
  شیدان وثیق
 

 نرمد يجامعھ يو نظریھ" سیاست"اپوزیسیوني،  چپ
 

چپ را طرح   نبشجربوط بھ مط با ھم و تبرمخواھیم سھ موضوع  يجا، م در این
 :  ذاریمگكرده و بھ بحث 

، تنھا ينونکچپ ایران و بھ ویژه چپ ھوادار سوسیالیسم، در شرایط  -١
 يباشد و نھ آلترناتیو يپوزیسیوناو   عترضمگر،  تواند یك جریان انتقاد يم

 .عمال آناو  يدرت سیاسقب حتصا يبرا
و  يسیاس يھا ر و راه و روشکتف يهریدن از شیوب ياین چپ، اگر ادعا -٢

 يا ، بھ گونھ"سیاست"دیگر بھ  يرا دارد، باید با نگرش ينتس يهشكست خورد
 .كند" يكار سیاس"دیگر 

ر آن را در این جا بھ بحث و ب يلخدم، كھ "يمدن يجامعھ ينظریھ" -٣
 يا تواند شالوده ي، م ھایش يھا و كاست يناروشن يگذاریم، با ھمھ يپیشنھاد م

یك  يخود پردازد و ھم مبان يچپ ھم بھ نوساز  نبشجشود كھ بر محور آن 
 .ندک يریز يشاركت این جامعھ پمرا با  يو اجتماع يسیاس يپروژه و برنامھ

 
 .و اپوزیسیوني  معترضانتقادگر،  پچ -١
 
آن را  يشخصات اصلمقرار دارد كھ  يتیچپ ایران، امروز، در وضع  نبشج
  : بیان كرد يتوان در سھ ناتوان يم
ھا، بھ ویژه از چپ از آن ایيدجدر ایران و  ياجتماع يھا نبشجضعف  -١

 و تحت ستم،  يزحمتكش يجامعھ
سو و  بدادگرا از یكتوتالیتر و است پكرد چر و عملکاستمرار تف -٢

  دیگر و يدار چپ از سو ویتھاز فعالیت  استعفا
 .يو سازمان يا ، برنامھيحران نظرب -٣

ننده در سرنوشت كشور خود ک تعیین  يخواھند توانست نقش يایران زمان يھا چپ
در آیند كھ  يو اجتماع يسیاس يآلترناتیو بھ صورتنند و احتماال ک ایفا

-هآرزو و اراد مكحنند و این نیز تنھا بھ کده غلبھ ربنام يبر سھ ناتوان
شرایط  يدارد، یعن يشود، بلكھ نیاز بھ زمان و فرآیند يسر نمیھا م چپ ي

آن  يھا نند و بھ كمك آیند تا زمینھکنیز باید عمل  يو اجتماع يتاریخ
 .فراھم شوند

و  يحیط زحمتكشمو بھ ویژه از   ایران از متن جامعھ يھا چپ ایيدج -١
كوچك از روشنفكران، ھمواره  يچپ بھ قشر ياجتماع يھا محدود بودن پابھ

 يالزم بھ یادآور. بوده استاین جریان  يو ساختار يتاریخ يھا از ضعف يیك
این  يدر طول تاریخ معاصر ایران عامل اصل يدیكتاتور يھانیست كھ رژیم
مواره از اند، ھ ھا نداده بھ چپ يھا ھیچگاه امانآن. اند انفصال بوده
شان، با ترور دشراند و در ھر مرحلھ از  كرده يآنان جلوگیر دفعالیت آزا
منكوب  يو نابود يھا را تا مرز تالشآن يبارزه و سازماندھمو سركوب، 

موما نھ در عچپ ایران  يسیاس دآزا يهبارزم، بھ این ترتیب. اند دهکر
 يھا يشواردھا و  محدودیت يدرون جامعھ بلكھ در خارج از كشور، با ھمھ

تر از ھمھ،  ھمما ما. ت در تبعید، صورت گرفتھ استیو فعال ياز زندگ يناش
ستقل و بھ مو  ياجتماع يھا نبشجدر ایران و ضعف  يمدن يشد جامعھرعدم 

مدتا محصول ھمان شرایط اختناق عزحمتكشان است كھ خود نیز   نبشجویژه 
در  يكار محافظھ یک سوود كھ از ش يباعث م ياین عامل اساس. باشند يحاكم م

ر ادامھ یابد و از جتحمبستھ، خودكفا و  يھا فرقھ ايچپ در شكل بق  نبشج
چپ  يو آلترناتیو يفراگیر، پلورالیست  نبشجدیگر امكان برآمدن یك  يسو

آن رصت ف يایران كمتر زمان يھا ، چپبھ این سان. شود ایيعممھر چھ بیشتر 
رگانیك در عمل اپایدار و  بھ طوراع و اند كھ بدون انقط یافتھ را

شد كنند، دست بھ اتحاد عمل زنند، ردر داخل كشور،  يبارزاتمو  ياجتماع
رند و ھمراه با ب  رسشپذارند، زیر گ  تحول سازند، بھ آزمایشمخود را 

 .دگرگون سازند... ي، فرھنگي، سیاسيتغییر و تحوالت اجتماع



استبدادگرا مانع دوم است كھ در توتالیتر و  پكرد چافكار و عمل -٢
 يسیاس يیافتھ از فعالیت سازمان و استعفا يرخوردگسنسبت بھ آن،   واكنش
 يكھ از اوایل دھھ يمید بخشاتحول  بھ رغم. شد كرده استرچپ  يویتھبا 
انقالب  يبھراز تج يآموز  و درس" سوسیالیسم واقعا موجود"  ي، با فروپاش٩٠

 پچ يكردو عمل يا ، برنامھيفكر يساختارھا سست ازگبھمن، در جھت 
" سوگ  رام"از چپ ایران  ایيھ شود، ھنوز بخش يشاھده مم ياستالین   -سوویتیك

تكبرانھ و م يمحور خود. اند خود را آغاز نكرده و یا بھ پایان نرسانده
ھا  استبدادگرایانھ از سوسیالیسم و شیوه ياھا توأم با نظریھآن يجاھالنھ
دھند  يرا تشكیل م يا كراتیك، مجموعھمداقتدارطلبانھ و ضد  يكارھا و سبك

بدل م  يطلب، عقب مانده و ارتجاع لطھس يھا ھا را بھ دستھ كھ این نوع چپ
حاصل خود، با  يمایھ و ب يب يھا اینان بھ خاطر حفظ فرقھ. ساختھ است

از نوین و بھ قیمت  يھا چپ بر پایھ شنبجو تغییرات در  يھرگونھ نوساز
 يانداز ضدیت و نھ تنھا ضدیت بلكھ سنگ ،ينونکھنھ ک يبین رفتن ساختارھا

 .كننديم
سابق چپ، نومید از  اياز روشنفكران و اعض زیاد يدیگر، تعداد ياز سو

جدیدشان،  ينا بر عقیده و باورھاباین جریان و یا  لمامكان تحول و تكا
اینان با طرح . نندک يم يبا نام و نشان چپ دور يستقل سیاسماز فعالیت 

، نھ تنھا بر ضرورت يسیاس يهبارزمرد یك بپیش يالزم برا يشرایط ذھن دنبو
 يستردورزند كھ كامال امر  يتأكید م يو فرھنگ ي، فلسفيفكر ينیادب ركا

