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 ی نویسندهدرباره

 و اکنون ساکن )استان مرکزی( است اراکدر شهر  ۵۳۳۱سال متولد  محمدرضا نیکفر

در یر کنونی( )امیرکب تکنیک تهراندانشگاه پلی در بیرستانپس از اتمام د است.آلمان 

پس از خروج از ایران و مهاجرت به آلمان در  پذیرفته شد. مهندسی شیمی یرشته

دکترای خود را  تحصیل کرد وو مطالعات خاورمیانه  علوم سیاسی های فلسفه،رشته

 .گرفت مارتین هایدگر مورد در ایرساله با فلسفه یر رشتهد دانشگاه کلن از

ی ها و مقالات متعددی به فارسی و آلمانی منتشر شده است. بحث دربارهاز نیکفر کتاب

ی (، خشونت حقوق بشر، جامعه۵991ی مارتین هایدگر )به آلمانی، در اندیشهدلیل اصل 

( ازجمله ۵۳99(، ایدئولوژی ایرانی: در نقد آرامش دوستدار )۵۳11مدنی )تهران، 

 های اوست.کتاب

 

  

با  کیفیب جامعیبِ جامعه که یدر دو قستت ب به مستت له «تعلق داشتتتن / تعلق نداشتتتن» یمقاله

پردازد. جامعیبِ جامعه نه امری مکانیک ، نه ج ع بودنِ شتتتود، م مشتتتمی م  «انتگراستتتیون»عنوان 

 کنه کلاً یک وضتتعیب متققق، بلکه ی افرادی در جای ، نه برخورداری از هر نوع نظم و ستتاختاری و

  برای هایآمیز بوده استب. مقاله شاخییاب  به آن موفقیبامکان استب که باید دید تا هه دد دستب

 دهد.این موفقیب به دسب م 

س به تاریخ شویم، سپگام با بار معنای  مفهوم انتگراسیون آشنا م بهگامدر بمش نمسب مقاله 

ون هه یاب  انتگراستتیصتتر جدید برای امکاننگریم افق فکری هر مردله از عپردازیم و درم مستت له م 

 بوده اسب.

پانزدهم در تقویم رس    یبمش دوم، به ایران اختصاص دارد، آن هم به مناسبب ورود به سده

 هد.دعصر جدید در ایران را گرد مقور انتگراسیون توضیح م  یههای ع دایران . مقاله دگرگون 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%A8%DB%8C%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C_%D8%B4%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87_%DA%A9%D9%84%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%AA%DB%8C%D9%86_%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%B1
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 چیست؟ یکنندهجامعه، جمع
د با دهنای را تشکیل م ها مج وعهمس له وجود ندارد. مس لهب  یهپرمست له اسب. جامعجامعه 

ها ها در این مج وعه به شتتتکل ه اهنگ  و تبعیب هستتتتند. برخ  مستتت لهای. رابطهستتتاختاری شتتتبکه

توان   را ن های بنیادیتر، پایدارتر و پرتأثیرترَند، برخ  بُرد و دیرند مقدودتری دارند. مستتت لهبنیتادی

ارانه ها خودکمشتتتکل یتوان یافب که با دل آن، بقیهای را م ندرت مستتت لهبهمیانج  دل کرد و ب 

 رسیم.دل ع ل  ن  راهواسطه به برطرف شوند. به خاطر ه ین پیچیدگ  از تقلیل ب 

ر نگمان کُلخاص، لازم استتتب بررستتت  یشتتتویم بر یک مستتت لهدتا در جای  که مت رکز م 

(holistic) رابر ب باید کارل مارکس ه واره یگفتهبه ،های اجت اع . کُلّ  که در مورد مستت لهباشتتد

خواهیم به درک جامعه شکل تاریم  مشمی اجت اع اسب. وقت  م  1مان باشد، اجت اع اسب.هشتم

 . مدوزی ، بلکه به شکل مشمی آن نظر م نه به اجت اع  کلّ مشمص  از یک مس له برسیم

گویانه بن اید که ما ضتتت ن قدر کل شتتتاید آن (Totality)توجه به کلیب و ت امیب  ینکته

ای نکنیم یا آن را فروکاهیم به تذکر در این باره که موضتتتوع بررستتت  ما با هیا از آن استتتتفاد تأییدش،

 ایمعنبههم هنوز  های مرتبطِجدی به موضوع یهای دیگر در ارتباط اسب. اشارهای از موضتوعدستته

 یبودن و دیدنِ جامعه در هنگام بررس  نیسب. پدیدارشناس  بازن وده اسب که در ه ه «موضوع−هم»

وضوع شود، مم  «ت اتیزه»)شود ها مع ولاً هیزی یا هیزهای  برنهستته م ها و تقلیلها، بررست نگرش

ه در شود . آن هیزی کن   «ت اتیزه»)ماند شتود  اما افق پدیداری یا بستتر وجودی آن نابرنهسته م م 

د، ای شوماند، خودِ جامعه اسب. شاید به آن اشارههای اجت اع  هه بستا نابرنهسته م بررست  موضتوع

ه های اجت اع ، بها، به گروهشود، به طبقهبه مظروف پرداخته م  ه چون اشاره به یک ظرف، اما فوراً

  ها و روندها و نهادها.درگیری

اسب: هسب و نیسب. جامعه  2«موضوع  نام کن»جامعه در این اسب که یک مشکلِ برنهستن 

های م تاز در تقابل با سمن مشهور مارگارت تاهر، از شمصیب ن اید، مثلاًدر تقابل با انکار آن رخ م 

                                                      

1   Cf. Karl Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Europäische 

Verlagsanstalt / Europas Verlag, Frankfurt / Wien 1968, S. 22. 

 عنوان این کتاب اسب: 2

Oliver Marchart, Das unmögliche Objekt. Eine postfundamentalistische Theorie 
der Gesellschaft, Berlin: Suhrkamp 2013. 
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در این تقابل بر امر اجت اع  انگشتتتب گذاشتتتته  1«جامعه وجود ندارد.»ن ولیبرالیستتتم، در این باره که: 

 اجت اع  در ن ودهای تبعیض و مقرومیب اسب. یمقور آن مس له شود کهم 

شتناسانه این اسب که: هرا جامعه انبان  از تضتادهاستب. ااتلاً هرا وجود داردر پرستش جامعه

ب بایسرسد که ن  اش به نظر م ای از ستتیزهای درون وجود دارد هنین هیزی که به خاطر مج وعه

ای از مشکلات از وضعیب و معتقد بود که انسان به دلیل مج وعهژاک روستژان 2وجود داشتته باشتدر

 –طبیع ِ ه راه با آزادی و آرامش خارج شد و جامعه را به وجود آورد. اما مشکلات  را که او برش رد 

داد، آیند، مشکلات  هون رقابب، جنگ، فساد، بردگ ، استبمشکلات  که پس از تشکیل جامعه پدید م 

. پرسش از آفریندهنان زیاد هستند که است رار وجود جامعه شگفت  م آن –ابتذال و انقطاط فرهنگ  

گردد: هرا رم ب ای اسب که تقریر مشهور آن به لایبنیتسشناخت پ  وجود جامعه شبیه به پرسش هست 

رد کم این فایده را دادسبکه نباشدر این گونه طرح رادیکال مسائل هسب هر آنچه هسب به جای این

ر باشد. با ای دیگتوانستب نباشد یا به گونهپنداریم، م که دریابیم آنچه مطلقاً ضتروری و پایدارش م 

های بها و هوییزی را که ت وری جویای قانونکنیم، هنظر م  یاین دیدْ اتفاق و ناپایداری را وارد پهنه

 طور سنت  از آن بیزار اسب.بهپایدار 

ای مشتتمی استتب و با یک شتتأن شتتود: یا باشتتندهجامعه در گفتار رایج در دو نقش ظاهر م 

اخت  آن شنشناخت  تام برای ما مطرح اسب، یا به خودی خود برای ما مطرح نیسب و شأن هست هست 

ای اسب دارای استواری درون  یا هاستب. در دالب نمسب یا باشندهها و اختلافدایشدر دد انبان ج

در معنای جدید کل ه،  «ملب» نعنواهای دیگر. جامعه به مطرح در اختلتافش بتا بتاشتتتنتده یا باشتتتنده

ای از نوع اول استتتب، آنگاه که استتتتواری آن را به تاریخ مشتتتترک طولان ، زبان، دین و کلاً باشتتتنده

گردانند. جامعه در معنای دوم مطرح اسب در جدایش گ مشترک و یا نژاد و قومیب یکسان برم فرهن

یاب  توان برگرداند به هویبدولب و جامعه. این معناگیری از طریق ت ایز از دولب یا تقابل با آن را م 

                                                      

1 Margaret Thatcher, Interview for Woman's Own ("no such thing as society"), 1987 Sep 

23 

 خوانیم:شناس  هنین م در یک کتاب درس  مشهور جامعه 2

یا تیراندازی  2۰۰1سپتامبر  11ای هون د لات به مرکز تجارت جهان  و پنتاگون در مع ول  که شتاهد دادثهیک انستان  »

را  شناس پرسشجامعه «ربهطور هنین هیزی م کن اس»[ م کن استب بپرستد: اینجاهوک استب ببنگرید به  یدر مدرسته

 ««آیدرها در نظم اجت اع  بیشتر پیش ن  هرا از این گونه گسسب»پرسد: گرداند و به جای آن م برم 

Giddens, Anthony et al, Introduction to sociology, Eleventh edition, New York: 
W.W. Norton & Company 2018, p. 9. 

https://www.margaretthatcher.org/document/106689
https://www.margaretthatcher.org/document/106689
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Hook_Elementary_School_shooting
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandy_Hook_Elementary_School_shooting
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کنش را نشتتتان کند، این یا آن واگوییم جامعه هنین یا هنان م گتاه که م آن در مقتام کنشتتتگر، آن

 گوییم.دهد و ه انندهای اینها. در این معنای اخیر از هویب پویای جامعه سمن م م 

هته از نوع بتاور به ژن نژادی هه از نوع باور به ژن فرهنگ  که گویا  −بتاور هتای ژِندیتدگتاه

های هدیدگا یدر زمره −کند شتتود و ه واره ااتتالب خود را دف  م ای استتب که بازتولید م تم ه

مستقی   میان یک ذات اایل با رفتار فردی و ج ع  ما و سامان جامعه  یباور هستند. تصور رابطهذات

