازھا

 