پندارند كھ البتھ  يمكن ممامروز، تنھا فعالیت  ي، براآن رااست، بلكھ 
ماتیك تغییر و لبر، پيار فكرست است، زیرا اگر موضوع كردكامال نا
و  ياجتماع يهبارزمباشد، انجام آن جدا از پراتیك  ياجتماع يدگرگون
سوسیالیست و آزادیخواه  يھا چپ بھ این ترتیب. باشد يمكن ممنا يانقالب

، باید يستعفمو روشنفكران   چپ استبدادگرا ردیداپایران در مصاف با دو 
فتمان گ يارایھدیگر، با  يند و از سوران  سپو  يوزنمرا  ياول یک سواز 

ا این ما. نندکرا دوباره جلب  يومد، ينتسچپ  تفاوت ازمنو و  يكردو عمل
خود  يحران تاریخبترین  ھا با عمیقصورت پذیرد كھ آن يامر باید در زمان

 .باشند يرو مھروب
 چپ محصول بحران سوسیالیسم در سطح يو سازمان يا ، برنامھيحران نظرب -٣

ما . چپ در شرایط جامعھ ایران است ردا ھویت يبارزهم صحران خابو  يجھان
 يحران جھانباز  ایيھ ، بھ جنبھ"نو يطرح" نپیشی يھا در طول شماره

 ينیادب يھا حران ارجاعبحران ماركسیسم، ب( ایم سوسیالیسم اشاره كرده
روژه حران پبو  يدار از سرمایھ يحران فراروب، يمونیستک - يسوسیالیست

 يهبارزم  خاص نحرابچھ كھ بھ  ا آنما. )...سوسیالیسم ياجتماع
 يرسشپگردد،  ير مبشان  الت جامعھضعمدر رابطھ با  يایران يھا سوسیالیست

 يخسپا يستجوجایم و ھمواره در  است كھ در برابر آن قرار گرفتھ ياساس
حلھ از عبارت از این است كھ در این مر  رسشپو این . باشیم يآن م يبرا
است،  يو آزاد يكراسمدسب کویت بر پیكار جھت لابارزه در ایران كھ م
توانند داشتھ باشند كھ از  يم يا نوآورانھ يھا يفتمان و عمل ما چھ ویژگگ

آزادیخواھانھ و  مخود را با آرمان سوسیالیس رگانیكاھم پیوند  یک سو
 يو از سو خ دھندسپا ينونکبرم م ينند و ھم بھ نیازھاکحفظ  يشاركتم

بھ  يسیاس يكرد سایر نیروھافتمان و عملگز خود را با یدیگر تفاوت و تما
خ خود را با سھ پاتالب  رسشپو این . نندکروشن و شفاف نمایان  صورت
كھ از  يموھوم" مسوسیالیس"یا " يانقالب كارگر" يهدربار  ویيگ و عام  يلفاظ

جوشند، پیدا  يرنمب يبارزه و مطالبات كنونمو  ياجتماع يشرایط واقع
ایران،  يجامعھ يعضالت واقعمو  مسایلنخواھد كرد، بلكھ نیاز بھ شناخت 

انتقادگر،  پاز موضع چ يبارزات جارمھمراه با شركت در  يكار خالقانھ نظر
، چپ ایران يا و برنامھ يحران نظربعالوه بر . دارد يپوزیسیوناو   عترضم

خود را از  يباید تعریف و تلق او .ستا روھنیز روب يحران سازمانببا 
است و  يكالسیك لنین  لھم از بینشمكھ  يحزب يبارزه و سازماندھمتشكیالت، 

اخذ رسالت از  يبر مبنا يمركزبین و خود ایيگر در جوھر آن سركرده
قرار دارد، " طلقمبر حقیقت  يك انحصارلتم"و " يایدئولوژ"، "تاریخ"

 .و دگرگون سازد ددھتغییر 



-ھا بھ ویژه از جامعھچپ از آن ایيدجو  ياجتماع يھا نبشجضعف . نیمکالصھ خ
  چپ يھا مانده تھ يچپ، در شكل كارشكن  نبشج، التقاط در درون يزحمتكش ي

چپ  يهبالقو يھا وسیع از پایھ يیھا بخش ياعتماد يو ب یک سواستبدادگرا از 
حران بنجام دیگر و سرا ياز سو يسیاس يیافتھ ت سازمانینسبت بھ فعال

دھند كھ چپ ایران را  يرا تشكیل م يموانع...  يو سازمان يا ، برنامھينظر
ف رتص يمسئلھ  پس. دھد يخود قرار م يو بازساز يبازنگر يامروز در مرحلھ

قابل مدر  يآلترناتیو يبرنامھ يارایھو  يدرت سیاسقكومت، رقابت بر سر ح
 .شود يخارج م آن يمشغولو دل ایيكار، توان ر، از دستوينونکرژیم 

، ي، اجتماعي، سیاسيختلف فلسفم يھا در عرصھ ينظر دنق يبھ معنا يبازنگر
مظاھر آن و  ينظام موجود در تمام دقن ي، بھ معنايو فرھنگ ياقتصاد

ھا،  ھا، ایقان ردن نظریھب  رسشپخود و بھ زیر  دقن يھمچنین بھ معنا
 .باشد يخود م يھا و ساختارھا شیوه

بارزات م يدر عرصھ يگر خالتد ينیست، بھ معنا يدا از اولج، كھ يبازساز
و  يیاب و راه ينوین سازماندھ ھايشكلھا و  ، ابداع شیوهيو اجتماع يطبقات

و در  يمكن در ایجاد تغییر و تحول اجتماعمدیع و بجدید،  يھا مسیر فشک
 .باشد يم" مكناتمنا"ھا و  جھت شكافتن مرز محدودیت

و " يكار سیاس"و " سیاست"، نگاه جدید چپ بھ يو بازساز يگردر این بازن
ممتاز  يتیاست از اھم قایل يمدن يجامعھ  نقش يكھ او برا يمقام و ارزش
 .برخوردارند

 
 ."كار سیاسي"و " سیاست"دیگر بھ   ينگرش -٢

         
 
 يھم در فلسفھ و ھم در پراتیك اجتماع ياساس يا ، ھمواره مقولھ"سیاست"

بارز م يو بھ طریق اول ي، فیلسوفيكھ كمتر اندیشمند يبھ طور. است بوده
نظریھ یا  يارایھآن و احیانا  يهبار ل درمشناسیم كھ از تأ يرا م يسیاس

تنھا ذكر چند نام از میان انبوه . انصراف كرده باشد يسیاس يا اندیشھ
از خود  يسیاست قلم زده و یا اثر يهكھ در طول تاریخ در بار يپویندگان

نظام  يهبار ل درمتأ ياھمیت موضوع در راستا ياند، نشانھ گذاشتھ يبھ جا
، افالطون، ارسطو و  از پروتاگوراس:   است يمور جمعا يو سازماندھ ياجتماع

گل، كالزویتز، ھاز ... نتسكیومرون تا ماكیاول، اسپینوزا، الك و سسی
ما در  دصقاما ...   نترآرو و رفو باكونین تا لوكزامبورگ، لنین،   ماركس
كھ نھ  ينیست، كار" سیاست" تمعنا و واقعی لمتكا يتاریخ يجا، بررس این

ما بھ  يهانگیز. است ایيابتد ينظر  این تالش يدر توان ما و نھ در حوصلھ
تأثر از مو ایران،  يچپ جھان  نبشجاست كھ در  يدرك دقنو  يرگنواقع، باز