اره ها اشتتعنوان یک دیدگاه باطل در تاریخ ایدهبهکاف  نقد شتتده و اکنون به آن استتاستتاً  یبه اندازه

مقور های هویبوری و سیاسبباهای ممتلف ملببینیم که این گ ان در گونهشود. با وجود این م م 

(Identity Politics) .توان به آن برگرداند این توان بازتولید را م  1بازتولید شده و اثرگذار اسب

ها تفستتتیرهای گذارد و از آنهای غلط  م ها نامکند اما بر آنهای  واقع  م کته اشتتتاره بته پتدیتده

از ن ادها اسب که در جای  به شکل متراکم و ای کند. آنچه واقع  اسب مج وعهنادرستت  عرضته م 

که شود و شمصیت  روای  دارد. هست  آن تاریخ آن اسب، نه اینمت ایز برشتناختن  اسب، بازتولید م 

مرکز، ن ادین مرز هندان مشتمص  ندارد، ب  یهتاریخ آن تاریخ باشتندگ  ثابب آن باشتد. این ستامان

های اطیستتت  متقول استتتب که دوزهنمی یب، نوع  دوزههنتد مرکز یا دارای مرکزهای  متییر استتت

تاریم  ن ادین به  یهای ه ستتتایه تداخل دارد. عبور از یک دوزهگیرد و بتا دوزهممتلف  را دربرم 

ندارد. مرزهای مل  جدید مرزهای آن نیستتتتند.  «روادیدی»و  «گذرنامه»های مجاور نیاز به هیچ دوزه

تاریخ جهان  هویب دارد.  یهای استتب و هر منطقه بر زمینمنطقهشتتان نه کشتتوری بلکه وجود و پویش

ن ادین  اسب. دضور مشمی آن به اورت یک شمصیب روای  اسب.  یهتاریم  هنین سامان ایرانِ

 که ادای هه کسان  شنیده شود.هاسب، اینستیز بر سر آن، ستیز بر سر روایب

نیاز به تدقیق دارد. پرستتتش این استتتب که:  عنوان هویب پویای جامعه نام بردیمبهآنچه از آن 

کند: تضتتادها رار ها و تضتتادهاستتبر جامعه هه هیزی را ج ع م جدایش جامعه یعن  هه، وقت  انبانِ

ها را گرد آوردر وقت  به ها و درگیرینباید هیزی وجود داشتتتته باشتتتد که بتواند در دل خود تفاوت

  ِجامعه اعتبار دقیق-دولب یهن دقیقاً هیسبر آیا دوگانکنیم، منظورماجامعه در مقام عامل اشتاره م 

 عین  داردر

اده س یهکنندرستد که تصتور از جامعیب آن فراتر از ج عکننده استب. به نظر م جامعه، ج ع

رسد بندی شتده باشد. نمستین هیزی که به نظر م طبقه یهزمین  یا قفستدر شتکل  هون گون  ستی 

                                                      

یدئولوژی ااز ج له در بیان  منف  از هویب به اورت باور به ذات معیوب آن. در این باره بنگرید به: مق درضا نیکفر:  1

 .ایران 

https://www.tribunezamaneh.com/download/227874/?version=pdf
https://www.tribunezamaneh.com/download/227874/?version=pdf


 تعلق داشتن، تعلق نداشتن/  5

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

شناخت  را برای جامعه موجه کند، فرهنگ باشد. اما فرهنگ خود ه ان مشکل قایل شدن به شأن هست 

مند اشتتتاره دارد، اما از طرف دیگر درون  جامعه را دارد: از یک طرف گویا به هیزی مت ایز و هویب

 های  به شتتکل روشتتن ثابت  با مرزها و خصتتواتتیب یه عنوان ابژهنایکدستتب دارد. فرهنگ هم، نه ب

 های گوناگون و بعضاً متضادی دارد.شود که جلوهاش تعریف م شدن ، بلکه در سوژگ ثبب

نه باوراهم به این شتتکل که به آن ناممفهوم جامعه را کنار گذاشتتب، آن یتوان کل مستت لهم 

(nominalistic) م که بقث کنیای استتتم استتتب. به جای اینن تنها گونهنگریستتتب: یعن  گفب ای

کند و به این اعتبار کاربرد درباره آن که هیستتتب، نگاه کنیم که جامعه هه هیزی را در خود ج ع م 

ها لبم-معین و در عصر دولب یهای ممتلف انستان  در یک منطقهیافته برای اشتاره به اجت اع گروه

آن  های ممتلفب، جامعیب جامعه تنها کیفیت  استتب که جنبهدر یک م لکب مقروستته. در این دال

های  هون خصوایب −های اجت اع  های آن گروهشتدن  استب با برشت ردن خصتواتیبتواتیف

ن نگاری، نگاشتتتنِ ایج عیب، توزیع جیرافیای ، ستتاختار ستتن ، اشتتتیال و درآمد. بر این قرار، جامعه

ها ای میان آناند و هه رابطهشود متییرها کدامرس  م شود وبرهاسب. آمارهای  فراهم م خصوایب

های عامل و بستتتتر معنادار ماند، ستتتاختارها، ستتتوژهبرقرار استتتب. آنچه با این رویکرد از نظر دور م 

 ها در یک سامانه ن ادین اسب.گری آنکنش

رگردانده بباور ت رکز بر ستاختارهاستب. بر این قرار پرسش از پ  جامعه یک بدیل دیدگاه نام

 1بندی اجت اع ، معرف اال  این دیدگاه اسب.ها. مدل لایهشود به پرسش از پ  ت ایزها و تفاوتم 

ر ها دآید با دگرگون شتتتود از طریق تقول اجت اع  که خود پدید م درکتب جتامعه تواتتتیف م 

را بررستتت   هااجت اع . دیدگاه  که وجه ستتتتیزآمیز این دگرگون  (stratification)بندی لتایته

های های ستیز نظریهگیرد. ت وریقرار م  (conflict theories)های ستیز کند در ردیف ت وریم 

 2ارند.اند و وجود مستتت ری دگیری دانش اجت اع  جدید پا گرفتهممتلف  هستتتند که از ابتدای شتتکل

                                                      

 بندی در اینجا:باور و مدل لایهتوضیح درباره دیدگاه نام 1

Bernhard Peters, Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt/M: 
Suhrkamp 1993, S. 144-148. 

 به: دیبنگر زیست یهایدرباره ت ور 2

Harland Prechel and Linzi Berkowitz, "Conflict Theories in Political Sociology. 
Class, Power, Inequality, and the Historical Transition to Financialization", in: 
Thomas Janoski et als (eds.), The New Handbook of Political Sociology, 

Cambridge University Press 2020, pp. 53-78. 
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 یاند. در دورهکردهپردازی کتارل مارکس و ه چنین ماکس وبر و گ ور  زی ل در این زمینه نظریه

شتتوند. دی م بنهای گوناگون ، از مارکستتیستتت  گرفته تا لیبرال، زیر این عنوان دستتتهمتأخر، دیدگاه

های  استتب که ت وری ستتتیزش را در واکنش به کارکردگرایان طرح کرده رالف دارندورف، از لیبرال

   شدن  اسب که ناش  از هنجارهایشناسان که معتقدند جامعه با جامعیت  معرفاسب، گروه  از جامعه

 یابند.مشترک تققق م  یهاسب. آنان معتقدند که کارکردها بر یک زمینهمشترک و تقسیم نقش

کند. به نظر او جامعه دو ههره دارد: امتا دارنتدورف تنها با مفهوم اختلاف جامعه را معرف  ن  

 –ستتیاستت   یجامعه یگرامشتت  در دوگانهتر از او نزد آنتونیو ستتازش. پیش یستتتیز و ههره یههره

 یزنندهها برهمخوریم. این گونه ن ونهمتدن  به رویاروی  و ترکی  ستتتتیز و ستتتازش برم  یجتامعته

 یهستند. اما نکته 1های سازشهای ستیز و ت وریشناس  سیاس  به ت وریهای جامعهبندی ت وریدسته

را که پرستتش از پ  جامعیب جامعه استتب دل ما  یااتتل  این استتب که نفس وجود ستتازش مستت له

یعن   جامعیب، یکند. ستتازش مفهوم مبه   استتب که معلوم نیستتب مبنای جامعیب استتب یا نتیجهن  

معلوم نیسب که آن را باید در هارهوب یک ت وری کنش تعبیر کرد و سازش را به اراده و ع ل برای 

دانستب یا گفب که خود سیستم اجت اع  در  فرهنگ  یستازش برگرداند، یا آن را دااتل یک زمینه

یر های متقابل و به تعبکند و ستتتازش یعن  ه ین کنشهایش ستتتازش ایجاد م زیرستتتیستتتتم میانکنش

ها. در ستوی خود ستتازش عنصر ستیز وجود میان آن (communication)نیکلاس لومن رستانش 

 کنیم.آن را در رابطه با فرهنگ یا هژمون  بررس  م  گاه که مثلاًدارد، آن

خواهیم با جامعیب جامعه در پدیداریش مواجه ای پدیدارشناسانه بنگریم: م به مست له به شتیوه

ای  و ن شتتتویم. مقابل ج عشتتتویم تتا بتوانیم تواتتتیفش کنیم. برای این منظور از در مقتابل وارد م 

کنیم ایمر کجا دس م کنیم کنار گذاشتتتتهدارد. کجا دس م جامعیب، کنارنه  و کنارباشتتت  قرار 

 تعلق نداریمر در موقعیب تبعیض. 

شتتتود و جامعه یابد، مرزی کشتتتیده م ای در آن پایان م در موقعیتب تبعیض جتامعته یتا پهنه

، ایمدهد. دالا یک درون و یک بیرون وجود دارد و ما در بیرون ایستادهفراگیری خود را از دستب م 

یکدستتب نیستتب. م کن استتب پُر از  ایم، لزوماًایم. آن درون که بیرونش ایستتتادهشتتده ه بیرون راندهب

                                                      

 :کند کتاب عرضه م نیرا ا یترمفصل اطلاعات

Thorsten Bonacker (Hrsg.), Sozialwissenschaftliehe Konflikttheorien. Eine 

Einführung, VS verlag für Sozialwissenschaften 2005. 