ھمواره غالب بوده است " يكار سیاس"و از " تسیاس"، از يكالسیك سیاس  بینش
چھ  دیگر است نسبت بھ آن  يرشگندریافت و  يارایھو در پرتو آن دعوت بھ 

 يده است، یعنششناختھ  يعضالت بشرمترین  ھمماز  يكھ در طول تاریخ یك
 .كھ ھمانا سیاست باشد ياجتماع يادار   -خود يمسئلھ

كھ  آن طور، "ولیتیكپ" تو واقعیعنا م، يیونان"  ولیسپ"با انحطاط 
ند و نھ تنھا ک ياز میالد آفریده بودند، تغییر م  م پیشجپن نقر ھا در يآتن

، "یاتولیپو " نکولیتیپ"، " ولیسپ. "شود يبلكھ زیر و رو م کندمي تغییر
كھ در صحن  ایيورگآزاد و برابرانھ نبود، آ يز فضاج يدر نزد آنان چیز

مور ا يهشان، در ادار يو اجتماع يندم يزندگ تورنا بر ضربآن شھروندان، 
  كردند، تصمیم يشاركت ممكردند،  يل مجدكردند، بحث و  يداخلھ ممخود،  يجمع

 يجمع يقرار گرفتھ تصمیم ھا ایيگرفتند و بھ نوبت در مقام اجر يم يو رأ
 حبدر تصا يا در این جا ابزار یا وسیلھ" سیاست. "ذاشتندگ يم ارا بھ اجر

 يھست »دخو«عین نبود، بلكھ م يھدف و یا غایت ي، برايا عده يارانحص
از  يآزاد. بود يو برابر يدر آزاد ياجتماع يھا انسان تیو فاعل يندوھرش

و  يسان ، ھميتای ھم يمعنا بھ (isonomia) ريبراب. يردگبفرسا و  طاقت ركا
. شھر مورا يهشاركت در ادارمعمال سیاست و اندان در وھرشمیان  يسطح ھم

كھ بر  يچیز ي، باید بھ مثابھيیونان يسیاست، بھ معنا: نتربھ قول آ
بھ جا ھم  نیز در این يآزاد دخو. قرار دارد فھمیده شود يمحور آزاد



فتن، مورد رپذی  -حكومت  -نھ  -كردن -حكومت   -نھ تواقعی يآن، یعن يمنف صورت
 يھ وسیلھكھ باید ب يفضای يآن، یعن تثبمت و ھم بھ صورت نظر اس
سانان خود در حركت  میان ھم  ساختھ شود و در آن ھر كس (pluralite) يچندگانگ

 )١(."باشد 
مور از ا يهادار "ز ج ایيسیاست و نھ غایت آن، در اصل، معن بھ این سان

 يعمال سیاست، وظیفھا، و )ھمانجا ( نداشت،" طریق بحث و اقناع ھمدیگر
 ياستثنا "از   پس بھ ویژهزمان و  ا ھمام. بود  وسمدندان و تكلیف وھرش

كنند و تاریخ این استحالھ  يتغییر م" سیاست" تی، معنا و واقع"يیونان
-حكومت  -ھم "آن بھ   لو تبدی  وسمداز " سیاست" ندا شدجز تاریخ ج يچیز

، این يوایاترنا بھ بگر چھ . ، نبوده است"پذیرفتن  -حكومت  -ھم  -كردن 
ورا، این گخشایارشاه بود كھ در حملھ بھ آتن، آ يیعن" ایيآسی تریبرب"

 يرا، برا يندوھرش )يسیاس(يو برابر يآزاد ي، فضا وسمد يمركز سیاس
ھا، مورد آسیب قرار  قدم بر دیگر ھدفمست، ا جا ستین بار، و جالب اینخن

را  يیونان  لیسوبود كھ پ يقدونم يشاگ داد، گر چھ این سردار شھیر و جھان
بود  يسیاس يفلسفھ يداخند، اما در واقع این افالطون، ک يم ربن باز بیخ و 

، این "سیاست" يعدل، كمر بھ نابود رق شھقاز ھمھ، بھ نام تح  پیش كھ
 .بندد ي، م سومد يگرمیدان دخالت

بودند،  يدر آتن، زمین ي، روزگاريو زشت ایيلم، زیب، عدل و ظيدبو  يخوب
در جنگ و صلح  يدایان یونانخون چ بودند، توأم با ھم بودند، ھم ينسب

ھا قرار  خود انسان يهروزمر يبھرو تج  درك و احساس تیبودند، در قابل
  تشخیص »خود«آزمودند،  يم »خود«را " دب"و " خوب"كھ  يشھروندان. داشتند

بستند و خطا را جایز و  يبھ كار م »خود«ست یا غلط، رددادند، بھ  يم
و دقیقا . روند  رفتند تا بھتر بھ پیش يم  پسبارھا بھ . ماردندش يحتمل مم

 ياست، زمین ي، كھ انسان"يسیاس" يبا این ھست يشمنددر  يدر این جا، یعن
و ھم  يست، كائوتیك است، ھم حسا گرا است، چندگانھ و كثرت  تجانسماست، نا

افالطون، ...  ھم جنون آمیز بینانھ و بینانھ ھم غیرواقع است، ھم واقع يعقل
 ت، عدال"يآل ایده" سولیپند تا بھ نام ک يزیك را وارد میدان شھر ممتافی

، يمد، مريزمین ت، عدالت و سیاس ولیسپ، "يآل ایده" تو سیاس" يآل ایده"
او، . ردارد، واژگون سازدبر را از میان تغیم، و  تجانسمنا ،يشھروند

 طلق و در یك كالم، پارادیگمم" ایيزیب"مطلق، " تعدال"، "مطلق بخو"
شود،  يكنیك متشود،  يم »كنھت «، "سیاست"  پس. كشد يمیان م بھ  را )سرمشق(
ناب  رشود، پاكیزه چون ز يم" یگانھ"شود،  يشود، عقل م يم  شود، دانش ير منھ
ل از زنمشود،  يم )٢(" يابد ریگانھ تغییر ناپذی يھست" تشود، شناخ يم

 يربو كار  درك و احساس تقابلی يهاز حوز بھ این سانشود و  يطلق مم يهاید
شود تا بر او حاكم و  يشود، جدا م يخارج م" شترس آھن" ن، انسايعام نانسا

، دانشمندان، "شاھان  -فالسفھ" يیعن" شتانرس زر"ب حط شود و بھ تصالسم
-آن يیعن...  ساالران، پاسداران گردانان، كشورداران، دیوانتخصصان، حكومتم
 .یدآمي در...  طلق را دارندم  -یگانھ تكھ قابلیت درك و شناخ ایيھ

 ایيدج يبر مبنا  يساز"مدینھ"ز ج ي، چیز"سیاست"تا بھ امروز،   از آن پس
:  نبوده است يپذیر حكومت  -و -يدار كومتحم در سجتمم و دسیاست از مر

، )يفاراب( يفاضلھ، و امام يھا ، مدینھ)گوستنا(يو آسمان ایيخد يھا مدینھ
، )ماكیاول  ( يشھریار يھا ، مدینھيا و خلیفھ يلطانس، يپادشاھ يھا مدینھ
آدام ( "آزاد  ربازا" يھا ، مدینھ)ورم  وماست( ایياوتوپی يھا مدینھ
و " نمایندگان يكراسمد" يھا ، مدینھ)ھگل( "يمل  -دولت" يھا ، مدینھ)اسمیت

و " سیاست"متافیزیك بر  حبصاتدر این ھنگامھ ...  "پرولتاریا يدیكتاتور"
باز  ينیرومند حاكم، پارآنتز كوتاھ نالف جریاخبر   ، ماركسيسیاس يلسفھف
نده با زبا  رانھ و از پیشبرابنا دربنن بھ تند و ک يقاومت ممند، ک يم

 نپیشی يھا ما در شماره. ت داردمدقھزار سال  از دو  دھد كھ بیش يم يجالوت
 ایي، گفتارھ)٧ يه، شمار"ناپذیر انصراف  ماركس"ملھ در جاز  (" نو يطرح"

از سیاست و دولت بھ  (Deconstruction) يشكن در شالوده  ماركس يھم انقالبسپیرامون 
جا  الصھ، ما در آنخ بھ طور  .ایم آن، داشتھ يكالسیك و رایج امروز يمعنا

سالح    -ل بھ دو مقولھسبا تو  این نگاه را بھ بحث گذاشتیم كھ ماركس
سیاست و  يفنقد و نملھ بھ ج، از آلیناسیون يو دیگر  پراكسیس ي، یكياساس



ط لسمدریافت حاكم و  يهبر پیكر يانقالب يا رسد و با این كار ضربھ يدولت م
، محصول تاریخ  فتیم كھ ماركسگا در عین حال ما. ندک يوارد م" سیاست"از 

 يمتافیزیك بر سیاست و فلسفھ سیاس يهشكنند يلطھسخود بود و  ي و زمانھ
این . نیاورد بھ وجود ایيو دوسود ياو نیز دوگانگ  ست در بینشتوانينم

، لنین ي، كائوتسك از ماركس  پس يھا د كھ ماركسیستش ياز عوامل يخود یك
، "سیاست" يدر نف  نگام ماركسھبتھورانھ و نام  تالش بتعقی يبھ جا...   و
بھ  .سابق كنند مانتفگزین گرا جای" سیاست"از  يجدید يمان متافیزیكتفگ

 تسرش"، "حزب يرھبر"، "رسالت طبقھ"، "يایدئدلوژ"، "تاریخ"، این ترتیب
یگانھ "، "ایده" يبھ جا"... بدون طبقھ يجامعھ"، "ھا مونیستک يهویژ

، "يشھر عادل"، "پاسداران"، "شاھان  -فالسفھ"، "يدبتغییر ناپذیر ا
 .نشینند يم"... شتانرسرز"

 ي، محدود و محصور بھ فضا"يسیاس كار"و " سیاست"، ينتس پچ  در بینش
بارزه میان این دو قطب مو  يدرت سیاسقبا " يحزب انقالب"میان  تناسبام
 و ایيج ياجتماع يھا نبشجو  يمدن يدر این فضا، زحمتكشان، جامعھ. شوند يم

منافع  تدر خدم ينیروھا و ابزار يكھ بھ مثابھ ز اینجندارند  يمشروعیت
 آندرت رسیدن قبھ  يبرا زمینھ را باید آن، يژھا و استرات حزب، تاكتیك

 يهنمایند "جانبھ خود را  یك بھ طوركھ " پیشاھنگ بحز. "نندکفراھم 
حاكمیت دارد،  يادعا  ند و بر این اساسک ياعالم م" راستین پرولتاریا

" تاریخ"بلكھ از  ایيادع يم یا از پرولتاریادمشروعیت خود را نھ از مر
 ب آن نبودهحصاتسب و کاین طبقھ قادر بھ  دند كھ خوک ياخذ م" يعلم"و از 

 .باشد يم" مونیستکروشنفكران " ينتھچبلكھ در  است
گرایانھ و  انفصال ل، تقلیيلیبرال  و در بینش يا در جوامع غربما

احزاب  بناسبات میان دو قطمھا و  يدرگیر ردامبھ " سیاست" يمتافیزیك
 يدمكراس"پارلمان و   تعادل بخش عامل ت، با وساطيسیاس تدرقو  يسیاس

شاركت و م"م و پندار نسبت بھ ھتو  پس. پذیرد يصورت م" شده ينمایندگ
و   است محدود، ناقص يشاركت و دخالتمكھ در واقع " يمدن يدخالت جامعھ

و  يمدن ياست كھ جامعھ يو این در حال. ندنشی يحقیقت م ي، بھ جايقرارداد
-مي يفشار را باز ينیرو  نقش" خام يهماد" ي، بھ مثابھياجتماع يھا نبشج
درت قدیگر، در محافل  يھا، در جادا از آنج، يواقع" تسیاس"نند، و ک

 يو دفاتر و شورا  ، بورسيمال يھا ه نگاب، در يو تكنوكراس يسیاس
 .شود يو فصل م ، حليلمللا بین يھا و سازمان يھا، در بانك جھان خانھ وزارت

، انتقادگر و يپوزیسیوناسیالیست و آزادیخواه، چپ چپ سو. نیمکالصھ خ
آن  م، ھم در معنا و مفھو"سیاست"خود را از   ، باید دیدگاه و بینش عترضم

رگ زب (Challenge) او در مقابل دو چالش  پس. ن سازدآن، دگرگو تسبو ھم در كار
 .گیرد يشوار قرار مدو 

 شناختھ يبھ معنا" سیاست" ينف. است" سیاست" ينف يبرا  ، تالشياول  چالش
متاز از جامعھ در م يآن اقلیت يكھ بر مبنا يكار متقسی يآن، یعن يهدش

پوزیسیون، حزب پیشتاز یا احاكم و یا در  يسیاس يھا شكل دولت، گروه
، "يایدئولوژ" "درخ"، "تاریخ"، "داخ"م بھ نام دمر بنتخمنمایندگان 

رسالت اداره و .. و" تاریاپرول"، " صصخت"، "عقالنیت"، "تكنیك"، "علم"
-ميف و انحصار خود رمور جامعھ و كشور را در تصا يهدر بار يگیر تصمیم
در این جا   پس. ندک يم  تفویض يو اكثریت جامعھ این وظیفھ را بھ و ددان

زحمتكشان از  يندان و جامعھوھرشاست كھ در آن  ایيپیكار جھت ایجاد فض
ل و جدخود، از طریق بحث و  يمنجانو  يشاركتمت یبارزه و فعالمطریق 
و  ي، ملي، كشوري، اقتصاديحیات اجتماع فختلم يھا در عرصھ يگر دخالت
 .خود را فراھم سازند ایيرھ   -و خود يمختار   -خود يھا ، زمینھيلمللا بین

در  يكومتح  -يقدرت سیاس يهباورانھ حوز تیعل يهسطورا ي، نفيدوم  چالش
از ھر چیز بھ   ، بیشياجتماع لتغییر و تحو. است يتغییر و تحوالت اجتماع

، در ياجتماع تناسبامدر  يدگرگون ياست، بھ معنا ياجتماع بانقال يمعنا
درت قختلف و نھ صرفا در رابطھ با م يھا ھا در عرصھ ناسبات میان انسانم

انجام پذیرد و در این  ھاشاركت خود آنماز طریق  باید مھمو این . حاكمھ
اگر چھ مؤثر و ... ، قوانینيدولت، پارلمان، احزاب سیاس  شمیان نق

و  ينیادب يھنگام يتغییرات اجتماع. باشند ينم  نندهک ا تعیینماند ا الزم



ھا دخالت و رد آنب ، در ایجاد، و پیش»خود«باشند كھ جامعھ،  يپایدار م
ھا و  ایيدرت، نیروھا، توانق يھا ستقل از نھادم يند، یعنکشاركت م