1 Consensus versus Conflict Theories. 
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ها کستتان  به بیرون پرت شتتوند و م کن استتب درگیری و ستتتیز باشتتد. م کن استتب براثر آن درگیری

 اشتتوند به ه ان دلیل  اخراج نشتتده باشتتند که منشتتوند. و م کن استتب کستتان  که به بیرون پرت م 

سب که آن جاهای آن درون، یک ت وری داشته باشیم. نکته اینایم. فرض کنیم که برای درگیریشده

 سرنوشب کسان دیگری یدهندهت وری شتاید موقعیب ما را توضتیح ندهد، هر هند که شتاید توضتیح

 ،مان این ور خط اسبشوند. وضعیب معلق هم وجود دارد؛ گاه  یک پایباشتد که کنار گذاشتته م 

که در نوسان هستیم. و نیز م کن اسب از یک پهنه یا زیرسیستم اخراج مان آن ور خط، یا اینیک پای

 شویم، اما هنوز امکان دضور در جاهای دیگر را داشته باشیم.

 (differentiation theories)های جدایش ت وری های ستیز و کلاًخلااته کنیم: ت وری

 ان برای گکنند. ب تبعیض را راتتد ن   یابعاد مستت له یند، ه هتا جای  که ناظر به یک درون هستتت

بودِش جامعیب آن به یک ت وری اختلاف و ستتتتیز نیاز داریم، اما این ما را از  یدرک جتامعته و نقوه

گر حکند. نیاز ما به یک ت وری تبعیض اسب که باید انتظار داشب توضینیاز ن  یک ت وری تبعیض ب 

 ع کردن و کنار گذاشتن باشد.ج  یاال  مس له

 کنیم. این موضوع را با نظر به مارکسیسم باز م 

 

 مارکس یروی دربارهحاشیه
پرستش این استب که برداشتب مارکست  از جامعه هیسب: جامعه از دیدگاه مارکس تنها یک 

ر و این یردگدر نظر م  آن باورانه دارد یا شأن دیگری برایعنوان اسب یعن  مارکس به آن نگاه  نام

ات  طبق یبندی طبقات  و مبارزهای درباب تقستتتیمشتتتأن هر هته بتاشتتتد، آیتا از دیتد او تنها با ت وری

 پذیر اسبرتوضیح

 شناسیم. در سرآغازطبقات  م  یموضتوع هندان روشتن نیستب. مارکس و انگلس را با مبارزه

از « ستتب.ا  طبقات یمبارزه خیتار  تاکنون هایامعهج خِیتار»آمده استتب:  ستتبیک ون دزب فستتبیمان

 . اما آیا طبقات یآید که جامعه فه یدن  اسب با مبارزهساز برم ایِ اتریحِ مکت برنامه یهه ین ج ل

 شتتود تاریخِشتتوندر پاستتخِ رایج این استتب که وقت  گفته م بُعدهای آن از این راه فه یده م  یه ه

ساز آن که اساس آن، بُعد اال  آن، بُعد مست ر و تاریخطبقات  استب، یعن  این  یهجامعه تاریخِ مبارز

 خوانیم جامعهم  فستتتبیمانبالا در  یداری که پس از ج لهطبقات  استتتب. در توضتتتیح جان یمبارزه

 استتتادکار و ب،یارباب و رع ، زاده و عام  یآزاد و برده، نج»شتتود: نبرد معرف  م  یعنوان عراتتهبه
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  ارزاتقرار گرفته و دسب به مب گریکدی با  دائ   یروو خلااه ست گر و ست کش، در رودر شتاگرد،

 ینابود به ایکل جامعه،   انقلاب  به دگرگون ایاند که هر بار آشتتتکار زده گاه و دهیوقفه گاه پوشتتت ب

 1«شده اسب.  منته زیمشترک طبقاتِ در ست

 طبقات ، مکانیستتم تولید یگر در مبارزهمیانج  جاداری نظر دوزیم: در اینستترمایه یبه جامعه

طبقات  نیستتب. تولید یک هیز استتب، مبارزه یک هیز  یکالای  استب. این ستتازوکار عیناً ه ان مبارزه

 یکند و کارگران برای مبارزهای را باز ن  طبقات  کارخانه یدار برای مبارزهدیگر. قتاعتدتاً ستتترمایه

طبقات   یمبارزه یشود زمینهداری تولید کالای  م روند. پس در سرمایهکار ن   طبقات  هر روز به سرِ

ود که شتتتگاه این پرستتتش مطرح م و اگر ظرف و زمینه را به تعبیری دیگر جامعه در نظر گیریم، آن

 یجامعه ثروت تالیکاپاین دو زمینه هیستب: این سو جامعه، آن سو تولید کالای . در سرآغاز  یرابطه

شتتود و از این رو آغاز بررستت  جامعه بررستت  عنوان انبان عظی   از کالاها معرف  م بهداری ستترمایه

 عنوان عنصر مبنای  آن ثروت اسب.به «کالا»

وت با ثر تالیکاپشتتتود، در آغاز عنوان رزمگاه طبقات معرف  م به جامعه فستتتبیماندر آغاز 

 بقث هستتت  اجت اع  و آگاه  –آن که انبوه  از کالاهاستتب. بقث ثابب در مارکستتیستتم  یانباشتتته

اجت اع ، واقعیب مادی و کنش انستان ، اقتصتاد و ستیاستب، جبر و آزادی، برساختگ  و برسازندگ  

آن را در این دو ستتترآغاز هم  یگردد که جلوهبه دو گونه رهیافب به جهان اجت اع  برم  –تاریم  

 م.بینیم 

از جامعه مواجه نیستیم. آنچه   رستد که ما در آثار مارکس و انگلس با مفهوم روشتنبه نظر م 

ها مورد بقث اسب روابط اجت اع  اسب، نه خود جامعه، یعن  در آثار آنان و اکثر مارکسیسب مع ولاً

توان از را م اما شتتاید خوانش دیگری لازم باشتتد که آن  2بندی مت رکز استتب.توجه بر ستتاختار و لایه

                                                      

، در دسترس در اینترنب از 13۳3شهاب برهان،  یانگلس، مانیفستب دزب ک ونیسب، ترج هکارل مارکس و فریدریش  1

 .این پیوندج له از راه 

جود و «روابط اجت اع » یهتألیف ژرژ لابیکا و ژرار بنستتوستتان درآی ستتمیمارکستت یانتقاد فرهنگاین هنین استتب که در  2

 نه.  «اجت اع»یا  «جامعه»دارد، اما 

)ج تتاعتتب، ه بود  هنین  Communautié / Community / Gemeinschaft یهدرآیتت در این اثر، زیرِ

 خوانیم:م 

http://www.lajvar.se/1393/10/22/31635/
http://www.lajvar.se/1393/10/22/31635/
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آغاز کرد که ن اد تقلیل ستتیستتت   و ت رکز بر ستتازوکارهای بازتولید روابط اجت اع  با  تالیکاپخود 

م  استتب. تاری-های تقلیل  و تواتتیف نظر بر ستتازوکار تولید کالای  استتب. این کتاب دارای بمش

 دارند و تصتویر عرضتههای تواتیف  جانهای تقلیل  نظری و مع ولاً خشتک هستتند، اما بمشبمش

های مشتتمی به های تواتتیف  که داوی اشتتارهدر دیگر کارهای اقتصتتادی مارکس بمش 1کنند.م 

دجم  –ها زندگ  کارگران و مبارزات آن ینقوه یویژه دربارهبه –رختدادهای مشتتتمی هستتتتند 

مارکس  دریابیم گذارند تابیشتتری دارند. آثار ستیاست  و گزارش  مارکس مواد فراوان  در اختیار م 

جهان. جهان و هست  با -مستتقیم، در برخورد با زیسب یدیده، آن هم در مشتاهدهجهان را هگونه م 

ستتتان که در بمش یکم منطق هگل آنانتزاع  از هستتتت ،  یانتد. متارکس بتا یتک مقولههم مترادف

 2عه اسب.نمسب جهان اجت اع  اسب، جام یکند. خود جهان هم در وهلهبینیم، کار ن  م 

رسیم: یک کلیب اسب، ه ه هیز در آن ریمته شده؛ با این رویکرد به سه برداشب از جامعه م 

بریم. رویکرد ما به جهان  ورای جامعه، از دل آن اسب. انسان با جهان طبیع  به ه ه  در آن به ستر م 

دوم جامعه یک شود. انسان موجودی اسب اجت اع  و تاریم . در برداشب اتورت مجرد مواجه ن  

                                                      

مارکسیست  و ه انا در آثار خود مارکس و انگلس توجه ترجیقًا معطوف اسب  یرسد که در سنب هیرههنین به نظر م »

نیسم زندگ  لنی-طبقات  و تقلیل روابط سرمایه. این موضوع باعث شده که دسب کم در مارکسیسم یبه طبقات، مبارزه

 «اجت اع  و امور ج ع  واقعیت  غریبه شوند.

Georges Labica, Gérard Bensussan (Hg.), Kritisches Wörterbuch des 

Marxismus - 8 Bände, Berlin: Argument-Verlag 1985, Bd 3, S. 411. 

یابد. توجه اند، اما وزن گزارش از اول به آخر افزایش م جلدها، تقلیل و گزارش از جهان باهم ترکی  شتتتده یدر ه ه 1

 تالیاپکتوان کتاب  نوشتتب با عنوان رادت  م ها. بههای مارکس یا مورد استتتناد او در زیرنویسای باید کرد به گزارشویژه
خوانیم و توان در آن ج ع کرد. آنها را با هم م های مارکس را م . گزارششتتتتهدا خود دربرابر را  مشتتمصتت یایدن هه

بیند. این یک تفستیر پدیدارشناسانه اسب، ها و تصتویرها را در ذهن دارد، جهان را هگونه م پرستیم کست  که این مثالم 

 عنواندوم، به ییک جهان مرتبه یکم استتتب که یکند. این جهان مرتبههون پدیداری جهان را در ذهن متن بازستتتازی م 

 شود. نقد اقتصاد سیاس ، بر آن سوار م 

و  انگلستان رد کارگر یطبقه وضعای بدهیم به دو اثر فریدریش انگلس جوان: های توایف  باید اه یب ویژهاز میان نوشتته

 یکم هستند. یرویاروی  با جهان مرتبه یها مظاهر برجسته. اینمسکن یمس له

 این باره: در 2

Marek J. Simek, "Die Gesellschaft als philosophisches Problem bei Marx", in: B. 
Waldenfels et al (Hg.), Phänomenologie und Marxismis, Bd. 3: Sozialphilosophie, 