 .كار اندازد را بھ »خود« يھا كارابت
 يحركت فكر يدر مجموعھ يمدن يدر این رابطھ است كھ مقام و اھمیت جامعھ

 .شود يطرح م ياپوزیسیون پچ يو عمل
 
 لي بر نظریھ جامعھ مدنيخدم -٣
 

در اصل و در "  امر اجتماع"و "  امر سیاست"فتیم كھ گاز این   پیش
این دو از یكدیگر نیز،  تسسگ. ابتدا، در نزد یونانیان، یك چیز بودند

آنان آغاز  دط خوسجا و تو ، از ھمانيسیاس يبھ ویژه از نظرگاه فلسفھ
دا، مرجع، خ" يهاید"رین، از ب يبا اخذ مشروعیت از ذات" سیاست امر. "دش
" خودمختار"ستقل و م يهتوریتھ، عدالت، تاریخ و یا پرولتاریا، حوزا

 .شود يچیره م" اجتماع  امر"ند و بر ک يپیدا م
چنین  ايآن ناظر بر الغ يمالزمھ ياجتماع و پراتیك يمدن يجامعھ ينظریھ

ط ستو" سیاست" (reappropriqtion) دجدم فتصر اياحی يبوده و در پ" يتقسیم كار"
راه " يپراتیك"و " نظریھ"ا باید اذعان كرد كھ چنین ما. است" اجتماع"

 آن را نم آغازییتوانیم عال يپیماید و ما اكنون تنھا م يانكشاف خود را م
- هموجود در بار يھا"نظریھ"بر  يقدناز آن الزم است   پیش يول. نیمکتبیین 

 .داشتھ باشیم يمدن يجامعھ ي
 
 .لیسمگھلیبرالیسم و   در كشاكش" مدني يجامعھ" -
 

كھ اشاره كردیم، در اصل و در  ن طورا، ھميسیاس يو جامعھ يمدن يجامعھ
، (polites) ندانوھرش. یونان باستان، یك مقولھ، یك واقعیت، یك فضا بودند

 koinonia ton) یا يمدن  -يتھ سیاسنموکنوان، عبوده و بھ این  (polis) شھر اياعض
politon) من شھر، تصمیم جگو در ان  -و  -فتگدادند و از طریق  يرا تشكیل م

 .ذاشتندگ يم ابھ مورد اجر آن راگرفتند و  يم
بر  ياول يستدراندان و فوھرشاز  يدرت سیاسقعمال ا يهدن حوزشدا جبا 
ز، بھ وو تجا يدعتمقابل ھا و افراد جامعھ در آن" قوقح"، دفاع از يدوم

ستین بار، خن يم، برار يمھورج. شود يدرت حاكمھ، مطرح مق يویژه از سو
 .ندک ي، را وضع م(Jus civile) يندمقوق یا قوانین ح
  نسانسربا  civilis societas زبان التیني یا بھ" يمدن يجامعھ" يها استعمال واژما

 - و  -و داد ي، بازرگانيشود و ناظر بر روابط اقتصاد يروپا آغاز مادر 
ستین خن. است (profane) يك یا غیر مذھبییال يشھر، در چارچوب يستد میان اھال 

، مارسیل دو ایيایتالی يپرداز سیاس ، نظریھيم میالدھد قرن چھار بار در
 : درب يكوالر نام مس، و یيكاال يجامعھ يبھ معنا" يمدن يجامعھ"پادو، از 

نند، ک يمند زندگ فایتک ينند تا با ھم و بھ صورتک يھا اجماع م انسان " 
 يجماعت. ندنکبادلھ مھا را با ھم و آن... دست آورند الزم را بھ اياشی

خود رسیده باشد، شھر نامیده  يفایت براکمال و کكھ بھ این درجھ از 
 )٣(."آن است ايد اجزدعتآن نیز ھمانا آرمان  ایيشود، آرمان نھ يم

بود بر مكتب لیبرالیسم كھ از  يدرآمدش ، پیيمدن ياین تعریف از جامعھ
، جان الك و آدام ورم  وماستط س، تو ، در انگلیسيقرن شانزده تا ھجده میالد

تمدن و م ي، جامعھيمدن يدر نزد آنان، جامعھ. شود يم ياسمیت پایھ ریز
و  ياقتصاد و دادوستد، آزاد يآزاد يكن اصلراست كھ بر سھ  يقانونمند

 يهصارعآدام اسمیت . ستوار استا يقوق مدنحھا و  يامنیت مالكیت و آزاد
:  دھد يرا چنین توضیح م" ملت"یا " يمدن يجامعھ"از  يلیبرال  بینش

الزم است كھ   ستد دارند، پس  و  بھ داد  ھا، از نظر او، طبیعتا گرایش انسان
بادلھ، خود، تنظیم مزیرا . بادلھ حفاظت شودم" يطبیع يآزاد"از این 

 ي، محل طبیع"ملت. "ندارد" يخارج"بھ دخالت  يباشد و نیاز يخود م يهكنند
كھ  يا است، بھ گونھ يطبیع ير این آزادنصعبوده و  ياجتماع يبادلھم
 يهحوز يمدن يجامعھ. داشتھ باشد يآن دخالت رنباید در كا" ھریارش"
 دبازار، مدار اقتصا دآزا يدھد، و در یك كالم فضا يرا تشكیل م" يخصوص"



 يهخیزند و اما دولت، حوز يبشر برم تاست كھ از طبیع يدارو سرمایھ یيكاال
، بیرون يمدن يگیرد و در نتیجھ باید خارج از جامعھ يمرا در بر " يمومع"

 ينف در حستواند تا  ي، لیبرالیسم مبھ این ترتیب. )۴( از ملت، قرار گیرد
از  يا كھ امروزه، بھ ویژه در غرب، در نزد پاره يرود، چیز  دولت ھم پیش

و معروف بھ اولترا  يدار سرمایھ بدون قید و شرط دشردافع م يھا جریان
 .شود يشاھده ممبرالیست لی

 لعم يدولت را بھ نفع آزاد تدخال يهو حوز  كھ لیبرالیسم، نقش در حالي
ل، یك قرن بعد، با گھ، يند، فیلسوف نامدار آلمانک يمحدود م يمدن يجامعھ

تعریف  ارایھتا زمان خود و  يسیاس يفلسف شاز دان يبسوطم يمعبندج
آن را در جوھر و  يهروح و اید ،"دولت"، "يمدن يجامعھ"از  يتر كامل
باشد،  يآن، كھ ھمانا آزاد تجامعھ و در غای (essence, immanence) شربادان
 ي، مكتبيانگلیس ي"گرا يندم" بكتمدر برابر  بھ این سانانگارد و  يم
 .ندک يایجاد م" گرا دولت"

ل ھگل را تشكی يسیاس ياندیشھ  از دولت، پایھ و اساس يمدن يتفكیك جامعھ
ده است، شتشكیل ...  كومت، مجلسحھریار، شچون  يدولت كھ از عناصر. دھديم
 Bürgerliche) "ایيبورژو يمدن يجامعھ. "است" يمومعمنافع " يمان فضاجرت