Frankfurt/M 1978, S. 145 ff. 
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قات ، بندی جامعه و پیامدهای تقسیم طبکلیب ستاختارمند استب. این جامعه طبقات  اسب. با نظر به لایه

 konkretes) انض ام شود، به قول هگل به اورت ع وم  م  آن کلیب نمستین، اینک مشمی

Allgemeine)  ه گان نیسب، جهان ستیز و تبعیض  یآید. این جهان دربرگیرنده نیسب، خانهدرم

ای از این جهان به دسب دهندههای تکانردم. مارکس توایفروح و ب اسب، جهان  اسب سرد، ب 

دهد. نقد این دروخ نقد آگاه  داده استب. جامعیب جامعه در اینجا به اتورت دروخ خود را نشان م 

واند، مناستتبات موجود را جاودان  نشتتان خدروغین  استتب که ما را به تستتلیم به ه ین وضتتعیب فرام 

کِنم  استتب اما  (immanent)بیند. این نقد، درون ان های  فراهم م دهد و در نهایب برای ما مُستتَ

برابر درک  رود: درک دیگری از جامعیب را درعنوان نقد هنجارگذار از وضتتعیب فراتر م بهه زمان 

قوق افق د»عنوان به «گوتا ینقد برنامه»، افق  که در گذارد. این فرارَوی از یک افق استتتبموجود م 

ای که شاخی جامعیب رسیم. جامعهای جامع م شتود. با این فراروی به جامعهمشتمی م  «بورژوای 

 1نیازش. یهایش، به هر کس به اندازهتوانای  یهرکس به اندازهاز آن این اسب: 

گذاری و بتا اجت اع مواجه هستتتتیم: تفاوترستتتد متا بتا دو مفهوم در برخورد پس بته نظر م 

نه . بر ه ین اساس شاید بتوانیم از دو ت وری یا رویکرد مک ل هم سمن بین ، جداستازی و برهمباهم

مهم این  ی. نکتتته(Integration)و رویکرد تج یع  (differentiation)گوییم: رویکرد تفریق 

رد شتتتود. در رویکاً با رویکرد تج یع دیده ن  شتتتود، لزوماستتتب که آنچه با رویکرد تفریق دیده م 

وند  اسب. طبقات  )رخداد و ر یکش  و مبارزهبندی )هست  ، ت رکز بر بهرهمارکسیست  بر اساس لایه

پوشاند. تصریح تر بگوییم کلیب موضوع تبعیض را ن  کشت  موضوع تبعیض یا دقیقاما موضتوع بهره

ِ  تبعیض ه پوشان  کامل برقرار نیسب. مشمصًا نقِد ف ینیستکشت  و موضوع کنیم: میان موضتوع بهره

وان با تنقدِ اقتصتتتادِ ستتتیاستتت  این نکته را برن ایانده استتتب. کلیب موضتتتوع تبعیض نژادی را هم ن  

 ای درباب استتتث ار، کلیب موضتتوعکشتت  توضتتیح داد. ه چنین با ت وریگر بهرههای توضتتیحمقوله

 یموضتوع دموکراس  هم به رویکرد تج یع نیاز دارد و تنها برپایهپذیر نیستب. نفس استتع ار توضتیح

 رسد.تفریق به سامان ن  

شود به تفریق در دد جدایش طبقات . هنجار راهن ای مارکس، مارکس منقصر ن   یاندیشته

 یسوسیالیسم، ایده یکم نگیریم: ایدهدستبنقد او تج یع استب. این ایده را  یاستاس آرمان او و پایه

 ردد.گتج یع برم  یجهان  دیگر که جهان  بهتر اسب، به ایده یانترناسیونالیسم، و کلاً ایده

                                                      

1 Karl Marx: Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, S. 21. 
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مهم این استتتب که ما برای توضتتتیح روندهای اجت اع  به این مفهوم نیاز داریم، و به  ینکتته

ی مشم یکشت  در یک سامانهجدایش در هر موقعیب مشتمی که به بهرهزای اهمابمتضتاد آن یعن  

 شود.منقصر م 

موضتتوع دیدن جامعه با هر موضتتوع، از ج له موضتتوع کانون  و -گفتیم از دید مارکس، هم

ث ار کش ، جایگاه استموضوعیب جامعه با موضوع بهره-کشت ، یک اال روش  اسب. همای بهرهپایه

دهد. از ریخ آن قرار م جهان اجت اع  و تا یهاسب، بر زمین «کارخانه» مقدمتاً تالیکاپرا که در بررس  

زوماً با ای دارد که لزمینه −بورژوازی و پرولتاریا  − ها در جایگاه استتتث اراین منظر دوگانگ  موقعیب

ها در یک تبعیضتت  هرا. یعن  دوگانگ  موقعیبی رابطهشتتدن  نیستتب، اما با تبییناستتتث اری  یرابطه

قاظ برد. تبعیض هم به لجایگاه استتتتث ار راه م ها در جهان تبعیضتتت  استتتب که به دوگانگ  موقعیب

 1تقلیل  و منطق  و هم به لقاظ تاریم  بر استث ار پیش  دارد.

                                                      

ت ای از شاهدهای تاریم  در اثبامج وعه یعنوان ارائهتوانیم بهرا م  «سترمایه یانباشتب اولیه» یکل بقث تبارشتناستانه 1

 .24، فصل 1، ج.تالیکاپاین نکته بدانیم. ر.ک. 

از منظر  توانهیزهای  را که م  یها ه پوشان  ندارند. ه هها مهم هستند: آنکشت  و تبعیض این نکتهبهره یدر مورد رابطه

عیض شتتدن  نیستتتند و برعکس. به این خاطر نقد استتتث ار شتتامل کلیب نقد تبکشتت  دید، لزوماً تنها از منظر تبعیض تبیینبهره

 شود. عکس قضیه نیز درسب اسب. ن  

ا ترکی  کش ، یا تبعیض یموضتوع خشونب کرد. کلیب موضوع خشونب تنها با مفهوم بهره یتوان دربارهه ین بقث را م 

 پذیر نیسب.این دو توضیح

ب م کن اسمهم این استب که خشونب، هم  یای دارد. نکتهموضتوع خشتونب از نظر بقث انتگراستیون جای بررست  ویژه

ای که مهرداد وهاب  آن. افق تازه یباشتتد، هم عامل و تشتتدیدکننده (Disintegration)پارگ  و تکهگستتستتب  ینتیجه

ه در ج ل از –با اِع ال قهر آشتتکار یا پنهان  –ب زیر گشتتوده، از نظر قایل شتتدن به شتتأن  ویژه برای نیروی ممرب در کتا

 ای برای بقث انتگراسیون و خشونب دارد.اقتصاد، اه یب ویژه

Mehrdad Vahabi, The Political Economy of Destructive Power, Cheltenham, UK 
& Northampton, MA, USA: Edward Elgar 2004. 

 :مقاله از او نیبه ا دیبنگر نیه چن

Mehrdad Vahabi, "Political Economy of Conflict. Foreword", in: Revue 
d'économie politique, 2012/2 Vol. 122, p. 153-169. (Link) 

ای کش  و خشونب، تمری  مقیط زیسب را هم باید اضافه کرد. این هم برای خودش مقولهاساس  تبعیض، بهره یبه مقوله

 اشد.کش  منتقد تمری  مقیط زیسب هم بیض و بهرهتوان منطقاً انتظار داشب که منتقد خشونب، تبعجداسب، هر هند م 

https://www.cairn.info/revue-d-economie-politique-2012-2-page-153.htm
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 –آغازگاه هپ مقابله با تبعیض اسب. هپ، آن جریان  اسب که شعارهای انقلاب کبیر فرانسه 

این آرمانِ تج یع   1را جدی گرفب و به آن متعهد ماند. –یعن  آزادی، برابری، برادری )ه بستتتگ   

ا موضوع موضوعیب جامعه ب-برابری و ه بستگ  و دف  آزادی. هم یبهینه استب، انتگراسیون  برپایه

  2کش ، هم از نظر تقلیل  و روش  مهم اسب، هم از نظر تبیین آرمان.بهره

 

 مفهوم انتگراسیون
ون اینک با انتگراسیمارکست  به مفهوم  رستیدیم که آن را  یاندیشته یروی دربارهبا داشتیه

ن اید. رواج دارد، گاه  ترج ه شده و کنیم. این لف  خارج  در فارس  هندان ناآشنا ن  مشمی م 

مهم، آشتتتنابودن با مقتوای آن استتتب. با عزی ب از  یگتاه  بته ه ین اتتتورت بته کتار رفتته. نکته

ودن، تبعیض، با هم بداشتنِ ب توانیم آن را به زبان درآوریم: جامعیب، تعلقجهان خودمان هم م زیسب

                                                      

 توضیح موضوع در اینجا: 1

Axel Honneth, Die Idee des Sozialismus. Versuch einer Aktualisierung, Berlin: 
Suhrkamp 2017. 

 دیدن اسب:-هم-های  از این باها استنتاجاین نکته 2

 کش  اسب.ساز بهرهتبعیض زمینه 

 کش  مبارزه با تبعیض اسب.ای با بهرهریشه یمبارزه 

 شود.کش  م فرهنگ تسلیم به تبعیض و درون  کردن پذیرش آن اسب که باعث تداوم بهره 

 ای برای تثبیب تبعیض یا علیه آن اسب، به سمن  دیگر مبارزه ده ه واره مبارزهکش و بهرهبهره یطبقه یمبارزه

 های نابرابر اسب.ها و فرابکش  مبارزه علیه موقعیبعلیه بهره

  ود که شدرگیری دو طبقه، هیزی که هر روز و ساعب به ساعب جریان دارد، وقت  به اقدام اجت اع  تبدیل م

 سر تبعیض بکشد.درگیری بری به مردله

 برخوداری، و مبارزه علیه مشارکب نداشتن، مق ل اجت اع  شدن مبارزه علیه مبارزه علیه نابرخورداری و کم

 کش  اسب.بهره

 های استث ار شده باید برای دموکراس  باشد، به طور مشمی آزادی تشکل و آزادی بیان، دای   طبقه یمبارزه

 ها.ها و فرابر در مبارزه علیه نابرابری در موقعیبهای بهتبرای کس  موقعیب

 جامعه، نادولب  شده باراست  انتگراتیو، دولب یک دولب، ابزار تبعیض و تفریق اسب. دولبِ تج یع، دولب به

 ردان یعن  خودگ −اسب. نادولب شدِن دولب، هدف پایدار مبارزه برای انتگراسیون اسب. مبارزه با دولب و برای نادولب 