Gesellschaft) منافع " يست و فضاا  ھا منجامل افراد جامعھ، خانواده و انش
را  يف مكتب لیبرالتا اینجا ھگل ھمان تعاری. دھد يرا تشكیل م" يصوصخ
 يهدر نزد او نیز ھمواره با حوز يمدن يجامعھ. ندک يد و تصریح مییأت
 يبادلھممالكیت و   افراد جامعھ بر اساس تناسبام يبھ معنا" اقتصادیات"

كامال  يجا بھ بعد استنتاج اما ھگل از این. شود يترادف مممایحتاج خود، 
 ایيبورژو يمدن يید كھ جامعھگو يدھد و م يدست م تفاوت و بدیع بھم

" دولت"ند بلكھ این ک يو آزاد (universalisme) "ایيرو جھان" يتواند ادعا ينم
سوق  يرستگار يقادر است جامعھ را بھ سو" تمامیت"یك  ياست كھ بھ مثابھ

  میان افراد بر اساس روابط محدود و تنگ ي، حیطھيمدن يزیرا جامعھ. دھد
كھ دولت بیانگر روابط  است در حالي (egoisme) يدارمخودو  ي، خودخواھ"نیاز"
دولت تا   پس. باشد يافراد م کت كت لامیا )ذرنده ازگرب( يرا، ف"يفرد میان"

و " خارج يضرورت"ند ک يم يرا نمایندگ (transcendantal) يرینبجا كھ روابط  آن
منافع  توحد نماججا كھ دولت تنھا ترن است و تا آ يمدن يرتر از جامعھب

در كالم . شود يم يمدن يجامعھ" شاندربا تغای"باشد،  يو منافع عام م  خاص
پذیر  ایيتمامیت و اونیورسالیسم شناس" يهاید"دیگر، دولت كھ خود را با 

بھ خود، " رجوھ"از  يیا زمان يا لحظھ يرا بھ مثابھ يمدن يند، جامعھک يم
ل، کدولت بھ عنوان  ق، مخلويدنم يكھ جامعھ يا زمان و لحظھ. آورد يم وجود

، از "لک"است از یك  يا ، ھنوز لحظھ"خود يبرا"است و نھ " خود  در"ھنوز 
باشد  يخود م" شاندربا"كھ  ي "جوھر"نسبت بھ  ي، ھنوز بھ آگاھ"مامیتت"یك 

. نیازیده است اونیورسال، دست تدول يهاید ياو باید برود، یعن يسو و بھ
ست، درامحركھ، ف يل، نیروکزد ھگل، جوھر، اصل، در یك كالم، دولت، در ن

، پدیدار، فرع، يمدن يكھ جامعھ ، ھدف و غایت است در حالي"خود يبرا"
 )٥(.باشد يره ممو روز" خود در"ست، دمفعول، فرو يجز، نیرو

 
 "توتالیتر"مدني در تقابل با دو مكتب  يجامعھ ي"نظریھ" اياحی -
 

درن، مصر ، در عيمدن يجامعھ ي"نظریھ" گیریم كھ يفوق نتیجھ م  از بخش
از . شد كرده استروجود آمده و  بھ"  توتالیتاریسم "میان دو "  شکشاک در "

را در بازار،  يمدن يقرار دارد كھ جامعھ يلیبرال ایيگر یك سو، تمامیت
خواھد  يم بھ این سانند و ک يالصھ مخ )يدار سرمایھ(بادلھ و اقتصاد م

، بر "يصوصخ نفع"اقتصاد را، تحت عنوان " يقوانین طبیع"نام  بھ يمتافیزیك
قرار دارد كھ  يدولت ایيگر دیگر تمامیت يحاكم سازد و از سو يمدن يجامعھ

 بھ این سانداند و  يم يجامعھ مدن رورسرین و ب يتوریتھارا " دولت"
بر " يعموم نفع"را، تحت عنوان " دولت يهاید"نام  بھ يخواھد متافیزیك يم

 ي"نظریھ" اي، در قرن نوزده، در احی ماركس شتال. ندکتحمیل  يمدن يمعھجا
 يآن، از این جھت انقالب يھا يھا و دوگانگ ضق، با وجود تنايمدن يجامعھ

 يشود كھ او، برا يمحسوب م ياجتماع کو پراتی )يسیاس(ي رگ در فلسفھزب



این جنگ را،  .خیزد يبرم" توتالیتر"ستین بار، بھ جنگ با این دو مكتب خن
 .ردب يم  ، در دو زمان پیش ماركس

، "رداندگ يرمب"ھگل را  ي، تئور ، ماركس)١٨٤٧ -١٨٤٢ ( يفلسف دقن يهدر دور
 يمدن يخانواده و جامعھ يواقع ي، رابطھ]ھگل[ : (retournement) ندک يم" پا  كلھ"

كھ  پندارد، در حالي يم" ایده" يخیال ياندرون تبا دولت را فعالی
ھا ھستند كھ آن. دھند يدولت را تشكیل م  ، اساسيمدن يانواده و جامعھخ

ناسبات را وارونھ ماین  يھگل يپرداز ا خیالما. نندک يواقعا عمل م
ھا، آن... موجودیت دولت است يه، شیويھ مدنیخانواده و جامع... ندک يم

 ترتیب بھ این. )٦(باشند يمحركھ آن م يسازند و نیرو يخود، دولت را م
این دولت، . داند يم" يمدن يجامعھ"و محركھ را  يواقع ي، نیرو ماركس

سازند بلكھ این نیستند كھ جامعھ را مي يسیاست، قوانین و قانون اساس
. آورد يوجود م را بھ يجامعھ است كھ دولت، سیاست، قوانین و قانون اساس

-مثابھ را بھ" یاستس"و " دولت"تواند  يبھ ھمان ترتیب كھ این جامعھ م   پس
ند، بھ ھمان ترتیب کحاكم " ر خودب"و  آفریندیب" دا از خودج ویينیر" ي

خود را احیأ  يند و خودمختارکسخ نھا را لغو و تواند آن ينیز جامعھ م
 .ندک

بھ   ، ماركس)بعد بھ ١٨٥٠( ياقتصاد سیاس دنق يهدر زمان دوم، دور
 يهتحت شرایط شیو يوابط اجتماع، بھ عنوان ريمدن ياز جامعھ يشكاف دبكال

و جاودانھ " يطبیع" يهسطورادر این راستا، او . پردازد يعین، مم يتولید
ل با بد و در تقانکش يم مھ ردرا  يدار و سرمایھ یيكاال دقوانین اقتصا بودن 
و  يشاركتم، اجتماع آزاد "يجامعھ مدن"از  يلیبرال يخودمدارانھ  بینش
بازار، ( ياقتصاد يھا ناسیونلیآزاد از آ يھد، اجتماعد يبستھ را قرار م ھم

مذھب، ( يو ایدئولوژیك )...دولت، سیاست( ي، سیاس)...سرمایھ و مالكیت
 ...).يایدئولوژ

از ابھام نیست، چھ در نزد او نیز  يخال ياز جامعھ مدن  ماركس فا تعریما
 ايمرحلھ در يو صنعت يتجار تحیا يمجموعھ"محدود بھ  يمدن يجامعھ يفضا

در نظریھ  يشكاف  با این ھمھ، ماركس. )٧( شود يم "مولده ينیروھا دشرخاص از 
 دقنند كھ امروز، با ک يایجاد م يمدن ياز جامعھ يمتافیزیك يپرداز