 اکنون شروع شود، هون مبارزه با تبعیض مبنای مبارزه جاری اسب.-جا و هم-باید ه ین −
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ب که هیز جهان  استتمستتتقیم زیستتب یه بستتتگ ، پیوستتتگ . رویکرد پدیدارشتتناستتانه، ه ین تجربه

د و آورنگتاه که ما را از یک گروه درم کنیم هنین هیزی را آنعجیت  و غریب  نیستتتب: تجربته م 

، مای  که ما ما هستیمنها به خاطر اینشود تجا نیسب، وقت  هیزی از ما دریغ م گویند جای ش ا اینم 

کند. م کن اسب با ما دش ن  ایم اما نظم امور ضایع کردن دق ما را ایجاب م که دق  را ضایع نکرده

ه زیادی گویند کخاات  هم نداشتته باشند، م کن اسب دتّا زمان  به ما نیاز داشته باشند، اما اینک م 

وان موجود عنبهم کن اسب در درون باشیم اما . «بیرون بایستتید باید»هستتید، جای  برای شت ا نداریم، 

 قدرت، فرودسب هستیم. تعلق نداشتن و بیرون یدو. هر کاری هم کنیم پیشتاپیش در یک رابطهدرجه

شتتود تعلق داشتتتن، گنجیدن در ج ع که وقت  استتم آن ها هستتتند. عکس آن م ماندن، بیان این تجربه

فاده کنیم. در ادامه از این لف  استانتگراستیون برای بیان آن استفاده م  یواژهج ع جامعه باشتد، از فن

 1کنیم.کنیم تا مشمی شود داریم از یک ااطلاح نظری استفاده م م 

ای در شدهتثبیبجای  1۳5۰ یتر شده اسب. از دهههای اخیر بیشرواج این ااتطلاح در دوره

اند. مهم این اسب که از اما ه ه آن را به یکسان استفاده نکرده های دانش اجت اع  دارد،میان ااطلاح

ها باز شده، اما توافق نبوده اسب که آن مض ون با هه برهسب  جای  برای مض ون آن در بقث 1۳قرن 

کند و هه جامعه را دف  م مشتتمی شتتود. اما ااتتل پرستتش درباره مبنای جامعیب جامعه، یعن  آن

ها هنجارگذار هستتتتند، یا تقلیل  و دارد، کهن استتتب. پاستتتخته نگه م آدمیان را به شتتتکل  ه بستتت

های روشتتن  در این باره شتتده های دین  ستتفارشدر متن 2اند، و یا ترکیب  هستتتند از این دو.تواتتیف 

تری دارند، الاهیات  قوی یهها سرراستانه سیاس  هستند و بمش  دیگر که سویاسب. بمش  از این متن

                                                      

وستگ  های پیهایم افزون بر انتگراسیون از واژههای فارس  آن را هم به کار خواهیم گرفب. من در نوشتهگاه  مترادف1  

 ام.هم استفاده کرده و ه پیوندی

 اسبیسگرا انتگراسیون را در تعادل دیده اسب. افلاطون طرح یک انتگراسیون آرمان  اسب. ارسطوی واقع یفاضله یمدینه 2

متوسط، که از دیدگاه امروز کهنه  یوضع طبقه یهای  اسب، ازج له دربارهآن شامل نکته 5تا  3های ویژه فصلارسطو، به

اع انسان  موضوع   اجت بید داشب به ابن خلدون. پیوستگ  )عصبیای بااند. از گذشتگان توجه ویژهو فاقد موضوعیب نشده

 یارههرخش  خود درب یبرآمد و تقویب پیوستگ  و زوال آن را بررسیده و بر این پایه نظریه مقدمهفکر اوسب. او در 

 های دک ران  را پیش گذاشته اسب.پیدایش و انقطاط سلسله
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های اجت اع  بایستتتت  در ه موان  با آن شتتتود رابطهکنند که دکم م ا ترستتتیم م فضتتتای قدرت  ر

 1باشند.

یوستگ  توان پگونه م هاجت اع  عصر جدید با درگیری با این پرسش آغاز شد که ه یاندیشه

اجت اع  را دف  و تقویب یا در موقعیب بقران و گستتتیمتگ  آن را از نو برقرار کرد. توماس هابز به 

موقعیب گستیمتگ  به اتورت جنگ داخل  و راه رسیدن از گسستگ  به پیوستگ   ییشته دربارهاند

توان برقرار کرد، از موقعیب مشتتمی اکنون فراتر پرداخب. اندیشتته به این موضتتوع که اجت اع را م 

اند، ستهر زیای دیگعنوان امر داده و مقدر را به مست له تبدیل کرد. گفتند به گونهبهرفب و نظم اجت اع 

، در 18و  17های های تجویزی در قرنای دیگر زیستتب. پس از یک دور اندیشتتهتوان به گونهپس م 

های اجت اع  استتتاس کار قرار گرفب و تجویز خود را به تقلیل متک  تقلیل و تشتتتریح داده 1۳قرن 

دقوق اقوام و  ملب،طبقات ، انقلاب،  یشدن، تقسیم جامعه به طبقات، مبارزهانعت کرد. تقستیم کار، 

ها و اینها موضتتتع یجتدای ، فرهنگ مل ، جایگاه دین در جامعه و دولب، ستتتنب و تجدد... ه ه دقّ

انتگراسیون بودند. پس از جنگ جهان  اول، این که هرا در روسیه انقلاب  یهای بقث دربارهموضوع

ها ن پرسشتریاییک  از ریشه توانیمدرگرفب اما در اروپای غرب  نه، پرسش  اسب که آن را اینک م 

دو جنگ بدانیم. متأسفانه این پرسش پس از جنگ جهان  دوم به  میانِ یانتگراسیون در دوره یدرباره

افتند اما خود را که دریها تیییر وضعیب را درنیافتند یا اینبقث مقوری تبدیل نشتد. اکثر مارکستیسب

ن کانون تولید هستت  تق یق برای انتگره نگاه داشتتتعنوان بهکردند،  «اتتنعب فرهنگ»بیشتتتر درگیر 

 ای در اساس ناانتگره. انتگره ماندن به دستگاه ایدئولوژیک و سرکوب برگردانده شد.جامعه

شناس  بورژوای  پس از جنگ دوم اندیشه بر انتگراسیون را با دو فرض اقتصتادشناس  و جامعه

ها د، این موضوع به بسامان  و کارآی  نظم داکم بر آنانهای غرب  مجت ع ماندهای آغازید: جامعهپایه

گردد. بر این پایه آنها به بررستت  راز موفقیب پرداختند و این باور را داشتتتند که با پ  بردن به آن برم 

 های دیگر بنویسند. ها و جامعههای تجویزی برای آن جامعهتوانند در ه ان راستا نسمهم 

                                                      

ها توان در آنما هه در جاهای دیگر آغشته به دین هستند. با وجود این م  فرهنگ  یکهن هه در خطّه یادبیات دوره 1

برد. کند و دکم خود را با اتکا به آن یا دگردیسه کردن آن پیش م دک ت  مردم  را یافب که دین هم به آن ت کین م 

عدالب مفهوم  انتقادی اسب. ستایش داند. های انسان  را عدالب م ج اعب یما مبنای سامان بهینه یدک ب مردم در منطقه

 آن و طل  آن مقابله با ظلم مستقر اسب.

 ممتصری درباره عدالب: ینوشته

 تأمل بر عدالبمق درضا نیکفر: 

http://mihan.net/1396/05/12/1137/
http://mihan.net/1396/05/12/1137/
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 یکنندهسامان دیدند به خاطر کارکرد خوب دسب نامرئ  راهن ای هب در اقتصادشناس ، نظام را

 «عقلان »بازار، ه راه با این تأکید که البته نباید در کارش دخالب شود. ه بسته با دسب نامرئ  انتماب 

جوی  فردی، سود ج ع  خواهد بود گفتند داال سوددیدند، و م شان م جوی  منافعافراد را در پ 

 بسامان و خوشبمب.  یهج ع یعن  جامعو سود 

بتتاوری ویژه در ایتتالتتات متقتتده آمریکتتا، فتتایتتدهبتتهشتتتنتتاستتت  نیز در آغتتاز، در جتتامعتته

(utilitarianism)  ش رامش و افزای یهکنش افراد با انگیز یکردند نتیجهدیدگاه هیره بود. فکر م

شتتناستتان آمریکای  ترین جامعهشتتود. تالکوت پارستتونز، از مهمکاهش نارامش، اجت اع  بستتامان م 

او  1باوری آغاز کرد.مدرن را با نقد قوی فایده یو ه چنان تأثیرگذار، تقلیل سامان جامعه 2۰ یسده

درن اسب، نظام اجت اع  م یدهندهجو توضیحکه با این فکر درگیر شد که گویا کنش فایدهپس از این

های پیشتترفته پرداخب. پارستتونز در نهایب دو هیز را نظام جامعه یگام به تقریر نظر خود دربارهبهگام

وق و های اقتصاد، سیاسب، دقزیرستیستم یهمبنای انتگراستیون پنداشتب: کارکرد مناست  و ه ستازان

های مشتتترک اخلاق  و فرهنگ . پس از پارستتونز، نیکلاس فرهنگ، و از ستتوی دیگر مج وعه ارزش

ت  نزد او تقصیل و تققیق کرده بود، سیستم را بر یک پایه گذاشب شتناس آل ان  که مدلومن، جامعه

ای که خود های اجت اع  معرف  کرد، ه ستتتازیه ستتتازی زیرستتتیستتتتم یو انتگراستتتیون را نتیجه

 رود.ای خودپو پیش م سیست اتیک اسب و به اورت مراوده

 یرفتههای پیشهر دو نگرش ستیست   پارسونز و لومن توضیح و توجیه وضع موجود در کشور

نهادند و از پ  دلیل انتگراتیو بودن آن مجت ع را پیش رو م  یهغرب  بودنتد. هر دو، متدل یتک جامع

ه بودند. تر در موضوع گذاشتیافتند که پیشپرستیدند. جواب در خود مس له نهفته بود: هیزی را م م 

، خفه (exclusion)ه  و طرد در جهان  که آنان به تشریح و توضیقش آغاز کردند، تبعیض، کنارن

د تر وجودو و سه و پاییندرجههای کردن ادا، اخراج، بیکاری و انواع و اقسام دومه و داشیه و انسان

گرفتنتتد. فرض مبنتتای  آنتتان گنجیتتدگ  و شتتت ول نتتداشتتتتنتتد یتتا در معرض مستتتتقیم دیتتد قرار ن  

(inclusion) تقلیل ستتیستتتم داشتتتند، ستتیستتتم  بود، یعن  انتگره بودن. آنان دستتتاوردهای مه   در

ه ای کسامان اجت اع  یتوان بهره گرفب دربارههای آنان م ه چون ستامانِ بسامان نهادینه. از اندیشه

های م تاز، کارآمدها و کستتان  را که کاملاً یا تا ددی برخوردار هستتتند. و شتتدهگیرد شتتاملدر برم 

                                                      

1 Talcott Parsons, The Structure of Social Action. A Study in Social Theory with 

Special Reference to a Group of Recent European Writers. 2 Bände. New 

York/London: Free Press 1968 [1937]. 



 16/  مق درضا نیکفر

 

 |
ی

صاد سیاس
نقد اقت

 |
 

داخ لعنب خوردگان هه مشتکلات  برای انتگره شدن در  توان دریافب مقرومان واتفاقاً از ه ین جا م 

 نظام مدرن دارند.

دولب رفاه  یقبای  بود که برای پوشتتاندن بر تن دوره 1ت وری ستتیستتتم در شتتکل ااتتیل خود

توان به اشتتیال کامل رسید. ت وری سیستم، دوخته شتده بود. در آن دوره این وعده پررنگ بود که م 

ه شیل  بود. البته نیکلاس لومن معتقد بود کب  یامید به دل مست له یدوره اشتتیال در یت وری جامعه

ال را بر ها ادرگیری و تضاد را هم در سیستم انتگره کرده اسب، هونان که در مراوده میان زیرسیستم

سیستم  های رقی  و منتقد ت وریفه   دیگر یا دتّا سوءتفاهم گذاشته اسب نه تفاهم. در برخ  ت وری

مدرن را  یپیشتترفته یجامعه 1۳8۰ یکم تا دههدستتبکردند، ه م هم که تضتتاد و درگیری را برجستتت

دانستند. مثال مشهور، تبدیل اپوزیسیون ها م درگیری یفراخ  برای جذب و هضم ه ه یدارای معده

به اپوزیستتیون پارل ان  در آل ان، در  1۳6۰ یگرفته با جنبش دانشتتجوی  دههخارج از پارل انِ شتتکل

 بیسب سال بود. تر ازای کمفااله

های جدید اجت اع ، رو های  جدید، جنبششتتتیل ، گستتتترش فقر ازج لته با ههرهبقران ب 

های جدید زایدبودگ  و کنارگذاری بر اثر ستتیزی، شکلنژادپرستت  و خارج  یآمدن مداوم مست له

بودن  یزافزون اعت اد، و عیان شتتتدن خطرخانقلاب دیجیتال ، کاهش ه بستتتتگ  اجت اع  و بقران دم

ن انتگراستتیو یهای کنترل و اعت ادده  و کاهش ریستتک، تصتتورهای پیشتتین دربارهستتیستتتم یه ه

ویژه موج نوین جنبش زنان از زمان بههتای جتدید اجت اع ، انتد. جنبشستتتیستتتت   را بته هم ریمتته

  استتاستتهای شتتده هم قادر به دل مستت لهآرمان غرب ِ  یپیشتترفته یبرآمدشتتان نشتتان دادند که جامعه

یابد و جزئ  از جریان ااتتتل  هتا نیستتتب. بمشتتت  از مستتت له پاستتتخ م این درکتب یبرانگیزاننتده

(Mainstream)  ماند. وخیم شدن بقران زیست  هم شتود، اما بمش بزرگ  از آن در داشیه م م

نظری تعریف شتتده، و آن گ ان وجود مقیط  یغلط  تنظیم و در پهنه ینشتتان داد که ستتیستتتم برپایه

توجه  توجه به مقیط زیسب تعریف شده، هم بهاسب. سیستم، هم ب نسبب به تمری  اعتناب زیستت  

های انستان  دیگر. انتگراستیون، بنابر پنداشتتب ایدئولوژی مل ، براستاس مرزکشت  استتب، در به مقیط

 گراتیو.تاول مرزکش  با کشورهای فقیر. نظم جهان  تبعیض  اسب، نه ان یکشورهای ثروت ند در درجه

خارج  بار -خارج و داخل -مرز جدید ه ان مرز قدیم نیستتب. دصتتارکشتت  جدید به داخل

ه ای یافته که واره وجود داشتتته، اما اینک این مفهوم معناهای اضتتاف  تازه «بیگانه»ای داده استتب. تازه

                                                      

یک ت وری  یتلاش  در جریان اسب برای عرضه 1۳۳۰ یبه خاطر آن اسب که از دهه «اایل»کردن با افب  مت ایز 1

 با مارکس و مکت  فرانکفورت.ای ترکی  ت وری سیست   سیست   انتقادی، گونه
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رو در رو  رسشمدام با این پ «خارج »شودر شودر انتگره ن  ه بستته با انتگراستیون استب. انتگره م 

 کشور بزید. آنشود، دتا اگر تا پایان زندگ  در م 

ن هم با شود، آرا تعریف کرد، اما اینک قضیه دارد برعکس م  «خارج »انتگراسیون،  یمس له

ها هه بستتا به معنای جذب و ادغام مهاجران و در رستتانه «انتگراستتیون»بستتط معنای ِ خارج . ااتتطلاح 

اربسب های  از این دسب کخارجیان به کار رفته، اما مدت  اسب در بقث بر سر مس لهجویان و کلاً پناه

 «انتگره»بازار کار  اند، درها فراتتب شتتیل  نیافتهیافته که آیا امکان  وجود دارد که کستتان  که مدت

اند، هدش «خارج »ه ه با هم  –دسب جویان و مهاجران ته سرپناهان، پناهشیلان، فقیران، ب شتوند. ب 

 Deregulation  افزاید.سیاسب نولیبرال  مدام به این توده م  1اند.یعن  خارج از سیستم قرار گرفته

 دهد.معنا م   زدای ادغامگذاری، )بیرون Disintegrationدر درجه اول  زدای  )تنظیم

 «مشتتتتاهتتده»در تت توری ستتتیستتتت   نیکلتتاس لومن مفهوم مه   وجود  دارد بتته استتتم 

(Beobachtung / Observation).2 های مرتبط دیگر گر زیرسیستمهر زیرستیست   مشاهده

گونه ه ه یمشاهده را. درباره یهتوانیم مشتاهده کنیم، به ه ین ستان مشاهداستب. مشتاهده را هم م 

شدگان، خارجیان. گذاشتهدید طرد شتدگان، کنار  یجز مشتاهده از زاویه ،مشتاهده بقث شتده استب

مقت ل از دیدگاه ت وری سیستم به این ایراد این اسب که خارج  هم به یک اعتبار داخل  اسب،  پاسخ

رود تا قراتتت  نان بمرد، به اعتبار خریدار بودن دستتتب هم وقت  به نانوای  م که یک آدم ته هنتان

یرسیستم زفروشنده جزئ  از -خریدار یعنصری از زیرسیستم اقتصاد اسب، و به خاطر بار دقوق  رابطه

بمتیم: ع ری توانیم در نهایب مقرومیب هم بگوییم که هه خوششتتود. ما م دقوق هم مقستتوب م 
                                                      

 مجت ع را جامعه یزیه ههکتاب  با عنوان  یشناس آل ان  متمصی بقث انتگراسیون در مقدمهویلهلم هایت ایر، جامعه 1

پرسش  که در عنوان بکتاب[ آمده، بر آن اسب که روشن کند موضوع انتگراسیون بسیار دگرگون »نویسد: م  داردر م نگه

 "خارجیان"های  در مورد ای برای خطابهشده اسب، موضوع  که تا کنون ه انا به لقاظ سیاس  با اما و اگر و به اورت دوره

ته در دستورکار سیاسب و دانش قرار گرف انتگراسیون یدربارهپرسش دوگانه تازگ  یک و مهاجران ذخیره شده اسب. به

های  از اکثریب گسستگ  در مورد بمش یهای آن. هرهه مس لهاسب: انتگراسیون خودِ اکثریب جامعه و انتگراسیون اقلیب

تر عفمرت "های خارج ها با گذرنامهداخل "های بیگانه، و دتا برای های انتگراسیون برای اقلیبجامعه دادتر شود، مانع

 «شوند.م 

Wilhelm Heitmeyer (Hg.), Was hält die Gesellschaft zusammen? Frankfurt/M: 
Suhrkamp, 4. Auflage 2015, S. 9f.  

 آن بنگرید از ج له به: یدرباره 2

Niklas Luhmann, Die Gesellschaft der Gesellschaft, 2 Bände, Frankfurt/M: 

Shrkamp 2001, S. 766ff. 
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یستتتم کند، جزئ  از ستتای که پلیس به ما شتتلیک م دانستتتیمآ آن لقظهجزئ  از ستتیستتتم بودیم و ن  

، آی ب م که هر کاری کن  به دستتاجزء آمار شتتدن به هر شتتکل  و این یهشتتویمآ اما ه ین نکتم 

های ایدئولوژیک و سرکوب اسب. تری از ستوژه شتدن به دستب دستگاهژرف یلایه یآشتکارکننده

ن اید: تو تنها باید خودت را انطباق ده  و اگر کننده م سیستم، ض ن طرد و کنارنه ، گشوده و ج ع

ر بار مستت ولیب را بکند و نده ، مقصتتر تو هستتت . به این ترتی  شتت ولْ طرد را از منطق خود طرد م 

دیتتد طرد متتا را در یتتک موضتتتع  یشتتت ول از زاویتته یگتتذارد. مشتتتاهتتدهدوش فرد طردشتتتده م 

 یهای  از ستتیستتتم را ببینیم که با مشتتاهدهدهد ستتویهگذارد که اجازه م م تاز م  یپدیدارشتتناستتانه

 مانند.سیست   پوشیده م درون

توان ت  در ه ین جاستتب: تعلیق مداوم. م اما طرد مطلق داریم و طرد نستتب . بدبمت /خوشتتبم

پذیرد، یک نمواه ، ما را م -اعتباری طردشتتتده. یک زیرستتتیستتتتم، خواه بهدرون ستتتیستتتتم بود و 

بودن در درون یک زیرستیستتم در موضع سازش و  آید که به اعتبارِزیرستیستتم نه. و هه بستا پیش م 

ه واره  گیریم. هندسویگ الفب قرار م پذیرش و به سب  طرد از یک زیرسیستم دیگر در موضع مم

گاه هنین بُعدها و پیامدهای  نداشته اسب. در دوران انسان تعلق داشته اسب. اما هیچ به وجود اجت اع ِ