 .آن بپردازیم  سترشگتوانیم بھ تعمیق و  يآن، ما م يھا محدودیت
 
 .آن نھاي اصلي تبیی محور:   مدني يجامعھ ي"نظریھ" -
 
است  ي، نظریھ و بینشيمدن يجامعھ ي"نظریھ "كھ اعتراف كردیم،  ن طوراھم

از  يا توانیم پاره يكھ باید ساختھ و پرداختھ شود و ما اكنون تنھا م
دیگر،  ياز سو. ذاریمگآن را بھ بحث و پیشنھاد  ياصل ياركان و محورھا

 يسیاس يوھاروشنفكران یا نیر ينظر رتنھا از طریق كا" نظریھ"تكوین این 
و  يمدن يجامعھ دخو کبلكھ بھ عالوه نیاز بھ پراتی یستپذیر ن امكان

 .رد خود داردکملعاز  آن يمعبندج
از :  ده استشروز  دم يموضوع" يمدن يجامعھ"امروزه، دفاع و تجلیل از 

، يوامع غربج مداران در تسھا تا روشنفكران و سیا سندیكاھا، انجمن نفعاال
اخیرا  اختلف جھان تا حتم يھا در كشور يو سیاس يختلف فكرم يھا از جریان

  یسیواقعا موجود، چون ر يدیكتاتور يھا از سران رژیم يا از جانب پاره
و  يمدن يھمھ، در یك كالم، بھ جامعھ... ایران ياسالم يمھورجمھور جدید ج
 .خورند يمم قسآن  يواال يھا " ارزش"

و  يو اجتماع يطبقات يهبارزمھا  سال يھ، بھ پشتوانيغرب يھا يدر دمكراس
فتھ رپذی  "ركا تقسیم"و در چارچوب  يو فرھنگ يدن شرایط مادشفراھم 

و  يحكومت، احزاب سیاس(سیاست  يهحوز ایيدج آن را يكھ مبنا يا دهش
 )...يا و حرفھ ایي، سندیكيانجمن( يشاركتم يھا فعالیت يهاز حوز )پارلمان
با . باشد يبرخوردار م الحظھمقابل  يدشراز  يمدن يدھد، جامعھ يتشكیل م

 يو تنھا بھ مثابھ است ھا، محدود این جامعھ، در این كشور  این ھمھ، نقش
كھ امروزه در  يبھ طورند، ک يبر ھیئت حاكمھ عمل م" فشار ينیرو"یك 

  نبشجطالبات مو  يناچار باید رأھ ھا و احزاب ب ، دولتيغرب يھا يكراسمد



در این میان، فعاالن . ھ قرار دھندجخود مورد تو يھا در سیاست را يمنجان
رانگیختن دخالت ھر چھ بآن، با  يمنجان پچ يھا ، بھ ویژه جناح نبشجاین 

ختلف ممور اآن در  يشاركتم يو نھادھا يمدن يتر جامعھستردهگبیشتر و 
  تالش ،يو اقتصاد يا ، حرفھيصنف يھا ، و نھ تنھا در زمینھيو كشور ياجتماع

 .و تقسیم كار مورد بحث پایان بخشند ایيدجنند تا بھ ک يم
 يسمر يرداد، با كاندیداخ مم، در دودخالفت مرما در ایران، ابراز ما

 يحداقل در دوران نامزد(مھور جدید ج  یسیر يوالیت فقیھ و ادعا
 تكسش، تنھا بیانگر اعتراف بھ يمدن ياز جامعھ" دفاع"در  )يانتخابات

م نبوده بلكھ دو رضایت مر يشتیبانپ بلجدر  ياسالم يمھورجرژیم  يفتضانھم
سلب  بھ رغماین واقعیت است كھ روز بھ روز در كشور ما،  رمان آشكاجرت

 يمدن يجامعھ يھا طفھن، يرعیت -ارباب فرھنگ يتاریخ ر، سركوب و بايآزاد
ئت و ھی يمذھب يدیكتاتور يفنم ایران، در ددن است و مرش در حال بستھ

مور جامعھ و تغییر اخواھان دخالت و شركت در   از پیش  حاكمھ خود، بیش
نیز بھ  يتاریخ يھبدر این مسیر، تجر. باشند يخود م يو فرھنگ يشرایط ماد

 ينیروھا يوسیلھھ ند كھ تغییر اوضاع نھ بکو مياست ھا ثابت كرده آن
فرھیختھ  يھا ھرهوزیسیون و یا از جانب چپ، چھ در حاكمیت و چھ در ايسیاس

 يجامعھ دشاركت خومو  يھا و با مساعمدتا و اساسا بھ دست خود آنعبلكھ 
 .ر خواھد بودیسم يمدن

فوق و بھ عنوان  يررسبقد و نھ بھ جاكنون در اختتام این نوشتار، با تو
، يپیشنھاد يطرح بھ صورت، جا دارد كھ، يمدن يجامعھ يبر نظریھ يلخدم

 .ل قرار دھیمممورد تأ يمحور اصل ٥را برحول مضامین این نظریھ 
. يشاركتمو  يانجمن يھا فعالیت دآزا يفضا يمثابھ بھ يمدن يجامعھ - یكم

 بھ صورتندان وھرشاست كھ در آن  يمبارزات   -ياجتماع ایيفض يمدن يجامعھ
 تحیا نگوناگو يھا نند و در زمینھک يعمل م ياجتماع نناک يفعاالن و باز

، ي، فرھنگيمور آموزشاحیط كار و تولید و اداره تا مم از جامعھ، اع
و شركت در  يشاركتمو  يمنجان يھا از طریق نھاد...  مسكن، بھداشت و

 .نندک ي، اظھار نظر و دخالت ميبارزات اجتماعم
 با. (conflictuel) يضرعاتو  (pluriel) گانھ چند يفضا يمثابھ بھ يجامعھ مدن - دوم
 یستن يمجسنمدست و  واحد، یك يفضا يمدن يول، جامعھا يكتھنھ بھ جتو

 يرھاوطالبات و بامھا،  ختلف با منافع، خواستھمبلكھ اقشار و طبقات 
 ي، كھ طبیعتا خصلت طبقاتيبارزات اجتماعمھا و  ختلف، در این فعالیتم

  پس. نندک يگیرند، در كنار ھم و یا در برابر ھم، شركت م ينیز بھ خود م
 .باشد يم يستیز  و ھم يبستگ  ، ھمایيگر كثرت لمح يدنم يجامعھ
. مور كشورامیع جدر  يگر آزاد دخالت يفضا يبھ مثابھ يمدن يجامعھ -سوم

 )يا ، حرفھي، اقتصاديصنف(ن از جامعھ یعم يمورامحدود بھ  يگر این دخالت
بھ این . گیرد يجامعھ و كشور را در بر م مسایل يفضا ينبوده بلكھ تمام

از " يسیاس"مور امیان  يو تاریخ يآھن يهر پردبنگ چ يمدن ي، جامعھسان
 .ندک ين آن مدریدسارت بھ زند و ج يدیگر م ياز سو" ياجتماع"و  یک سو
در این جا، . راوده و تبادل تظرم يفضا يمثابھ بھ يمدن يجامعھ - چھارم
ا از درون ھ حلهھا و را ھا، طرح سیرم فشکعضالت جامعھ و مو  مسایل تشناخ

وروكراتیك و تكنوكراتیك خارج ب، ياختصاص رناپذی و نفوذ يانحصار يژھاد
بھ . آیدآن در مي يھا ھادنو  يمدن يجامعھ حبصاتسخیر و تشود و بھ يم