اال  وجود، به لقاظ سیاس  و اجت اع  با تعلق طبقات   یداری سویهشتدن و گسترش سرمایهاتنعت 

اجت اع   ، آگاه هست  اجت اع های دیگر تنهای  و منتزع از جنبهبهشد. اما تعلق طبقات  مشمی م 

اید، لزومًا ن اساس  واقعیب را م  یکند. آنچه در سطح کلان و در بُعد تاریم  یک جنبهرا متعین ن  

مدرن نیاز به ت وری مدرن دارد.  یکننده نیستتتب. جامعهن ایاندر هر مقطع زمتان  و در ستتتطوح خُرد 

های بررستتت  در دوران توانتد منقصتتتر بته تقلیتل طبقات  باشتتتد و باید از شتتتیوهن  ت وری درخور 

داری فراتر رود. جدایش طبقات ، جدایش سیست  ، تبعیض، خشونب، شدن و گسترش سرمایهاتنعت 

های زندگ ، رسانش، انتگراسیون اجت اع  در کنار انتگراسیون های زندگ ، تنوع سبکجدایش پهنه

. ای هستتتندهنین ت وری یهای ع دهها و مبقثستتب و مناستتبات جهان  از بمشستتیستتت  ، مقیط زی

ت وری امروزین، ضت ن انستجام منطق ، متناس  با موضوع  که در برابر دارد، یعن  زندگ  اجت اع ، 

اسب. این ت وری خصلب گفت ان  دارد، یعن  تجسم  «تکههل»التقاط  اسب؛ به قول ژیل دلوز ه چون 

 و جاری اسب، نه در کتاب  خاص یا یک یا هند اندیش ند مشمی.وگآن در گفب
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اگر فرض بر این باشد،  1مدرن آن اسب. یموضوع ت وری انتقادی مدرن فلاکب جهان در دوره

 یتجربه یباشتد، موضتوع مقدم آن انتگراستیون استب از دیدگاه گسستگ ، تعلق داشتن اسب بر پایه

آید برای بیان کار میبهیین یک وضعیت، انتگراسیون مفهومی نیست برای تبطرد شتدن. 

منف :  نظ   )انتروپ . انتگراستتتیون به معنای ستتتاختارمندی، نف  مقض ب شکککسککت یا موفقیت

negentropy.کیفیب مدرن  2 ، پیوستتگ  و یکدستت  نیستب، یک کیفیب از ستاختارمندی اسب

مطلوب، پذیرای تفاوت استب، تفاوت در آن انتگره استب. آنچه شاخی شکسب کل  یا موضع  آن 

گراسیون یک نظام دموکراتیک اسب. انت یهای موضع  بر زمینهاستب، نظم مبتن  بر تبعیض یا تبعیض

نپستتندیم. ربط  درون  به رواداری دارد. رواداری روا داشتتتن آن هیزهای  هم استتب که م کن استتب 

های  را ج ع کند، که مطلوب ما هتا یتا گرایشانتگراستتتیون مطلوب هم م کن استتتب در خود گروه

 نباشند.

ستتازی ستتبنیستتب. اما یکد (assimilation)ستتازی انتگراستتیون، یکدستتت  و یکدستتب

ت ع جهای مدای   ممرب  در دل  آن اسب. رفع تنوع از ابتدای تاریخ اجت اع انسان  با رویه یوستوسه

کردن ه راه بوده استب. به این خاطر ادراک انتقادی گرد مفهوم انتگراسیون ه واره باید به خود نیز با 

، به سمن شتتوددید دیگری به موضتوع متققق م  یدید انتقادی بنگرد. دید انتقادی با نگرش از زاویه

درنظرگیری مداوم استتتب: بقث،  (discursive)آن یک جریان گفت ان   یکننتدهتضتتت یندیگر 

اجرا و متعهدکننده، و ه راه با آن، قابلهتا و ملتادظات انتقادی، رستتتیدن به طرد  دیگر، توافق نکتته

 توافق برای تداوم بقث.

 

 بندی انتگراسیون در عصر جدیددوره

 هایهای انستتان  در طول تاریخ را به ستته نوع تقستتیم کرده استتب: جامعهنیکلاس لومن جامعه

بمش هستند، از طوایف و -های هندتکه بمشای، کارکردی. جامعه، لایه(segmented)هندتکه 

                                                      

 :انجیدر ا جهان از فلاکب  گزارش 1

Pierre Bourdieu et al., The Weight of the World. Social Suffering in 

Contemporary Society, Stanford University Press 2000. 

2 Cf. Bernhard Peters, Die Integration moderner Gesellschaften, Frankfurt/M: 

Suhrkamp 1993, S. 92. 
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شکیل شتتده تقشتتربندیارتباط با یکدیگر و در دروْن کم یههای اجت اع ِ در خود بستتعشتایر و گروه

 رشد و گسترش یدوره یبندی شتده، ملب تقستیم شتده به طبقات اسب، جامعهلایه یاند. جامعهشتده

داری متأخر استب که با جدایش سیست   بر سترمایه یکارکردی، جامعه یداری استب. جامعههسترمای

 یبندی مستت لهبندی ک ک خوب  به دورهاین تقستتیم 1شتتود.مبنای کارکردهای ممتلف مشتتمی م 

اشکستن ؛ عنوان تقدیری نبهکند. هر مردله یک افق فکری دارد، البته نه انتگراسیون در عصر جدید م 

. این اند از آن افق فکری فراتر روندها در هر مردله که هرا نتوانستهتوان انتقاد کرد به انستانطبعاً م  و

نتگراسیون نه که گفتیم اتذکر مرتبط استب به شانس موفقیب در انتگراسیون در هر دوره، با نظر به این

 یک وضع موجود بلکه شاخی شکسب و موفقیب در جامعیب اسب.

 یهندتکه به جامعه یبندی لومن آن را گذار از جامعهتوان بنتابر دورهیک   کته م  یمردلته

 شتتود. ازبندی در درون آن مشتتمی م ستتازی و لایهداری نامید، با گرایش به یکدستتبستترمایه «مل »

ها، های ااتتتل  موفقیب انتگراستتتیون در این مردله، طرح دقوق زنان و تثبیب برخ  از آنشتتتاخی

یاب  و آزادی های تشتتکلهای مقروم از امکانگان  و منع کار کودکان، برخورداری طبقهآموزش ه 

ها های توسعه، و برخورداری آنها از امکانها و قومنادیه یتبعیض ه همند شتدنِ ب در بیان نظر، بهره

دوره مع ولاً از امکان آگاه  به ارج خود و آگاهانیدن دیگران در این باره استتب. مرکز قدرت در این 

دای  و سازی با تقریر دق جفه د. مقاومب دربرابر یکدسبسازی م انتگراستیون را به معنای یکدسب

 ای ازگیرد. دستتتهدر ع ل هه بستتا با شتتورش و مقاومب مستتلقانه در برابر دولب مرکزی اتتورت م 

ا های دین  برپل  و فرقههای مقامیران و خان یدفاع از نظم کهن و تداوم سلطه یها به انگیزهشتورش

ها ها اکثر مقاومباند و آنها را ع دتاً در مرکزها نوشتهشود. اما باید توجه داشب که تاریخ شورشم 

سازی و هم مقابله با آن در این دوره با خشونب ه راه بوده اند. هم پیشبرد یکدسبدانسته «ارتجاع »را 

بد و این امر انتگراسیون و استقلال را در کشورهای زیر یااستب. استتع ار هم در این دوره گستترش م 

 دهد.سلطه در یک افق معنای  قرار م 

بنتدی جتدیتد، تثبیتب دولتب مل  و نظتام تولیتد کتالتای ، شتتتاخی موفقیب لتایته یدر دوره

 یهای طبقهانتگراستیون، برشتناس  دقوق اساس  کارگران، منع کامل کار کودکان، اثرگذاری تشکل

  و های قوم  و زبانهای مرکز، برشتتناستت  دقوق اقلیبدیگر طبقات فرودستتب در تصتت یمکارگر و 

                                                      

1 Cf. Niklas Luhmann, Gesellschaftsstruktur und Semantik. Studien zur 

Wissenssoziologie der modernen Gesellschaft. Band 1, Frankfurt/M 1980, S. 
9ff. 
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های استتاستت  در برابردقوق  زنان، آموزش ه گان ، تثبیب دق تأمین اجت اع ، دق دین ، پیشتترفب

مستکن مناست ، شتروع به برشتناست  دق بر شهر و ادراک مقیط زیسب و لیو آپارتایدهای طبقات  و 

 جنسیت  اسب. نژادی و قوم  و

مدرن  یهای جامعهتوانیم ابتدا با نظر به زیرسیستممدرن را م  یهای موفقیب در دورهشاخی

  1تعیین کنیم از ج له با نظر به طرد  که تالکوت پارسونز به دسب داده اسب.

س گیریم و با نظر به آنها از شانهای اقتصاد، سیاس ، دقوق و فرهنگ را در نظر م زیرستیستم

 پرسیم: نتگره شدن م ا

 اقتصاد: برخورداری 

 سیاسب: مشارکب 

 دقوق: مصونیب و برابری 

 شناس فرهنگ: بیان آزاد خود و ارج 

های  خواستتته (Anerkennung/recognition)عدالب، آزادی، برابری و برشتتناستت  

 «اجت اع آزادی »های انتگراستتیون هستتتند. اکستتل هونب ه ه را در زیر مفهوم برای گستتترش شتتانس

اگر  2شتتتناستتت  متقابل را دارد.کند که آزادی و ه بستتتتگ  استتتب و در خود عدالب و ارجج ع م 

ق آزادی شککانس تحقعنوان بهتوانیم انتگراستتیون را بمواهیم از این مفهوم پرمایه استتتفاده کنیم م 

و مقیط  لل ال بینتعریف کنیم. این تعریف دو هیز کم دارد: توجته بته دو مقیط، مقیط  اجتمکاعی

 ای که ما در آن زندگ ویژه در منطقهبهها تابع الح و عدالب در جهان اسب، زیسب. سرنوشب انسان

های قوم  و زبان  در کشوری هون ایران آرامش در کنیم. یک ستویه برآورده شتدن دقوق اقلیبم 

نتگراسیون کشوری، با ا 3ها، الح پایدار و دوست ، و در نهایب مرزهای باز اسب.منطقه، رفع ستوءظن

                                                      

 در: AGIL paradigmبه شکل  1

Talcott Parsons, The Social System. London: Routledge & Kegan Paul Ltd 
1970. 

2 Cf. Axel Honneth, Das Recht der Freiheit - Grundriß einer demokratischen 

Sittlichkeit, Berlin: Shrkamp 2011 

 الح پایدار و اه یب داشتن هنین آرمان  بنگرید به این مقاله: یایده یدرباره 3

 1384−1383، 65تا  63 یهانگاه نو )تهران ، ش اره یهینشر، «مفهوم الح»: کفریمق درضا ن

 :ادداشبی نیا زین و
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گردد. از طرف دیگر ستترنوشتتب ما تابع ای و مستتال ب و ه کاری جهان  استتتوار م فدراستتیون منطقه

شود سلامب مقیط زیسب اسب. تمری  مقیط زیسب، به شکل ممرب  در سامان اجت اع  منعکس م 

ن خواستتت  هو آورد. خواستتب مقیط زیستتب ستتالم تفاوت مه   باو شتتانس انتگراستتیون را پایین م 

توانیم در قال  دکم قطع  های طرح شده در بالا را م آزادی دارد. خواستب آزادی و دیگر خواسب

کانب بریزیم که اتتورت کل  آن هنین استتب: هنان ع ل کن که گوی  هنجار ع لب قرار استتب به 

اید اد تو بشتتود: هنجار ع ل آزیک قانون کل  تبدیل شتتود. در مورد آزادی دکم قطع  مثلا هنین م 

 یتوانیم به جان رالز رجوع کنیم تا ببینم قاعدهع ل آزاد دیگری را برشتتناستتد. یا در مورد عدالب م 

ها درباره آزادی و عدالب و برابردقوق  و عتدالتب هته دااتتتل  دارد. دکم یپتذیری دربتارهتع یم

های ایست  افزون بر نسلاما در مورد مقیط زیستب ب 1.هستتندمعطوف به اکنونیان مع ولاً شتناست  ارج

کم کانب این د یهای آینده را هم در نظر گرفب. از این روسب که هانس یوناس به شیوهکنون  نسل

هنان ع ل کن که تأثیرهای ع ل تو ستتازگار باشتتد با پایداری زندگ  »قطع  را پیش گذاشتتته استتب: 

کند، آنان را هم در م منظور م ، آیندگان را ه«ااتتل مستت ولیب»این  2«راستتتین انستتان  بر روی زمین.

 کند.دهد، آنان را هم در ع ل مس ولانه انتگره م مس ولیب امروزیان قرار م  یدیطه

از مطلق ها بگفتیم که جامعه در هر مردله از رشتد خود افق  فکری برای انتگراسیون دارد. افق

 3گذارند که مصالح انجام آنها فراهم باشد.م های  را دستورکار ع ل  خود ها برنامهنیستتند، و انستان

کنیم، های پیشتتین مقایستته کنون  انتگراستتیون را با مردله یهای استتاستت  مردلهاگر فهرستتب خواستتته

دیگر  اند، یعن ها جهان دیگر این استتتب که این خواستتتته یبینیم. نکتهتر م آشتتتکارا آن را پرستتتویه

ستتوم شکاف  ییکم یا دوم فکر کنند. و نکته یدر افق مردله توان گفب که کشتورهای فقیر بایدن  

شتدن  استب. در موقعیب نیاز مبرم به ه بستگ  و برآورده های استاست ِبین واقعیب موجود و خواستته

                                                      

 .آرمان الح ابیو درد غ انهیخاورم

سان  تاریخ بایست  در تلاش بود تا ادای ک یمدارانهتوان معطوف به گذشتگان نیز کرد. در بازخوان  دقرا م  های دکم 1

های آینده هم مهم اسب، از ج له در مصرف منابع عدالب نسبب به نسل را بشنویم که دق ابراز وجودشان پای ال شده اسب.

. 

2 Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung. Versuch einer Ethik für die 

technologische Zivilisation, Frankfurt/M 1979, S. 36. 

سازند، اما نه از قطعات دلمواه، نه در وضعیت  به انتماب خود، ها تاریخ خود را م انسان»درست  گفته اسب: مارکس به 3 

  (MEW 8, S. 115 «میانج  ازپیش موجود، داده و به ارث رسیده.بلکه در شرایط  ب 

https://www.radiozamaneh.com/177307
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پتتاره شتتتدن بتته گستتتستتتتگ  و تکتههتای  والتتا، گرایش هتای تققق کیفیتتبوجود امکتان هنگتامِهم

(disintegration)   نمستتتین و پیش از آن به اتتورت  یبینیم به مردلهم قوی استتب. برگشتتت

. (identity politcs)مقور ستتتیاستتتب هویب −گرای  جدید گرای  و طتایفتهنژادپرستتتت ، فرقته

مان بیرون گیرند ومان را م شان نکنیم، جایگویند: بیرونه بستتگ  اجت اع  تضعیف شده اسب. م 

یاسب، کنند. سن ترس، با ستیاستب بیرون کردن ه دسب م کنند. مقرومان را هم با برانگیزاندن ایم 

ظر برخ  شود، اما تنها از نمعطوف به دف  ستیستتم نهادینه استب نه انتگراسیون. انتگراسیون مطرح م 

های ستتستتت  و به عبارت دیگر از ترس عارضتته 1کند.پارگ ، ستتیستتتم را تهدید م خطرهای  که تکه

 تر به خاطر بایستگ  خودش.کماندیشند، و اش به آن م درماندگ 

مقور، مبنا گرفتن جامعه در هرگونه بررستت  و تصتت یم و اقدام استتب. نظر به ستتیاستتب جامعه

  کار را کند. با نظر به این مس له اسب که بهتر سمتانتگراسیون مفهوم مبنا گرفتن را روشن م  یمس له

ون  دن اتقاد برای تیییر برای انتگراستتیتر شتتکنون ، مشتتکل یهای مردلهیابیم. یک  از ویژگ درم 

 یکس  هژمون  برای تیییر بنیادی، اتقاد گرد طبقه یتر، مبنای نقشهپیش یاستب. در مردله مطلوب

دارتر بود، اما امروز ع وم  پرمایه یکتارگر و دزب او بود. در آن دوره هیزی بته استتتم مردم یا طبقه

آید، در دال  که بمش  از آن به عنوان عامل به اقنه م  اًتر شده اسب و مع ولوجه اس   مردم قوی

رود اکثریب وارد کارزار شتتود. مشتتکل به پیامدهای جدایش ستتیستتت   و ترِ موردها انتظار م در بیش

کنند فا م های اجت اع  بیشتری ایهای پیشین افراد نقشگردد. نستبب به دورهها برم پارگ دیگر تکه

رستتتان  بستتت  گیری و اطلاعهای اطلاعتری شتتترکب دارند. امکاناجت اع  گوناگونهای و در دوزه

 تر شده اسب.ج ع  هم مشکل یگیری ارادهتر شده، اما شکلگسترده

 تکرار برای تأکید
 شوند:م ها تکرار بندی، به قصد تأکید برخ  نکتهدر مقام ج ع

                                                      

  « پژوهو خشونب -زیست یارشتهانیم یتویتانس» در آل ان، به عنوان ن ونه، کارشناسان 1

Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung 

معتبر با  یهاین مؤسس خشونب اسب. یبه معنا ونیانتگراس شبردیکه عدم پ دنده   مدام هشدار ملِفدی)مستقر در دانشگاه ب

 یها دربارهشناس  از بهترینشکل گرفته اسب. آثار این استاد جامعه (Wilhel Heitmeyer)تلاش ویلهم هایت ایر 

 انتگراسیون به زبان آل ان  اسب. یمس له
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 ه در برابر دید ما باشتتد، جامعه در اجت اع  باید کلیب جامع یدر هنگام بررستت  هر مستت له

 نابسامانش. سامانِ

 شتتناستتانه استتب، نابستتامان  در تبعیض و مقور و ارجبستتامان  در ج ع کردن برابر و آزادی

 سرکوب اسب.

 ِشان ترین شکلماندهترین و عق هم ریمتههها، که اینک در بنابسامان جامعه بررست  ستامان

تواند تنها با اتکا به دستتتاوردهای دانش هستتتند، نیاز به ت وری مدرن دارد. این ت وری ن   «مدرن»هم 

 هد.های کنون  را توضیح دداری، پیچیدگ شدن و گسترش سرمایهانعت اجت اع  انتقادی دوران 

 مدرن آن استتتب. اگر فرض بر این  یموضتتتوع ت وری انتقادی مدرن فلاکب جهان در دوره

 یتجربه یقدم آن انتگراستیون استب از دیدگاه گسستگ ، تعلق داشتن اسب بر پایهباشتد، موضتوع م

شکسب یا  آید برای بیانطرد شتدن. انتگراستیون مفهوم  نیستب برای تبیین یک وضتعیب؛ به کار م 

 طور کل .بهزندگ  اجت اع  یا  یموفقیب در یک عراه

  ب، یک پیوستگ  و یکدست  نیسنظ  ، انتگراستیون به معنای ستاختارمندی، نف  مقض ب

 کیفیب از ساختارمندی اسب.

 ستتازی انتگراستتیون، یکدستتت  و یکدستتب(assimilation) ستتازی ستتبنیستتب. اما یکد

های مجت ع کردن دای   ممرب  در دل  آن استب و از ابتدای تاریخ اجت اع انسان  با رویه یوستوسته

 ه راه بوده اسب. 

   انتگراسیون، مفهوم  انتقادی و گفت ان(discursive) .اسب 

  انتگراستیون، پویا استب. هر مردله از عصر جدید در افق فکری خود طرد  از آن به دسب

 داده اسب. 

 وق و دق اسب،یاقتصاد، س یهابا نظر به دوزه ونیانتگراست یهاشتاخی  ،کنون یدر مردله

ر هر . د شناسآزاد خود و ارج انیب ،یو برابر بیرکب، مصونمشتا ،یاند از: برخوردارفرهنگ عبارت

و  ،یو ه کار  الح و دوست  عنی  و جهان یامنطقه ونیانتگراس  ستیبا ونیانتگراست یدرباره  طرد

 .کندانتگره در خود را هم  ندهیآ یهاسالم به اورت تعهد نسبب به نسل سبیز طیمق

 هر گونه بررست  و تص یم و اقدام اسب. نظر به  مقور، مبنا گرفتن جامعه درستیاستب جامعه

 کند.انتگراسیون مفهوم مبنا گرفتن را روشن م  یمس له

 