از ھر عامل و   ھستند كھ بیش يعبارت دیگر، این نیروھا و عوامل اجتماع
شكالت و مستمر با مو ستقیم ممرجع دیگر، بھ دلیل رابطھ و پیوند آشكار، 

ھا،  ویيجھا در چارهدلیل ذینفع بودن آن و بھ ياجتماع يھا ينابسامان
 يباره در يیاب شكالت و اظھار نظر و راهمعضالت و م ایيدرك و شناس تقابلی

در شكل  يواقع يو شناخت با پراتیك اجتماع يآگاھ  پس. ھا را دارندآن
شود و اگر چھ از  يآمیختھ و عجین م يمدن يختلف جامعھم يھا نھاد تفعالی

است،  ي، كھ موھوم و دست نیافتن"طلقم حقیقت" ياین طریق نیز، ھمواره جا
ھا و یا در ذھنیت  بار، نھ در آسمان ، اینينظر  چالش ولي ماند، يم يخال
، بلكھ در يو یا مذھب يل سیاسجر، روشنفكر یا "فیلسوف" يیافتھ صالفان

واسطھ  يستقیم و بم نفعاال يكوش و ھم يسیرم با ھم و يپیوند با عمل اجتماع
 .پذیرد يصورت م ياجتماع



و  يتكوین اشكال نوین سازماندھ يفضا يمثابھ بھ يمدن يجامعھ - مجپن
و  يزیست ھم ن، در عین حال، میدايشاركتمو  يمنجان  نبشج. يروابط اجتماع

اشكال نوین  قھا در مسیر خل تغییر روابط میان انسان يبرا يستیز ھم
 ایي، و فضي، ظرفيمحل. مور جامعھ و كشور استادر  يو ادار يسازماندھ
، ي، تولیديدیع، در روابط اجتماعبنو و  يھا شیوه نآزمود ياست برا
، در يو خودگردان يدر ھمبستگ...  ي، ملي، فرھنگي، آموزشيخانوادگ

 .ایيو خودرھ يختارمخود
 
 ."ھا سیرم"و " خط: " گیري عنوان نتیجھ بھ  -۴
 

حران ب، يزحمتكش ياز جامعھ ایيدجحران بفتیم كھ چپ ایران در شرایط گما 
ست از سگكھ باید خود را، در  يو در شرایط يو سازماندھ يا ، برنامھيفكر

 يریانجتواند  يند، تنھا مک يو بازساز يچپ استبدادگرا، بازنگر
در  ياصل  ھ چالشما تصریح كردیم ك. باشد  عترضم، انتقادگر و يپوزیسیونا

" يسیاس كار"و از " سیاست"دیگر از  يتبرداش ارایھ، امروزه، يبرابر و
كھ مركز  ياجتماع يبارزهمدا از پراتیك و جتواند  يكھ این خود نم. است

دھند،  يتشكیل م يط وستو" تصرف سیاست"و  يمدن يعروج جامعھ آن راثقل 
 .انجام پذیرد

مان، در  يقبل يھا مقالھ لھ سلسدر  يلک ربھ طوما در این نوشتھ و   كوشش
آن میدواریم توانستھ باشیم ابوده است كھ  يدیدگاھ يارایھ، »نو يطرح«

چپ آزادیخواه و . ایم بیان كرده باشیم خود دریافتھکھ  آن طور را
 يو حیات ي، در برابر این ضرورت اساسيایران، ھمانند چپ جھان تسوسیالیس

تواند بھ  يمنند، و این را کبار از نو خلق قرار دارد كھ باید باالج
كھ  يرا نپذیرد و تا زمان" حرانب تواقعی"كھ  يسرانجام رساند تا زمان

 .ر خود نسازدکتف يهذھن و شیو يكھلمرا " يیا پیچیدگ يتافتگ ھم در "
 

-و مي است عمل كرده" يخط"طلب، پیوستھ  و ساده  اندیش حران، سادهبيچپ ب
و  يپکخواھد،  يند، نمونھ مک يم يند، پیروک يقلید مبنابراین ت. ندک

در یك كالم ھمیشھ در . طلبد يم يانگارد و آسودگ يند، آسان مک يم يجایگذار
 ھر حال خط تھ اما بھ سكشو یا  يننحمستقیم یا م است، خط" خط" يجووتسج
كھ خیال خود را آسوده ... يا سخھن، يلح ه، راي، راھيخسپا.  صشخمن و یعم
  از پیش  كھ آغاز و غایتش يخط. نطلبد ينخواھد، آفرینش يند، رنج و زحمتک 

سیاه است یا .  صشخمرنگ آن . ستا ھویدا  طول و پھنایش. ده استشترسیم 
یا  سفید و ينھ سفید رو يول. يھا، اما فقط یكاز آن يیك. رخ و یا زردس
ندارد، قابل معنا  يرخسیا  يسفید يرخ روسچون خط سفید یا . رخس يرخ روس
 يوا"، و "خط روشن نیست"  پس. پذیر نیستنیست، تعقیب ایيو شناس" یتور"

. تیغ است ي، مانند لبھ"خط"سرانجام "!  روشن نباشد  كھ خطش  كس بر آن
خط، و نھ بھ  فخط و آن طر فطر ند، اینک يصفحھ یا فضا را بھ دو تقسیم م

ند، و تنھا بھ دو، ک يدا مج  سھ و یا بھ چھار و یا پنج، بلكھ بھ دو بخش
كھ تنھا در ریاضیات و در   بخش و موھوم و رضایت ایيعمم ي »دو «بھ 

، يو دوست ي، بھ دشمنير و نیك، بھ شيو بد يبھ خوب. متافیزیك وجود دارد
كھ نھ این  يو نھ بھ چیز. میان آن دو يو نھ بھ چیز. يو سفید يبھ سیاھ

،  و یا يموت و ھم آن و ھم چیز سكھ ھم این اس يو یا چیز. است و نھ آن
 ...ھر دو با ھم است و یا ھر دو بدون یكدیگر

رود،  يپیشواز آن م بھ اپذیرد، و حت يرا م يحران و پیچیدگبكھ  يا چپما
را در " سیرھام"را دارد،  يو از نوساز يشكن سخ، شالودهن يآمادگ يیعن

. ستا ھا سیرمر یا سیم فكش ينیست بلكھ در پ" خط" يستجوجدر . گیرد ينظر م
مانند مسیر یا . است و ھم نامعلوم  صشخمھم . واحد نیست. مسیر، خط نیست
 يرو يھا يرخس، يسفید يھا رو يسفید. برف و یا در كویر يمسیرھا در رو

نیست،   صشخمو پھنا ندارد و اگر داشتھ باشد،   مسیر، طول و عرض. يرخس
، جھت و انند خط، مرز، مبدھا ما مسیر. وندباید خلق ش  شفاف نیست، پس

 آفریند، و ھر بار دویھا را بباید آن يندارند، ذھن آدم يصشخم يتغای
ھا فضا و  مسیر. ندکدیگر اختراع  يند و شكل و شمایلکباره تجدید نظر 



در ھم پیچیده، تو در " يچند"نند، بھ ک يصحنھ را بھ چند و چند تقسیم م
 يلو. مگسر در  يالفکمانند .  ضقار تنپگرا و  م، كثرتر ھبم و تو، در ھ

، عادت و يگ هرروزم ترا از مالل ياست كھ زندگ يمگدر رسبا این  ایيزورآزم
 .تنھا خالق... ندک يبخشد و انسان را انسان م يكون نجات مس
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